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DUYURU
“Umudun Çocuğuna Bin Selam”

Futbol Turnuvası Başlıyor!
16 Haziran 2013 sabahı ekmek almaya

giderken faşist polisler tarafından vurulan
269 gün yoğun bakımda uyutulan ve 11

Mart 2014 günü şehit düşen Berkin Elvan
için adalet mücadelesini büyütmek

amacıyla düzenlediğimiz futbol turnuvasına
tüm halkımızı davet ediyoruz.

Turnuva başlangıç tarihi: 31 Mayıs 2014
Son başvuru tarihi: 28 Mayıs 2014
Başvuru formu: Okmeydanı Haklar ve
Özgürlükler Derneği

ÇAĞRI
halkın bağrında boy veren fidan
yavrumuz oldun Berkinim Elvan

sorulur hesabın yarın doğmadan İnan...
Berkin’in hesabını yeni Berkinler’le soracağız!

1 yıldır yanıyor yüreğimiz
1 yıldır büyüyor öfkemiz

tam 1 yıl oldu Berkin vurulalı
tam 1 yıl oldu adalet sağlanmayalı

bundan tam 1 yıl önce polisin attığı gaz
bombasıyla vurulan Berkin Elvan’ı anıyoruz!

TARİH: 16 Haziran Saat: 19.00
Yer: Sibel Yalçın Parkı- Okmeydanı    

HALK CEPHESİ
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13 Mayıs 2014 tarihinde, Soma
Kömür İşletmeleri A.Ş.’nin Ka-
ranlıkdere yeraltı kömür ocağında
büyük bir yangın ve katliam yaşandı.

Yüzlerce maden işçisi yeraltında
katledildi.

Yaşanan öyle büyük bir katliam-
dı ki,  AKP iktidarı suçlarını gizlemek
için ölen işçilerin sayısını gizlemeye
çalıştı. Halen resmi olarak açıklanan
ölü sayısı 301 kişi...

Kayıplar, ceset torbalarına çift
çift konulan ölülerimiz, hala yerin al-
tında akıbeti belli olmayan insanla-
rımız, diri diri yakılan işçiler... Baş-
ta Soma halkı olmak üzere ülkemiz
halklarının 13 Mayıs’tan bu yana
haykırdığı gerçekler bunlar...

Gözünü kar hırsı bürümüş kapi-
talistlerin taşeron sisteminin; üst üste,
ara vermeksizin yeraltına soktuğu
vardiyaların değişimi sırasında ya-
şandı katliam... Bu da katledilen iş-
çilerin sayısını arttırdı.

Halkın mühendis-mimarlarının
Soma’da yaptığı araştırmalar sonu-
cunda katliam sırasında yeraltında
787 kişinin bulunduğu tespit edildi.

İlk günden itibaren yalanları
ardı ardına sıralamaya başladılar.
Önce yangının trafo patlaması so-
nucunda gerçekleştiği söylentisini
yaydılar. Ki bu söylenti tesadüfen or-
taya atılmamıştı.

Eğer katliamın nedeni trafo
yangını olsaydı, Soma patronla-
rının işçi ailelerine ödeyecekleri
tazminat çok daha az miktarda
olacaktı.

Ölülerimizin sayısı konusunda
yalan söylediler.

Yeraltında bulunan işçi sayısı için
yalan söylediler.

Soma Holding A.Ş. patronları ve
AKP ilişkisini gizlemek için yalan
söylediler.

15 yaşında işçi çalıştırmadıkları;
her türlü güvenlik önleminin alındı-
ğı, madende her türlü güvenlik önle-
minin bulunduğu yalanlarını söyle-
diler.

Yalanlar katliamdan çok daha
önce söylenmeye başlanmıştı.

Soma Holding Yönetim Kurulu
Başkanı Alp Gürkan, 10 Mayıs
2013 tarihinde Enerji TV ye, Soma
madenlerindeki herhangi bir kaza
durumunda işçilerin madende 15-
20 gün kalabileceklerini söylemişti.

Katliamın hemen ardından basın,
madende bulunan "yaşam odala-
rı"nı anlatmaya başladı.

Hepsi yalandı. 

Ortada öyle bir sömürü çarkı var-
dı ki, bu sistem içinde hiçbir güven-
lik önlemi alınamaz.. Patronların iş-
çinin güvenliği için karlarından en kü-
çük tavizi bile vermeyecekleri açıktı.

İşçilere doğru dürüst gaz maske-

si, yemek ve içme suyu bile verme-
yen patronların 20 tane "yaşam
odası" için 5 milyon dolar vermeleri
mümkün olamazdı.

Soma Holding A.Ş.’nin patronu
Alp Gürkan yaptığı bir röportajda kar-
larının nedenini "verimlilik" ile
açıklayarak şöyle diyordu:

“Türkiye Kömür İşletmeleri
Soma’da, kömürü kendisi çıkarır-
ken tonunu 130-140  dolara mal
ediyordu. Biz ihaleye girip, tonunu
23.80 dolara çıkarma taahhüdü
verdik. Başardık.” 

İşte katliamın nedeni budur.

Maliyeti düşürmek adına işçilerin
yeraltında saatlerce güvenliksiz ve
sağlıksız koşullarda çalıştırılmasıdır.

TKİ ile Soma Holding’in maliyet
oranları arasındaki farkın nedeni "ve-
rimlilik" değildir. Aradaki fark
olan 116.2 dolar işçinin can gü-
venliğinden çalınan paradır.

Soma madenlerinde çıkarılan kö-
mürün türü içten yanabilmesidir. 

Dinlendirilmeden, vardiya üstüne
vardiyalar ekleyerek, yangına kar-
şı hiçbir güvenlik önlemi almadan,
ne kadar kar elde edeceğinden baş-
ka bir şey düşünmeden üretim yap-
tıran kapitalistlerdir katliamın so-
rumluları...

Çünkü üretilen kömürün alıcısı
TKİ yani devlettir.

Soma Holding ne kadar kömür
çıkartırsa devlet o kadarını satın al-
maktadır.

Katliamın meydana geldiği Ey-
nez’de sağ kurtulan Ahmet Küyük
"son bir aydır ocaktaki ısının
çok arttığını ve artık atletle ça-
lışmak zorunda kaldıklarını" yan-
gının "ocakta kömür çıkartılması

SOMA MADEN KATLİAMI YAĞMA VE
TALAN DÜZENİNİN KATLİAMIDIR

KATİL AKP İKTİDARIDIR

“Aşağıda bizi
sıkıştırıyorlar, baskıyla

çalıştırıyorlar bizi. Kömür
fazla çıktığında amirlere prim

yazılıyor" "Sıcak kömür
olduğuna dair itirazımız

dikkate alınsaydı zaiyat bu
kadar çok olmayabilirdi.
Madene daha önce gelen
denetleme kurulundaki

müfettişleri denetleyeceksin,
bunların kafasını

koparacaksın”
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için dinamitlerin patlatılması sonu-
cunda üst katmandan kor parçala-
rının kauçuk bantların üzerine düş-
mesi nedeniyle meydana gelmiş ola-
bileceğini" söylüyor...

İçten içe yanmaya devam eden bir
madende, kömür üretimini arttırmak
için dinamit patlatıldığını bilmek bile
Soma’daki sömürü konusunda bir
fikir vermeye yetiyor.

Kar hırsından gözü dönmüş kapi-
talistleri yaratan elbetteki kapitalist
sistemin kendisidir.

Bu sistemin varolduğu yerde gü-
venlik, iş sağlığı.vb den söz etmek ha-
yaldir.

2011 yılında Eynez’de, yılbaşın-
da planlanan üretime göre 519 bin ton
daha fazla kömür üretilmiştir. Çıka-
rılan 2 milyon 619 bin ton TKİ’ye
satılmıştır. 2012’de ise 2,6 milyon ton
kömür üretiminin planlandığı ma-
dende 3,8 milyon kömür üretilmiştir.
Yani planlanandan yüzde 47 daha faz-
la kömür üretimi yapılmıştır. 

Üretilen kömürün müşterisi dev-
lettir, AKP iktidarıdır.

Kapitalistler üretilen her kilonun
kendilerine kar olarak döndüğü yer-
de işçinin alınterini ve güvenliğini
gaspedeceklerdir.

AKP İktidarı,
Kapitalistlerin Kar
Elde Etmesini Yasal
Koruma Altına Almıştır

Türkiye Kömür İşletmeleri "rö-
dovans" yöntemi ile Soma Kömür İş-
letmelerini, Soma Holding’e devret-
miştir.

Rödovans Fransızca "kiralama"
demek..

Devlet madenleri özel sektöre ki-
ralaması ve hasılattan belli bir pay al-
ması anlamına gelen bir sistem bu.

Ayrıca 2001 tarihinde Türkiye
Taşkömürü Kurumu’nun "Amaç ve
Faaliyet Konuları" başlıklı 4. maddesi
değiştirildi. 

Bu maddeye "Taşkömürü hav-
zasındaki diğer maden rezervlerini
ruhsata bağlamadan ve Maden Ka-
nununa tabi olmadan en verimli

şekilde değerlendirme" ifadesi ek-
lendi.

Bunun anlamı şudur; kar elde et-
mek için her şeyi yapmak mübahtır.

Kar elde etmek yasal güvence al-
tına alınmıştır.

Soma’da öyle bir sistem kurul-
muştur ki taşeronun altında da bir ta-
şeron sistemi vardır. İşçilerin "dayı-
başı" dedikleri ekip başları sürekli iş-
çiler üzerinde bir baskı oluşturmuşlar,
daha fazla üretim için işçileri zorla-
mışlardır. 

Dayıbaşları gösterdikleri perfor-
mans karşılığında prim alırlarken,
işçilerin ücretleri sabittir.

Nihat Çelik isimli işçi CNN Türk’
teki Ankara Günlüğü programında
şunları söylüyor: "Aşağıda bizi sı-
kıştırıyorlar, baskıyla çalıştırıyorlar
bizi. Kömür fazla çıktığında amirle-
re prim yazılıyor.", "Sıcak kömür ol-
duğuna dair itirazımız dikkate alın-
saydı zaiyat bu kadar çok olmayabi-
lirdi. Madene daha önce gelen de-
netleme kurulundaki müfettişleri de-
netleyeceksin, bunların kafasını ko-
paracaksın." 

Maden Mühendisleri Odası eski
Başkanı Mehmet Torun: “Rödavans
sistemiyle özelleştirme, ihale yoluy-
la yapılıyor ve çıkan kömürleri işlet-
me hakkını devralan şirket serbest pi-
yasaya satıyor. Burada ise böyle bir
şey yok. Türkiye Kömür İşletmeleri,
hizmet alımı yöntemiyle ocağı Soma
A.Ş.’ye verdi. TKİ ve Soma A.Ş ara-
sındaki anlaşmada, devlet ocaktan çı-
kan tüm kömürleri alma garantisi ve-
riyor. Dolayısıyla burada Alp Gür-
kan’ın sahibi olduğu Soma Maden-
cilik A.Ş., TKİ adına taşeron olarak
ocaktan kömür çıkartmış oluyor. Ma-
den ocaklarında yapılan bu taşeron-
luk sistemi, 2003 yılında AKP döne-
minde gelmiştir.

(...)

“Ama kâğıt üzerinde bunu göre-
meyiz. Kısacası buradaki sistemde asıl
işveren TKİ, taşeron firma Soma
A.Ş, alt taşeron da ekip başları denen
kişiler. Böyle bir yapı olunca işçile-
re üretim zorlaması oluyor. Çünkü bu
sistemdeki alt taşeronlara maaş ve çı-

kardığı kömür üzerinden prim veri-
liyor." (Taraf, 19 Mayıs 2014)

Bu sömürü sistemi aracılığıyla
Soma Holding karlarına kar katmış-
tır. Öyle ki, Soma Holding’in 2005 yılı
öncesine kadar marketlere bile borcu
vardı. 

2004 yılına kadar şirket borç ba-
tağındaydı. Holding patronları, 2005
yılında aldıkları ilk kömür ihalesi ile
büyük karlar elde etmeye başladılar.

2005’ten bu yana aldıkları ihale
bedelleri 60-70 milyar liraya ulaştı.

Türkiye ILO Sözleşmesini 
İmzalamadı

Türkiye, Uluslararası Çalışma
Örgütü (ILO) 176 numaralı "ma-
denlerde güvenlik ve sağlık sözleş-
mesini" imzalamadı.

Bu sözleşme maden işletmesi sa-
hiplerine ve hükümetlere önemli so-
rumluluklar getiriyor.

Bu sözleşme maddelerinden ba-
zıları şöyle:

* Yerin altındaki tüm kişilerin
isimlerinin ve muhtemel konumları-
nın her zaman (yani gün boyunca)
doğru şekilde bilinmesi için bir sistem
kurulmalı, 

* Güvenli ve sağlıklı çalışma or-
tamı koşullarının sağlanması açısın-
dan, madenin gerekli elektrik, meka-
nik ve iletişim sistemini de kapsayan
diğer ekipmanlarla inşa edilmesini
sağlanmalı,

* Madenin, işçilerin tayin edilen
işleri kendileri ile başkalarının gü-
venlik ve sağlıklarını tehlikeye at-
mayacak şekilde gerçekleştirmesine
olanak sağlayacak şekilde düzenlen-
mesi ve çalışması sağlanmalı, 

* Uygulanabilir durumlarda, yer-
altındaki iş yerlerinin tümünden iki çı-
kış sağlanmalı, bu çıkışlar yüzeye ayrı
ayrı çıkış noktalarından bağlanmalı, 

* İşçilerin maruz kalabileceği çe-
şitli tehlikelerin tespit edilebilmesi ve
maruz kalınıyorsa bunun seviyesinin
belirlenmesi için çalışma ortamının iz-
lenmesi, değerlendirilmesi ve düzen-
li teftişi sağlanmalı,

(....)
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* Bir maden işletmesinin doğası-
na uygun şekilde, yangınların başla-
ması ve yayılması ile patlamaları
önleyecek, tespit ve mücadele edecek
tedbir ve önlemler alınmalı, 

(...)

* Sözleşme, hükümetlereyse teknik
kılavuzların hazırlanması, denetim-
lerin düzenlenmesi, denetimlere iliş-
kin gerekli yasal düzenlemelerin sağ-
laması ve kazaların etkili soruştu-
rulması gibi yükümlülükler getiri-
yor."

Türkiye bu sözleşmeyi imzala-
mamıştır... Çünkü bu sözleşme mad-
deleri maliyeti istediğince düşürme-
ye, karı arttırmaya kısmi engeller
getirmektedir.

Ülkemizdeki sömürünün sahibi
olan patronların ve AKP’nin çıkarla-
rına aykırıdır; kasalarına giren para-
nın kısmen azalmasıdır. 

Her şeyden önce de bu, ülkemiz-
deki enerji politikalarının ve sömü-
rünün sorumlusu olan emperyalizmin
çıkarlarına aykırıdır.

Türkiye 176 nolu ILO sözleşme-
sini imzalasa da kapitalist sistem ve
onun bir parçası olan taşeronlar ol-
duğu sürece emekçilerin sorunları
gerçekten çözülmeyecektir.

Ülkemizde varolan hakların ve
sözleşmelerin kağıt üzerinde kalma-
ması, hayata geçmesi bile emekçile-
rin mücadelesi sonucunda mümkün
olmaktadır.

Soma Holding
Patronları ve AKP
İşçileri Birlikte
Sömürmüş,
Birlikte Katletmişlerdir

Soma Holding’in 2009 sonrasın-
daki hızlı yükselişi AKP aracılığı ile
olmuştur.

AKP’nin Manisa ve İzmir yöne-
ticileri aracılığı ile bazı bakanlarla ta-
nışan Gürkan, 2005’te ilk işini
TKİ’den aldı. 2005-2009 arasında,
AKP’li yerel yöneticilerden gelen
“işe yerleştirme” ve “bağış” talep-
lerini sorgulamadan yerine getirdi. Üç
yıllık dönemde Alp Gürkan, AKP’li

yöneticilerinin gözünde yükselerek
“sadık patronlar” arasına girdi.

Soma madenleri, Ciner’e ait olan
Park Teknik A.Ş. tarafından işletili-
yordu. 

Muhtemelen AKP nin Ciner ile
olan kimi çelişkileri nedeniyle ma-
denler Soma Holding’e devredildi.

TKİ yönetim kurulu 20 Ekim
2009 tarihli ve 33/59 sayılı kararı ile
Soma’daki maden sahasının, aynı
şartlarla Park Teknik A.Ş.’den alına-
rak Soma Holding’e devredilmesini
kararlaştırdı. Devir işlemin ardın-
dan, TKİ yönetim kurulu, aldığı ka-
rarlarla Soma Holding’e ek işletme
hakları ve ek imkanlar sağladı. Soma
Holding’in sahibi Alp Gürkan,
“AKP tabanından” gelmemesine
rağmen, kısa süre içinde parti içinde
sevilen bir kişi hâline geldi. Ardından
da, Zonguldak ve Merzifon’da yeni
kömür işletme ihaleleri kazandı.

Soma Holding bünyesindeki Ti-
laga İnşaat A.Ş.’nin İstanbul Maslak
ve Kartal’daki inşaat projelerinde
bazı AKP’lilere hisseler verildiği
gündeme geldi. 

Yine Alp Gürkan’ın, Tayyip Er-
doğan’ın meşhur rüşvet paravanı
olan TÜRGEV vakfına da bağış
yaptığı ortaya çıktı.

Soma Kömürleri A.Ş.’nin Genel
Müdürü Ramazan Doğru’nun eşi
Melike Doğru 30 Mart yerel seçim-
lerinde AKP’den Belediye Meclis

Üyesi seçildi.

Ramazan Doğru, aynı zamanda iş-
letmelerdeki işçileri zorla AKP mi-
tinglerine götüren, yeraltına bile oy
pusulalarını indiren kişi. 

Alp Gürkan AKP döneminde zen-
ginliğini arttıran, halkın emeğini sö-
müren kan emicilerden birisidir.

Öyle ki o da Reza Zerrab gibi Tür-
kiye’nin cari açığını kapatmakla
övünmüş; cari açığın 500 milyon do-
larlık bölümünü kendilerinin kar-
şıladığını söylemiştir.

Kazandıkları her kuruşta dün iş-
çilerin alınteri vardı; bugün Soma ma-
den katliamından sonra buna işçilerin
yanmış bedenleri, kanı da eklenmiş-
tir.

AKP ve Soma patronları bunun
hesabını mutlaka verecektir.

Sonuç Olarak;

1- Soma Maden Ocağı’nda 301
madencinin katledildiği katliamın
nedeni sadece şu bu tedbirlerin alın-
maması değildir. Onların hepsi birer
sonuçtur. Katliamın nedeni yağma ve
talan düzenidir. Maden ocaklarında
hiçbir çalışma kuralı yoktur.

2- Katil AKP iktidarıdır!

3- Onun için AKP katliamın üs-
tünü örtmeye çalışmaktadır... 

4- Katliamın üstünün örtülmesine
izin vermeyeceğiz. Katillerden hesap
soracağız!

Kömür İşletmelerini Uyarıyoruz!
Kaygı ve Korku İçerisindeki Havza İşçilerini

Yeraltına İnmeye Zorlamayın!

Soma İçin Adalet Komitesi 19 Mayıs’ta işçilerin zorla madenlerde ça-
lıştırılmasıyla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada: “Kömür işletmeleri 19
Mayıs gece vardiyasından başlayarak Soma’da yeraltına üretim için indirilmeye
başlandı. Çalışılan işçilerin kaygılarının giderilmesi ancak havzadaki tüm ma-
denlerin denetimden geçirilip raporların işçilerle paylaşılmasıyla mümkün
olacaktır.
İş Teftiş Kurulu’na 16 Mayıs’ta yaptığımız başvurunun sonucunu açık-

layın! Hekim Örgütleri, Mühendis Odaları, Enerji Bakanlığı, Sosyal Güvenlik
Kurumu ve İş Teftiş Kurulu, vicdan ve ahlak dışı bu uygulamayı durdurun!

Hiçbir maden işçisi bu koşullarda madende çalışmaya zorlanmamalıdır!
İşçiler için uygun süreyle ücretli izin hakkı tanınmalıdır!” denilerek açıkla-
ma bitirildi.
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Soma Maden Ocağı’nda yangın ha-
berleri, televizyonda “flaş” haber olarak
geçiyor. Ölen madenci sayısı sürekli
artarken, ocakta 750 ila 1000 arasında
madenci bulunduğu söyleniyor. Yüzlerce
işçinin ölebileceği telafuz ediliyor. 

Televizyon kanalları konuyla ilgili
bilgi edinmek için çeşitli “uzmanlar”ın
görüşlerine başvuruyorlar. Olayın ne-
denlerini aydınlatmak istiyorlar.

Bir televizyon kanalı Soma Maden
Ocağı’nda örgütlü olan Maden İşçi-
leri Sendikası Şube Başkanı Nurettin
Çakul’a bağlanıyor ve olay hakkında
sorular soruyor.

Şube Başkanı Nurettin Çakul oto-
matiğe bağlanmış gibi başlıyor sen-
dikayı savunmaya. Kömür karasının
iliklerine kadar işlediği  Soma Maden
Ocağı’nda tek leke bulunmayan patron
Soma Holding. 

“Devlet olayı ne güzel yönetti.
Özel işletme iş güvenliği konusunda
çok hassas. Madende sürekli denetim
yapılıyordu… Sigortasız, taşeron işçisi
çalıştırılmıyor” diyor Nurettin Çakul.

Bir sendikacının görevi üyesi olan
işçilerin çıkarlarını patrona karşı ko-
rumaktır. Üyesi olan işçilerin daha
iyi koşullarda yaşaması için mücadele
etmektir. İşçinin haklarını korumaktır.
Patronların yasalara göre çalışma ko-
şullarını sağlaması ve yeni haklar ka-
zanmak için mücadele etmektir.

Bunlar sınıf mücadelesi veren dev-
rimci bir sendikanın görevleri değil,
sadece ekonomik temelde örgütlenen
düzen sendikalarının görevidir. 

Patron Sendikacılığının
En Somut Örneği:
Nurettin Çakul 

Devrimci İşçi Hareketi olarak pat-
ron sendikacılığına karşı cepheden

savaş veriyoruz. 
Türk-İş’e bağlı Maden İş Sendi-

kası’nda Şube Başkanı Nurettin Çakul
patron sendikacılığının en somut ör-
neğidir. Ancak patron sendikacılığı
Türk İş’e ya da Hak İş’e bağlı sendi-
kalardan ibaret değildir. DİSK’teki
patron sendikacılarını defalarca kez
kapak konusu yaptık... 

Nurettin Çakul Patron sendikacı-
larının görevini 301 işçinin katledildiği
madenin patronunu bile sahiplenecek
kadar şirazeden çıkarmıştır. 

Patron sendikacılığının temel görevi
işçilere karşı patronun çıkarlarını ko-
rumaktır... İşçilerin mücadelesinin,
örgütlenmesi önünde engel olmaktır.
İşçileri kendi örgütlenmelerine ya-
bancılaştırmaktır... 

Sonuçta işçi sendikaları, işçilerin
örgütleridir... Patronların zaten kendi
sendikaları var... 

Sarı sendika, devlet sendikası, düzen
sendikası gibi sendikalar, yine patronlara
karşı işçilerin düzen içi taleplerini sa-
hiplenirler. Patronların yasalara uyma-
larını isterler... Patron sendikacılığının
farkı, tamamen patronun hizmetinde
olmasıdır... İş yeri temsilciliğinden sen-
dikanın tüm organlarını oluşturan yö-
neticilerine kadar kimin yönetici ola-
cağını patronlar belirler...  Bu sendikalar
işçi sınıfına dost görünen düşmanlardır. 

Türkiye’de 740 maden
kampında  49 bin madenci
çalışıyor.

Türkiye'de, 1941 yılından
bu yana maden ocaklarında 3
bini aşkın işçi katledildi!
100 binden fazla işçi
sakatlandı.

AKP iktidarında
madenlerde 20 bin 259
iş kazası yaşandı. Önceki
iktidarlara göre 1.5 kat arttı.

2012-2013 yılları arasında
Soma madenlerinde 5000 iş
kazası oldu. 5000 iş kazasında
9 işçi katledildi... 9 işçiden
3’ü Soma Maden İşletme-
si’nde  çalışıyordu.

2012 yılında 78 madenci,
2013 yılında 95 madenci
katledildi! 

1 milyon ton kömürü
çıkartmak için ABD’de 1,
Çin’de 64, Türkiye’de 361 işçi
katlediliyor!

Türkiye'de maden ocak-
larında katledilen işçilerin
oranı, Avrupa'nın 4,5 katı.

KATLİAM VAR
ADALET YOK!

1992'de 263 kişinin öldürül-
düğü Kozlu maden katliamın-
dan cezalandırılan kimse yok! 

“Devlet olayı ne güzel yönetti. Özel işletme iş güvenliği konusunda çok 
hassas. Madende sürekli denetim yapılıyordu… Sigortasız, taşeron işçisi

çalıştırılmıyor.” (Maden İşçileri Sendikası Başkanı Nurettin Çakul)

İŞÇİ DÜŞMANI PATRON SENDİKACILARI
SOMA MADEN KATLİAMININ ORTAĞIDIR!

7HESAP SORMAYA BOYKOTA
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Katledilen Her İşçiden 
Patron Sendikacıları da 
Sorumludur...

Madende kaç işçinin öldüğü Nu-
rettin Çakul’un umurunda değil... O
“devletin olayı ne güzel yönettiği”
ile ilgileniyor...

“Özel işletme iş güvenliği konu-
sunda çok hassas” dediği ocakta
resmi rakamlara göre 301 madenci
öldü. O televizyonda bu sözleri söy-
lerken toprak altında 750 ila 1000
arasında işçi vardı... 

“Madende sürekli denetim ya-
pılıyordu… Sigortasız, taşeron işçisi
çalıştırılmıyor” diyor... İşçiler ise
tam tersi şeyler anlatıyor. “Denetimde
bir hafta öncesinden haber veriliyor,
ortalık biraz düzeltiliyor, denetimciler
zaten üstten birkaç kata bakıp lüks
otellerde yiyip içip gidiyorlar” di-
yor.

Nurettin Çakul örneğinde görül-
düğü gibi, patron sendikacısının tek
derdi refleks olarak patronun suçla-
rının üstünü örtmek oluyor... 

İşte patron sendikacılığının geldiği
durum burasıdır. Sadece patronlar
işçilerin en temel haklarının gasp
edilmesine sessiz kalmıyorlar. So-
ma’da olduğu gibi patronların suç-
larının üstünü örterek işçi katliam-
larının doğrudan ortakları oluyorlar... 

Soma Maden Ocağı’nda 301
madencinin katledilmesinden Ma-
den İşçileri Sendikası doğrudan
sorumludur... Patronlarla birlikte
patron sendikacıları da yargılan-
malıdır... 

Bir sendikanın örgütlü olduğu iş
yerinde işyeri temsilcileri, patronların
iş güvenliğini sağlayıp sağlamadığını
denetlemekle yükümlüdür. Eğer de-
netimler sonucunda yasalara uygun
olarak güvenlik önlemleri sağlan-
mamışsa,  önce uyarıp daha sonra
işi durdurma yetkisine sahiptir... An-
cak bırakalım iş durdurmayı, iş gü-
venliği konusunda en küçük şikayette
bulunan işçiler, bizzat sendikacılar
tarafından işten attırılır... Soma Maden
Ocağı’nda olduğu gibi lüks otellerde
denetçilerle birlikte “Özel işletme
iş güvenliği konusunda çok hassas”
diye rapor tutarlar... O raporları da

televizyonlardan halka açıklarlar... 
Onun içindir ki patron sendika-

cıları da iş cinayetlerinde katledilen
her işçinin ölümünden sorumludur...

İşçiler!
Patron Sendikacılarına
Karşı Çaresiz Değilsiniz
Devrimci İşçi Hareketi 
Öncülüğünde
İşçi Meclislerinde
Örgütlenelim

Patron sendikacıları sadece be-
deller ödeyerek kazandığımız hak-
larımızın gasp edilmesine sessiz
kalmıyorlar. Artık canımıza kaste-
diyorlar... Bu sendikacılara mahkum
değiliz... 

İşçiler olarak biz sendikalarımıza
sahip çıkmazsak, onları satılmış
sendikacılar aracılığıyla patronlar
kullanacaktır... Öncelikle bu patron
sendikacılarını başımızdan defet-
meliyiz... Onlara mahkum değiliz... 

Bugün sendikalar madenlerde,
fabrikalarda işçileri örgütleyerek bir
işyerinde örgütlenmiyorlar... Otel
odalarında, patronlarla yaptıkları
pazarlıklarla patronları, işçilere karşı
çıkarlarını en iyi kendilerinin koru-
yacaklarına ikna ederek örgütleni-
yorlar.

Daha işin başında işçiyi devre
dışı bırakıyorlar... Patron sendikaları
işçinin üzerinde patron adına baskı
yapan kurumlara dönüşüyor... Onun
için bu sendikalar işçinin sendikaları
değildir... 

Ve biz işçiler bu sendikalara
mahkum değiliz...

Sendikaların işlevi, patronun silah
taşıyıcılığını yapmak olunca, neden
üye olsun işçiler? Çözüm kendi ör-
gütlülüklerimizi yaratmaktır. Patron
sendikacılığını sırtımızdan atmanın
yolu İşçi Meclislerini kurmaktır. Dev-
rimci İşçi Hareketi öncülüğünde ör-
gütlenmek, mücadele etmek. Türkan
Albayrak, Cansel Malatyalı, Rosateks,
Akçay Tekstil, Kazova işçileri ...
DİH'le birlikte mücadele ettiler, işçi
sınıfı tarihine zaferler kazandırdılar.

Türkiye'de yaşanan bazı
maden kazaları şöyle: 

 7 Mart 1983: Armutçuk'ta
grizu patlaması (103 ölü)

 10 Nisan 1983: Kozlu'da
grizu patlaması (10 ölü)

 31 Ocak 1987: Kozlu'da
göçük (8 ölü)

 31 Ocak 1990: Bartın'ın
Amasra ilçesinde grizu
patlaması (5 ölü)

 7 Şubat 1990: Amasya Yeni
Çeltik'te grizu patlaması
(68 ölü)

 3 Mart 1992: Kozlu'da
grizu patlaması (263 ölü)

 26 Mart 1995: Yozgat'ın
Sorgun ilçesinde grizu
patlaması (37 ölü)

 22 Kasım 2003:
Karaman'ın Ermenek
ilçesinde grizu patlaması
(10 ölü)

 8 Eylül 2004:
Kastamonu'nun Küre
ilçesinde yangın (19 ölü)

 2 Haziran 2006:
Balıkesir'in Dursunbey
İlçesinde grizu patlaması
(17 ölü)

 10 Aralık 2009: Bursa'nın
Mustafakemalpaşa ilçesinde
grizu patlaması (19 ölü)

 17 Mayıs 2010:
Zonguldak'ta grizu patlaması
(30 ölü)

 8 Ocak 2013: Kozlu'da
grizu patlaması (8 ölü)



Manisa’nın Soma İlçesi’nde
bulunan bir maden işletmesinde
yaşanan işçi katliamı günlerdir
halkımızın takip ettiği en önemli
konu. Bu süreçte yalnızca kat-
liama sebep olan patronlar de-
ğil, o patronlara iş sağlığı ve
güvenliği olmadan dilediği gibi
iş yeri çalıştırma izni veren,
göz yuman ve bu katliamın ze-
minini sunan iktidar da öfkeyle ve
lanetle anılıyor. 

Bunun bir sebebi de ülkede adı
konmamış bir sıkıyönetim uygula-
nıyor olmasıdır. 

Katliamın ardından üç günlük yas
ilan eden hükümetin istediği halkı-
mızın karalar bağlayıp sessizce yas
tutması idi. Ama istedikleri gibi ol-
madı. İşçilerin aileleri ve Soma halkı
tüm baskı ve gözdağına rağmen sus-
madı ve sessizce yas tutmadı. 

AKP hükümeti bu durum karşı-
sında halkı susturmak için çareler
aradı; tehdit etti, hakaret etti, menfaat
vadetti yine de susturamadı. Son ola-
rak gelinen noktada adı konmamış
bir sıkıyönetim uygulamaya başladı. 

Katliamdan sonra “Başbakan so-
mayı ziyaret edecek” diye yollar tu-
tuldu. Önlem almak bahanesi ile o
gün Soma İçin Adalet Komisyonu
ve avukatlar kapalı bir alanda mahsur
tutuldu. Bu hukuk dışı uygulamaya
karşı iktidar cephesinden bir açıklama
yapılmazken halkın, başbakanı pro-
testo etmesini önleyemediler. Can-
larıyla beraber tüm yaşam olanaklarını
da kaybetmiş bu insanları durdurmak
kolay değil tabii ki. Başbakan'ın yo-
ğun tepki ile karşılandığı ve bir mar-
kete sığınmak zorunda kaldığı So-
ma'da, ertesi gün de Abdullah Gül
ve diğer yetkililerin ziyareti için ola-
ğanüstü yoğun güvenlik önlemleri
alındı. 

Yine gece, komitenin çalışmalarını
yürüttüğü Öğretmenevi sivil faşistler

tarafından basıldı. Kentte sırt çantası
ile dolaşan kişilere “yabancıları is-
temiyoruz” diye saldırdıktan sonra
Öğretmenevine gelen kitle burada
bir provokasyon provası yaptı. Geniş
bir kitle toparlayamadıkları gibi teşhir
de olan faşistler bu kez çareyi "biz
size saldırdık mı” diye ironi yapmakta
buldular. Tehdit ve yıldırma politikası
da sonuç vermeyince bu kez de he-
men açık terör uygulamaya başladılar. 

Onlar, Soma halkını kimse ziyarete
gelmezse halk acılarını öfkesini unu-
tur sanıyorlardı. Bu yüzden önce teh-
dit ettiler, sonra tecrit etmeye çalıştılar. 

Kriz merkezinin çalışmalarını yü-
rüttüğü Öğretmenevini kapattırdılar.
Kriz masası Eğitim-Sen binasında
toplanınca bu kez de sendikalar üze-
rinde baskı uygulamaya çalıştılar.
Eğitim-Sen binası önünde binaya gi-
ren çıkan herkesi durdurup kimlik
sormaya başladılar. 

Önce gazetecilerin ve avukatların
üzerine yürüdüler. Gazetecileri kur-
tarma alanına yaklaştırmadılar. Avu-
katları linçle tehdit ettiler. Enkaz kal-
dırma çalışmalarını apar topar ta-
mamlayarak madenin kapısına duvar
ören iktidar bu nedenle oluşacak tep-
kiyi tahmin ettiği için bir okulun
spor salonunu nezarethaneye çevir-
mişti. Belli ki polisin programı ön-
ceden hazırdı. 

İşkence gören devrimciler ters
kelepçe ile bu spor salonunda bek-
letildiler. 

Bu arada polisler şehrin tüm giriş

çıkışlarını tutmuş ve oto-
büsleri bekleterek kimlik
kontrolü yapmaya başladıl-
lar. Nüfus cüzdanında Soma
yazmayanları ve kendile-
rince şüpheli gördüklerini
ilçeye sokmadılar. 

Yurt gazetesi muhabiri
Ahmet Çınar da kimliğinde
Soma yazmadığı için ilçeye

alınmayanlardandı. 

Manisa Valiliği, tüm ifade özgür-
lüğü biçimlerini yasakladı. Valilikten
"İçinde bulunduğumuz bu acılı ve
hassas dönemde bu tür yasa dışı
provokatif eylemlere bundan sonra
da müsaade edilmeyeceği kamuo-
yuna saygıyla duyurulur" açıklaması
yapıldı. 

Vali Öğretmenevini saran ve ora-
dakileri tehdit ve taciz eden kişilere
adli bir tedbir uygulanmasını iste-
mediğine göre onları zararsız gör-
mektedir. Provokatif eylemler yapan
insanlar tanımından da Eğitim-Sen'e
giren çıkan insanları kastetiğini an-
lıyoruz. Çünkü şehrin ortasında adam
dövenler yerine, sendikaya giren
çıkan insanlar gözaltına alınmıştır. 

AKP  valisinin provokasyon de-
diği, halka gerçekleri anlatmak, şir-
ketin ve devlet yetkililerinin işçilerin
haklarına zarar verecek bir hileye
başvurmalarını önlemeye çalışmaktı. 

Diğer illerden takviye gelen çevik
kuvvet ekiplerinin yanısıra sivil po-
lisler de getirilmişti. Bu polislerle
beraber istihbarat birimleri de Soma
halkı ile dayanışmaya gelen devrim-
cileri takip ediyordu. 

Bu terör yalnızca Soma’da esti-
rilmedi. Türkiye’nin dört bir yanında
soma ile ilgili eylemler yapıldı. Bu
eylemlerin birçoğuna polis saldırdı. 

Taksim Anıtı’na bir karanfil ve
bir parça kömür koyarak katledilen
maden işçilerini anma eylemi yapan
Halk Cephelileri siyasi şubeye gö-

SOMA’DAKİ OLAĞANÜSTÜ HAL
FAŞİZMİN OLAĞAN HALİDİR 
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türerek sorgulamaya çalıştı. Bir çok
eyleme gaz bombaları ile saldırdı.
Bu saldırıların amacı Soma’da pro-
vokasyon yapılmasını önlemekti sö-
zümona! 

Olağanüstü hal öyle bir hale gel-
mişti ki iktidar yoksul halka cenaze-
lerini gömmek için memleketlerine
götürmemeleri konusunda bile baskı
yapmaya çalıştı. Amaçları çok açıktı.

Cenazenin gittiği
yerde oluşabilecek
kitleyi engellemek.
çünkü cenazelerin
gittikleri yerlerde
tepki yaratmaması
mümkün değildi.
çareyi toplu mezar
kazmakta buldular. 

Bu sıkıyönetim
halini resmeden iki fotoğraftan biri
elleri arkadan kelepçelenmiş avu-
katlar, diğeri sıra sıra kazılmış toplu
mezarlardı. 

AKP polisiyle, eli sopalı bıçaklı-
larıyla her yerde Soma'nın hesabını
soran halka saldırıyor. Soma'nın
yasını tutanlara saldırıyor. Soma'da
halkın sesini çıkarmaması için tam
bir sıkıyönetim uygulanıyor. Acılı

ailelere, işçilere saldırıyor.  Polis
halka "siz evlerinize çekilin, dışa-
rıdan gelenlerle bizi başbaşa bıra-
kın, dışarıdan gelenler yakıp yı-
kacak” diye söylenti yayıyor, oysa
asıl kendisi dışarıdan sivil faşistleri
toplayıp Soma'ya getiriyor... 

Sonuç olarak iktidar halkın acı-
larından, öfkesinden korkuyor, bu
korkusundan da ancak alçakça halka
saldırarak kurtulacağını sanıyor. 

Faşizm öyle haksız ve akıl dışıdır
ki varlığını sürdürebilmek için halka
saldırmaktan başka yapabileceği hiç-
bir şey yoktur. 

Haklı olan, güçlü olan, üreten ve
yaratan emekçilerdir. İşte bu yüzden
bizi kurtaracak olan yine bizim elle-
rimizdir.

Bir Direniş Daha Zaferle Sonuçlandı 
Selam Olsun Direnenlere!

İstanbul-Sarıyer Belediyesinde 12 Mayıs’ta Kiriş
İnşaat Taşeron firmasında çalışan iki işçi işten atıldı. İş-
çilerden birine hiçbir gerekçe gösterilmeden; diğeri ise
sözde “işe gelmediği” gerekçe gösterilerek, hiçbir yasal
bildirimde bulunulmadan işlerine son verildiği 15 Mayıs’ta
bildirilmişti. Taşeron firmanın işten atma nedeni işçilerin
çalıştıkları işte yaşadıkları sorunları sürekli şikâyet
etmesi üzerine şirketin şikâyetlerden rahatsız olmasıdır.

İşçiler işlerine geri dönmek için Sarıyer Belediye
Başkanlığı önünde “Sarıyer Belediyesinden İşten Atıldık
İşimizi Geri İstiyoruz- Direnen Sarıyer Belediyesi İşçileri”
yazılı ozalit açarak basın açıklaması yapmış ve daha
sonra direniş çadırlarını kurmuşlardı. 

Daha 15 dakika geçmemişti ki Sarıyer Belediye
Başkan yardımcısı Mustafa Koç geldi ve işten atılan iş-
çilerle görüşmek istedi. İşten atılan işçiler ve avukatlarının
birlikte yaptığı görüşmede defalarca çağırıp görüşme is-
teğinden sonuç elde edemeyen CHP’liler ve Belediye
yetkilileri en sonunda “işten atılanları geri alacaklarını
ve bir hafta içerisinde de maaş iyileştirmeleri için gö-

rüşmelere başlanaca-
ğına dair” söz verdiler.
Atılan işçilerin birinci
talebi olan “İşimizi
Geri İstiyoruz” talebi
yerine geldi. Atılan iş-
çiler 21 Mayıs günü
iş başı yapacaklar.
Böylelikle bir direniş
daha zaferle sonuçlan-
mış oldu. Yaşasın Di-
reniş Yaşasın Zafer!

Sabretmek ile Teslim Olmayı, Soluklanmak
ile Vazgeçmeyi Asla Birbirine Karıştırmayın! 

Bizler Ne Teslim Olduk
Ne de Vazgeçtik!

Antalya’da Anteks işçileri haklarını almak için 10
gündür işgal eylemi yapıyor. Geçen hafta işverenden
gelen “ayda 200 TL ve borsadan %15 hisse” teklifini
kabul etmeyerek bir kez daha yönetime kararlılıklarını
gösterdiler. 

18 Mayıs’ta hem işgale katılan hem de eyleme destek
olan dışarıdaki işçiler aileleriyle birlikte yolu trafiğe ka-
patarak basın açıklaması yaptılar. Basın açıklamasının
başında Soma işçileri için başsağlığı dilerken Soma’da
yaşanan katliamın sorumlusu olan patronların ve onların
iktidarının büyüme ve kar hırsının emekçilerin emeğini
ve çocuklarının geleceğini çaldıklarını belirttiler. Hakları
olan maaş ve tazminatlarını ödemeyerek emeklerine el
koyan patronlara şöyle seslendiler:

“Bizler bazen yorulabilir bazen de durabiliriz. Ama
işte her şeye rağmen yine buradayız. Karşınızdayız.
Sabretmek ile teslim olmayı, soluklanmak ile vazgeçmeyi
asla birbirine karıştırmayın. Bizler ne teslim olduk ne
de vazgeçtik. Kabul edilemez gülünç tekliflerinizle bizim
için yazmaya çalıştığınız öykünün sonunu ancak biz di-
renen ve mücadele eden emekçiler ve işçiler yazarız.
Hem de mutlu bir sonla” sözleriyle eyleme son verdiler. 
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Her siyasal parti bir sı-
nıfın çıkarlarını korumak
için vardır. AKP de emper-
yalizmin işbirlikçisi tekelci
patronların partisidir. Bu ge-
nel doğruyla birlikte düşü-
nüldüğünde 301 işçinin ölü-
müyle sonuçlanan Soma kat-
liamında AKP’nin Soma
Holding patronlarını neden
koruduğu kendiliğinden an-
laşılır. Ancak AKP ile Soma
Holding ilişkisi öngörülen
koruma zorunluluğunun dı-
şında ve ötesinde bir ilişkidir. 

Basına yansıyan bilgi-
lerden bazıları şunlar; Soma
Kömür İşletmeleri Genel
Müdürü Ramazan Doğ-
ru'nun eşi Melike Doğru
30 Mart'ta AKP'den Soma
Belediye Meclis üyesi se-
çilmiştir. Yine katliam son-
rası patronlar ile sorumlu
müdürlerin yaptığı basın top-
lantısında gazetecileri azar-
layan kadın olarak tanınan
Sema Demiral hem Soma Maden
Holding'in halkla ilişkiler ve ku-
rumsal iletişim çalışmalarını yö-
neten Accord İletişim'in ajans baş-
kanıdır hem de AKP'nin resmi ajansı
PR Ajans'ın da sahibidir. AKP ile
Soma Holding patronları arasında,
basına yansıyanlar dışında daha farklı
ve doğrudan çıkar ilişkileri olduğunu
tahmin etmek zor değil. 

301 işçinin ölümüne neden olan
Soma A.Ş’nin, madenin sahibi de-
ğil, Türkiye Kömür İşletmeleri’nin
‘taşeronu’ olduğu gerçeği düşünü-
lürse, AKP’nin şirketi koruyarak aynı
zamanda kendi sorumluluklarının da
üstünü kapatmak istediği kendiliğin-
den anlaşılır. Madenlerin sahibi devlet

olduğu için, cezai sorumluluk doğ-
rudan iktidara uzanıyor. AKP katlia-
mın ilk gününden itibaren üstünü
örtmeye, gerçekleri çarpıtmaya çalıştı,
çalışıyor. AKP iktidarının katliamın
yaşandığı 13 Mayıs tarihinden bu
yana söylediklerine ve yaptıklarına
bir göz atalım. 

Birincisi sürekli bir biçimde bu
katliama “kader, facia, kaza, işin
fıtratı …” gibi açıklamalar getirerek,
halkın zihninde olayın “esrarengiz,
öngörülemez, değiştirilemez, Al-
lah’ın işi” olduğu yönünde fikir
oluşturmaya çalıştılar. 

İşin somut, maddi nedenleri olduğu
yönündeki tepki ve açıklamalar üzerine
ise “ihmali olanların gözünün yaşına

bakılmayacağı” söylendi.
Bu söz tam bir demagojidir.
Bir yandan sorumluların
cezalandırılması konusunda
ne kadar “kararlı” olduk-
ları görüntüsü yaratıyorlar
öte yandan da bir gerçeği
çarpıtıyorlar. İşte katilleri
aklama, koruma zırhların-
dan biri de bu “ihmal”
sözcüğü. İktidar sözcülerini
ruhani dünyadan gerçekler
dünyasına gelmeye zorla-
dığımızda “insanlık hali
işte herkes kusur işler” ha-
fifletmesiyle olaya sebep
olanın birilerinin kusuru
yani taksir olduğu açıkla-
masına sığınıyorlar. 

“Adli ve idari soruş-
turma talimatımızla baş-
lamıştı. İdari olarak Ça-
lışma Bakanlığı ve Enerji
Bakanlığımızla beraber
sürdürülüyor. Bunu çok sık
tekrar ediyorum ama ih-
mali olan biri varsa gözü-
nün yaşına bakmayız. Bu-

rada hepimizin canı var. Kimsenin
ihmaline göz yummayız. Bu soruş-
turma sonrasında ortaya çıkacak ko-
nudur.” (Taner Yıldız, Enerji Bakanı) 

Şu işe bakın; adli soruşturma,
yani savcıların olayı öğrendikleri an-
dan itibaren kendiliğinden açmakla
yükümlü oldukları soruşturma için
AKP’nin bakanı talimat vermiş! 

"Arkadaşlar yani biz bir defa
bu tür ocaklarında, kömür ocakla-
rında bu olanları, lütfen buralarda
bu olaylar hiç olmaz diye yorumla-
mayalım. Bunlar olağan şeylerdir.
Literatürde iş kazası denilen bir
olay vardır. Bunun yapısında fıtra-
tında bunlar var. Hiç kaza olmaya-

AKP’NİN NE YALANLARI, NE LAF 
CAMBAZLIKLARI NE ZORBALIĞI NE SAVCILARI 

KATLİAMIN ÜSTÜNÜ ÖRTEMEZ

Bizim Olduğumuz Yerde Gerçekler Vardır

Katliamın Üstünün Örtülmesine İzin Vermeyeceğiz!

Halkımıza bu katliamları, 
bu acıları yaşatanlardan

hesap soracağız!
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Liseliyiz Biz

cak diye bir şey yok.” ( R.T. Erdoğan,
Başbakan) 

İşin fıtratı öyle mi? Kapitalist
emperyalist sistemin bencil, bireyci,
doymak bilmez insanlar yaratan ideo-
lojisi nasıl ki “insanın doğası” olarak
açıklanıyorsa; başbakan efendinin
almakla yükümlü olduğu tedbirleri
almayıp, bile isteye katliamlara yol
açan politikaları da “işin fıtratı”
olarak sunuluyor. 

Her şeyi bıraktık, AKP’nin katli-
amdan daha iki hafta önce CHP’li
vekillerin Soma’daki maden işçi-
lerinin koşullarının araştırılması
için verdiği önerge AKP’lilerin oy-
larıyla reddedilmemiş miydi? 

AKP’ nin madencilikle ilgili ulus-
lar arası sözleşmeleri imzalamamış
olması ve madenlerde özelleştirme
ve taşeronlaştırmayı teşvik etmesi,
Soma Holding’in ‘Rödovans’ olarak

isimlendirilen devletin özel sektöre
kiraladığı madenlerden çıkan kö-
mürü almasına dayalı ve özel sek-
törü daha çok ve ucuza çalıştırmayla,
kara odaklayan sistemle kömür çı-
karması mı işin fıtratı? 

Ya Cumhuriyet Savcılarının açık-
lamalarına ne demeli? Manisa Cum-
huriyet Başsavcısı Durdu Kavak, “Göz-
altı şimdilik yok. İlk etapta gözaltına
alınacak, ifadesine başvurulacak so-
rumlu amirlerin de bir kısmı, diğer-
leriyle birlikte ölmüş durumda...” 

Sorumlu kimse yokmuş! Ölmüş-
lermiş! Değil gerçekleri araştırma
soruşturma yetki ve sorumluluğunda
olanlar her orta zekâlı insan bu kat-
liamın sorumlularını derhal tespit
edebilir. Katliamın sebep-sonuç ve
sorumluları savcıların da basiretini
bağlıyor demek! Basına yansıyan
küçük ayrıntılardan birini de hemen

hatırlatalım. Katliamı araştırmakla
görevlendirilmiş savcılardan Ömer
Türken 2009 yılında AKP Bilecik
İl Kongresinde başkan adayı oldu
ancak kazanamadı. 2010 yılında
AKP’li Bilecik Belediyesi'nin avu-
katlığını yaptı. Katliamın sorumlusu
AKP’ nin avukatlığını yapan savcı,
şimdi de AKP’ nin suçları ortaya çı-
karacak öyle mi? Kim inanır buna? 

AKP, bütün varlığıyla kendisinin
bizzat sorumlusu olduğu katliamın
neden ve sonuçlarını gizlemek için
çabalasa da, devletin savcıları olayı
bütün boyutlarıyla araştırmasa da,
yargı organları adil bir yargılama
yapıp halkın adalet duygusunu tatmin
edecek bir hüküm kuramasa da biz
Soma Katliamı’nın üstünün örtül-
mesine izin vermeyeceğiz.

14 yaşında Berkin’i kafasından gaz bombasıyla
vurarak öldürenler, bugün Soma'daki maden katliamına
kader, kaza diyerek katliamın üstünü örtmeye çalışan-
lardır.

AKP kuş kadar beyinleri ile halkı kandırabileceğini
zannediyor.Bu ne kader ne kaza bu apaçık bir katliamdır.
14 yaşındaki Berkin evine, ekmek almaya çıktığı için
vurularak öldürüldü. Soma'daki maden işçileri evlerine
bir parça ekmek götürebilmek için canlarından oldular.

EKMEK, ADALET, ÖZGÜRLÜK istiyoruz diyen
herkesi nasıl katlettiğini görüyoruz AKP'nin.
Nasıl katilleri sakladığını görüyoruz. Buna
karşı susmayacağız. AKP'den bu katliam-
larının hesabını tek tek soracağız. Katliamın
sorumluları yargılana kadar can pahasına sa-
vaşacağız.

Berkin için yükselttiğimiz adalet bayrağını So-
ma'da hayatını kaybeden maden işçileri ile yükselti-
yoruz. Liseli Dev-Genç'liler olarak okullarımızda, sı-
ralarımızda Soma için adalet talebimizi haykırıyoruz.

Soma katliamının yaşandığı gün bizlerde okulları-
mızda tepkimizi gösterdik. Okmeydanı İTO Meslek
Lisesi’nde sınıflarda Soma katliamı için ajitasyonlar

çekip öğrencilerle birlikte okul bahçesine boykot yapmaya
çıkarken AKP'nin eli kanlı işkenceci katil polisleri halkın
her kesimine saldırdığı gibi öğrencilere saldırmaktan
geri durmadı. Korkuları apaçık ortadaydı. Okula zırhlı
araçlarla, kasklarıyla, joplarıyla girdiler.

Liseli Dev-Genç'liler de buna karşı okul koridorlarına
barikatlar kurarak sloganlarıyla karşılık verdiler. Öğrenciler
bazı Liseli Dev-Genç'lileri kendi okul kıyafetlerini giy-
direrek polise vermediler. Katil polis okul sınıflarına
girerek işkencelerle Liselileri gözaltına aldılar. İşkence

yaptıklarını söyleyen öğ-
retmenlere, öğrencilere
bile saldırmaktan geri dur-
madı katil polis.

İşkence yaparak, gözaltına
alarak, gaza boğarak halkı sus-

turabileceğinizi mi sanıyorsunuz?
Okullarımıza giren polis ve polisin

girmesini sağlayan işbirlikçi okul ida-
resine nasıl cevap vereceğimiz bellidir.
BOYKOT'larla geleceğiz. İŞGAL'lerle
geleceğiz. Okullarımıza girmenin hesabını
soracağız.

BERKİN’İN KATİLLERİ SOMA’NIN 
KATİLLERİDİR! HESABINI SORACAĞIZ!

Bu ülkede yaşıyoruz... Bu halkın çocuklarıyız... Ezilen, sömürülen, 
katledilen bir halkın çocuklarıyız... Bu halkın kavgasında biz de varız!
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14 Mayıs 2014 tarihinde SOMA
Maden Ocağı’nda 301 madenci katle-
dildi. AKP bu katliamın üstünü yalan-
larla örtmeye çalışıyor. 

İşte o yalanlardan bazıları;

1- Ölü Sayısında
Yalan Söylüyorlar

Maden katliamından 3 saat sonra
konuşan Soma Kaymakamı, madende
mahsur kalan emekçi sayısının 200-
300 ‘civarında’ olduğunu açıkladı.
Daha sonra Enerji Bakanı Taner Yıldız
tarafından bu rakam 787 kişi olarak
açıklandı.  Katliamın ikinci günü 238
kişinin cenazesi 363 kişinin de canlı
olarak kurtarıldığı söylendi... Daha
sonra canlı kurtarılan hiç olmadı. Kur-
tarma çalışmalarının bittiğini açıkla-
dıklarında 301 işçinin öldüğünü, 486
işçinin de canlı kurtarıldığını açıkladılar.
Sonraki 123 kişi ne zaman kurtarıldı
kimse bilmiyor... Soma halkı ise ölen-
lerin sayısının çok daha fazla olduğunu
söylüyorlar... 

2- Sigortasız
Kaçak İşçi Çalışmıyor

İşçiler madende kaçak işçi çalıştığını
söylüyor. Madende çalışan işçi sayısı,
emanetten alınan  kask sayısı kadardır.
Böylece madende kaç işçinin çalıştığını
anlarlar. Ama Soma katliamında bunu
hesaplayamadılar. Çünkü kayıtlı çalışan
işçi sayısı ile alınan kaskların sayısı
birbirini tutmuyordu. Yalan söylüyorlar.
Ucuz emek ve kar hırsı gözlerini bü-
rümüş. Günlerce madende kaç kişinin
çalıştığını, maden ocağında kaç işçinin
kaldığını net olarak açıklamayarak
halkı kandırdılar... Sakladıkları ma-
dende çalıştırdıkları kaçak kayıt dışı
işçilerdi... 

3- Taşeron Yok Diyorlar
Bu yalancı katiller taşeronun ismini

değiştirip, ‘ekip başı’ koysalar da, ta-
şeronluk sisteminin daha gerisinde,
köy ağalarının mevsimlik işçilerde
kullandığı “dayı başı” sistemi uygu-
lanmaktadır. 

4- Trafo Patladı Yalanı
Maden katliamının önce trafo pat-

lamasından meydana geldiğini söy-
lediler. Sonra nedenine açıklanama-
yan yangın dediler. Gerçek ise işi bit-
tikten sonra kapatılmayan damar-
lardan kaynaklandığı ortaya çıktı.
Alınmayan önlemler yüzünden öldü
301 madenci. Bırakın masalları onları
siz katlettiniz!

5- Yaşam Odaları
Var Dendi

Katliamdan birkaç ay önce SOMA
Maden iİletmesinin patronu  “birinci
sınıf madenciyiz. 20 gün kadar yaşa-
tabilecek ‘yaşam odalarımız’ var”
diye böbürlene böbürlene anlatmıştı
Hürriyet Gazetesi’nde Vahap Munyar
ile yapılan  röportajında. Katliamdan
4 gün sonra yapılan basın açıklamasında
ise, gazetecilerin baskıları üzerine ‘Ya-
şam odalarımız tamirdeydi. Bu kaza
bir kaç ay sonra olsaydı, yaşam oda-
larını kullanabilirlerdi’ diye açıklıyor
yalancılar.

6- Böyle Bir Kaza İlk Kez
Oldu, Daha Önce
Hiç Madende
Yangın Çıkmamıştı

O kirli ağızlardan çıkan yalanlardır
bunlar. Madende çalışan işçiler ise
böyle bir yangının çok sık başlarına
geldiğini, amirlerini uyardıklarını an-
latıp duruyorlar. Son bir haftadır ocak-
tan el yakan sıcaklıkta maden çıktığını,
amirlerine durumu bildirmelerine rağ-
men hiçbir önlem alınmadığını söyle-
diler.

7- Denetim
Yapılıyordu Diyorlar

Peki o zaman bu katliam ne? Gerek
işçi maliyetleri, gerek kullanılan mal-
zemeler ve iş güvenliği önlemleri...
Ucuzlatılabildiği kadar ucuzlatılmış.
Çalışmayan gaz maskeleri, ölçülmeyen
metan gazları, alınmayan önlemlerle

mi yaptınız bu denetimleri? Kar hırsı,
çalışma aksamasın diye vardiya deği-
şimini, yerin altında yaparak mı alı-
yorsunuz? Madencilerin yazılı olmayan
kanunlarına göre aynı aileden iki kişi
aynı vardiyada çalıştırılamaz. Siz ça-
lıştırarak mı yapıyorsunuz bu yaptığınız
sözde denetimleri? İşçiler ise bu de-
netimlerin bir hafta öncesinden haber
verilip öylesine bir bakıldığını ve otel
odalarında rapor tutulduğunu söylü-
yorlar.

8- Soma Maden
İşletmesi’nin Patronu
Alp Gürkan’ın
“Tayyip Erdoğan’ı
Tanımıyorum” Yalanı 

AKP ile hiçbir bağım yok demeye
çalışıyor Alp Gürkan. Soma’daki kö-
mürün, AKP’nin yoksul mahallelerde
bedava dağıttığı kömür olduğu ortaya
çıktı. Ayrıca herkesin en çok dillen-
dirdiği konulardan biri, AKP miting-
lerine 15-20 otobüs işçi gönderilmesi
oldu. Bunu kabul etmeyen işçilerin
işten atılmakla tehdit edildiği ayrı bir
durum. 

Şirketin sahibinin karısı AKP’nin
Meclis üyesi. Birbirini tanımak için
akraba bağı olması gerekmiyor. Ticaret
ilişkiniz yeter bir insanı tanımak için.

“Yürü derler yürü derler, 

Açlığa yürü derler  

Kara elmas tabut olmuş, 

gerekirse ölün derler

Günü gelir utanmadan 

ağlaşana gülün derler dost

YALANLARA artık sabrım yok”
diyor Grup Yorum. Yalanlara artık
sabrımız yok. Hiç olmadı ve de hiç
olmayacak. 

Soma maden işçileri artık susmuyor.
Yalanlara kanmıyor. Adliye önünde
nöbet tutarak adalet istiyorlar.  Adalet
istiyoruz.

AKP’DEN SOMA KATLİAMI YALANLARI...
YALANLARA KARNIMIZ TOK
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301 ölüm var resmi rakamlarla.
Bunun adı ne kaza, ne kader, ne de
ihmal! Bunun adı çok açık olarak
katliamdır! Bunun dışında ad bulmaya
çalışanlar AKP kadar suçlu, AKP
kadar suçun üstünü örtmeye çalışan-
lardır.

Yurdun dört bir yanından
protesto sesleri, adalet istemleri
yükseliyor, her yerden eylem
haberleri geliyor. Yüreği yanıyor
çünkü halkımızın. Çünkü hep
açlar, yoksullar ölüyor, devlet
eliyle öldürülüyor. Haziran
Ayaklanması'nın şehitlerinin
acısı daha sönmeden, onların
hesabı sorulup da adalet sağ-
lanmadan, resmi rakamlarla 301
-gerçek rakamların çok daha
fazla olduğu söyleniyor- ma-
denci ölümleriyle yeniden alev
aldı yüreklerimiz. Yeniden çığlık çığ-
lığa oldu içimizdeki adalet istemi...
Adalet artık şairin dediği gibi ger-
çekten de su kadar, ekmek kadar ih-
tiyaç. Onsuz olmuyor, olmayacak. 

Bir yakınını, belki kocasını, belki
kardeşini, ya da oğlunu kaybetmiş-
lerin üzerine TOMA'larla saldıran
AKP, halk düşmanlığında artık sınır
tanımayacağını gösteriyor. Protesto
eylemlerinin üzerine tüm pervasız-
lıklarıyla saldırıyorlar, 10 yaşında
çocukları gözaltına almaya çalışıyor,

Soma'da yakınlarını kaybetmiş
olanlara hukuksal ve insani yar-
dım götürmek üzere Soma'ya
giden avukatları ve yanlarında-
kileri işkencelerle gözaltına alı-
yor, Soma'da olağanüstü hal ilan
ediyor ve her türden eylemi,
basın açıklamasını yasaklıyor...
İşkenceci polislerin ilham kay-
nağı bizzat başbakan oluyor kat-
liamdan iki gün sonra. Önce
galiz küfürler ediyor başbakan
kendisini yuhalayan Soma'lılara, sonra
hırsını alamayıp korumalarının bir
marketin içine sürüklediği bir gence
sille tokat girişiyor. Burası artık sözün
bittiği yerdir. 

Bir ülkenin Başbakanı kendini
protesto etti diye halktan bir kişiyi
tokatlarsa, o ülkede polis, asker neler
yapmaz... 

Yapıyorlar nitekim, 14 yaşındaki
çocuklarımızı başında gaz fişekleriyle
vurup katlediyorlar... 

Erdoğan’ın müsteşarı da geri kal-
mıyor... İki özel timin yere yatırdığı
bir kişiyi tekmelerle sen misin pro-
testo hakkını kullanan diye tekmeli-
yor...

Ne yapacağız? Susacak, devletin
azgınca bizi katletmesine, ölümüze
bile sahip çıkmamıza TOMA'larla
saldırmasına, yüzlerce gözaltıya, iş-
kencelere, aç bırakılmalara, işsiz bı-

rakılmalara, vatanın karış karış em-
peryalist tekellere peşkeş çekilmesine,
ayakkabı kutularına halkın parasının
istiflenmesine ve daha sayamayaca-
ğımız halk düşmanı politikalara susup
rıza mı göstereceğiz? Hayır! Asla!

Adalet isteyeceğiz! Bıkmadan
usanmadan, yalpalamadan, korkma-
dan, çekinmeden, en güçlü sesimizle

adalet isteyecek ve hesap so-
racağız! İnsan kalmanın tek
yolu faşizme karşı savaş-
maktır! Adalet istemek,
AKP faşizminden hesap
sormaktır! Cepheliler’in
yaptığı gibi, sokaklara çıka-
rak, "Berkin'den Soma'ya
Adalet İstiyoruz!" diye hay-
kırarak... Cepheliler'in yaptığı
gibi Sancaktepe Kayma-
kamlığı'na, Armutlu Ka-
rakolu'na, Esenyurt SGK
binasına yönelerek... Katil-
lerden hesap sorarak...

Devletin Terörüne Karşı
Her Şey Hak
Her Şey Meşrudur! 

En basitinden en sertine kadar
hem de. Hiç kimse şiddet edebiyatı
yapmayacak! Şiddetin en büyüğüne
maruz kalan halktır bugüne kadar.
Şiddete karşı olanlar önce devletin
şiddetine karşı olacak! Devlet saldı-
rıyorsa halka bunun bir karşılığının
olacağını bilecek! Halkın da ellerinin

Halkı madencilerle
dayanışma için bile

Soma’ya sokmayan Başbakan
Erdoğan Soma’da 301
madencinin katili Alp
Gürkan ile tokalaşıyor

Başbakan Erdoğan’ın
Müsteşarı Erdoğan’ı protesto

eden Somalı bir
madenciyi tekmeledi... 

SOMA MADEN KATLİAMI’NI UNUTTURMAYACAĞIZ!

Halkımıza Attığınız Tokatın 
Tekmelerin Hesabını Soracağız
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armut toplamadığını bilecek. 

Kardeşler! Halkımız!
Adalet ekmek kadar, su ka-

dar ihtiyacımızdır... Adaletsizlik
bu kadar pervasız olduğu için
301 madenciyi katledip “bu
işin fıtratında var” diyebili-
yorlar... 

Adaletsizlik bu kadar per-
vasız olduğu için ölüleri göçük
altında yatarken Başbakan So-
malı madencileri tokatlayabiliyor... 

Adaletsizlik bu kadar pervasız
olduğu için 10 yaşındaki bir çocuğu
altını ıslatana kadar halka korku sal-
maya çalışıyor.

Halkımız! Zulmün karşısına di-
kilip adalet istemediğimiz sürece
AKP faşizmi iktidarını sürdürmek
için daha fazla saldıracak, daha fazla
katledecektir...

Soma halkına başsağlığı için giden
halkımızı bile Soma’ya sokmuyorlar...
Soma’da açık bir sıkıyönetim uygu-
ladılar... Halkın adalet talebi terörle
bastırılmaya çalışılıyor...  Soma’daki

katliamın üstünü örtmek için Soma
maden ocağına basını bile almıyorlar...
Katledilen madencilerin davalarına
bakacak avukatlar gözaltına alındı... 

Soma’daki katliamı protesto için
yapılan tüm eylemlere ülkenin her ta-
rafında saldırıyor AKP’nin köpekleri... 

ADALET TALEBİMİZİ YÜK-
SELTMELİYİZ! 

Berkin Elvan için, Haziran şehit-
lerimiz için, Soma’da katledilen 301
madenci için adalet istiyoruz!

Bu düzenin mahkemelerinde ada-
let olmadığını biliyoruz... 

Adaleti ancak mücadelemizle sağ-

larız... Katilleri ancak onların
yakasına yapışarak yargılarız... 

Katillerden hesap sormak
için Cephe'nin çağrılarına ku-
lak verin.  

Verdiğiniz oyların karşılı-
ğını size açlık, yoksulluk, kat-
liam olarak verenlerin yakasına
yapışın! 

Öğrenciler; okulları boykot
edin! İşçiler, memurlar bakın
geliyor Haziran Ayaklanma-

sı'nın yıldönümü iş bırakın bulundu-
ğunuz her yerde, greve çıkın adalet
talepleriyle. Direnişi büyütelim...
AKP’ye onların anladığı dilden cevap
verelim... Onların anladığı dil, Haziran
Ayaklanması’nın dilidir.  

Ayaklanmanın birinci yılına giri-
yoruz... Şehitlerimizin tek birinin
bile katili cezalandırılmadı... AKP
katilleri açıktan koruyor... 

Berkin Elvan için, Haziran şehit-
lerimiz için,  Soma’da katledilen 301
maden işçisi için adalet istiyoruz... 

Boykotlarla, işgallerle, direnişlerle
faşizmden hesap soralım.

Halk Cephesi’nin çağrısıyla 5. Eyüp Baş Uluslararası
Emperyalist Saldırganlığa Karşı Halkların Birliği Sem-
pozyumu’ndan sonra Anti-Emperyalist Cephe kurulmuştu.
Dünyanın pek çok ülkesinden Anti- Emperyalist Cephe
bileşenleri Soma için ortak bir metin yayınladı. Yayınlanan
metinde: “Türkiye’de Manisa’nın Soma İlçesi’nde mey-
dana gelen maden faciasında yaşamını kaybeden işçi
dostlarımızın ailelerine, yakınlarına ve Türkiye halklarına
başsağlığı diliyoruz. Yüzlerce işçi ölümünün sorumlusu
AKP iktidarıdır. Bu bir kader değil, ihmaldir. Yaşanan
iş kazası değil, AKP iktidarının katliamıdır. Emperyalizm
ve onun sömürüsü bu dünyadan defolmadıkça bize
rahat uyumak yok. Halkları soyan, onları kötü yaşam
koşullarına mahkûm eden, onları katleden bu düzenden
örgütlü gücümüzle hesap soracağız” sözleri yer alıyor.
Bu metin imzaya açıldı.

Bu metni imzalayan ülke ve örgütler aşağıdadır.
1- Leandro Anton- Comitê Popular da Copa Porto

Alegre (Portekiz)
2- Gustavo Conde- ONG Nelson Mendala (Kolom-

biya)
3- Guillermo Moncada- People's Front (Honduras)
4- Manik Mukherjee- International Anti-İmperialist

Coordinating Com-
mittee (Hindistan)

5- Mohammed
Safa- Khiam Reh-
bilitaion Center
(Lübnan)

6- June Kelly
(İrlanda)

7- Faiezul Ha-
kim- Ulusal Kurtuluş Konseyi (Bangladeş)

8-Servais Alphonsine- Komite Drapo (Guyana)
9- Cinaed Decanntun- Irish Republican Prisoners

Supports Group-London (İngiltere)
10- Ludmil Kostadinov- Bulgaristan Komünist Partisi

(Bulgaristan)
11- Halk Cephesi-(Türkiye)
12- Dhiraj Sengupta- Association for Protection of

Democratic Rights (Hindistan)
13-Francisco Frente Popular Darío Santillán- Ar-

gentina- (Arjantin)
14-"23rd September"- Bulgaria (Bulgaristan)
15- Diarmuid mac Dubhghlais- Republican Sinn

Féin (İrlanda)

Soma Katliamı’nda Yaşamını Yitiren Ailelerle
Dayanışmayı Dünya Geneline Yayacağız



Beynimiz, yüreğimiz So-
ma'da atıyor, Soma için kav-
ruluyoruz. Kömür karası göz-
leri ve elleri için gözümüzü
kırpmadan ölebileceğimiz, öl-
dürebileceğimiz madencileri-
miz için içimiz öfke ve acı
dolu. Biz devrimciyiz, öfkemiz
çok büyük. Yerin 2 km altına
gömdükleri insanlarımızın he-
sabını sormak için ayakta du-
ruyoruz. Bizi diri tutan hesap
sorma umudumuzdur. Bu kat-
liamın hesabını tek soracak
olan bizim olmamızdır. Bu duyguları ilk kez yaşamıyoruz,
devrimciler halkı için  bu duyguları hep yaşar, bu halk
için canını verir. 

Peki 3 gün yas tutan televizyon kanalları ne ya-
pacak dersiniz. 

Biz yas tutmuyoruz, biz öfkemizi bileyliyoruz.
Çünkü yas değil, hesap sorma günüdür bizim için.. Tel-
evizyonlar yastaydı? Haber sunucuları siyah giyindi,
ekranlarda siyah kurdele vardı. Üç gün sonra unutursunuz,
unutturursunuz. Patronlarınız böyle emreder çünkü.
AKP'nin kanalları bunu da yapmadı, onların derdi baş-
kaydı çünkü. Soma katliamı sonrası, AKP'nin kanalları
yalan, yalaka, onursuz yayınlarına devam etti. Onların
derdi AKP'yi aklamaktı. Ölen çocuk 15 yaşında değilmiş,
19 yaşındaymış. 19 olsa ne olacak, katli vacip mi?

Ne zaman eğitim verdiniz de madene gönderdiniz
o çocuğu? 3 gün yastaydı AKP'nin yalaka basını. Dualar
okuttular, kader diye yutturmaya çalıştılar halka. Sürekli
sigortalı iş vurgusu yaptılar. Bak sigortalı çalıştırıyor
ha, bastıra bastıra bunun vurgusu yapıldı. Bu sanki bir
lütufmuş gibi anlattılar. Kader alın yazısı bunun propa-
gandası yapıldı. Daha ileri gidenler de vardı, olay bir
sabotaj olabilirmiş. Yeni Akit Gazetesi böyle yazdı.
Ama bu haberi yaparken de "Türkiye'nin en iyi maden
ocağı, güvenliği en üst düzeyde" diyor ve ardından da
sabotaj olabilir diyor. 

Çok güvenlikliymiş. Tam pisliğin dibine batmış du-
rumda AKP'nin basını. Onlar için bu üç gün, halkı nasıl
olur da bunun bir katliam değil de bir alın yazısı
olduğuna inandırırız yarışıydı. Bunun dışında diziler
oynamaya devam etti AKP'nin kanallarında. Cengiz
Semercioğlu "Madenciler öldü, Türkiye dizi izledi"
diye bir yazı yazdı. Kimi eleştiriyorsun halkı mı?
Cüretin varsa medya patronlarını eleştir. Bir yandan

televizyonlarda psikologları
çıkarıyorsunuz, bu travma-
dan nasıl kurtulur diye,
halka unutun diyorsunuz
bir yandan da dizi izlemiş-
lermiş bunu anlatıyorsunuz.
Halka bunu kader diye ka-
bul ettirirsen, halk izler
dizi. Dizilerle halkı yoz-
laştırırsan, izler tabii. Sizin
övgü dolu dizilerle ilgili
yazılarınızı okumuşlardır
belki Sayın Semercioğlu.
O eleştirdiğin halk maden

kazasında ölmese yarın başına ne geleceğini bilmeden
işe gidiyor. Kendisininde Soma da hayatını kaybeden
halktan farkı yok. Yoksulluğu aynı. Kaderimiz diye ba-
kıyor, ne yapalım diyor, elimizden bir şey gelmez diyor.
Bunu halkı kadere inandıran faşizme soracaksın, halka
değil. Dizi izlemişler, peki sokaklarda Soma için gaz
yiyenler, TOMA’ların önüne kendini atanlar kimler?
Yine bu halk. Onları yazın.

SANATÇILAR HALKI UYUTMAYA ÇALIŞAN
DİZİLERDE OYNAMAYIN... 3 GÜN YAS PEKİ YA
SONRA! HALKI YALAN DÜNYALARA İNANDIR-
MAYA DEVAM ETMEYİN... Televizyonlar 3 gün
yas ilan etti, peki ya sonra ne olacak? Zengin erkek,
fakir kız mutluluğu yalanlarına devam. Zengin ama
onurlu patronları öven dizilere devam. Komedi diye
halkın değerleriyle, kültürüyle dalga geçen dizilere
devam. Gençlerimizi yozlaştıran dizilere devam. 3 gün
yas sonra bütün bu diziler devam edecek.Türkiye tel-
evizyonlarında oynayan dizilerin Türkiye halkının so-
runları ve gündemiyle hiçbir alakası yoktur. Bazen sos
niyetine bazı gerçekleri serpiştiriyorlar. Yoksa hiç inan-
dırıcılığı olmayacak çünkü. Halkın Gerçeği işte görü-
yorsunuz SOMA. Halkın gündemi yoksulluk, bir lokma
ekmek için gittiği maden ocağında can vermek gerçek.
Ekmek almaya giderken başından vurularak katledilmek,
gerçek. Taşeron şirketlerde köle gibi çalıştırılmak,
gerçek. Tarımın, hayvancılığın yok edilmesi ve ülkenin
satılması, gerçek. Topraklarımızı emperyalistlerin ve
işbirlikçilerin çiftliği haline getirmek, gerçek. Gerçek
ülkemizin faşizmle yönetilmesidir. Gerçek bu ülkede
tek direnenlerin devrimciler olduğudur.

HALK GİBİ KAZANDIĞINIZ PARA SÜT GİBİ
BEMBEYAZ OLSUN! YOKSA SUÇA ORTAKSINIZ
DEMEKTİR.

AKP 301 Madencinin Hesabını Vermek Yerine 3 Gün YAS İlan Etti!

Televizyonlar da ‘Yasta’ydı! Yas Tutturarak Katliamın Üstünü Örtemezsiniz!

YAS TUTMAYACAĞIZ HESAP SORACAĞIZ!
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Peki bizim sanatçılarımız
bu gerçeklerin neresinde? Siz
bu gerçekleri bilmenize rağmen
yalan ve yozlaşma makinasının
dönmesine hizmet ediyorsanız
siz de bu suça ortak oluyorsu-
nuz demektir. Bu suçlara ortak
olmayın! Para için çalışıyoruz
demek bunu açıklamaz. Artık
gerçekler bu kadar su yüzün-
deyken para açıklamaz. Böyle
bir cevabınız olursa eğer, o
zaman o hayatını kaybeden
madencilerimize bakıp uta-
nın!Utanmalısınız. Çünkü onur-
larıyla, ahlaklarıyla yaşamak
için iniyorlardı o ocaklara. Ça-
lıp çırpmamak, dilenmemek
için giriyorlardı o mezarlıklara.
Peki siz? Para kazanmak için
her türlü yalana hizmet mi
ederiz diyorsunuz? O zaman
halkımızdan çok farkınız var
işte. O madenciler gibi ola-
mazsınız değil mi? Onlar kadar
onurlu ve başı dik. Evlerine
götürdükleri her lokma bem-
beyaz, süt gibi ak en helalinden.
Peki sizin kazandığınız para
helalinden mi? Ne kadar temiz?
Değil, kazandığınız paralar te-
miz değil. Çünkü bu dizilerde
oynayarak halka çektikleri acı-
ları unutturmaya çalışıyorsu-
nuz. Halkı değerlerine uzak-
laştırarak halkın ayaklanma-
sına, hesap sormasına engel
oluyorsunuz. Bu halkın gerçek
sanatçıları, halkın acılarını, is-
teklerini, umutlarını, düşlerini
gerçeğini oynamalıdır. Halkın
aydınıyız diyorsanız, onların
bir parçasıyız diyorsanız, yalan
makinalarının dönmesine izin
vermeyin. 3 gün yas değil,
yaptığınız filmlerle halkın he-
sap sormasına, örgütlenmesine
hizmet edecek filmler yapın.
Soma’ya gidin, onlar canlarını
verdi siz de gidip onların hak-
larına sahip çıkın. Soma'da her
ev başka bir acı ve öfke yumağı
şimdi bunları yazın, bunları
halka göstermek için filmlerini
yapın.

İstanbul
Kuruçeşme Ma-

halle de dergi dağı-
tımı yapıldı. 16 Ma-
yıs’ta 7 kişinin ka-
tıldığı dergi dağıtı-
mında kapı kapı ge-
zilerek halka Yürü-
yüş Dergisi anlatıldı.
Yürüyüş Dergisi’nin
bağımsızlık ve de-
mokrasi mücadele-
sinin sesi olduğu dile
getirildi.

Adana: Akka-
pı Mahallesi’nde 17
Mayıs’ta Yürüyüş
Dergisi’nin tanıtımı
ve satışı yapıldı. Yapılan satışta mahalle
halkının dergiye ve okurlara karşı ilgisi
çok iyiydi. Evlerle ve esnaflarla yapılan
sohbetlerde dergi ve 24 Mayıs’ta yapılacak
olan Grup Yorum konseri anlatıldı. Yapılan
çalışmada 70 dergi halka ulaştırıldı.

Gemlik: Yürüyüş okurları 19 Ma-
yıs’ta Dereboyu Caddesi, sosyal yaşam
merkezi ve Yeşilova Mahallesi’nde dergi
dağıtımı yaparak halka gerçekleri anlatmaya
devam ettiler.
İş yerleri ve esnaflar gezilerek halkla

sohbet eden dergi
okurları, Soma’da kat-
ledilen yüzlerce işçinin
katilinin devlet ve gö-
zünü kar hırsı bürümüş
asalak patronların ol-
duğunu anlattılar. İn-
sana yakışır bir yaşam
sürmek için kapitaliz-
me ve onun işbirlikçi
uşağı AKP’ye karşı
birlik olup mücadele
etmeli ve halkın ikti-
darını kurmalıyız dedi.
30 Yürüyüş Dergisi
Gemlik halkına ulaştı. 

K ır k l a re l i :
Kırklareli Halk Komi-

tesi 17 Mayıs’ta Yürüyüş Dergisi masası
açtı. Açılan masaya halkın ilgisi yoğundu.
Masada Soma katliamını anlatmak için
Grup Yorum ’un "Madenci", "Madenciye
Ağıt" ve "Sesimi Duyan Var Mı?" türküleri
çalındı. Açılan masada getirilen dergiler
yetmedi. Bayiden ve derneklerde bulunun
Tavır ve Yürüyüş’ün eski sayıları da getirip
satıldı. Toplamda 100 adet dergi halka
ulaştırıldı.  

18 Mayıs günü de dergi dağıtımına
devam edildi. Dağıtım sonunda 100 dergi
halka ulaştırıldı.

Yürüyüşümüzle Her An Halkın
Yanındayız

Alibeyköy’de Yozlaşmaya
Karşı Mücadele Devam

Ediyor
İstanbul Alibeyköy'de 13 Mayıs günü

daha önce Cepheliler tarafından uyarılan
3 kişi tekrar uyuşturucu kullanmaya devam
ettikleri için Cepheliler tarafından yaka-
lanıp dövülerek cezalandırıldı. Daha son-
rasında ise Cengiz Topel Caddesi’nde
esnaf esnaf gezdirilerek teşhir edildi. Gi-
rilen her dükkanda Halk Cepheliler’e
destek verilerek, teşekkür edildi.

Emekçilere Yönelik Tüm Saldırıların 

Hesabını Soracağız!
Cepheli işçiler bir açıklama yayınla-

yarak, Soma katliamının sorumlularının
wFeriköy tekeller ve AKP iktidarı olduğu
belirti. Açıklamada, “AKP iktidarı ve te-
keller Halkın Adaletini sürekli enselerinde
hissedecekler. Söz olsun ki emekçilere
yönelik tüm saldırıların hesabını soracağız.
Bu çerçevede Soma’da yaşanan katliamın
hesabını sormak için 14 Mayıs günü
SGK’nın Bağcılar Güneşli’de bulunan
binasının giriş kapısına yerleştirdiğimiz
ses bombasını patlattık. Bundan sonra
böyle! Soma’da Katledilen İşçilerin He-
sabını Soracağız! Yaşasın Halkın Adaleti!
İşçiyiz Haklıyız Kazanacağız!”
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Soma’ya Desteğe
Geldik,
Hazmedemediler
Bize Saldırdılar!

Soma'da yüzlerce madencinin
katledildiği katliamın ardından
destek için 17 Mayıs'ta Soma'ya
giden Halkın Mühendis Mimar-
ları’nın, ÇHD'li ve HHB'li avu-
katların da aralarında bulunduğu
gruba 17 Mayıs’ta Soma Eğitim-
Sen önünde polis saldırdı. Saldı-
rıda 38 kişi gözaltına alındı. Göz-
altına alınanlar, ters kelepçe iş-
kencesiyle kapalı spor salonunda
tutuldu, saatler sonra hastanedeki
sağlık kontrolünün ardından ser-
best bırakıldı. 

Bu Neyin Korkusudur?
Suçlusunuz ve
Korkularınız Daha da
Büyüyecek!

Gözaltıların yanı sıra Soma'ya
destek için Ankara'dan giden bir
heyetin içerisinde bulunan Halk
Cepheliler de Soma girişinde Kı-
nık’ta bekletildi. Soma’ya girişler
de daha sıkı bir şekilde engellendi.
Manisa plakalı araçlar dışında
hiçbir araç şehre sokulmadı. Ma-
nisa plakalı araçlar da çok sıkı
arandı. Valilik tarafından taziye,
cami ve ev ziyareti dahil her şey
yasaklandı.

Avukat Selçuk
Kozağaçlı: “Bu Saldırı
Ateş Olsa Cürmü
Kadar Yer Yakar”

Soma Eğitim-Sen önünde 17
Mayıs’ta yaşanan keyfi saldırı so-
nucu gözaltına alınan Çağdaş Hu-
kukçular Derneği Başkanı Avukat
Selçuk Kozağaçlı gözaltı sonra-

sında saat 17.20 sularında hastane
önünde açıklama yaptı.

Kozağaçlı yaptığı açıklamada
işkencelerle gözaltına alındıklarını
ancak savcının, avukatların göz-
altında olmadığını söylediğini be-
lirterek bugün Soma’da yaşanan-
ların hukuksuzluğuna değindi.
Gözaltına alınırken ve sonrasında
sistematik işkence gördüklerini
bunlar arasında kafalarının bilerek
kapılara sıkıştırılması, hayaları
burma, ters kelepçe olduğunu be-
lirtti.

Selçuk Kozağaçlı, gözaltına
alarak Soma’daki acının üzerinin
kapatılmaya çalışıldığını ancak
Soma’da yaşanan gerçeklerin ve
acının işkencelerle unutturulama-
yacağını söyledi. Kozağaçlı, Soma
İçin Adalet Komitesi olarak bu
akşam dönmeyi planladıklarını
ancak yaşanan bu saldırı sonu-
cunda gerçekler açığa çıkana kadar
Soma’dan ayrılmayacaklarını be-
lirtti.

Gerçekler Devrimcidir! 
Gerçeklerin Diline
Kilit Vuramazsınız!

Çağdaş Hukukçular Derneği
Ankara Şubesi Soma'da 17 Ma-
yıs'ta avukatlara yönelik saldırı
ve gözaltıları protesto etmek ve
Soma halkının yanında olduklarını
göstermek için bir eylem düzen-
lediler. 

Ankara Barosu ABEM (An-
kara Barosu Eğitim Merkezi'nde)
14.30’da toplanmaya başlayan
avukatlar, gözaltındaki avukatların
müvekkilleri ve DKÖ üye ve tem-
silcileri saat 15.10’da Kızılay Ata-
türk Bulvarı üzerinden yürüyerek
AKP il binasına sloganlar eşliğinde
yürüdüler. 

Av. Özgür Yılmaz’ın ÇHD

Din Der Sömürür, Kömür Der
Kandırır, Kader Der Sıyrılır
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adına açıklamayı okumasının ardın-
dan kitle oturma eylemi yaptı. 

Avukatlar
Ellerinde Gerçeklerle
Oğullarını Yitiren
Ailelere Işık Oluyor!

Soma’da 13 Mayıs günü yaşanan
katliamın ilk gününden beri Soma’da
bulunan Çağdaş Hukukçular Derneği
İstanbul, İzmir, Ankara ve Eskişe-
hir’den gelen üyeleriyle beraber 18-
19 Mayıs günü ölen madencilerin
ailelerini ziyaret etmeye başladı.

ÇHD’li avukatlar gittikleri evlerde
taziyede bulunduktan sonra ölen ma-
dencilerin aileleriyle ve katliamdan
sağ kurtulan ve arama ekiplerinde
yer alan maden işçileriyle konuştular.
ÇHD’li avukatlar kader – görünmez
kaza laflarıyla, insanların yoksullu-
ğundan faydalanacak işverenlerin
para teklifleriyle bu işin içinden sıy-
rılamayacaklarını, yaşananın kaza
değil işçi sınıfına yönelik açık bir
katliam olduğu vurgulandı. Köylü-
lerse maden geri açıldığında tekrar
çalışmak zorunda olduklarını, tütüne
ve pancara konulan kotalarla tarım
yapamaz hale geldiklerini söylediler.
Çoğu köylü avukatlara yapılan sal-
dırıyı izlemiş ve bunu, katliamın üs-
tünü örtmeye yönelik olduğu şeklinde
yorumlamıştı. Ayrıca köylüler yaşanan
katliamda işbirlikçi sendikanın ve
denetleme yapmaya gelip madene
dahi inmeyen görevlilerin de sorumlu
olduğunu söylediler. İlk kez ziyarete
gidilen Savaştepe’nin köylerinde ise
polis ve işverenler adeta hafiyeliğe
soyunmuş, taziye için ziyarete ge-
lenlere yol gösteren işçileri, aileleri
aracılığıyla tehdit etmeye başlamış-
lardı. Sarıbeyler köyündeki aileler
Soma Holding ise aynı madende ça-
lışan işçilerle katliamın üzerinden
daha bir hafta geçmeden görüşmeye
başladığını, gerçeğin üstünü örtmeye
çalıştığı duvarlarla beraber insanları
da susturmaya çalıştığını söylediler.
Avukatlar da tüm yalanlara karşı
ceza davasını ÇHD’nin, tazminat da-
valarını ise Mersin Barosunun takip
edeceğini aktardılar.

Soma’da Katleden
Emperyalizm ve
Onun İşbirlikçileridir!
Sahte Yargılamalarla
Halkın Öfkesini
Dindiremezsiniz!

13 Mayıs günü Soma Kömür İş-
letmesi’ndeki katliamda yüzlerce ma-
den işçisi yaşamını kaybetti. Madende
yapılan aramaların ardından 6 gün
sonra soruşturma başlatıldı. Yapılan
soruşturmada dava Türk Ceza Ka-
nunu’nun 85-2 maddesinden yani
"taksirle birden fazla insanın ölümüne
sebebiyet vermek"ten açılırken göz-
altına alınan 25 kişiden aralarında
şirketin yönetim kurulu başkanı Can
Gürkan ve genel müdürü Ramazan
Doğru’nun da olduğu 8 kişi tutuk-
landı. Savcılığın hazırladığı dosyada
açıkça yapılan katliam bilinçsizce
yapılan bir “ihmal” olarak ele alı-
nırken 300’den fazla işçinin katilleri
için istenen ceza 2 yıldan 15 yıla
kadar hapis!

Cenazelerin ardından açılan ceza
davası için Akhisar Cumhuriyet Baş-
savcısı Bekir Şahiner’e ek olarak 30
savcı bu dava için geçici olarak gö-
revlendirildi. İfadelerin alınmaya de-
vam edildiği 18 Mayıs akşamı Cum-
huriyet Başsavcısı Şahiner basına
açıklama yaptı. 

Akhisar Cumhuriyet Başsavcısı
Şahiner soruları cevaplamadan ayrı-
lırken kaza sebebiyle ilgili savcı
heyeti ve mühendislerden oluşan bi-
lirkişi heyetinin hazırladığı ilk raporu
paylaştı. Hazırlanan rapora göre kaza
trafodan kaynaklanmadı. Açıklanan
ilk raporda olayın trafo patlaması so-
nucu olmadığı, "transformatör patla-
ması" diye adlandırılan cihaz arıza-
sından kaynaklanmış olamayacağı
açıklandı. Savcı ön raporda açıklanan
kaza sebebini "Bilirkişi heyetinin
cumhuriyet savcılarımızla yapmış ol-
dukları keşif sonucunda verdikleri
ilk ön rapora göre yer altı kömür iş-
letmesinde havayla teması sağlanan
kömürün oksitlenmesi neticesinde
ısının açığa çıktığı, bu ısıyla teması
sağlanan kömürün oksitlendiği, bu

ısı uzaklaştırılmadığı takdirde biri-
kerek ocak yangınlarına neden ola-
bileceği... Meydana gelen olayın kö-
mürün kendiliğinden yanması sonrası
ortaya çıkan karbonmonoksit zehir-
lenmesiyle olabileceği belirtilmiştir.
Olayın meydana geldiği gün ve ön-
cesinde başlayan kömürün oksijen
aldığı için yanması sonucu olay günü
kömürün yanmasıyla çöktüğü, bunun
sonucunda çok yoğun bir karbonmo-
noksit gazının maden ocağını kapla-
ması sebebiyle olayın meydana gelmiş
olabileceği değerlendirilmekle birlikte
gerekçeli bilirkişi raporunun bilahare
dosyaya sunulacağı beyan edilmiştir.”
şeklinde açıkladı. Kusurluların ise
maden ocağı teknik nezaretçisi, iş-
letme müdürü, saha sahibi, iş güvenliği
baş mühendisi, yönetim kurulu baş-
kanı, vardiya amirleri olarak sıralandı.
18 Mayıs itibariyle gözaltına alınan
25 kişiden İşletme Müdürü Akın
Çelik, İşletme Müdür yardımcısı Ertan
Ersoy ve güvenlik uzmanı Yalçın Er-
doğan tutuklandı. Sorgulaması biten
2 kişi mahkemeden, 4 kişi de savcılık
sorgusunun ardından serbest bırakıldı.
16 kişinin emniyet ve savcılıktaki
sorgularının devam ettiği açıklandı. 

Ertesi gün de süren sorgulamalarda,
şirketin yönetim kurulu başkanı Can
Gürkan ve genel müdürü Ramazan
Doğru da tutuklandı. Tutuklu sayısı
8'e yükselirken açılan davanın niteliği
bırakalım siyasi suçlularını, katliamın
birinci dereceden sorumlularının dahi
kısa zamanda tahliye edileceğinin gös-
tergesi durumunda. Emperyalist poli-
tikalarla tarıma konulan kotalar ve iş-
sizlik sonucu en kötü koşullarda, ta-
şeron olarak çalıştırılan işçilerin ölümü
yani işçi sınıfının katli AKP yargısı
tarafından “ihmal” olarak değerlen-
dirilerek sorumlular açıkça korunmak-
tadır. Göstermelik olarak tutuklanan
Ramazan Doğru ve Can Gürkan ya-
pılan sahte yargılamayla en kısa za-
manda tahliye edileceği açılan dava
ile tüm halka gösterilmiştir. Ramazan
Doğru’nun tutuklanması hiçbir ma-
denci yakınında ilgi dahi yaratmadı,
gidilen her köyde aileler en kısa za-
manda tahliye edileceğini, üç beş ay
hapiste yatmalarıyla ölen madencilerin
hesabının bitmeyeceğini söylediler.
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Manisa’nın Soma İlçesi’nde yaşanan
madenci katliamının hesabı her alanda
soruluyor. Milyonlarca insan yaşanan
katliama “kaza değil cinayet” diyerek
her alanda mücadele ediyor, polisle
dişe diş çatışıyor.

İSTANBUL

Şişli: Soma’da katledilen maden
işçileri için Halk Cepheliler 16 Mayıs’ta
AKP Şişli ilçe binası önünde eylem
yaptı. Günlerdir AKP binası önünde
nöbet tutan polisler eylem saatlerinde
de TOMA’ları, onlarca sivil ve çevik
polisleriyle Halk Cephelilerin etrafını
sardılar.

Halk Cepheliler’in yaptığı eylemde
yüzlerce işçinin adeta katledildiği ve
hala yerin 2 km altında işçilerin olduğu
vurgulandı. Halk Cephesi adına yapılan
açıklamada daha 1 yıl önce AKP Bakanı
Tamer Yıldız’ın övgüler dizdiği Soma
Madeninin bugün yüzlerce işçiye mezar
olduğu, AKP trilyonlar kazanırken iş-
çilerin 850 TL’ye canından olduğu
söylendi. Açıklamada ayrıca kurtar-
malara da “Madene göçük altındaki
işçileri kurtarmak için giren devletin
son donanımlı kurtarma ekipleri değil,
yine işçilerdi. Elleriyle tırnaklarıyla
ulaşmaya çalıştılar işçi kardeşlerine.
Yoksulluğumuz, alın terimiz ve ölüm-
lerimiz aynı… Devlet değil biz sarı-
yoruz kendi yaramızı, kendimiz çıka-
rıyoruz işçi kardeşlerimizin cansız be-
denlerini…” denildi. 

Taksim-Sanat Meclisi: 15 Mayıs’ta
Taksim Galatasaray Lisesi önünde top-
lanan Sanat Meclisi üyeleri “Din Der
Sömürür, Kömür Der Kandırır, Kader
Der Sıyrılır” ve “Bu Bir Cinayettir!
Soma’nın Ateşine TOMA’nın Suyu
Yetmez” yazılı iki pankart açtılar. Yüz-
lerine kömür sürerek ve kafalarına
baret takarak eyleme madenci ölüm-
lerini canlandıran kısa bir mizansen
sergilediler ve bunu eylem boyunca
sürdürdüler. Ardından şair İbrahim Ka-
raca “Kara bir kelepçedir ölüm / Yum-

ruk gibi inelim şu lanetli kursağa / Dil
susacak, yürek duracak belki / Ama
konuşsun artık, sıkılı yüreğe can taşıyan
kocaman bileğimiz / Kulak verip din-
leyelim nabzımızın tik taklarını / Yeter
artık, çıkalım ve haykıralım türkülerin
en hasını / Geçelim yerlerimize / Ve
alacakaranlıkta ışıldayan bir bıçak gibi
yırtalım / Bize hayat diye biçilen bu
ceset torbasını” dizeleriyle yüreklere
hitap etti.  İbrahim Karaca’nın ardından
Grup Yorum ‘Madenciden’ türküsünü
ve Çav Bella marşını hep birlikte ses-
lendirdiler. 

Aynı gün AKP’nin 1 Mayıs’ta ya-
sakladığı Taksim meydanında Halk
Cepheliler pankart açtılar. 15 Mayıs’ta
iki Halk Cepheli “Soma’nın Hesabını
Soracağız” yazılı pankart açtılar. Pan-
kartla anıta doğru yürüyen Halk Cep-
heliler sivil polislerin saldırısına maruz
kaldılar. Ellerindeki pankarta saldıran
polisler alamayınca slogan atmalarını
da engellemek için ağızlarını kapatarak
gözaltına aldılar. 

Taksim Tünel’de 14 Mayıs’ta tüm
halka Soma’nın hesabını sormak için
birleşme çağrısında bulunuldu. On bin-
lerce kişi Tünel’de toplanmaya başladı.
Birçok kişi yüzünü kömürle boyayıp,
yakalarına siyah kurdele ve başlarına
baretler takmıştı. Pankartlar, flamalar
ve dövizlerle İstiklal Caddesi boyunca
halk deryası Taksim’e doğru aktı. Kortej
Galatasaray Lisesi’ne vardığında cadde
katil sürüsü polisler tarafından kesilmişti.
Polis barikatına yaklaşıldığında ortak
basın metni okunmaya başlandı.Açık-
lamanın  ardından katiller yüzsüzce
“Soma hepimizin acısıdır, lütfen dağılın”
diye anons geçmeye başladı. Anonslarla
kitleyi dağıtamayan polis tazyikli su ve
gaz bombalarıyla saldırmaya başladı.
Yoğun ve dizginsiz bir saldırı nedeniyle
kitlede izdiham yarattı polis. Barikatın
önünde tekerlekli sandalyesiyle eyleme
katılan bir kişiyi polisin tekmelediği
görülürken aynı anda koltuk değnekli
birisi de plastik mermilerin isabet etmesi

Halk Düşmanlarının Saldırılarına Karşı

Her Yer Direniş!

Taksim

Taksim

Taksim

Karaköy

Şişli -AKP
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nedeniyle kıyafetinin bembeyaz olduğu
görüldü. Polisin bu yoğun saldırısı ne-
deniyle kitle Karaköy’e inmek zorunda
kaldı. Karaköy’de kavşağı barikatlarla
kapatıp, ateşler yakarak polisin gelmesini
bekleyen kitleye polis tekrar saldırdı.
Ve polis yine alçaklık yaparak caddeyi
komple gaza boğdu kitleyi geri çekil-
meye zorladı. 

Taksim: Soma'da yaşanan katliamın
hesabını sormak için 17 Mayıs’ta Tak-
sim'de bulunan Özsüt Kafe'nin balko-
nundan "Soma Katliamının Hesabını
Soracağız-Halk Cephesi" yazan pankart
açıldı. “Soma’nın Katili Devlettir, So-
ma'nın Katili AKP’dir, Katil Devlet
Hesap Verecek" sloganları atan ve "So-
ma'da katledilen işçilerin sorumlusu
AKP’dir. Halkın alın terini çalarak
zenginleşenler bizleri diri diri toprağa
gömüyor, yakıyorlar. Soma’da katle-
dilen işçilerin hesabını soracağız..."
şeklinde ajitasyon çeken Halk Cephe-
lilere halk alkışlarla, sloganlarla destek
verdi. Gözaltına alınan iki Halk Cepheli,
karakoldan serbest bırakıldı.

Bir Kömür de Sen Bırak!
Soma'da katliamla ilgili olarak 17

Mayıs’ta Halk Cephesi'nin “Soma’da
Katledilenler İçin Bir Kömür de Sen
Bırak” çağrısıyla yaptığı eyleme
AKP'nin katil polisleri biber gazı ile
saldırdı. Taksim Anıt’a kömür bıra-
kanlar, AKP’nin işkenceci polislerinin
saldırısına uğradı. Halk Cepheliler iş-
kencelerle gözaltına alındılar. Destek
amacıyla Taksim Tünel’den Taksim
Anıt'a yürümek isteyen kitleye de polis
Galatasaray Meydanı’nda saldırdı.
Anıt’ta ve Galatasaray Meydanındaki
saldırılara halkın tepkisi ve eyleme
katılanlara desteği çok büyüktü. Polis
kitleye destek veren halka da saldırdı.

İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı
polis işgali altına alındı. Etraflarını çe-
viren çevik kuvvete rağmen eylemlerini
sürdüren Halk Cephelilere saldıran
polis Halk Cephelileri işkencelerle
gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar ara-
sında isimleri öğrenilenler: Sevcan
Adıgüzel, Özgür Karakaya, Nihat Öz-
bey, Kerimcan Baylam, Tolga Bülbül,
Şenol İkizer, Necmiye Birkoç, Aslıhan...
Gözaltılar güvenlik şube önünde iki

otobüste tutuldu. Soma’ya yönelik her
türlü eyleme azgınca saldırdılar. 

Cepheliler Soma’nın
Katillerinden
Hesap Soruyor
Katlettiğiniz Her Bir Canın
Hesabını Vereceksiniz!
İstanbul'un mahallelerinde Soma'da

katledilen madencilerin hesabını sormak
için eylem yapan Cepheliler’e halkın
büyük desteği oldu.

Kartal: Karlıktepe Mahallesi’nde
50 Cepheli 19 Mayıs’ta barikatlarla
ve molotoflarla minibüs yolunu trafiğe
kapattı. “Soma’nın Hesabını Soraca-
ğız- DHKP-C” imzalı pankart açan
Cepheliler, yaklaşık 30 dakika burada
kaldılar. Cepheliler “Soma’nın hesabı
sorulana kadar sokaklarda olacağız,
halk düşmanlarının karargâhlarını baş-
larına yıkacak katil AKP iktidarından
hesap soracağız” diyerek yeni Hükümet
Konağına doğru yürüyüşe geçtiler. Bu
esnada Cepheliler’e saldırmaya çalışan
bir sivil polis aracı taş ve sapanlarla
uzaklaştırıldı. 

Cepheliler, Hükümet Konağı’na
geldiklerinde yolu trafiğe kapatarak
buraya da barikatlar kurdular. Cephe-
liler, İlçe Emniyet binasını vurarak
mahalleye çekildiler.

Sarıgazi: Soma'da yapılan katliamın
sorumlularından hesap sormak için 15
ve 16 Mayıs'ta bir araya gelen halk
Sarıgazi Demokrasi Caddesi’nde bu-
luşarak binlerle yürüdüler. Sarıgazi
merkezde basın açıklaması okunarak
eylem iradi olarak bitirildi.

19 ve 20 Mayıs günü Soma'nın he-
sabını sormak için korsan eylem dü-
zenledi. Cepheliler Demokrasi Cad-
desi’nde barikatlar kurup AKP'nin iş-
kenceci polislerine taş, molotof ve
havai fişeklerle saldırdı. İşkenceci pol-
islerin gaz ve ses bombası atması üze-
rine Cephe milisleri silahlarla karşılık
verdiler.    

1 Mayıs: 19 Mayıs’ta 3001. Cadde
Çeşme Durağı’ndan yolu molotoflarla
trafiğe kesen Cepheliler sloganlarla
caddede barikat kurdu. Çeşme Durağı,
Sağlık Ocağı Muhtarlık, Karakol Durağı

Gazi

Avcılar

Okmeydanı

Taksim
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olmak üzere caddede 6 barikat kurarak
ateşe verdi. 

Bomba süslü pankart Sağlık Oca-
ğı’nın yanındaki inşaata asıldı. 

Armutlu: 16 Mayıs’ta Armutlu Ka-
rakolu’na yönelik gerçekleşen eylemde
katillerden hesap soruldu. Cepheliler’in
karakola molotoflarla saldırması üzerine
mahallede çatışma başladı. Karakola
saldırıdan önce mahallenin meydanına
barikatlar kuruldu. Halka eylemin neden
yapıldığı anlatıldı. 

Bağcılar: Bağcılar Halk Cephesi
15 -16 ve 17 Mayıs’ta Soma’da yaşanan
katliam ile ilgili yürüyüş yaptı. Karan-
filler Kültür Merkezi önüne simge ola-
rak kömür ve karanfil bırakıldı. Yeni-
mahalle’den çiftlik meydanına yürüyen
kitle daha sonrasında tekrar Yenima-
halle’ye gelerek yürüyüş yolunda basın
açıklaması yapıldı. 

Bahçelievler: 15 Mayıs akşamıZafer
Mahallesi Tarım Fırını önünde toplanan
halk, “Soma’daki Yüzlerce İşçinin
Katili AKP’dir Hesabını Soracağız-
Halk Cephesi” imzalı pankartla yürü-
yüşe başladı. trafiğin kapatıldığı yürü-
yüşün ardından açıklama okundu ve
oturma eylemine geçildi,  mumlar ya-
kıldı. Grup Yorum’un ‘Madenciden’
şarkısı hep bir ağızdan söylendi. 

Esenler: 15 Mayıs’ta Esenler Bah-
çeli Kahve önünde toplanan 25 kişi
Soma için sloganlar ve alkışlarla eyleme
başladı. Eylem sırasında çevre bina-
lardaki halk, evlerinin camına çıkarak
alkışladı. Basın açıklamasından sonra
5 dakika oturma eylemi yapıldı.  

Kuruçeşme: Soma maden ocağında
yaşanan ve yüzlerce işçinin yaşamını
yitirdiği katliamı protesto etmek için
İstanbul'un Kuruçeşme mahallesinde
14 ve 15 Mayıs’ta yürüyüş yapıldı.
Halk Cephesi tarafından yapılan yürüyüş
Kuruçeşme Kültür Derneği önünde
başladı. 

“Maden Katliamının Sorumlusu
AKP'dir, Hesabını Soracağız” yazılı
Halk Cephesi imzalı pankartın arka-
sında, tencere tava çalınıp, alkışlar ve
ıslıklarla toplanılarak mahallenin so-
kaklarında sloganlar Mahalle halkı yü-
rüyüş boyunca camlara, balkonlara çı-
karak tencere çalarak ve alkışlarla
destek verdi. 40 kişinin katıldığı yürüyüş

tekrar Derneğin önünü gelinerek ve
ertesi akşam aynı saatte tekrar yürüyüş
yapılacağı söylenerek bitirildi.

Avcılar : Soma’da katledilen maden
işçilerini anmak İçin 19 Mayıs’ta Avcılar
Marmara Caddesi’nde yürüyüş yapıldı.
Yürüyüş öncesi Halk Cepheliler Hey-
kelin önüne Soma’daki “Yüzlerce İş-
çinin Katili AKP’dir Hesabını Soraca-
ğız-Halk Cephesi” pankartı asıldı. 

Avcılar AKP il binasına yürüyüşe
geçildiğinde yürüyüşe katılım daha
fazla kitleselleşti. Korkak AKP’nin
katil polisleri saklandıkları otoparktan
çıkamadılar. AKP binası önündeki otur-
ma eyleminin ardından Avcılar mey-
danına yürünerek katledilen isçiler için
1 dakikalık saygı duruşu yapıldı. Ar-
dından hep birlikte Grup Yorum'un
“Madenci” türküsü söylendi. 

Esenyurt: Cepheli İşçiler SGK’nın
Bizimkent Köprüsü ayağında bulunan
Esenyurt Şubesi’ni 16 Mayıs akşamı
bombaladı. 

Halk Cepheliler 19 Mayıs’ta Depo
Kapalı Cadde’de bir araya gelerek kat-
liamı protesto ettiler. 

Recep Tayyip Erdoğan Parkı önüne
kadar yapılan yürüyüşün ardından bir
açıklama yapılarak tam bir kölelik dü-
zenin sürdüğü madenlerden bahsedi-
lerek, sistemi yerle bir etmeden hiçbir
acının son bulmayacağı vurgulandı. 

Altınşehir: Bayramtepe Meydanın-
da 19 Mayıs’ta Soma’da katledilen iş-
çiler için anma yapıldı. Mumlar ile
Soma yazılıp Grup Yorum'un “Maden-
ciden” adlı türküsü meydanda yankı-
landı. madencilerle ilgili sinevizyon
izlendi. 

İkitelli
Mahalle halkı 17 Mayıs’ta, Soma’da

katledilen maden işçilerinin ve 16
Mayıs günü katil polisin mahalle halkına
terör estirmesinin, devrimcilere saldır-
masının hesabını sormak için yürüyüş
yaptı.

Cemevi önünden başlayan yürüyüşte
kitle karakol istikametinde ilerledi. Ka-
rakolun önüne gelen eylemciler katil
polislerin yığınak yaptığını görünce
“Polis Simit Sat Onurlu Yaşa” sloganını
attılar. Katil polis korkularından kitleyi
karakol önünden geçirmeyeceğini söy-
ledi ama halkın öfkesi ve iradesi kar-
şısında barikatı açmak zorunda kaldılar. İkikelli

Armutlu

Sarıgazi

Kuruçeşme

Esenyurt
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Nijerya’da Boko Haram adında
İslamcı bir örgütün 14 Nisan’da Chi-
bok’daki yatılı okuldan 200’ün üze-
rinde kız öğrenciyi kaçırması ve
“kızları pazarda satacağız” tehdidi
üzerine, başta ABD olmak üzere em-
peryalistler haftalardır bir dezenfor-
masyondur dezenformasyonu sürdü-
rüyor.  

“Terörizmle mücadele” gerek-
çesiyle ve yine “insani yardım”
maskesiyle genel olarak Afrika ve
özel olarak da Nijerya üzerindeki
ekonomik ve askeri planlarını devreye
sokmaya başladılar. Hep bir
ağızdan “Nijerya’ya yardım
için gereken her şeyin ya-
pılacağını” ilan ettiler. 

ABD Dışişleri Bakanlığı
Müsteşar Yardımcısı Robert
Jackson, Boko Haram örgütü
tarafından kaçırılan kız öğ-
renciler için “Bu krizi çöz-
mek, ABD yönetiminin en
öncelikli konularından biri”
açıklamasını yaptı. 

Kaçırılan kızları kurtar-
mak için ABD ve İngiltere,
Nijerya’ya özel birlik gön-
derme kararı aldı. İsrail ara-
ma çalışmalarına katılmak
üzere terörle mücadele eki-
bini göndereceğini açıkladı.
Fransa, Mali, Nijer ve İn-
giltere, Nijerya’ya casus
uçağı gönderdi ve Çad’ı da kapsayan
Sahel bölgesine 3 bin asker sevk
edeceğini açıkladı.

200 genç kızın kaçırılması, onların
seks kölesi yapılması, bütün Afrika
kıtasını iliklerine kadar sömürüp yüz
milyonlarca insanı aç bırakan, halkları
birbirine düşüren, topraklarını terk et-
mek zorunda bırakan, katleden em-
peryalistlerin umurunda bile değildir.

Onlar için varsa yoksa kendi çıkarla-
rıdır. “İnsani yardım” şovunun ve
“ABD yönetiminin en öncelikli ko-
nularından biri” söyleminin arkasında
yatan gerçek ABD’nin kıtaya yönelik
stratejik hesapları ve yeni saldırılar,
yeni operasyonlar hazırlığıdır.

Amerika Nijerya’ya
Operasyon Planını
2005’te Hazırladı

İşgalci, katil Amerika her zamanki
gibi ‘terör’e karşı savaştığını yalanını
söylemeye başladı. ABD emperya-

lizminin bugün “Boko Haram”, “te-
rörle mücadele” ve “insani yardım”
olarak gösterdiği Nijerya operasyonun
planlaması aslında on yıl öncesine
dayanıyor. ABD, Nijerya ve Afrika
üzerine hedeflerini  2000’lerin başında
belirlemiştir. Wikileaks belgelerine
ve istihbarat raporlarına göre; ABD
Ulusal İstihbarat Konseyi’nin,
2005’de hazırladığı “Sahraaltı Af-

rika’nın Geleceğinin Haritasını Çı-
karmak” başlıklı raporunda; Nijer-
ya’nın önce ‘Pakistanlaşacağı’,
2015’te bütünüyle çökeceği ve dış
müdahaleye uygun hale gelecek şe-
kilde istikrarsızlaşacağını yazıyor.
Nijerya’nın 2030’a dek, bir başarısız
devlet olacağının belirtildiği  bu ra-
porda yoksulluk, yolsuzluk, ‘genç
subayların darbesi’ ve halkın tepkisi
nedeniyle ülkenin kaosa sürüklene-
bileceği ve Nijerya’yı yeniden sela-
mete kavuşturabilmek için “büyük
çaplı uluslararası desteğe” ihtiyaç
duyulacağı yazıyor.

Yine bu belgelerde,
ABD’nin gizli yazışmala-
rında, Nijeryalı politikacı-
ların telefonlarının şantaj
amaçlı dinlendiği, halkları
birbirine düşürmek için et-
nik gruplara, kabilelere, ör-
gütlere para ve teknik destek
verildiği belirtiliyor. 

Wikileaks belgeleri de,
Amerika’nın Sahraaltı Af-
rika’nın Geleceği üzerine çı-
kardığı haritada da  hem
bölgenin askeri, siyasi kont-
rolünü hem de petrolünü
elde tutmak için ABD’nin
sürekli komplo, saldırı ve
operasyon peşinde olduğunu
gösteriyor. Wikileaks’in açık-
ladığı belgeler devrimcilerin

emperyalizm hakkındaki yıllardır söy-
lediklerinin belgeleridir. Emperyalist
tekellerin dünyayı nasıl yağmaladığını,
dünya halklarını nasıl aç, yoksul bı-
raktıklarını, nasıl katlettiklerini gös-
termektedir. Nijerya ile ilgili bölümler
yeni-sömürgelerle emperyalist tekeller
arasındaki ilişkileri de çarpıcı biçimde
ortaya koymaktadır. 

Wikileaks belgelerinde, Hollanda,
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Boko Haram’ın Kaçırdığı Kızlar Bahane 
ABD, İngiliz, Fransız Emperyalizminin Derdi

Kaçırılan Kızları Kurtarmak Değil 
Nijerya’daki Ekonomik-Askeri Çıkarlarıdır



İngiltere ortaklığındaki emperyalist
tekel Shell’in, Nijerya’da Nijerya
hükümetinden daha güçlü olduğu
belirtilmektedir. Yine bu belgelerde
Shell’in her yerde, her bakanlıkta
maaşa bağladığı adamlarının olduğu,
siyasetçilerin her adımını takip et-
tikleri bilgileri ve ayrıca Shell’in Ni-
jerya’daki kurtuluş hareketlerini bas-
tırmak için Amerika ile işbirliği içinde
olduğu belirtilmektedir. 

Emperyalistlerin Niyeti 
Yardım Değil, Askeri  ve 
Ekonomik Çıkarlarıdır

Emperyalizm Afrika’ya ‘insani
yardım’ maskesiyle  askeri olarak
yerleşiyor. 2010’daki Haiti depre-
minde ABD’nin insani yardımları
büyük bir Amerikan askeri birliği
ile gitmiştir. Keza Somali’de 1992’den
beri süren ‘insani’ yardım adıyla
yaptıkları açık işgaldir.

Emperyalizmin Nijerya  veya ge-
nel olarak Afrika ülkelerindeki ge-
lişmelere duyarlılığı tamamen eko-
nomik ve askeri çıkarları içindir. “İn-
sani yardım” maskesi takan emper-
yalistler kıtadaki açlığın, yoksulluğun,
etnik, dini ve kabile çatışmalarının
baş sorumlusudur. ABD, Fransa, İn-
giltere ve İsrail’in Nijerya ilgisini
anlamak için sadece genel olarak
Afrika kıtasındaki üs sayılarına ve
bulundurdukları asker sayısına, Kı-
ta’nın ve Nijerya’nın yeraltı-yerüstü
zenginliklerine bakmak yeterlidir. 

ABD, Afrika’da 35 ülkeye yay-
mayı planladığı askeri gücünü, kıta-
daki El Kaide’ye karşı mücadele ile
gerekçelendiriyor. ABD komutanla-
rından General David M. Rodriguez,
Senato’ya verdiği raporda, İslamcı
örgütleri, El Kaide ve benzer tehditleri
gerekçe göstererek, ABD’nin kıtada
varlığını 15 kat daha arttırması
gerektiğini savunması halkların baş
düşmanı ABD emperyalizminin ni-
yetini açıkça anlatıyor.

ABD, Afrika’yı kontrol etmek
amacıyla insansız casus uçakları için
bir merkez kurmak istiyor. Amerikan
Savunma Bakanlığı bu niyetlerini
meydan okur gibi ilan etti. 2013 yı-
lında, Afrika’daki El Kaide  üyelerini

kontrol etmek, bölgeyi daha  sıkı
kontrol altına almak amacıyla  Afri-
ka’nın birçok ülkesinde; Nijer ve
Mali’ye komşu olan Burkina Faso’da
devriye uçuşları yapabilecek insansız
uçak kontrol merkezi kurulacağını
açıkladı. ABD’nin insansız uçak üssü
için Nijer yetkilileriyle görüştü ve
bu konuda bir anlaşma imzalandı.

ABD, dünyada en fazla askeri
üssü bulunan ülkedir. Ardından İn-
giltere, Fransa ve Rusya geliyor.
Dünyadaki askeri üslerin yüzde
95’ine Amerika sahip. 150’nin üze-
rinde ülkede 350 bine yakın askeri
görev yapıyor. Afrika ülkelerinde
ABD, Fransa, Japonya ve İngilte-
re’nin askeri üsleri bulunuyor.
ABD’nin, Afrika ülkelerinden Kenya,
Cibuti, Etiyopya, Uganda, Orta
Afrika Cumhuriyeti ve Güney Su-
dan’da askeri üsleri; Cezayir, Nijer,
Moritanya, Çad, Nijerya, Mali,
Burkina Faso, Fildişi Sahili ve Se-
negal’de de askeri birlikleri bulu-
nuyor. ABD bunların dışında Mali’de
bütün Batı ve Kuzey Afrika ülkelerini
gözetleyecek bir insansız hava araçları
üssü kurmayı hedefliyor. ABD’nin
Afrika’da en fazla asker bulundur-
duğu ülke Somali, Etiyopya ve Erit-
re ile sınırı olan Cibuti. 

ABD, merkezi Almanya’da bu-
lunan Afrika Komutanlığı’na (AF-
RICOM) bağlı olarak Afrika’daki üs-
lerinde 5 binin üzerinde asker bu-
lunduruyor. AFRICOM, resmi internet
sitesinde misyonunu; El-Kaide ve di-
ğer benzeri bağlantılı silahlı örgütlerle
mücadele için Afrika ordularına eğitim
desteği vermek olarak açıklıyor. 

ABD’den sonra Cibuti’de en fazla
Fransa’nın askeri var. Fransa’nın 2
bine yakın askeri var. Afrika ülkele-
rinden Gabon’da 900, Çad’da 1000,
Senegal’de 350, Fildişi Sahili’nde
500, Orta Afrika Cumhuriyeti’nde
600’e yakın Fransız askeri bulunuyor. 

Japonya’nın 2 yıl önce Cibuti’de
kurduğu üste, 200’e yakın askeri var.
İngiltere’nin ise Güney Afrika Cum-
huriyeti, batı Afrika ülkesi Sierra
Leone ve Kenya’da 166 askeri ve
550 sivil personeli görev yapıyor. İs-
rail’in, komşu ülkeler başta olmak

üzere birçok ülkeyi izlemek için özel-
likle Kızıldeniz ve Sudan sınırına
yakın Afrika ülkelerindeki üsleri ise
gizli üslerdir.

Emperyalizmin Afrika’yı 
Denetim Altına Alacağı 
Stratejik Saldırı Üssü 
Cibuti’de

800 bin nüfuslu küçük bir Doğu
Afrika ülkesi Cibuti ABD’nin Orta-
doğu ve Afrika’daki operasyonları
için stratejik öneme sahip bir ülkedir.
CIA da Cibuti’deki bu üsten Soma-
li’ye yönelik operasyonlar yürütüyor.
3 bin 200 Amerikan askerinin bu-
lunduğu 500 dönümlük Cibuti’deki
bu askeri üs, sadece anti-terör ope-
rasyonları için kullanılan ve dünyada
türünün ilki olan bir üstür. Somali,
Etiyopya ve Eritre ile sınırı olan Ci-
buti’nin, Yemen’in karşı tarafında
Kızıldeniz kıyısında stratejik bir li-
manı bulunuyor. Fransa da eski sö-
mürgelerinden olan Cibuti’yi, uzun
zaman askeri üs olarak kullandı. 

16 Mayıs 2013’te, ABD’nin Ci-
buti’deki askeri üs anlaşması, yardım
ve ekipman sözü verilerek, elektrik
ağınının genişletilmesi dahil olmak
üzere ekonomi alanında da yardım
taahhüt edilerek10 yıl daha uzatıldı.
Beyaz Saray’da Cibuti Başkanı İsmail
Omer Guelleh ile bir toplantı yapan
Obama; “‘Afrika Boynuzu genelinde
çalışmalarımız için Camp Lemonnier
olağanüstü derecede önemli. Cibu-
tililer’in misafirperverliği için min-
nettarız. ... Cibuti Başkanı’nın iş-
birliği olmasa bunu başaramazdık.
Uzun süreli kalma anlaşmasını im-
zaladığı için kendisine minnettarım”
açıklaması yaptı. F-15 uçaklarının
yanı sıra 4 bin askeri personel ve
300 özel operasyon personeli bu-
lunduğu Lemonnier Kampı, ABD’nin
Doğu Afrika’daki insansız hava araç-
ları ağını yönettiği en büyük havaalanı
olma özelliğini taşıyor.

İki yıl önce, Cibuti’de, ABD’nin
boşalttığı bir askeri kampta gizli bir
üs ortaya çıktı. 2012 yılında; Was-
hington Post gazetesi, bu askeri üsten,
Somali, Yemen ve Etiyopya’da El
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Kaide’ye karşı füze taşıyan insansız
hava araçlarıyla gizli operasyonlar
yürütüldüğünü, CIA’nın Yemen üze-
rine insansız uçaklar konuşlandırmak
için Amerikan ordusunun Arap yarı-
madasında da gizli bir uçak pisti
inşa ettiği yazdı.

Fransız Emperyalizmi 
Mali’ye Saldırırken 
Bahane,
Tuareg Gerillalarıydı

Afrika, zengin madenleriyle, pazar
potansiyeliyle emperyalistlerin iştahını
kabartan bir kıta. Fransa da Afrika’nın
zenginliğini yağmalamak isteyen ül-
kelerin başında geliyor. 

Tuareg örgütünün, Mali’de, ül-
kenin kuzeyinde, bağımsız bir devlet
kurmak için ayaklanıp bazı İslamcı
grupların da desteğini alarak özerk
hareket etmeye başlamaları ve  Ce-
zayir’de petrol üretim tesisini bas-
maları üzerine çıkarları tehlikeye dü-
şen Fransa, 11 Ocak 2013’te, eski
sömürgeleri Cezayir, Çad, Nijer, Fil-
dişi Sahilleri’nden asker toplayarak
Mali’ye askeri operasyona girişti.
Nükleer enerjiye yönelen Fransa’nın
yeni santraller açmak için Mali’deki
zengin uranyuma ihtiyacı vardı.
Mali ayrıca Afrika’nın üçüncü bü-
yük altın üreticisiydi. Fransa, Ma-
li’ye bunun için saldırdı. Fransa’nın
Libya ve Fildişi Sahili operasyonla-
rının nedeni de aynı şekilde ekono-
mik, siyasi, askeri çıkarlarıdır.

Ortadoğu’daki planları halkların
direnişi ile bozulan ABD empeya-
lizmi, İngiltere ve Fransa’yı Afrika
kıtasına askeri müdahaleler yapması
için teşvik edip, Fransa’nın Mali sal-
dırısına Nijer’de kurulan insansız
hava araçları ile destek verdi. Aynı
şekilde diğer Avrupa emperyalistleri
de lojistik destek sundular. ABD Dış-
işleri Bakanlığı Sözcüsü Victoria Nu-
land, ABD’nin Mali’de görev yapan
Afrika ülkelerinin ve Fransız asker-
lerinin masraflarının karşılanması
için mali destek yardımı yaptıklarını
açıklamıştı. 

Orta Afrika Cumhuriyeti ve Mali
operasyonları sonrası Afrika’da ye-

niden yapılanmaya giden Fransa, Ni-
jerya’daki kaosta da başrolü kapmanın
derdinde. Fransa’nın başkenti Paris’te
Boko Haram’ı tartışan bir güvenlik
zirvesi düzenlendi. Cumhurbaşkanı
François Hollande’ın ev sahipliğini
yaptığı güvenlik toplantısına Nijerya
Devlet Başkanı Goodluck Jonathan,
Benin, Kamerun, Nijer ve Çad li-
derleri, İngiltere, ABD ve AB’den
temsilciler de katıldı. Fransa, Mali,
Nijer ve Çad’ı kapsayan Sahel böl-
gesine 3 bin asker sevk edeceğini
açıkladı.  

Emperyalizmin 
“Güvenlik ve Savunma 
Stratejisi” Sömürü ve 
Talan Planıdır

Batı Afrika ülkesi olan Nijerya,
kıtanın 174 milyonluk nüfusuyla
en kalabalık ülkesi, dünyada en
geniş nüfusa sahip yedinci ülke.
Eski İngiliz sömürgesi Nijerya, 1960’
da bağımsızlığını ilan etti. İç savaşlar
ve darbelerle geçen 20. yüzyılın so-
nunda, zengin petrol yataklarıyla Af-
rika’nın Güney Afrika’dan sonra
ikinci büyük ekonomisi oldu.

Nijerya nüfusu, öne çıkan, Hau-
salar, Igbolar ve Yorubalar’ın oluş-
turduğu 500 kadar etnik gruba da-
yanıyor. Ülkenin güneyi ve merkez
kesimleri, nüfusun yüzde 49’unu
oluşturan Hıristiyanlar’dan; kuzeyi
ise yüzde 48,8’ine tekabül eden
Müslümanlar’dan oluşuyor. Nijerya
bugün eyaletler bazında Müslüman
Kuzey ve Hıristiyan Güney olarak
bölünmüş durumda. Yoksul olan Ku-
zey Nijerya’nın 19 eyaletinde şeriat
yasaları geçerli. Ülkenin kuzeyi yok-
sul, güneyde ise zengin petrol ve
doğalgaz yatakları var.

Sömürgeciler için Afrika, yeraltı
zenginlikleri açısından hep önemli
bir bölge olmuştur. Dünyadaki maden
kaynaklarının yüzde 20’si bu kıta-
dadır. Afrika dünya hidroelektrik po-
tansiyelinin yüzde 40’ına sahiptir.
Yeraltı su kaynakları bakımından da
çok zengindir. BP verilerine göre;
dünya kanıtlanmış petrol rezervlerinin
yüzde 9.6’sı Afrika kıtasındadır. Bu

zenginliği emperyalizm tarafından
çalındığı için dünyanın en yoksul
ülkelerindendir Afrika ülkeleri. 2025
yılına kadar Afrika’nın petrol re-
zervlerinin yüzde 91 oranında artacak
olması kıtayı emperyalist yağmacı-
lığın hedefi haline getirdi. 

Afrika’da 2 bin yıldır demir, bakır
ve altın gibi madenler çıkarılıp iş-
lenmektedir. 15. yüzyıldan itibaren,
Portekizliler ve İspanyolların giri-
şinden bu yana iliklerine kadar sö-
mürüldü. Afrika işgalcilere karşı di-
renen yerli halkın kanına boyandı.
17. yüzyıldan itibaren İngiltere, Fran-
sa, İtalya ve Hollanda, Afrika’nın
özellikle kıyı bölgelerinde koloniler
kurdular.

Çin’in, Asya’nın yanı sıra Afrika,
özellikle Sahra Altı Afrika ülkeleriyle
ekonomik ve askeri ilişkilerini ge-
liştirmesi, Afrika üzerinde stratejik
planları olan Amerikan emperyaliz-
mini yeni planlar, komplolar yapmaya
itiyor. Çünkü Afrika, dünya petrol
rezervlerinin yüzde 10’unu, hidro-
enerji kaynaklarını; altın, elmas, ko-
balt, uranyum gibi değerli ve stratejik
madenleri topraklarında barındırıyor
Afrika. Yer altı ve yer üstü zengin
madenlerin yatağı Afrika bolluk içinde
yokluk yaşıyor. 

Dünyanın gündemine kıtlık, açlık,
iç savaşlarla giren Afrika emperyalist
sistemin kriziyle birlikte ABD ve
Avrupa emperyalistlerinin gözdesi
olmaya başladı. Sudan’ın bölünmesi
ve ABD yanlısı Güney Sudan Cum-
huriyeti’nin kurulması, Somali’ye
emperyalist müdahale... Fransa’nın
ABD’nin de desteğiyle Mali’yi işgal
etmesi yeni “güvenlik ve savunma
stratejisi” dedikleri sömürü ve talan
planlarının bir parçasıdır. Afrika, em-
peryalist sistemin 2008 Krizi’nden
sonra yeni yatırım merkezleri arayan
emperyalist tekeller için ucuz işgücü
ve sınırsız yağma olanaklarının bu-
lunduğu bir bölge olurken, yeni keş-
fedilen petrol ve doğalgaz rezervle-
riyle de açgözlü emperyalistlerin he-
defi haline geldi.

ABD için 1990’larda “ikincil de-
recede önemde”ki Afrika kıtası,
2000’li yıllardan itibaren “birincil
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derecede önemli” bölge haline geldi.
Başta Çin olmak üzere, Afrika’nın İn-
giltere, Fransa, Belçika gibi diğer ge-
leneksel sömürgecilerinin birbirini eze
eze girdikleri rekabet, daha fazla pay
kapma yarışında ABD emperyalizmini
daha saldırgan yaptı. ABD Başkanı
Bush’un 2001 yılında, Başkan Yar-
dımcısı Dick Cheney başkanlığında
Ulusal Enerji Politikası Geliştirme
Grubu’na hazırlattığı raporda, Afri-
ka’daki petrol ve doğalgaz kaynakları
işaret edilerek ABD’nin artan petrol
talebi karşısında Afrika’nın özel bir
önem kazandığı belirtilmiş ve Amerikan
tekellerinin iştahı kabartılmıştır.  Böy-
lece 53 Afrika ülkesinden 48’i, daha
azgın bir sömürü ve saldırı ile emper-
yalizmin hedef  tahtasına oturmuştur. 

Afrika’daki sömürü potansiyelini
değerlendiren tekellerin sözcüleri kıtayı
şöyle tanımlıyor; “Sudan gibi petrol
ve Nijerya gibi zengin doğalgaz re-
zervleri olan ülkelerle yine Sudan,
Güney Afrika, Kongo Demokratik
Cumhuriyeti, Orta Afrika, Gine gibi
altın başta olmak üzere önemli yer
altı madenlerine sahip veya Uganda,
Tanzanya, Sudan, Etiyopya, Burkina
Faso gibi tarımsal üretim veya hay-
vancılıkta yatırım imkanları sunan
ülkeler mevcut.” İşte bu özelliklerinden
dolayı kriz yaşayan emperyalizm için
yeni sömürü alanları olarak gözüne
kestirdiği alanların başında Asya-Pa-
sifik’in ardından Ortadoğu’yla birlikte
Afrika gelmektedir. Bugün ABD ve
Avrupa emperyalistlerinin, İsrail’in
Nijerya’ya müdahelesinde Boko Ha-
ram’ın 200’den fazla kızı kaçırması
sadece bir gerekçedir. Bu olmasaydı
başka bir gerekçe bulunacaktı mutlaka.
Çünkü yıllarca Fransa, İngiltere ve
ABD başta olmak üzere emperyalistler,
bölgeye müdahalenin olanaklarını art-
tırmak için iç savaş ve çatışmaları hem
kendileri yarattı hem desteklediler.
Halkları kışkırtarak birbirine düşman
ettiler. Dini ve kabile temelli çatışmalara,
etnik çatışmalara zemin hazırladılar.
İhtiyaçlarına göre, kabile ve etnik grup-
lara tavır aldılar ya da desteklediler.
Böl-parçala-yönet politikasıyla bölgeyi
yönetmek, doğal kaynaklara el koymak,
çeşitli tavizler ve olanaklar kazanmak
daha kolay olacaktır. 

Boko Haram ve
Gerici İslamcı Örgütleri 
Yaratan Empeyalizmin 
Azgın Sömürüsü, İşgal 
ve Katliamlarıdır 

Nijerya’nın Kuzeydoğu Eyaleti
Borno’da faaliyet gösteren El Kaide
bağlantılı Boko Haram örgütü 14 Ni-
san’da Borno’ya bağlı Chibok şehrinde
bir ortaokula baskın düzenleyerek 200
genç kızı kaçırdı. 12 Mayıs günü med-
yada, daha önce pazarlarda ‘köle’
olarak satılacağını duyurduğu kız ço-
cuklarının çarşaf giydirilmiş bir şekilde
İslamiyeti kabul ettiklerini söyleyen
ve dua eden görüntüleri yayınlandı.
Görüntülerde konuşan Boko Haram
lideri Ebubekir Şeku, Hıristiyan ço-
cukların kendi istekleriyle İslam’a dön-
düklerini belirtterek tutuklu Boko
Haram militanlarının kız çocukla-
rıyla takas edilebileceğini açıklıyordu. 

Boko Haram örgütünün kızları ka-
çırmasının, zorla din değiştirerek müs-
lüman yapmasının, seks kölesi olarak
satma tehditlerinin, şeriat istemesinin,
kendi halkına, başka halklara ve inanç-
lara saldırmasının elbette savunulacak
tek bir yanı yoktur. Boko Haram ve
gerici, İslamcı birçok örgütü yaratan
da, tıpkı El Kaide örneğinde olduğu
gibi emperyalizmin kendisidir. Bu ör-
gütler emperyalist saldırganlığın,
işgal ve sömürünün yarattığı bir
sonuçtur.

Yeni sömürge ülkelerde, emperya-
lizmle işbirliği içinde olan iktidarlara
tepki büyürken anti emperyalist slo-
ganlarla gerici ve İslamcı örgütler bü-
yüdüler. Azgın sömürü ve baskı altında;
yoksulluk, açlık, kıtlık, kabile çatış-
maları, etnik ve dinsel çatışmalar, kat-
liamlar yaşayan Afrika’da sömürgecilere
karşı oluşan tepkiyi gerici radikal İs-
lamcı örgütler kendilerine yedeklediler.
Nijerya’daki ekonomik sefalet de Boko
Haram’ın zemin bulmasını sağladı.
Çad Gölü’nün 40 yılda yüzde 90 kü-
çülmesiyle tarlalar susuzluktan çöle
dönerken kuzey, petrol gelirlerinden
mahrum bırakıldı ve yüzde 80’i yok-
sulluk sınırının altında yaşıyor.

Boko Haram’ın temelleri, Borno
İmparatorluğu’nun hüküm sürdüğü

kuzeybatı bölgelerinde 1903’te İngiliz
sömürgeciliğine karşı başlayan dire-
nişe dayanıyor. 1990’larda Müslü-
man Gençlik Birliği adını kullanan
örgüt, 1999’da kuruldu. Muhammed
Yusuf  lider olduktan sonra, 2002’de
‘Boko Haram’ ismini aldı. Boko Ha-
ram yerel Hausa dilinde ‘Batılı eğitim
günahtır’ anlamındadır. 2004 yılından
itibaren güvenlik güçlerini hedef alan
saldırılar gerçekleştirmeye başlayan
Boko Haram, 2009 yılında ülkenin
kuzeyinde şeriatle yönetilen bir devlet
kurmak amacıyla eylemlerinin şid-
detini arttırdı.

Uşak AKP,
Hem Boko Haram’a
Hem Nijerya Ordusuna
THY ile Silah Taşıdı

Nerede gericilik, işbirlikçilik, halk
düşmanlığı varsa AKP oradadır. Tür-
kiye de THY uçakları ile Nijerya’ya
silah taşıyan, satan ülkelerden biridir.
THY silah sevkiyatını “THY, BM
Güvenlik Konseyi’nin yasakladığı ül-
keler ile otorite boşluğu ve çatışma
olan ülkelere silah taşıması yapma-
maktadır” diyerek yalanlarken bu ko-
nuda söz sahibi diğer taraf Nijerya,
THY’yi yalanladı ve Nijerya Donan-
ma Sözcüsü Kabiru Aliyu, THY’nin
Nijerya’ya silah taşıdığını teyit etti.

THY Özel Kalem Müdürü Meh-
met Karataş, Başbakan Başdanışmanı
Mustafa Varank’a “Onlarca malzeme
taşıyorum, Nijerya’ ya gidiyor, Müs-
lümanları mı öldürecek Hristiyanları
mı, vebal altındayım” dediğine dair
telefon kayıtları çıktı. 

Sonuç olarak; 200 genç kızın
kaçırılması, onların seks kölesi yapı-
lacak olması; bütün Afrika kıtasını
iliklerine kadar sömürüp yüz mil-
yonlarca insanın açlığının, yoksullu-
ğunun, cahilliğinin, göçün, etnik ve
dini çatışmaların, katliamların so-
rumlusu olan emperyalistlerin umu-
runda bile değildir. Onların derdi
kendi ekonomik, askeri, siyasi çıkar-
larıdır. “İnsani yardım” ve“terörizmle
mücadele” söyleminin arkasında yatan
gerçek ABD’nin kıtaya yönelik stra-
tejik hesaplarıdır. Bu da yeni saldırılar,
yeni operasyonlar demektir...
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Geçtiğimiz günlerde Ukrayna’nın
doğusunda referandum yapıldı. Halkın
büyük çoğunluğunun referanduma
katıldığı bu bölgelerde Ukrayna’dan
ayrılma ve "bağımsızlık" ilan etme
kararı çıktı. 

Donetsk ve Lugansk bölgelerinde
yapılan referanduma katılım oranı
yüksekti.

Donetsk bölgesinde katılım yüzde
74.5 oranını buldu. Yani yaklaşık 3
milyon kişi sandık başına gitti.

Referandum sonuçlarına göre; ka-
tılanların yüzde 89’u bağımsızlık
için "evet" dedi.

Lugansk da yapılan referandumda
halkın yüzde 96.2’si Ukraynadan ay-
rılıp bağımsızlığını ilan etme lehinde
oy kullandı.

Ayrıca Ukrayna devletinden ay-
rılma ve bağımsızlığını ilan etme
kararı alan Donetsk ve Lugansk böl-
gelerinin yönetimleri Rusya ile bir-
leşme isteğinde olduklarını ilan ettiler. 

Donetsk Halk Cumhuriyeti yö-
netimi, Ukrayna’dan bağımsızlık ilan
eden bildiriyi kabul ederek, Rusyaya
bağlanma isteğini açıkladı. 

Yine Luhansk bölgesinde yeni

bir referandumun
düzenleneceği ve
Rusya’ya bağlan-
manın oylanacağı
tartışılıyor. 

Amerika’nın,
Avrupa emperya-
listlerinin bu refe-
randumu yasadışı
ve gayri-meşru ilan
etmelerine; yalan-
larına ve tehditle-
rine rağmen Doğu
Ukrayna halkı re-
feranduma katıldı
ve iradesini "ba-

ğımsızlık" kararı alarak gösterdi. 
Kuşkusuz bu irade salt bir refe-

randum oylamasından ibaret değildir.
Referandum da Ukrayna ordusu ile
çatışan, kasaba ve kentleri kendi de-
netimine alan, hükümet binalarını
işgal eden, silahlı direnişi örgütleyen
halk kesimlerinin mücadelesi sonu-
cunda gerçekleşti. 

Rusya devlet başkanı Putin, Ame-
rika ve Avrupa emperyalistleri ile
yaptığı pazarlıklar sonucu  "referan-
dumu ertemele" çağrısı yaptı. Putin’in
bu çağrısına rağmen Doğu Ukrayna
halkı referandumdan vazgeçmedi.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Turçinov
bile Doğu Ukrayna’daki birçok ki-
şinin Rusya yanlısı olan ve referan-
dum isteyen "militanları" destekle-
diğini kabul etmek zorunda kaldı.
Tabi ki referandumun bu bölgeleri
uçuruma sürükleyeceğini de söyle-
meyi ihmal etmedi. 

Pew Araştırma Merkezi’nin yap-
tığı bir kamuoyu yoklamasına göre
Doğu Ukrayna dahil çoğunluğu (yüz-
de 70) birleşik bir ülkenin parçası
olmak istiyor.

Emperyalistlerin
Oyunları Geri Tepti

Emperyalistler yıllardır dünyanın
pek çok ülkesinde tezgahladıkları
oyunu bu kez Ukrayna’da hayata
geçirmeye çalıştılar. Sivil faşistleri
örgütleyerek bölgeye yerleşmek is-
tediler. Sivil faşist örgütlemeler ya-
ratacaklar, halkları birbirlerine dü-
şürüp bölgedeki egemenliklerini ko-
ruyacaklardı.

Ayrıca Rusya’yı bu bölgede ku-
şatarak onun hakimiyetini sınırlama
hesabındaydılar. Kısacası kendi çı-
karlarını sağlamlaştıracaklardı. 

Yıllardır yaptıkları gibi silah yar-
dımlarıyla, askeri eğitimleriyle, ajan-
ları ve tüm kıştırtıcı faaliyetleriyle
Ukrayna halkını teslim almaya ça-
lıştılar; katliamlar düzenlediler...

Emperyalistler 1990’larda Yeni
Dünya Düzeni politikalarıyla beraber
milliyetçiliği ve dini inançları kulla-
narak halkları böl-parçala-yönet po-
litikalarına hız vermişti. 

Kafkasya’dan Ortadoğu’ya, Bal-
kanlar’dan Afrika’ya kadar dünyanın
pekçok bölgesinde kışkırtılan milliyetçi
çatışmalarda hergün yüzlerce insan
öldü. Geçmişte kalan düşmanlıklar
canlandırıldı, körüklendi. Emperya-
listler halkları kin ve düşmanlık duy-
gularıyla zehirleyerek aralarında uçu-
rumlar yaratmaya açmaya çalıştılar. 

Halklar birbirlerinden uzaklaştık-
ça, karşılıklı çatışmalarla ve iç sa-
vaşlarla ülkeler bölündükçe; yokluk
ve çaresizlik içinde emperyalistlere
muhtaç hale getirildiler. Çatışmaların
yarattığı bölünmeler içinde emper-
yalistler askeri, ekonomik ve siyasi
hegemonyalarını arttırdılar.

Paramparça olan Yugoslavya’da

Ulusların Kendi Kaderini Tayin Hakkını
Sadece Sosyalistler Tanır!

Emperyalist Tahakküm Altında Özgürlük Olmaz
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Ukrayna Halkı Tarihinden Dersler Çıkarıyor
HALK REFERANDUMDA ‘BAĞIMSIZLIK’ KARARI ALDI



Sırplar, Hırvatlar, Boşnaklar... Ça-
tışmalarda birbirlerine düşman edilen
Azeriler, Ermeniler, Gürcüler, Ab-
hazalar...ve diğerleri...

Bütün bunlar emperyalistlerin dün-
ya halklarına yaşattıklarıdır. Bu çatış-
malarda gerici sınıfların elindeki bay-
rak, milliyetçilik ve ırkçılık olmuştur.
Bu bayrağı onların ellerine tutuşturan
doğrudan emperyalizm olmuştur. 

Bugün de emperyalistler Ukray-
na’da, Suriye’de  milliyetçiliği, dini
kullanarak halkları birbirlerine dü-
şürmeye, katletmeye çalışıyorlar. 

Ancak halklar geçmişin deneyle-
rinden dersler çıkararak, direnerek
emperyalizmin oyunlarını bozuyorlar.
Plan tutmuyor.

Ukrayna halkının önemli bir bö-
lümü iradesini birleşmekten ve halk-
ların kardeşçe birarada yaşamasından
yana kullanmıştır.

Ukrayna halkı geçmiş deneyle-
rinden, kendi tarihinden kardeşliğin
ve birarada yaşamanın halkları bir
güç haline getirdiğini; düşmanlığın
ise açlık, yoksulluk ve ölüm olduğunu
biliyor.

Ukrayna halkı ekmek istiyor. Çı-
karlarının Rusya ile birleşmekten yana
olduğunu, Rusya ile birleşirse kapi-
talizmin açlık ve yoksulluk saldırılarına
karşı güçlü duracağını düşünüyor.

Bunu geçmişte sosyalizm döne-
minde yaşadıkları kardeşlikten, bir-
likteliklerden çıkardığı sonuçlar ne-
deniyle istiyor.

Ukrayna halkının bugün için is-
tediği sosyalizm değildir. Ukrayna,
Rusya’ya da diğer bölge halklarının
böyle bir hedefi ya da mücadele an-
layışı henüz yoktur. 

Rusya devleti ise Ukrayna halkının
taleplerine emperyalistlerle yaptığı
pazarlıklar çerçevesinde bakmaktadır.
Putin’in, Donetsk ve Lugansk böl-
gesindeki "referandumu erteleyin"
çağrısı, Ukrayna sınırındaki askerleri
çekmesi....buna örnektir.

Ukrayna halkı henüz sosyalizm
mücadelesi vermiyor.  Ancak kapi-
talizmin çözümsüzlüğünü de görüyor.
Dağılan Yugoslavya’da, Sovyetler
Birliği’nde birbirine kırdırılan halk-
ların yaşadığı acılardan, açlıktan ders-
ler çıkarıyor. 

Putin’in çağrılarına, emperyalist-
lerin tehditlerine rağmen referandum
yapması, Rusya ile birleşmek istemesi
bundandır.

Halkların Yaşadığı Acılar,
Bugün Emperyalizmin ve
Kapitalizmin
Çözüm Olmadığının
En Önemli Kanıtıdır

Kapitalizm sosyalizmin kardeşlik
sofrasına kan ve düşmanlıktan başka
bir şey getirmedi. Sosyalizm nerede
tasfiye edildiyse oraya emperyalist
devletler yağma için üşüştüler. 

Bir yandan emperyalistler diğer
yandan yeni burjuvalar ve işbirlikçileri
kendi çıkarları doğrultusunda her şeyi
talan etmeye başladılar. Kapitalizm
eski sosyalist ülkelerin halkları için
işsizlik, yüksek enflasyon, düşük ücret,
ölesiye çalışma, kadınların kendilerini
satması, işe yaramayan diplomalar,
kardeş kavgaları ve sefalet demekti.
Eski Sovyetler Birliği’nde, Polonya’da,
Çekoslavakya’da, Romanya, Doğu
Almanya’da parçalanmalar, çatışmalar,
silahların, ordunun paylaşılması, toprak
kavgaları sürdü gitti.

2. Paylaşım Savaşı’nda SSCB’den
sonra faşizme karşı en önemli direnişi
gerçekleştiren Yugoslavya’nın dağıl-
ması halklara yıkım ve yoksulluk ge-
tirdi.

Yine çeşitli milliyet ve inançlardan
halkların yaşadığı petrol ve maden-
leriyle zengin Kafkaslar’a, Sovyetler
Birliği’nin yıkılmasıyla birlikte em-
peryalistler gözlerini diktiler.

Uluslararası tekeller için yeni olan
bu topraklar yıllardır emperyalistlerin
çıkar kavgasına sahne oluyor. Em-
peryalistlerin kışkırttığı savaşlarda
binlerce Kafkas halkı katledildi.

1991 yılındaki Azeri-Ermeni savaşı,
1994 ten sonra aralıklarla sürmüş olan
Çeçenistan’daki savaş, darbeler, pro-
vokasyonlar bu politikanın sonucudur.

1997 yılında ABD dışişleri bakan
vekili Strobe Talbott şunları söylü-
yordu:

"2000 milyar varillik petrol re-
zervine sahip Hazar Havzası ABD
çıkarları açısından hayati bir çıkar
bölgesidir. Dünyanın 21. yüzyıldaki

bu enerji deposu Rus hegemonya-
sına bırakılamaz. ABD olarak Bakü-
Ceyhan boru hattını özellikle des-
tekliyoruz."

Emperyalistlerin Elinde
Bir Demagoji Malzemesi
Olarak Ulusların Kendi
Kaderini Tayin Hakkı
(UKKTH)

Ukrayna’daki referandumlar Ame-
rikan ve AB emperyalistlerinin böl-
gedeki çıkarlarını ve programını boz-
duğu için emperyalistlerin sözcüleri
tarafından "sözde" olarak tanımlan-
dılar.

AB Dışişleri ve Güvenlik Politi-
kası Yüksek Temsilcisi Catrine Ash-
ton referandumları "gayrimeşru ve
yasadışı" ilan ederek AB olarak "ta-
nımayacaklarını" açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü
Jen Psaki’ye göre referandumları "il-
legal"di ve "Ukrayna yasalarına ay-
kırı olduğu için tanımayacaklar"dı.

Almanya Hükümet Sözcüsü Sei-
bert referandumun sonuçlarının "ulus-
lararası toplum tarafından kabul edil-
meyeceği"ni söyledi. 

Açıklamalarla da yetinmediler.
AB dışişleri bakanları Ukrayna ile
ilgili olarak hazırladıkları yaptırım
listesine 13 yeni isim ve Kırım mer-
kezli 2 şirketin de dahil edilmesine
karar verdiler. Listeye alınan iki
şirket enerji sektöründe faaliyet gös-
teriyorlardı. 

Ayrıca IMF, Ukrayna’daki sorun-
ların temizlenmesi karşılığında Uk-
rayna devletine 17 milyon dolar vaa-
detti. 

Emperyalistler çıkarları sözkonusu
olduğunda ellerinden geleni ardına
koymuyorlar.

Önlerinden yemekleri alınmış aç
kurtların saldırganlığı içindeler. 

Oysa işlerine geldiğinde, bir ülkeyi
parçalamak istediklerinde, kendi çı-
karları gerektirdiğinde "ulusların kendi
kaderlerinden" söz etmeyi biliyorlar.

Kimi zaman kendileriyle işbirliği
yapan örgüt, parti vb’ni meşrulaştır-
mak için kullanılıyor bu kavram...

Düzenle uzlaşmanın adı oluyor.
Sovyetler Birliğinin; Yugoslav-
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yanın dağılmasının ardından ortaya
çıkan küçük devletlerin paylaşılması
süresinde emperyalistler tarafından
sıkça dile getirilmeye başlandı.

Emperyalistler ve işbirlikçileri ta-
rafından, Amerikan işgali altındaki
Irak’ta kurulan Kürdistan yönetimi
de ulusların kendi kaderini tayin
hakkı çerçevesinde değerlendirildi.
Bir ulus Amerikan postalları altın-
dayken elbetteki kendi kaderini tayin
edemezdi.

Ancak Talabaniler, Barzaniler ara-
cılığıyla UKKTH adı altında işbir-
likçilik meşrulaştırıldı.

Birleşmiş Milletler eliyle bir ge-
cede "ulusal devlet"ler ilan edildi.

Tüm bu örnekler emperyalistlerin
UKKTH’nı çıkarlarına göre kullan-
dıklarını; ikiyüzlü bir şekilde dema-
goji malzemesi haline getirdiklerini
gösteriyor.

Ulusların hiçbir kısıtlamaya tabi
olmadan kendi kaderlerini tayin hak-
kını sadece sosyalistler savunur.

UKKTH, ulusun, hiçbir kısıtla-
maya tabi olmaksızın kendi kaderini
tayin etmesi, siyasal bağımsızlık,
devletini kurma dahil, ayrılma hak-
kına sahip olmasıdır.

Stalin bu tanımı şöyle yapar:
“Kendi kaderini tayin hakkı şu

anlama gelir: Kaderini kararlaştırma
hakkına, yalnızca ulusun kendisi sa-
hiptir, kimsenin ulusun yaşamına
zorla karışmak, okullarını ve öbür
kurumlarını yıkma, alışkanlık ve öbür
geleneklerini yoketme, dilini kullan-
masını engelleme, haklarını kısıtmala

hakkı yoktur.” (Marksim ve Ulusal
Sorun ve Sömürge Sorunu, syf 26)

Sosyalistler için UKKTH’nı sa-
vunmak sözde ya da günü birlik çı-
karlara göre şekillenen faydacı bir
yaklaşım değildir. 

Sosyalistler, UKKTH’nı, ulusal
baskıyı ortadan kaldırdığı, ulusun
bağımsız gelişiminin önünü açtığı,
burjuvazinin aldatmacalarını açığa
çıkardığı, proletaryayı burjuva ön-
yargılardan kurtardığı, burjuva-
zinin onu yolundan saptırmasını
önlediği, kendi burjuvazisine karşı
sınıf savaşımını hızlandırdığı için
savunurlar.

UKKTH için mücadele eden sos-
yalistlerin amacı ulusların ezilmesi,
baskı altında tutulması gibi politika-
lara son vermek; kendi bağımsız ge-
lişiminin önünü açmak, uluslar ara-
sındaki savaşı kaldırmaktır. 

Böylece proletaryanın enternas-
yonalist birliğinin zemini de yaratılmış
olur. Ulusların ezilenleri tam bir
güven ve eşitlik koşullarında gönüllü
birliklerinin temellerini atarlar. 

Bunun için halkların gerçekten
kardeşçe yaşayacakları düzen sos-
yalizmdir. 

Ulusal baskının olduğu yerde bur-
juvazinin "milliyetçi" önyargıları kö-
rüklemesi, proletaryanın kendi bur-
juvazisine karşı bağımsız sınıf poli-
tikasını yürütmesinin önüne "milli-
yetçi" setlerin çekilmesi vardır. Ulus-
ların emekçilerini ulusal çitlerle ayıran
burjuva milliyetçiliğinin entrikalarla,
ikiyüzlülükle emekçileri kendi pazarı

için birbirine karşı savaşa sokma si-
yaseti vardır.

Ulusal sorunu sadece sosyalistler
çözer. Çünkü artık kapitalizm serbest
rekabetçi dönemini tamamlamış, tek-
elci aşamaya gelmiştir. "Tek tek
ulusal ekonomilerin yerini dünya
ekonomik zincirinin halkaları" al-
mıştır.

Artık ulusal baskının sosyal te-
meli emperyalizmdir. 

UKKTH’da emperyalizmden
kurtuluş sorunu haline dönüş-
müştür. 

Stalin: "Böylece, ulusal sorun,
ulusal boyunduruğa karşı savaş gibi
özel bir sorun olmaktan çıkıyor,
ulusların, sömürgelerin ve yarı sö-
mürgelerin emperyalizmden kurtu-
luşu genel sorunu haline geliyor."
(a.g.e syf 97)

Emperyalizme karşı en tutarlı mü-
cadele çizgisini hayata geçirecek;
onunla uzlaşmadan demokrasi mü-
cadelesini sonuna kadar götürecek
olan tek güç sosyalistlerdir. 

Ulusal sorun öncelikle bir de-
mokrasi sorunudur. 

Demokrasi mücadelesinin özünü;
emperyalizme karşı olma, anti-em-
peryalist anti-oligarşik devrim oluş-
turur. 

Dünyada ve ülkemizde halkların
gönüllü birlikteliği çerçevesinde, kar-
deşçe yaşayacakları düzeni sosyalizm
kuracaktır. 

Sosyalizmi kurmanın yolu em-
peryalizmi geriletmek, onunla sa-
vaşmaktan geçiyor.

İdil Kültür Merkezi, Grup Yorum, Tavır Dergisi, İdil
Halk Tiyatrosu ve FOSEM imzasıyla 17 Mayıs’ta yapılan
yazılı açıklamada;

“… Halk düşmanlığı ile karakterize olan başbakanın
kendisini yuhalayan, protesto edenlere küfürler yağdırması,
yetmeyip sille tokat girişerek işkenceciliği yardakçıla-
rından alıp kendi başına uygulamaya geçmesi artık
sözün bittiği yerdir!…

Dünyayı başınıza yıkarız, aklınızı başınıza alın!
Kendinizi ne sandığınız bizi ilgilendirmiyor, her ne
olursanız olun ama bilin ki, bu halk nice diktatör gördü,
nice faşistlerin saldırısına uğradı, nice küçük dünyaları

ben yarattım aymazlığına sa-
hip olan ve kendisini fil sa-
nan kurbağalarla tanıştı da
eğmedi dik başını. Hepsi
birer birer silindi gitti tarih
sahnesinden, kalan yine
halk oldu. Sultan Süley-
man'a kalmayan dünya
AKP'ye de, Tayyip'e de
kalmayacaktır! Bu yüzden hiç
kimse kendini ezeli ve ebedi görmesin!

AKP'ye sesleniyoruz! Halkın avukatlarını, onlarla
birlikte gözaltına aldığınız Halk Cephesi üyelerini ve
diğer insanları derhal serbest bırakın! İki elimiz yaka-
nızdadır ve bırakmaya niyetimiz yok!” denildi.
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Özellikle son bir aydır Yeni Özgür
Politika Gazetesi’nde bir moda baş-
lattılar... HDP’yi desteklemeyen adeta
caşh (hain) ilan ediliyor... 

“Mahirler’i anlamak HDP’yi
desteklemektir”… “Denizler’i an-
lamak HDP’yi desteklemektir” di-
yorlar... Kim desteklemezse başları
beladadır.. 

Gazeteci Mehmet Altan “Batı'da
faşizm, Doğu'da özerklik mi?” baş-
lıklı Kürt milliyetcilerinin son dö-
nemdeki tutumlarını eleştiren üç yazı
yazdı… Bütün yazarlar ve IMC
TV’de adeta M. Altan’a karşı bir
linç kampanyası başlatıldı... 

“HDP’yi ancak içinden eleşti-
rebilirsiniz, dışında durarak eleş-
tiremezsiniz” diyorlar... 

PKK yöneticilerinden Duran Kal-
kan’ın ÖDP’yi tehdit eden söy-
lemleri de bu anlayışın devamıdır. 

Duran Kalkan ÖDP’yi HDP’ye
katılması için açıkca tehdit etti: 

"Adına ne denirse densin ama
bu durum artık kesinlike bir son
bulmalıdır. HDP önündeki ÖDP en-
geli kesinlikle aşılmalıdır. Bunun da
en doğru yolu, kuşkusuz ÖDP'nin
Mahir Çayan çizgisine girerek gü-
nümüzde bu çizginin pratikleşmesi
olan HDP birliği içinde yer almasıdır.
Yok eğer böyle yapmıyorsa, o zaman
kim olduğunu ve kimlere hizmet et-
tiğini ortaya koymalıdır. Yoksa ra-
dikal demokratik hareket bu görevi
yapacak ve ÖDP'yi gerçek ifadesine
kavuşturmak zorunda kalacaktır." 

ÖDP, M. Altan vb. birer örnektir. 

Sorunun esası şudur: Oligarşik
düzenin krizi o kadar büyüktür ki
ÖDP’ye bile tahammülü yoktur…
HDP uzlaşmacılığının dışında kalan
tüm sol ve muhalefet düzen için

tehdittir… Kürt milliyetçi hareketin
kendisi dışında kalan sol, ilerici, mu-
halif vb güçleri tehdit etmesinin ne-
deni budur… 

Çünkü bizim ülkemizde çelişkiler
her zaman çok keskin olmuştur. Oli-
garşinin yönetememe krizi her geçen
gün büyürken en küçük sol muhalefet
bile uzlaşmacılığın önünde engel-
dir… 

Kürt hareketinin düzenle uzlaşarak
tasfiye edilmesi anlamına gelen HDP
projesi’nin bir amacı da Türkiye sol
hareketini düzen içine çekmektir…. 

Kürt milliyetçi hareketi düzenle
uzlaşırken yanında Türkiye solunu
da götürmek istiyor… Bu oligarşinin
istediğidir… Geçmişte Parti-Cephe
için “Onları Türkiye nasıl ıslah ede-
cek şaşıyorum. Biz belki anlaşırız
da. Fakat çok çatapatlar yani. Bir
tanesini hizaya getirmek çok zor.
Terörist mi diyelim artık, çok ilkel-
ler.” (Cumhuriyet 7.12.1991, A. Öca-
lan röportaj) diyen A. Öcalan, Parti-
Cephe’yi düzen içine çekemeyeceğini
çok iyi biliyor. Ancak geri kalan solu
düzen içine çekme konusunda oli-
garşiyle anlaşmıştır… Solu düzen
içine çektikten sonra Cephe’yi de
“marjinalleştirip” imha ederek tasfi-
yeyi tamamlamaktır amaçlanan…

Tasfiyeciliği, Düzeniçiliği
Gizleyen Maske: 
Mahirler, Denizler, Sol 
ve Radikal Söylemler 

"Ben Mahir Çayan’ın çizgisiyle,
onun sempatizanlığıyla başladım bu
mücadeleye. Mahir’in bana verdiği
emanettir ve ben 40 yıllık süre içeri-
sinde bu emaneti kavga boyutu ile
en iyi şekilde yerine getirmek için
uğraştım. Şu anda da bu emaneti
teslim ediyorum. Devlete isyanı biz
yaptık ve halklara çözüm getirecek
aşamaya geldik." 

Yukarıdaki ifadeler A. Öcalan’ın
İmralı görüşmelerinde ifade ettiği
sözlerdir. Söylemler o derece abartılı
hale gelmiştir ki Kızıldere’yi temsil
ettiklerinden, "PKK’nin Kızılde-
re’ye verilen doğru bir karşılık ol-
duğu" iddiasına, dahası PKK’nin
Kızıldere’yi aştığı, geliştirdiği, ayak-
ları üzerinde oturttuğu noktasına
kadar varmıştır. 

Kürt milliyetçi hareket düzen
içine giderken “sol ve radikal” söy-
lemler kullanmak zorundadır… Ma-
hirler’i, Denizler’i dillerinden bunun
için düşürmüyorlar… Bunu hem de
AKP’ye her konuda koltuk değnekliği
yaparken, silahlı mücadeleyi tasfiye
etmek isterken yapıyorlar... 

“Kürt Halk Önderi, Türkiye’deki
devrimci güçlerin mücadelesinin ya-
rattığı birikimle Kürt Özgürlük Ha-
reketi’nin ortaya çıkardığı birikimi
birleştirmeye ve ortak bir mücadele
haline getirmeye çalışmaktadır. Kürt
Halk Önderi’nin ve Özgürlük Hare-
keti’nin yıllardır yaratmaya çalıştığı
bu mücadele birlikteliğidir. Bu mü-
cadele birlikteliğiyle Türkiye’yi de-
mokratikleştirip Kürdistan’ı özgür-
leştirmeye ve böylece Denizler’in
özlemini gerçekleştirmeye çalışmak-
tadır. Böylece kapitalist sisteme al-
ternatif sosyalizmin önü de açılmış
olacaktır.” (Yeni Özgür Politika –
M. Karasu – Denizlerin Direnişi
HDP’de Birleşiyor başlıklı yazıdan) 

Hiçbir ilgileri yoktur Mahirler’le,
Denizler’le… 

Mahirler’in, Denizler’in devrimci

Kürt hareketi ideolojik
mücadele yürütemez.

Çünkü ideolojisine güvensiz-
dir. Kendi ideolojisine

güvenmeyenler sol içinde,
halk güçleri içinde zorbalığı,
şiddeti, tehditi, aşağılamayı
çizgi haline getirmişlerdir.

“HDP PROJESİ” DÜZENİÇİ BİR PROJEDİR
TÜRKİYE HALKLARININ

KURTULUŞU DEVRİMDEDİR

Tek Yol DevrimTek Yol Devrim
Kürdistan’daKürdistan’da
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şiarları çok açıktır… 

“Kurtuluşa Kadar Sa-
vaş” diyor Mahir…. 

“Kahrolsun Emperya-
lizm, Yaşasın Tam Bağımsız
Türkiye” diyor Denizler… 

Onlar emperyalizm ve
oligarşiyle asla uzlaşmama
çizgisine sahiptir. 

Bir de şu söylenenlere
bakın: 

"Şunu herkesin bilmesi gerekiyor;
biz ABD'nin Kürdistan'da, bölgede
kendisine göre istikrar yaratmasına
bir şey demiyoruz. Kendi çıkarlarına
göre düzenleme yapabilir... Ama
bunu yaparken bir halkı kurban et-
meye kalkışırsa, bunun onay görme-
yeceğini herkes bilmelidir." (PKK
Başkanlık Konseyi Üyesi Cemil BA-
YIK, 20 Haziran ‘99) 

Emperyalizm halkların yararına
bir düzenleme yapabilir mi? Bunu
beklemek hayalcilik, dahası halkları
aldatmak değil midir? Bu düpedüz
benimle işbirliği yap, beni hesaba
kat, gerisi hiç önemli değil demektir. 

PKK emperyalizme ilişkin de-
ğerlendirmelerini 1990'ların başla-
rından itibaren değiştirmeye başlamış
ve emperyalist sistem içinde yer al-
maya karar vermiştir: 

"Dünya koşulları artık böyle bir
şeyi [bağımsızlığı-bn] kaldırmıyor,
ulusal sorunun çözümünde zorlanıyor.
İki bloka ayrılmış dünyanın ortaya
çıkardığı gerçeklik gibi bir durum
sunmuyor. Yaşanan gelişmeler içe-
risinde geri bir çözüm oluyor. Ayrıl-
mak, ayrı devlet kurmak, emperyalist
sistemden gelen egemenlik yaklaşı-
mına karşı cephe almak, bütünüyle
sistem dışına çıkmak ve kendi kabu-
ğuna çekilmek, ulusları geliştirmiyor,
-geliştirmedi de." (Dünyadaki Deği-
şimin Özellikleri ve Partimizin Ye-
nilenme Yaklaşımları, Serxwebun,
Sayı 212) 

Gelinen aşamada bırakalım en
küçük bir karşı çıkmayı, emperyalizm
bütünüyle kabullenilmiş, dahası onda
ilericilik bile keşfedilmiştir. “De-
mokratik emperyalizm” tespitleri
ibretliktir… 

Emperyalizm karşısındaki yan-
lışlık, anti-emperyalizmden uzaklık
sadece söylem ve tespitlerde değil
eylemde de aynıdır. 

Emperyalizme karşı tek bir eylemi
yoktur Kürt milliyetçi hareketin ve
bugün çözümü emperyalizmde ve
oligarşi ile uzlaşmakta görmekte-
dir… Silahlı mücadelenin miadının
dolduğunu ilan etmişlerdir… Dahası
emperyalizme, oligarşiye yönelen si-
lahlı eylemler “terörizm” olarak ni-
telenir hale gelmiştir. 

Bu söylem ve pratiğin sosyalist-
likle, Mahirler’le, Denizler’le onların
devrimci mirasıyla hiçbir ilgisi yoktur
ve olamaz da… Teslimiyet ve uz-
laşma Mahirler’le, Denizler’le meş-
rulaştırılamaz. ON’ların yolu em-
peryalizme ve oligarşiye karşı baş
eğmemenin, silahlı savaşın yoludur. 

Kürt Sorunu ve 
Demokratikleşme 
Devrim Sorunudur 

“Kürdistan’ın özerkliği, Türki-
ye’nin demokratikleşmesi”… Kürt
milliyetçi hareketinin sözcülerinin
“ikili” siyaset dedikleri budur. Ni-
tekim BDP ile özerkliği, HDP ile de
demokratikleşmeyi sağlayacaklarını
iddia ediyorlar. 

Öncelikle belirtmeliyiz ki kendi
kaderini tayin hakkı temelinde bir
Kürt sorununun çözümü Kürt milli-
yetçilerinin gündemlerinde yoktur.
Çözüm olarak getirilen Kürdistan’da
özerkliğin sağlanmasıdır. 

Kürdistan’da özerklik sağlanması
bırakalım Türkiye’nin demokratik-
leşmesinin yolunu açmasını Kürt so-
rununun çözümünde temel, belirleyici
bir değişim anlamına da gelmeye-
cektir. Özerklik, Kürt halkının yaşa-

mında köklü bir değişim
getirmeyecektir. Özerklik
Kürt sorununun çözümü
olarak sunulursa bu bir al-
datmacadan başka bir an-
lama gelmeyecektir. 

Kürt milliyetçi hareke-
tinin yanlışlarından biri de
“Kürt sorununun çözümü-
nün Türkiye’de demokra-

tikleşmeyi de sağlayacağı” başka
bir ifadeyle “Kürdistan’da durum
düzelince Türkiye’de de durum dü-
zelecek” belirlemesidir. 

Bu belirleme her şeyin odağına
“Kürt sorununu” koyan, tüm so-
runların çözümünü Kürt sorununun
çözümüne bağlayan milliyetçi, ben-
merkezci bir anlayışın ifadesidir. 

Bu anlayış geçmişten bugüne ken-
dini farklı biçimlerde ve süreçlerde
göstermiştir. Gezi sürecindeki halk
ayaklanmasında da bariz biçimde or-
taya çıkmıştır. 

Bugün “aman barış süreci zarar
görmesin” diyerek Haziran’daki halk
ayaklanmasını desteklemeyen Kürt
milliyetçilerinin anlayışı neyse “barış
süreci” öncesi Kürt sorunu dışındaki
tüm sorunlara gözlerini kapatma, yok
sayma hatta diğer sorun ve taleplere
karşı mücadeleyi sanki Kürt sorununun
karşısındaymışçasına ele alan ve suç-
layan anlayışları da bir ve aynıdır. 

Bugün artık her politik tutum
“barış süreci” esas alınarak değer-
lendiriliyor. Her tutum HDP’nin için-
de, yanında olup olmamaya göre de-
ğerlendiriliyor. 

Bir yerde “barış süreciyle” ilgili
doğru saptamalar yapılırken başka
bir yerde bununla çelişen söylem ve
pratikler görülmektedir. 

“Sanki bir şey yapacakmış gibi
beklenti yaratma, umut yaratma, kar-
şındakini etkisiz kılma tutumudur. AKP
halen o tutumdadır. Aldatmaya çalışıyor,
uyutmaya çalışıyor, toplumu yanıltmaya
çalışıyor ki tepki göstermesinler, beklenti
içerisinde olarak AKP'nin iktidarına
karşı yapmaları gereken mücadeleyi
yapmasınlar. Bu oldukça planlı, mak-
satlı, düşünülmüş bir özel savaş yön-
temi. Bunu çok etkili bir biçimde kul-
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lanıyor.” (Duran Kalkan) 

Eğer böyle söyleniyorsa yapılanın
anlamı nedir? Başta Kürt halkı olmak
üzere Türkiye halkları bir beklentiye,
bir pasiflik içine dahası AKP’nin
faşist politikalarının destekçisi du-
rumuna sokulmuş olmuyor mu? 

Hemen belirtelim ki, bu politika
(adına “çözüm süreci”, “barış süreci”
dedikleri) tek başına AKP’nin bir
politikası değildir. Emperyalizmin,
oligarşinin politikasıdır. “Barış süreci”
denilen tasfiye sürecini hayata geçi-
recek en uygun parti AKP’dir. AKP
de bunu ustalıkla hayata geçirmek-
tedir. Emperyalizm ve oligarşi geç-
mişten günümüze Kürt hareketinin
tasfiyesi konusunda kimi farklılıklara
sahip olsalar da Kürt hareketinin tas-
fiyesi konusunda, Kürt halkını imha
ve asimile etme, ulusal baskının de-
vam ettirilmesi konusunda hemfikir
olmuştur ve olmaya devam etmek-
tedir. Gerçek budur. 

Emperyalizmden, oligarşiden,
AKP’den demokrasi bekleyenler bir
kez daha hayal kırıklığına uğraya-
caktır. 

Düzen içi çelişkiler, oligarşiyle
Türkiye halkları arasındaki çelişkiler
daha da keskinleşmekte, emperyalizm
ve oligarşi şimdiden buna göre adım-
lar atmaktadır. Bunun anlamı açıktır:
Türkiye halkları, devrimciler, ilericiler
ve muhalifler üzerindeki baskı ve
terör daha da artacaktır. Bugün bu
faşist baskı ve terörün uygulayıcısı
AKP’dir. Ve devletleşen AKP ikti-
darda kalmak için her şeyi yapa-
caktır. Tüm düzeniçi adımlarına, uz-
laşma yaklaşımlarına rağmen Kürt
milliyetçileri de düzenin baskı ve
terörünün hedefi durumundadır. 

Çözüm
Emperyalizme, 
Oligarşiye ve
Faşizme Karşı
Silahlı Devrimci 
Savaştadır 

Kürt milliyetçi hareketi HDP’yi
Türkiye halklarına umut ve çözüm
diye sunmaktadır. Öyle ki HDP dı-

şında kalan tüm sol, muhalif kesimleri
tehdit ederek, aşağılayarak HDP’ye
katılmaya ya da siyasetin dışına düş-
meye zorlamaktadır. 

Kürt hareketi ideolojik mücadele
yürütemez. Çünkü ideolojisine gü-
vensizdir. Kendi ideolojisine güven-
meyenler sol içinde, halk güçleri
içinde zorbalığı, şiddeti, tehditi, aşa-
ğılamayı çizgi haline getirmişlerdir. 

İdeolojisine güvenmeyenler halka
da güvenemezler. Halka çözüm ola-
mazlar. 

HDP başından itibaren ölü doğ-
muş bir projedir. Dahası, düzene dö-
nüşün partisidir. İktidar hedefi ol-
mayan, Kürt milliyetçi hareketinin
damgasını taşıyan, Türkiye halklarını
birleştirme ve devrimci halk iktidarı
hedefi olmayan bir projedir. 

Düzenle uzlaşanlar, emperya-
lizmden oligarşiden çözüm bekle-
yenler halklarımızı, solu birleşti-
remez. Türkiye halklarının, Tür-
kiye solunun birleşeceği tek zemin
anti-emperyalist, anti-faşist mü-
cadele zeminidir. 

“Demokrasiden ve özgürlükten
yana olan herkesin HDP’de olması
gerektiğini” söylüyorlar. Ancak söy-
lem ve eylem arasında ciddi bir boş-
luk vardır. Bunun da dışında düzenle
uzlaşma anlayışının getirdiği açmazla
karşı karşıyadırlar. 

Demokrasi ve özgürlük diyorlar
diğer yandan herkesin görebileceği
açıklıkta AKP faşizmine, onun poli-
tikalarına destek veren durumdalar.
AKP için can simidi görevi görü-
yorlar. 

Emperyalizmin Ortadoğu’daki
politikalarına yedeklenen durumdalar. 

HDP içinde somutlanan “müca-
dele birliğiyle Kürdistan’ın özgür-
leşeceği, Türkiye’nin demokratik-
leşeceği ve böylece sosyalizm yolu-
nun açılacağı”nı iddia ediyorlar. 

Emperyalizmin dünyasında öz-
gürlük, demokrasi ve sosyalizm
silahsız, savaşsız olanaklı değildir.
Bunun dünya üzerinde tek bir örneği
yoktur. 

Herkes neyi istediğini, neyi sa-
vunduğunu açıkca ortaya koymalı
ve buna uygun hareket etmelidir.
Biz ne istediğimizi, kime, neye karşı
savaştığımızı açıkca ortaya koyuyo-
ruz. Bunu yapmayanlar halkı, solu,
ilericileri aldatmaktan, oyalamaktan,
çürütüp bitirmekten başka bir şey
yapamaz. 

Sonuç olarak:

Birincisi, HDP çözüm değildir…
Bunu biz daha kuruluş döneminde
söylemiştik… Zorla kimseyi HDP
çatısı altında toparlayamazlar… HDP,
halk güçlerini toparlayacak bir çiz-
giye, programa ve mücadele anlayı-
şına sahip değildir. 

İkincisi; HDP düzenle uzlaşmanın
partisidir… 

Üçüncüsü; Kürt milliyetçi hareket
düzenle uzlaşırken Türkiye solunu
da düzenle uzlaşma noktasına çekmek
ve bitirmek istemektedir… 

Dördüncüsü; Dün Cephe’nin ku-
rumlarına saldıran, yakan, molotof-
layan, Cepheliler’i yaralayan Kürt
milliyetçi hareket bugün de ÖDP’yi
uzlaşmanın önünde engel olarak gör-
düğü için açık açık tehdit etmekte-
dir… 

Beşincisi; Demokrasi ve Kürt so-
rununun çözümü devrim sorunudur.
Bunun dışındaki tüm çözüm yolları
düzeniçidir. HDP’nin demokrasiden,
demokratikleşmeden anladığı “Ev-
rensel hukuk ilkelerinin yeni anaya-
sada iç hukuka dönüştürülmesinden”
ibarettir. Bağımsızlığın olmadığı
yeni-sömürge bir ülkede demokrasi
devrim sorunudur. HDP’nin böyle
bir anlayışı, bakışı yoktur. 

Altıncısı; Türkiye halklarının
kurtuluşu anti-emperyalist, anti-oli-
garşik devrimci savaştadır.

Düzenle uzlaşanlar,
emperyalizmden oligarşiden

çözüm bekleyenler
halklarımızı, solu

birleştiremez. Türkiye
halklarının, Türkiye solunun

birleşeceği tek zemin
anti-emperyalist, anti-faşist

mücadele zeminidir.
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Kürt Milliyetçi Hareket Düzeniçi Arayışlarını Sürdürüyor:

“DEMOKRATİK İSLAM KONGRESİ” 
Düzeniçi Çözümler İflas Etmeye Mahkumdur

Halkların Birarada Eşit, Özgürce
Yaşayacağı Tek Zemin Sosyalizmdir

Abdullah Öcalan’ın yaklaşık iki
yıl önce toplanma çağrısını yaptığı
“Demokratik İslam Kongresi” 10-
11 Mayıs tarihlerinde Diyarba-
kır’da toplandı. 

İki gün süren kongrenin ilk günü
“Neden Demokratik İslam”,
“Kur’an ve hadislerde ezen ezilen
ilişkisi”, “Barış süreci ve Kürt so-
rununun çözümü” konuşuldu. İkinci
gün ise “İslam’da savaş, barış ve
şiddetin yeri”, “İslam’da kadın”
konuları tartışıldı. Kongrede amaç-
lananın “Ortadoğu’yu, bu coğraf-
yanın bütün inançları, kimlikleri,
mezhepleri, kültürleri için huzur
dolu bir ev haline nasıl getirebiliriz”
sorusuna cevap aramak olduğu be-
lirtildi. 

Demokratik Toplum Kongresi
(DTK)’nin düzenlediği ve iki gün
süren kongrenin ardından bir sonuç
bildirgesi yayınlandı. 

Kongre sonuç bildirisinde şunlar
ifade edildi: “Demokratik İslam
Kongresi adı altında toplanan bizler
‘Her kim bir insanı yaşatırsa bütün
insanlığı yaşatmış gibi olur’ (Mai-
de/32) ayetinden hareketle barış için
çalışanları, barış için mücadele eden-
leri Allah’ın selamı ile selamlıyoruz.
Gittikçe yaygınlaşan şiddet sarmalı,
bölünmüşlük ve çatışmanın İslam
coğrafyasını kaosun içine sürüklediği
açıktır. Oysa İslam, taşıdığı mesajla,
adalet, barış ve insanlık adına söy-
lenebilecek en son evrensel ilkeleri
temsil etmektedir. Kalıcı ve kabul
edilebilir bir barışın inşasında İslami

ve insani duyarlılığı olan tüm top-
lumsal kesimlerin ne tür katkılar ya-
pabileceği ve nasıl bir çalışma yön-
temi geliştirilmesi gerektiğine yönelik
değerlendirmelerde Medine Sözleş-
mesi referans olarak kabul edildi.
Sözleşme’nin Medine’de yaşayan tüm
toplumsal grupların müzakereler so-
nucunda hak ve hürriyetini yazılı
garanti altına aldığı açıktır. Kong-
remiz günümüzde yaşanan sorunların
çözümünde diyalog, müzakere, istişare
ve anayasal düzenlemeler çerçeve-
sinde Medine Sözleşmesi’ni model
olarak önermektedir.”

Fethullah Gülen’in Zaman Ga-
zetesi yazarlarından Ali Bulaç da
kongreye katılımının ardından yaptığı
değerlendirmesinde şunları yazdı: 

“Kongre’nin Hazırlık Komitesi’nin
sunduğu 10 sahifelik metin, genel
hatlarıyla sağlamdı. Eleştiriye açık
hususlar yok değil, ancak ‘İslam’a
bakışı’, ‘din-siyaset ilişkisi’ ve yeni
dönemde İslam dininin hem barış
içinde birarada yaşamaya sağlayacağı
katkı ile hem yeni sorunların çözü-
münde teklif ettiği yöntem açısından
doğru bir perspektifi yansıtıyor. Kişisel
olarak sol-Marksist gelenekten gelen
bir hareketin İslam’a ve Ortadoğu
halklarına bakışı beni şaşırttı. Belli
ki metni hazırlayanlar hem İslamî
dile hem siyasetin diline hakimdirler.
İmralı’dan Abdullah Öcalan’ın gön-
derdiği mesaj da Hazırlık Komitesi’nin
metniyle aynı muhtevada idi, 2013
Nevruz’unda Diyarbakır’da okunan
mektubunun bir teyidi ve devamı gi-
biydi.” (12 Mayıs 2014 - Zaman Ga-

zetesi – Ali Bulaç) 

Kongre ve kongrede Kürt milli-
yetçi hareketinin sözcülerinin dile
getirdiği düşünceler Zaman Gazetesi
yazarı Ali Bulaç’ı memnun etmiş
görünmektedir. 

“…Ancak ben Kürt siyasetinin
yeni bir aşamaya girdiğini, din ve
İslam’a ilişkin eski bakış açısını de-
ğiştirmek durumunda kaldığını göz-
lemleyebiliyorum. Sebebi açık: 

a) Ortadoğu’da dinin belirleyici
faktör olarak ele alınmadığı hiçbir
sosyo-politik sorun çözülemez; 

b) Kürt halkının ezici çoğunluğu
dindardır, mazbut hayat yaşar. Tarihte
Kürtleri var eden, büyük Kürt İslam
âlimleridir; 

c) Bölgede laik, milliyetçi rejimler
Kürtlerin haklarını ihlal ederlerken
dini istismar etmişler, zulümlerine
“dinî kılıf” giydirmişler. Kürt siyasî
hareketi bundan yeterince ders çı-
karmış görünmektedir; 

d) Soruna silahlı mücadele dışında
sağlam politik çözüm bulmalı, “çö-
züm süreci” bunu adeta dayatıyor; 

e) Farklı dinleri, mezhepleri ve
etnik gruplarıyla Ortadoğu’nun tama-
mını içine alacak, ulus devlet ve mil-
liyetçiliği aşacak yegane çözüm İslam
dininde bulunmaktadır.” (12 Mayıs
2014 - Zaman Gazetesi – Ali Bulaç) 

Kürt milliyetçi hareketi egemen,
düzeniçi güçlerden daha çokça takdir
alacaktır. 

Gerek kongre öncesi gerekse de
kongrede Kürt milliyetçileri tarafından



ortaya konulan düşünceler Zaman
Gazetesi yazarının düşünceleriyle
pek çok noktada örtüşmektedir. 

Kongre’nin esas amacının “böl-
genin -Ortadoğu’nun- yeniden şe-
killenmesinde İslam dininin oyna-
yacağı belirleyici rolün ortaya ko-
nulması” olduğu söylenmektedir. 

Biz de şunu söyleyelim; söz ko-
nusu kongre Kürt milliyetçilerinin
düzenle bütünleşmesinde atılmış
başka bir adımdır. Halkların çı-
karına değil; düzene, egemen güç-
lere hizmet etmektedir. 

Kongrede yeni bir şey söylen-
memiştir. Klasik altı boş söylemler
ve gizlenen emperyalizm gerçeği
olmuştur. 

Öcalan kongereye gönderdiği me-
sajda şöyle diyor; “Hizbullah(*) ve
El Kaide bozguncuları esasında ka-
pitalist hiçleştirmenin İslam üm-
metinin başına bela ettikleri güncel
faşizmi temsil etmektedirler.”

Öcalan’ın bu cümlesi ne anlatıyor?
Hiçbir şey anlatmıyor. “Kapitalist
hiçleştirme” denilenler hiçbir anlam
ifade etmeyen kelimelerle emperya-
lizmin bölgedeki politikalarının, em-
peryalizm gerçeğinin üstü örtülüyor. 

Ortadoğu’da radikal dinci örgüt-
lerin tarihleri çok eski değildir. Son
50 yıllık bir geçmişleri vardır. O da
sosyalizmin, ulusal kurtuluş hare-
ketlerinin Ortadoğu’da yayılmasını
engellemek için emperyalistler tara-
fından “yeşil kuşak” oluşturma projesi
kapsamında bizzat emperyalistler ta-
rafından örgütlenmiştir...

90’lardan sonra sosyalizm “teh-
didinin” ortadan kalkmasıyla birlikte
islamcı örgütler emperyalizmin Or-
tadoğu’daki sömürü ve zulmüne karşı
direniş hareketleri olarak gelişmiş-
lerdir. Bu örgütlerin mücadele anla-
yışları ayrıca tartışma konusudur...
Ancak emperyalizmin Ortadoğu’daki
sömürü, açlık ve zulüm politikaları
yok sayarak açıklamak sorunun özünü
çarpıtmaktır. 

“Hizbullah ve El Kaide” gibi ör-
gütlerin olmadığı Ortadoğu ülkele-
rinde açlık, yoksulluk, sömürü sorunu
yok mu? Libya’ya El-Kaide örgütünü

kim getirdi? Suriye’ye kim getirdi
El Kaide örgütünü? 

Emperyalizmin Ortadoğu’daki
varlığını görmeden radikal dinci ör-
gütlerden bahsetmek emperyalizmi
aklamaktır... 

Tarih bilinci yok olmuş Öcalan’ın,
sınıflar gerçeğini alt üst ediyor... 

Ortadoğu’da halkın kanını emen
iktidarlara tek bir söz söylemiyor... 

“İslami ümmet anlayışının öz
itibariyle ulus devletçilikle bağdaş-
madığını” söylüyor... 

Ne ilgisi var ulus devletlerle İs-
lam’ın? Bilimsel tarih çarpıtılıp, sı-
nıflar gerçeği yok sayılınca Müslü-
manlığın ortaya çıkışındaki tarihsel
süreçlerle ulus devletlerin ortaya çık-
tığı tarihsel süreçler birbirine karış-
tırılıp istediğiniz gibi oynarsınız. İs-
tediğiniz gibi teoriler icat edersiniz.
Kavramları keyfinize göre kullanır-
sınız...   Müslümanlıkla ya da dinlere
devletlerin niteliklerinin ne ilgisi
var? Dinler sadece egemenlerin ezi-
lenleri uyutmak için kullandıkları
araçtır... Devletlerin niteliğini belir-
leyen olgu değildir.

İnançları Baskı ve
Sömürü Aracı Olarak
Kullanmayan Sadece
Sosyalistlerdir

Hemen belirtelim, Türkiye solu-
nun halkın inançlarına yaklaşımı ko-
nusunda birçok eksik ve hatalı yak-
laşımları da olmuştur. Fakat buna
rağmen Türkiye devrimci hareketi
en başından itibaren din ve dini
inançlar konusunda açık ve net ol-
muştur. 

Marksist-Leninistler hayata dair,
insana dair hiçbir gerçeğe gözlerini
kapatmazlar. Kapatmamışlardır. Din
olgusu da bunlardan biridir. 

Denilebilir ki din konusunda en
açık, en samimi yaklaşım devrim-
cilere, Marksist-Leninistlere aittir.
Neden? 

Birincisi, dini emperyalistlerin,
AKP gibi din bezirganlarının, milli-
yetçi faşistlerin vb. yaptığı gibi is-
tismar aracı yapmazlar. 

İkincisi, dine bakışları net olmakla
birlikte halkın dini duygularına say-
gılıdırlar. 

Üçüncüsü, din konusundaki dü-
şüncelerini gizleyip saklamaz açıkça
ortaya koyarlar. 

Devrimciler, Halk Cephesi’nin
“Emperyalizmin ve Oligarşinin Değil
Halkın Anayasasını Yapalım - Halk
Anayasası Taslağı”nın İnanç Özgür-
lüğü başlığında din ve inançlara yak-
laşımlarını en özlü haliyle ortaya
koymaktadır. 

“Madde 29- İnanç özgürlüğü 

a-) Dini inanç, kişileri ilgilendiren
özel bir konudur. Herkes istediği dini
inanca sahip olabildiği gibi, inan-
mama özgürlüğüne de sahiptir. 

b-) İnanç özgürlüğünün güvencesi
olarak ibadet yerleri korunur. Dini
inançları gereği ibadet yapmak iste-
yenlere yardımcı olmak için gerekli
sayıda din görevlisinin sosyal gü-
vencesi sağlanır. 

c-) Hiçkimse dini inançları ya da
inançsızlığı nedeniyle baskı altına
alınamaz, kınanamaz. 

d-) Dini esaslara dayalı, gerici,
sömürüyü esas alan bir devlet kurmak
için halkın dini duygularının istismar
edilip araç olarak kullanılmasına
izin verilmez.” 

Halkların Birarada 
Özgür, Eşit, Demokratik 
Yaşam Zemini 
Sosyalizmdir 

Sömürünün, faşizmin, yoksullu-
ğun, açlığın, savaşların, katliamların,
yıkımların kaynağı emperyalizmdir,
kapitalist düzendir. Öyle ki kapitalist
düzenin temsilcileri dahi bu gerçeği
reddedememektedirler. Kapitalist,
emperyalist kuruluşlar yayınladıkları
raporlarında kapitalist düzenin yıkı-
mını ortaya koymaktadırlar. 

Eğer halkların birarada, özgürce,
eşit, demokratik tarzda yaşayama-
malarının suçlusu aranacaksa baş
suçlu hiç kuşkusuz emperyalizmdir.
Dünyayı bir ağ gibi saran, dünyadaki
pazarları aralarında paylaşmış olan
emperyalist tekellerdir. 
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Çevre kirliliği ve felaketlerinin,
sefaletin, doğal kaynakların tüken-
mesinin, açlıktan ölümlerin, savaşların
kısacası insanlığın var olan tüm so-
runlarının kaynağı ekonomisinden
siyasetine, kültüründen sağlığına...
dünyayı yöneten, halklara rağmen
kararlar alıp uygulayan emperyalist
tekellerdir. 

Baskısız, sömürüsüz, insanca,
adaletli, eşit düzenin adı ise sosya-
lizmdir. 

Emperyalizme, onun işbirlikçi
düzeni oligarşiye karşı bağımsızlık,
demokrasi, sosyalizm mücadelesi ve-
rilmeksizin sömürü, yıkım, açlık sa-
vaşlar devam edecektir. 

Halkların Birarada 
Özgürce Yaşamına 
Örnek Aranıyorsa
Bu Örnek
Sovyet Sosyalist 
Cumhuriyetler Birliği’dir

Kongrenin düzenlenmesi çağrısını
yapan Abdullah Öcalan’ın açıkla-
malarında ve kongrede hemen her
konuşmacı “Medine Sözleşmesi”ne
değinmiş. 

Medine Sözleşmesi, Hz Muham-
med tarafından 622'de düzenlenmiştir.
Sözleşme Müslüman, Yahudi ve Pa-
ganları (putperestler) içine alacak
şekilde Medine şehrinin önde gelen
aşiret ve aileleri arasında resmi bir
antlaşmaya dayanmaktadır. Sözleşme
Medine'deki Evs Kabilesi ve Hazrec
Kabilesi arasındaki şiddetli iç çatış-
malara bir son vermek amacıyla ha-
zırlanmıştı. Bu amaç doğrultusunda
Medine'deki Müslüman, Yahudi ve
Pagan toplulukları Ümmet adı altında
tek bir topluluk olarak toplamak için
hepsinin payına düşen haklar ve so-
rumluluklar oluşturuldu. 

Bu örnekten hareketle Ortadoğu
coğrafyasında da tüm halkların bi-
rarada yaşama koşulunun sağlanacağı
söylenmektedir. 

Evet Ortadoğu ve tüm dünyada
halkların birarada özgür, eşit, sömü-
rüsüz yaşam koşulu sağlanabilir.
Bunu kim, nasıl sağlayabilir? 

Sorun budur. 

Kürt milliyetçileri ve kongre ka-
tılımcıları bu soruya din temelinde
yanıt aramışlardır. Ve bu temelde ör-
nek olarak sundukları ise yaklaşık
1400 yıllık bir geçmişe dayanan Me-
dine Sözleşmesi örneğidir. 

O kadar eskiye gitmeye gerek
yoktur. SSCB örneği, farklı etnik,
dinsel, kültürel, ulusal özellikle sahip
halkların sosyalizm bayrağı altında
eşit, özgür, insanca yaşadığı dünya
üzerindeki bugüne kadar yaşanmış
en demokratik örnektir. 

Emperyalistler ve onların gönüllü
savunucuları bu örneği unutturmak
için ellerinden geleni yapmaktadırlar. 

Ezen-Ezilen Çelişkisi 
Temel Olandır 

Hangi milliyete, mezhebe, dine,
etnik kökene sahip olursa olsun tüm
milliyet, mezhep ve dinlerden halklar
aynı cephededir. Onları bölen, par-
çalayan, birbirlerine düşman eden
şey aralarındaki dini, etnik, mezhepsel
farklılıklar değil, emperyalistler ve
emperyalist politikalardır. 

Egemen güçlerin bu politikaları
yüzlerce, binlerce yıllık bir geçmişe,
birikime dayanır. Bu politika “böl
ve yönet” politikası olarak simge-
leşmiştir. 

Halkların bölünmesi ve birbirle-
rine düşmanlaştırılmasında emper-
yalistler, egemen güçler yalnız da
olmamışlardır. 

Milliyetçi anlayışlar da teorik gı-
dalarını burjuvaziden, emperyalist
politikalardan aldığı için ve milliyet-
çilik burjuva ideolojisi olduğu için
halkları bölen, parçalayan olmuştur. 

Eğer ezilen Kürt ise karşısına
ezen diyerek Türk’ü koymuş, po-
litikalarını bu temelde geliştirmiştir.
Bu anlayış sınıfsal, proleter değil
milliyetçi bir anlayıştır. Kürt ve Türk
halklarını birleştiren değil, bölen bir
anlayıştır. 

Aynı durum pekçok islami anlayış
için de geçerlidir. Ezilen, horlanan,
mazlum olarak Müslümanları almış;
karşısına ise Hıristiyanları koymuştur. 

Emperyalistler, egemen güçler ise

milliyetçiliği de, dini de, her türlü
farklılığı da çıkarlarına uygun tarzda
kullanmışlardır. Yani o an hangisi
çıkarına uygunsa ona göre hareket
etmişlerdir. Bununla birlikte emper-
yalist politikaların özü halklar ara-
sındaki ayrımları derinleştirmek ve
parçalamaktır. 

Devrimciler, Marksist-Leninistler
bu noktada gerek milliyetçi, gerek
islami ve egemen güçlerin politika-
larına taban tabana zıt bir politikaya
ve anlayışa sahiptir. 

ML’ler çelişkiyi, emperyalizm
ve ezilen dünya halkları olarak
ortaya koyarlar. Sınıfsal ve tek
gerçek ayrım budur. Halkları kur-
tuluşa götürecek ayrım noktası bu-
radadır. Bunun dışındaki tüm ay-
rım noktaları esasa ilişkin olmadığı
gibi halkları bölmeye hizmet eden
dolayısıyla emperyalist sömürü dü-
zeninin devamına hizmet eden ay-
rım ve anlayışlardır. 

Ortadoğu ve tüm dünya haklarının
kurtuluşu emperyalizme karşı savaş-
maktan ve emperyalizmi yeryüzünden
silmekten geçmektedir. 

Sonuç olarak;
1- “Demokratik İslam Kongre-

si” emperyalizmin, sınıflar gerçe-
ğinin üstünü örten bir kongredir...

2- “Demokratik İslam Kongre-
si” Kürt milliyetçilerinin düzenle
bütünleşmesinde atılmış başka bir
adımdır. 

3- “Demokratik İslam Kongre-
si” esas olarak AKP’nin politikasıdır...
El Kaide, El Nusra gibi örgütlerle
gayrimeşru görülen islamcılar, “ger-
çek İslam öyle değil” denilerek
AKP’nin “ümmet” anlayışı çözüm
olarak gösterilmektedir.

4- Ortadoğu’da ve kan gölüne
dönüşen tüm dünyada savaşların, aç-
lığın, yoksulluğun, sömürünün nedeni
emperyalizmdir... Emperyalizmi yer-
yüzünden silmeden halkların hiçbir
sorunu çözülmez...

(*): Kastedilen Hizbullah; Lübnan
Hizbullahı mı yoksa Kürdistan’da
kontrgerillanın kullandığı Hizbullah
mı belli değildir...
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Halkımıza Acıyı, Ölümü ve Zulmü
Reva Görenleri Asla Affetmeyeceğiz!

Yüreğim
dinamit kuyusu

Yüreğimde acı
Yüreğimde öfke var 

Bu zalim ve kahpe
düzene karşı

Ekmek kavgasıdır
verdiğimiz kavga 

Gözü kara, yüzü kara 
300 kardeşim göçük altında

Maden ocağında
Güneşe hasret 

Havaya hasret,
çocuğa hasret, eşe,

dosta hasret gitmiştir 
Yedi kat yerin altında

Geçen hafta yüreğimize tam 301
kez ateş düştü. Manisa’nın Soma il-
çesinde bir maden ocağında ihmaller-
den ve sağlıksız, güvencesiz iş koşul-
larından dolayı madende göçük ya-
şanmış ve yüzlerce insan madende
mahsur kalmıştır.  Bu tabloyu yaratan
işbirlikçi, katil ve ırz düşmanı AKP ik-
tidarıdır. 

Kazadan sonra Başbakan Erdoğan
katliamı savunan bir açıklama yaptı.
Erdoğan “Lütfen buralarda bu olaylar
hiç olmaz diye yorumlamayalım. Ka-
zalar bu işin fıtratında var” dedi. 

Görüldüğü gibi maden ocağında
resmi rakamlara göre 301 kişinin öl-
mesi bu iktidarın umurunda değildir.
Bu katliamı yaratan kapitalizmin yağ-
ma talan düzeninin daha fazla kar
hırsıdır.

Yağma Talan Düzeninin
Çalışma Sistemi 
Taşeronluk

AKP iktidarı süresince taşeron işçi
sayısı 4 kat artmıştır. Yapılan araştır-
maya göre 2002 yılında 387 bin taşe-
ron işçisi varken şimdi 2 milyona

yaklaştı. Ve bunların 1 milyona yakı-
nı bizzat devlet tarafından kamu sek-
töründe çalıştırılıyor.

Taşeron çalışma sistemi büyük şir-
ketlerin sigortasız, sosyal güvencesiz
emek sömürüsünün araçlarından biridir.
Taşeron çalışma koşullarına karşı işçilerin
verdiği mücadele nedeniyle AKP’nin Ça-
lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk
Çelik, taşeron işçilerinin çalışma koşul-
larını iyileştireceği iddiasıyla gündeme
yeni bir yasa teklifi getirdiğini söyledi.
Ama yasa incelendiğinde asıl amaç iş-
çilerin sosyal ve sendikal haklarını yok
etmekten başka bir şey değildir. AKP’nin
getireceği hiçbir yasa işçilerin haklarını
savunamaz.

Soma’da katliamın yaşandığı ma-
dende daha 9 ay önce denetleme ya-
pıldığı ve güvenli olduğu çalışabileceği
belirtilmişti. Bu nasıl bir denetim?
Yandaşlarına peşkeş çektikleri birçok
fabrika ve madende hiçbir denetleme
yapmadan çalışabilir raporu veriyorlar. 

Soma’da yaşanan katliamın ne-
denlerinden biri de madende yaşam
odalarının bulunmamasıdır. Faruk Çe-
lik’e yaşam odaları sorulduğunda
“Mevzuatımızda şu anda ilk yardım
kurtarma odaları var. Yaşam odası bi-
zim mevzuatımızda yer almıyor. Biz
İLO’nun 176 sayılı Sözleşme ile ilgi-
li çalışmalarımızı da şu anda sürdü-
rüyoruz. Belli bir zamana ihtiyaç
var. İlgili kurumlardan görüş aldık-
tan sonra Meclis’e sevk edeceğiz.
176 No’lu Sözleşme’yi imzalayan he-
nüz 28 ülke var. Yani dünya ülkele-
ri imzalamış da Türkiye imzalamamış
diye bir durum yok” dedi. 

Yalan söylüyorlar.  Onlar için işçi
göçük altında kalmış, selde, deprem-
de ölmüş umurlarında değildir. Onlar
için önemli olan sadece para ve zen-
ginliklerine zenginlik katmaktır.

AKP’nin bakanları bu katliama
üzüldüklerini ve ailelerin acılarını
paylaştıklarını dile getiriyorlar. Bi-
zim geleneklerimize göre ölümün ya-
şandığı bir köyde veya herhangi bir

yerde düğün ertelenir, düğün yapılmaz.  

Ama Manisa'nın Soma İlçesi’nde
301 madenci vefat etmiş, cinayetin yası
tüm ülkeyi sarmışken AKP Erzurum
Milletvekili Muhyettin Aksak'ın kızı-
nın düğününe Meclis Başkanı Cemil
Çiçek, Başbakan  Yardımcısı Bülent
Arınç ve Çevre ve Şehircilik Bakanı İd-
ris Güllüce katılıyor.  Ne kadar üzül-
düklerin; düğüne katılarak gösteri-
yorlar!

Başbakanın ve AKP’nin bütün ba-
kanlarının Soma’da döktükleri  timsah
gözyaşıdır. Onlar ölen yüzlerce işçinin
katilidir. 

Yaşanan bu katliamın sorumlusu ka-
til AKP, suçluluk psikolojisiyle katliamı
protesto eden halka ülke genelinde biber
gazı, TOMA ve katil polisleriyle saldır-
dı. Protestoların büyümesini engellemek
için Manisa’nın dışından dayanışmak için
gelenleri şehir girişinde engelleyip So-
ma’ya sokmadı.

Korkusu halkın öfkesindendir. Bu
katliamı protesto eden, sorumluların
bulunması için yol kesen madencile-
rin ailelerine saldırabilecek kadar şe-
refsiz ve ırz düşmanıdır.

Ama unutmayın; halkımız bunları
unutmaz, bu yaptıklarınızın hesabını bir
gün sorar. Anaların akıttığı gözyaşı göl
olup sizi boğacak. 

Halkımız!

AKP her olayda olduğu gibi Soma
katliamının da üstünü örtme çabala-
rında. Başbakan “madenciliğin fıtra-
tında var” diyerek ölümleri doğal gös-
teriyor. Yani madencinin ölümü do-
ğaldır... Böyle olunca suçlu aramaya da
gerek yoktur. Kader deyip katliamın üs-
tünü örtmeye çalışıyorlar. Buna izin
vermeyelim... 

Soma Katliamı’nın üstünün kapa-
tılması binlerce madencinin daha öl-
dürülmesi demektir... 

Soma Katliamı’nın sorumluları-
nın yakasına yapışalım... Soma Kat-
liamı’nın hesabını sormak, bütün ma-
dencilerin yaşamını korumaktır... 

Düşmanı
Halk

AKP



İşçilerin emeklerinin güvencesi
olan kıdem tazminatı yıllardır pat-
ronlar tarafından yük olarak görül-
müştür. Bu nedenle de kıdem tazmi-
natının kaldırılması için nerede ise her
hükümet çalışma yapmıştır. Ancak iş-
çilerin örgütlülüğü nedeniyle çalış-
malarını hayata geçirme olanağı bu-
lamamışlardır. Ancak AKP hüküme-
ti emperyalizmden aldığı destekle ik-
tidar olup işçilerin örgütlülüklerini da-
ğıttığı, işçileri örgütsüzleştirdiği oran-
da da saldırılarını arttırmaya başladı.
Modern köle satıcılığı anlamına gelen
özel istihdam büroları, taşeron dü-
zeninin genel hale getirilmesi, kı-
dem tazminatının kaldırılması içindir.

Kıdem tazminatı işçilerin kaza-
nımlarının ve haklarının temelidir. Bu
hak, yıllar süren mücadele ve ödenen
büyük bedellerle kazanılmıştır. Şim-
di AKP hükümeti emperyalizmden al-
dığı destekle kıdem tazminatını kal-
dırmak için harekete geçmiştir.

Ama öncelikle şunu da belirtmek
gerekir ki kıdem tazminatının kaldı-
rılması AKP’nin değil; emperyalizmin
kararıdır. Sosyalist sistemlerin yıkıl-
masından sonra emperyalizm tüm
dünyada işçilerin, emekçilerin, halk-
ların haklarını gasp etme saldırısına
başlamıştır. Taşeronlaşma, kiralık işçi
büroları ve kıdem tazminatının kal-
dırılması zaten Avrupa ve Ameri-
ka’da yıllar önce bitirilmiş bir saldı-
rı olmuştur. Emperyalizm aynı şekil-
de Türkiye’de de kıdem tazminatının
kaldırılması, kiralık işçi bürolarının ku-
rulması, taşeron düzeninin genelleş-
tirilmesini istemiştir. AKP’yi de bun-
ların gerçekleştirileceği sözünü alarak
desteklemiş ve iktidara getirmiştir.

AKP hükümeti 2013 yılında bir

taslak hazırlayıp kıdem tazminatını
kaldırıp yerine kıdem tazminatı fonu
kurma çalışmalarına başlamıştır. Ge-
len tepkiler üzerine şimdilik çalış-
masını durdurmuştur. 2013 yılında kı-
dem tazminatı fonu kurulmasına iliş-
kin çalışmalarını iptal ettiklerini söy-
leyen AKP hükümeti, 2014 yılında
yeniden kıdem tazminatı fonu ku-
rulması çalışmalarına başladı.

AKP hükümeti bunu yaparken ba-
sının büyük desteğini almıştır. Gazeteler
ve televizyonlar yalan haberlerle hal-
kı ve işçileri kandırmaya çalışmışlar-
dır. En büyük yalan da kıdem tazminatı
fonu kurulduğunda taşeron işçilerinin
de artık kıdem tazminatı alabilece-
ği yalanı olmuştur. Oysa mevcut İş Ka-
nunu ve diğer yasalara göre hakların
kullanılması açısından kadrolu işçilerle
taşeron işçileri arasında hiçbir fark
yoktur. İzin ücretine hak kazanma, faz-
la mesai hakkından yararlanma ve
tabi ki kıdem tazminatından yararlan-
ma konusunda kadrolu işçilerle taşeron
işçileri arasında hiçbir fark yoktur.
Buna rağmen basın gerçekleri gizle-
yerek taşeron işçilerinin nihayet kıdem
tazminatı alabilecekleri yalanını hay-
kırmışlardır. Oysa yasanın genel hü-
kümlerine bağlı olarak işyerinde 1
yıllık çalışma süresini dolduran herkes
artık kadrolu ya da taşeron olsun kıdem
tazminatı hakkını kazanmıştır. Bu bi-
lindiği halde büyük bir yalan fırtınası
estirilmiştir. Yasanın açık maddelerine
ve yorumlara rağmen koca koca ga-
zeteler, televizyonlar bu yalanı utan-
madan ve sıkılmadan tekrarlamışlardır.
Doğal olarak böyle yapmışlardır çün-
kü basının sahibi de patrondur. Yapı-
lacak düzenlemeler onların da karları-
nı arttıracaktır. Bu nedenle emperya-

lizmin ve AKP’nin kıdem tazminatını
kaldırma planını koşulsuz destekle-
mişlerdir. Ama halkın, emekçilerin, iş-
çilerin direnişi AKP’yi durdurmuştur.
AKP hükümeti kıdem tazminatını kal-
dırıp yerine kıdem tazminatı fonunu ge-
tireceğini açıklamış ve bir taslak ha-
zırlama çalışmalarına başlamıştır. Aynı
zamanda sendikalarla, konfederas-
yonlarla da görüşmeler yapmıştır. İşte
bu görüşmeler yapılırken halkı kan-
dırmak amacıyla yukarıda belirttiğimiz
yalan haberler yapılmıştır. AKP hazır-
lamış olduğu taslağı halka açıklama-
mıştır. Ancak bilinen genel hatları bile
AKP’nin patronları korumak için na-
sıl canla başla çalıştığını göstermektedir.

-Öncelikle kıdem tazminatı kaldı-
rılıp yerine kıdem tazminatı fonu ku-
rulduğunda artık patronlar kıdem taz-
minatı ödemekten kurtulacaktır. Böy-
lece işçileri işten çıkartmasının önün-
deki engellerden biri olan kıdem taz-
minatı ödeme yükümlülüğünden kur-
tulacaktır.

-Kıdem tazminatı kurulup yerine
kıdem tazminatı fonu kurulduğunda
işçilerin kıdem tazminatlarını alma
koşulları da değişecektir. Bugün 1 yıl-
lık çalışmadan kıdem tazminatı hak-
kını kazanıp alabilen işçi, fon kurul-
duğunda kıdem tazminatı almaya
hak kazansa bile 15 yıl geçmeden taz-
minatını alamayacaktır.

-Kıdem tazminatı fonu kuruldu-
ğunda işçinin alacağı kıdem tazmina-
tı düşecektir. Bugün, işçinin çalıştığı
yılla aldığı ücretin brütünün çarpılması
şeklinde hesaplanan kıdem tazminatı,
fon kurulduğunda çalıştığı yılla ücre-
tinin brütünün 1/3’ünün çarpılması ile
bulunacaktır. Yani işçinin alacağı kı-
dem tazminatı üçte bire inecektir.

AKP, Emperyalizmden
Aldığı Talimatlar Gereği

Kıdem Tazminatını
Gasp Etmekten Vazgeçmeyecektir
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Üçte iki oranında azalacaktır.

-Kıdem tazminatı fon şeklinde dü-
zenleneceği için diğer fonların başına
ne geldiyse aynı şeylerin bu fonun ba-
şına gelmesini de beklemek gerekir.
Örneğin deprem için güçlendirmede
kullanılacağı söylenen vergiler ve
fonlar otoyol yapımında kullanılmış-
tır. Tasarruf teşvik fonu hükümetlerin
diğer harcamalarında kullanılan faiz-
siz sermaye olmuştu. Aynı şeyin kıdem
tazminatı fonunun başına gelmeyece-
ğinin garantisini kim verebilir?

-Kıdem tazminatı fonu kurulma-
sından sonra işverenin kıdem tazmi-
natı ödeme yükümlülüğü kalkacaktır.
Böylece patronların karları arttırıla-
caktır. Ayrıca kıdem tazminatı fonu-
na işçilerden de kesinti yapılacaktır.
Böylece işçi kendi alacağı kıdem taz-
minatı için ödeme yapmak zorunda
kalacaktır.

Şunu da belirtmek isteriz ki bun-
lar AKP tarafından taslak şeklinde ha-
zırlanmıştır. Son halini almamıştır.
Ayrıca AKP’nin hazırladığı taslakta
başka nelerin olduğu da bilinmiyor.
Ama sadece bunları bilmek bile iş-
çileri nasıl bir hak kaybının bekle-
diğini göstermektedir. 

AKP geçen sene tepkiler üzerine
çektiğini ve bir daha gündeme ge-

tirmeyeceğini açıkladığı kıdem taz-
minatı fonu kurulmasına ilişkin ta-
sarısını tekrar dillendirmektedir.

Görülüyor ki AKP kıdem tazmi-
natının kaldırılıp yerine kıdem taz-
minatı fonu kurulmasından vazgeç-
meyecektir. Bu esas olarak AKP’nin
değil emperyalizmin, tekellerin ter-
cihidir. Tekeller karlarını arttırmak
için kıdem tazminatının kaldırılma-
sını istemektedir. Kıdem tazminatı-
nı kendilerine yük olarak görüyorlar.
Tıpkı iş güvenliği önlemleri gibi. 

AKP’nin bu politikasının önünde
durabilecek güç işçilerin kendisidir.
Bugüne kadarki pratik sendikaların,
konfederasyonların bu politikaları
önleme konusunda etkili olamaya-
caklarını göstermiştir. Bunu yapa-
bilmeleri için bedel ödemeyi göze al-
maları gerekir. Sınıf sendikacılığı
yapmaları gerekir. Sınıflar savaşını
kabul edip hodri meydan diyebil-
meleri gerekir. Ama sendikalar bıra-
kın işçilerin haklarının gasp edilme-
sini önlemeyi, korumayı bile bece-
remiyorlar. Bütün geriliklerine rağ-
men Sendikalar Kanunu’nu mevcut
halleriyle korumayı beceremiyorlar. 

Peki, bu durumda işçiler ne ya-
pacaklar? Yapacak bir şey yok deyip
boyun mu eğecekler? Hayır. İşçiler
kendi örgütlülüklerini kurup, büyütüp

mücadele etmelidir. Meclis, Komite,
Cephe adı ne olursa olsun işçilerin ku-
racağı, demokrasinin işletileceği, de-
mokratik merkeziyetçilik ilkesinin
uygulanacağı örgütlülükler işçilerin
ihtiyacıdır. Demokratik merkeziyet-
çilik, karar alınana kadar herkesin söz
hakkının olması, din, dil, milliyet ay-
rımı, konum ayırımı gözetmeden
herkesin eşit söz hakkı olması, dü-
şüncelerini özgürce açıklaması ama
karar alındıktan sonra alınan kararın
herkesi bağlaması anlamına gelir.
Yani “ben bu karara katılmıyo-
rum” diyerek alınan kararların uy-
gulanmasına katılmama hakkı yoktur.
Çünkü bu örgütlülükler tartışma ku-
lübü değildir. Mücadele alanıdır. 

İŞÇİLER;

AKP hükümeti emperyalizmin
desteğiyle kurulup iktidar yapılmış-
tır. Tekellerin desteğiyle iktidarını sür-
dürmektedir. Tekellerin isteklerini
yapmak zorundadır. Yoksa iktidarda
kalamaz. Tekellerin çıkarlarıyla bizim
çıkarlarımız çakışır. Onların zengin-
liği bizim yoksulluğumuza bağlıdır.
Bu nedenle de AKP işçiler lehine tek
bir düzenleme yapmayacaktır. Gele-
ceğimiz ellerimizdedir. Kendimiz
ve başkaları için mücadele etmekte-
dir. Kaybedecek bir şeyimiz yoktur
ama kazanacağımız bir dünya vardır.

Devrimci İşçi Hareketi, Soma’-
daki maden işçilerinin katledilme-
siyle ilgili 16 Mayıs’ta bir açıklama
yayınlayarak;  “…İş kazası yoktur,
cinayet vardır. Soma’da ise katliam
vardır. Katliamın sorumlusu pat-
ronların karının arttırılması için iş
güvenliği önlemlerini lüks gören
AKP hükümeti, kar etmek için tüm
iş güvenliği önlemlerini iptal eden
patronlardır. Soma Kömür İşletme-
si’ni satın alan patron da kömür çı-
karma maliyetini 141 dolardan 26
dolara indirmekle övünüyor. Peki,
bu maliyet nasıl düşürüldü? Neler
kısıldı, nelerden vazgeçildi? Biz
söyleyelim; işçi ücretlerinden, işçi-
lerin sosyal haklarından, alınması

zorunlu iş güvenliği önlemlerin-
den kısıntılar yapılmıştır.

…Katledilen işçilerin güzel
öldüğünü söylediler. Kendileri-
nin başları ağrıdığında Ameri-
kalara koşanlar bizim ölümleri-
mizle dalga geçiyorlar. Onlar
için bizim değerimiz bu kadar.
Bizim onlar için sayılmaya bile
değerimiz yok… Baştan beri kat-
liamın boyutunu, ölü sayısını bildi-
kleri halde saatlerce açıklamadı-
lar…

Halkımız, işçiler! Geleceğimiz,
hayatımız, haklarımız kendi elleri-
mizdedir. AKP’nin ya da başka bir
hükümetin bizim sorunlarımızı
çözmesi söz konusu olamaz. Kendi

yaramıza biz merhem oluruz.
Acımızı biz anlarız. Sorunlarımızı
da biz çözeriz… Artık ağlamak,
gözyaşı dökmek yok. AKP hükü-
metinin bu katliamına genel grevle
cevap verelim. Çalışmayalım. AKP
hükümetine üretenin, işçinin
gücünü gösterelim. Alanlara çı-
kalım hesap soralım; susmayalım”
denildi.

Soma’da İş Kazası Değil Katliam!
Hesap Soralım!
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Halk ayaklanmasıyla
gelişen halkın gerçeklere
tanık olduğu, ulkemizdeki
adaletsizliğin sorgulandığı
bu süreç içerisinde, TA-

YAD’lı aileler Gazi mahallesinde
hiç girilmeyen yerlere girerek
çat kapı yapmış, yeni insanlar

yaratıp, bu halka kendi ideolojisini
yazan dergiyi götürmüştür. 

Hem yeni insan olması acı-
sından hem de yeni bir mahalle
olması acısından benim oraya
gitmem, insanlarla diyaloğa gir-
men her acıdan cok önemliydi.
bunun vermiş olduğu bir heye-
canla insanlarımızın kapısını ça-
lıyor, bir taraftan da dergi içeriğini
anlatıyordum. çaldığım her kapıda
insanların bizi nasıl beklediğine
tanık oldum. bunun vermiş olduğu
öz güvenle kapıları çalarak, in-
sanlarla sohbet ediyordum. Yeni
insanlar olmalarına rağmen "tek-
rar gelin", "bu ülkeyi anca siz
değiştirirsiniz" diyerek bize gü-
ve’n, umut bağlayan insanları
gördüm. çaldığım her kapıda, ko-
nuştuğum her insanda bu umudu
gördükçe neden daha önce bu
mahalleye girilmediğini kendimce
sorgulayarak bizi bekliyem bu
sekilde bir sürü mahallenin ol-
duğunu düşündüm. 

Ekmek, adalet ve özgürlük
icin gittiğimiz her evde, caldığımız
her kapıda halkımızın özlemini
dile getiren dergimizi ulaştırma-
mak, halka gitmemek buyuk bir
sorumsuzluktur. her dergi dağı-
tımcımızın bu yanıyla düşünüp
gitmediği evlerden sorumlu ol-
duğunu bilmeli ve ulaşabildiği
her eve ulaşmalı. 

Dergimizin cıkarılmasından
tutunda dağıtılmasına kadar buyuk
bedeller ödüyoruz. sokak ortasında
kursunlanıyoruz. bugün buyuk

bedellerle cıkardığımız dergimizi hal-
ka ulaştırmamak ‘suctur’. Bu sebeple
calmadığımız kapı, girmediğimiz ev
kalmayacak. Yeni insanlar yaratıp
dergi sayımızı iki katına cıkaracağız.
Ulaşabildiğimiz her ev, her insan bi-
zim. Peki ulaşamadıklarımız? 

Herkes bu sorunun cevabını kendi
için de verip ona göre hareket etmeli. 

Halkımız bizi bekliyor. Devrimin
temellerini oluşturacak bu güç mis-
dergimizi bekliyor. Büyük bir emekle
ideolojimizi halka ulaştırmalı, ısrarla
sonuç almayı hedeflemeliyiz. Bütün
dergi dağıtımcılarının bu sorumluluğu
kavrayıp dergisini dağıtmasını, yeni
insanlar bulup onlarla ilişkiye girmesi
görevidir. 

Sonuç olarak 

1- Dergi bizim halkla bağ kurdu-
ğumuz, kitle çalışmamızın en temel
aracıdır.

2- Bir alanda yaptığımız faali-
yetlerin propagandasını yapabilece-
ğimiz, düşüncelerimizi anlatabilece-
ğimiz en temel aracımız dergidir...
Bir alanda dergi satmıyorsak herhangi
bir siyasi faaliyet de yapmıyoruz de-
mektir... 

3- Dergimizi mevcut ilişkilerden
çıkıp yeni hiç gitmediğimiz, ilişkimiz
olmayan mahallelere götürmeliyiz...
Bugün bizim politikalarımız bütün
ülkede halkın elinde zulme karşı di-
reniş silahıdır... Halka yol göster-
mektedir... Dergimizle umudu halka
taşımalıyız... 

4- Her hafta yeni bir mahalleye
gitmeliyiz, gidilmeyen yerlere gidip
çalınmayan kapı bırakmama iddiasına
sahip olmalıyız...

5- Umut biziz, dergimiz umudu
halkla buluşturan araçtır... Her Cep-
heli’nin görevi umudu halka taşı-
maktır. Bunun için her alan,  her
cepheli kendine yeni hedefler belir-
lemelidir... 

Bizim Mahalleden

EKMEK ADALET ÖZGÜRLÜK
İÇİN  YÜRÜYÜŞ OKUYALIM

OKUTALIM

Dergimiz Umudu
Halkla

Buluşturan Araçtır
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13 Mayıs günü saat 15.40 sula-
rında, Türkiye Kömür İşletmeleri’nin
rödovans yöntemi ile işletmesini dev-
rettiği Soma Kömür İşletmeleri
A.Ş.’nin Eynez mevkiinde bulunan
Karanlıkdere yeraltı kömür ocağında
büyük bir yangın (katliam) yaşandı.

Katliamın yaşandığı maden oca-
ğında yaklaşık 3000 kişi çalışmak-
taydı. Soma Kömür A.Ş’ye ait kömür
ocağı Manisa’nın Soma ilçesinde
bulunmaktadır. Soma’nın nüfusu 105
bindir, yaklaşık 16 bini maden çalı-
şanıdır. Madende çalışanların 12 bin’i
yeraltında geri kalanı yer üstünde
çalışmaktadır. Soma’da Eli Müessesi,
İmbat Madencilik ve Soma Kömür
İşletmeleri olmak üzere 3 tane maden
işletmecisi bulunmaktadır. Soma Kö-
mür İşletmeleri’nde 5600 personel,
102 mühendis, 200 tekniker, 14 iş
güvenliği uzmanı çalıştırılmaktadır.(1) 

Soma Kömür A.Ş. nin Eynez
mevkiindeki Karanlıkdere Ocağı’nda
göçertmeli ve dönümlü uzun ayak
yöntemi ile üretim yapılmaktadır.
Ocakta 3 adet pano (kömür çıkartma
alanı) bulunmaktadır. Bunlardan birisi
mekanize, birisi yarı mekanize diğeri
de klasik yöntemle (el yordamıyla,
manuel) işletilmektedir.(2)

Soma'da çıkarılan kömür Linyit
türünde olup 17 MJ/kg (4.165
Kcal/kg) altında kalorifik değere haiz
olan kömürdür. Bu kömür oksidas-
yona çok müsait olup oksijenle temas
ettiği anda yanmaya başlamaktadır.
Yanma sonucu karbonmonoksit gazı
ortaya çıkmaktadır. Karbonmonoksit
gazı zehirli bir gaz olup gazın hava-
daki konsantrasyonuna ve kişinin
sağlık durumuna bağlı olarak birkaç
dakika içerisinde insanı öldüren bir
gazdır.

Bölgede bulunan kömürün yapı-
sından kaynaklı bu bölgede bulunan
madenlerdeki en temel sorun kömü-
rün oksijenle birleşmesi sonucu yan-
gınların meydana gelmesidir. Bu ma-
dende yangınlara külleme yöntemi

ile müdahale edil-
mektedir. Yangınla
mücadelede işlet-
me yöntemi Soma
Bölgesi ocakların-
da temel faktörü
oluşturmaktadır.
İşletme plânlama-
sında yapılan ha-
talar, diğer faktör-
ler ne kadar olum-
lu olsa da mutlak
surette küçük ya
da büyük ocak
yangınına sebep
olmaktadır.(3)

Yangınlar Soma’da yapılan ma-
dencilik faaliyetinin olağan bir par-
çasıdır. İşletme yöntemi ve güvenlik
tedbirleri bilimsel bir şekilde planlanıp
uygulandığında risk düzeyi düşürü-
lebilmekte, güvenli çalışma koşulları
oluşturulabilmektedir. Soma Kömür
A.Ş.’nin Karanlıkdere Ocağı’nda, -
140m kotunda, 4. Bant ana yolda
meydana gelen yangın, madende ça-
lışan mühendislerin ve teknik per-
sonelin incelemelerine göre daha ön-
ceden başlamış olan içten içe yan-
manın büyüyerek galeride bulunan
tahkimat ayakları için kullanılan
ahşap malzeme, bant (kömürü ve
benzeri malzemeyi madenden dışarı
taşımayı sağlayan sistem) ve elektrik
iletim kabloları gibi yanmaya karşı
dayanıksız malzemelerin tutuşması
sonucu büyük bir yangın halini almış
olma ihtimali gerçeğe en yakın ihti-
maldir. Yangın sonucu ortaya çıkan
zehirli gazların havalandırma sistemi
ile madende yangının olduğu nokta-
dan içeride kalan bölgelere hızla ya-
yılması sonucu bu bölgede bulunan
tüm personel hayatını kaybetmiştir.
Katliamın olduğu saat vardiya deği-
şimine denk gelmiştir. Vardiya deği-
şimi tertip alanında yapılmadığı için
katliamın olduğu sırada içeride bu-
lunan işçi sayısı uzun bir süre belirsiz
kalmıştır. Geç de olsa kesinleştirilen
bilgiye göre katliam sırasında yeral-

tında 787 kişi tertip edilmiştir. (gö-
revlidir)

Yangın söylendiği gibi trafo pat-
lamasından değil, kömürün yanma-
sından kaynaklanmıştır. Böyle bir
madende bu kadar olağan bir durum
haline gelen yanma olayının bir kat-
liama dönüşmesinin sebeplerini ra-
porumuzun içerisinde ayrıntılandı-
racağız. Öncelikle bu yanmaların
fark edilip önlem alınmasının en
etkin yöntemi karbonmonoksit ve
sıcaklık seviyesinin sürekli olarak
ölçülmesidir. Herhangi bir bölgede
yanma olup olmadığı karbonmonoksit
miktarından ve sıcaklık seviyesinden
tespit edilebilmektedir. Bu maden
karbonmonoksit ve sıcaklık ölçüm-
lerinin çok düzenli ve sık yapılması
gerektiği bir madendir. Böylesi bir
içten içe yanmanın fark edilmemiş
olmasının iki tane sebebi olabilir:
ya bu iki ölçümü yapacak teknik
teçhizat yoktur ya da arızalıdır. Ya
da yapılan ölçümler dikkate alınma-
mıştır. Aksi takdirde böyle bir yan-
manın fark edilmemesi mümkün de-
ğildir. Bu konu ölçüm aletlerinin ka-
yıtları incelendikten sonra ortaya çı-
kacaktır.

Katliam sonrası ortaya çıkan kar-
maşa ve kurtarma organizasyonundaki
hatalar sonucu hem ciddi bir bilgi
kirliliği hem de ölümlerin sayısının
artmasına sebep olmuştur.

Halkın Mühendis Mimarları’ndan

SOMA KATLİAMI’NA İLİŞKİN ÖN DEĞERLENDİRME
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Katliam ortaya çıkmadan önceki
ve sonraki ihmalleri bu katliamın
oluşmasında bardağı taşıran son dam-
lalar olmuştur. Esas neden böylesi
bir bölgede bu derece büyük kapasiteli
üretim yapılmasıdır. Soma Kömür
A.Ş. Karanlıkdere Ocağı’nda günde
10 bin ton kömür çıkarılmaktadır.
Bu miktar, sürekli yanma tehlikesinin
bulunduğu böylesi bir ocakta katliamı
yalnızca zamana bırakmaktır. 2011
yılında Eynez’de yılbaşında planlanan
üretime göre 519 bin ton daha fazla
kömür üretilmiştir. Çıkarılan 2 milyon
619 bin ton TKİ’ye satılmıştır.
2012’de ise 2,6 milyon ton kömür
üretiminin planlandığı ocakta 3,8
milyon kömür üretilmiştir. Yani plan-
lanandan yüzde 47 daha fazla kömür
üretimi yapılmıştır. Nasıl ki bölünmüş
yolda 250 km/saat hızla giden bir
arabanın kaza yapmasını o sırada
önüne çıkan bir virajla gerekçelen-
diremezsek bu madendeki katliamı
da katliamın yaşandığı olay önce-
sindeki bir ihmal ya da tesadüfle ge-
rekçelendiremeyiz.

Katliamın sebebi kapasite üzerinde
yapılan aşırı üretimdir. Bu nedeni
temele koymayan hiçbir değerlen-
dirme gerçeği yansıtmayacaktır.
Ocakta uygulanan ekipbaşı (dayıbaşı)
sistemi yüzünden üretim tamamen
iş güvenliği ve denetimden uzak,
performansa dayalı bir hale getiril-
miştir. Her ekip   (bir nevi taşeron)
bulunduğu damarda daha fazla mesafe
katedebilmek için arkada kömür bı-
rakarak çalışmakta, böylece arkasında
tekrar kazı yapılmayacak kısımda
havayla temasa geçip yanma oluştu-
racak yüzeyler bırakmaktadır. Her
bir yanma yüzeyi, işletme açısından
yeni bir problem olarak ortaya çık-
makta ve madende sürekli bir karmaşa

oluşturmaktadır.

Ekipbaşı sistemi performansa da-
yalı bir sistem olduğundan maden
işçileri üzerinde sürekli bir baskı
oluşturulmakta daha fazla çalışmaya
zorlanmaktadır.  Ekipbaşları perfor-
mansları karşılığında prim alırken
maden işçilerinin ücretleri sabittir.
Kamuoyunda şirketin taşeron çalış-
tırıp çalıştırmadığıyla ilgili tartışmalar
yaşanmaktadır. Resmi olarak tüm iş-
çiler sendikalı ve Soma Kömür A.Ş.
çalışanıdırlar. Fakat ekipbaşı (dayı-
başı) sistemi işleyiş bakımından ta-
şeronluk sisteminin benzeri hatta
daha kötüsüdür.

Tüm işçiler Maden- İş Sendika-
sı’na üyedir. Maden-İş tamamen pat-
ron güdümünde iş yapan bir sendi-
kadır. Sendikayla ilgili görüş belirten
bir Soma Kömür A.Ş. işçisi şöyle
diyor;  “Türk-İş’e bağlı Maden-İş
Sendikası’na zorla üye yapıldık ve
sendika seçimlerinde onların göster-
dikleri adaya oy vermediğimiz tak-
dirde işten çıkarılmakla tehdit edili-
yoruz.” (4)

Rödovans sistemiyle Park Tek-
nik’ten devraldıkları sözleşme
2016’ya kadar sürmekte, ayrıca Tür-
kiye Kömür İşletmeleri’nden(TKİ)
ek iş almaktadırlar. Soma Kömür
A.Ş.’ye kiraya verilen ocaktan çıka-
rılan kömür için alım garantisi ve-
rilmiştir.(ne kadar ürettirilirse üretilsin
hepsi devlet tarafından satın alınır.)
Soma A.Ş. çıkarabildiği kadar çok
kömür çıkarmanın derdindedir. Rö-
dovans sistemi bir üst limit koyma-
masından kaynaklı işverene “ ürete-
bildiğin kadar çok üret” demekte,
patronların ağzını sulandırmaktadır.
Bunu yaptıktan sonra oluşturduğu
hiçbir denetim mekanizması sonuç

vermemektedir. Yalnızca rödovans
sisteminin makyajını oluşturmaktadır.
Sistem tamamen daha fazla üretim,
daha fazla kara dönük kurgulandı-
ğından insan hayatı, iş güvenliği
ikinci planda kalmıştır. Rödovans
sisteminden Ekipbaşı sistemine, te-
peden aşağı kar hırsına göre kurgu-
lanmış bir düzende denetimler gös-
termelik yapılmakta, patronların, mü-
dürlerin bilgisi dahilinde, onlar eşli-
ğinde yapılmaktadır.

Sonuç olarak katliamı gerçekleş-
tirenler rödovans sistemiyle patron-
ların ağzını sulandıran hükümet yet-
kilileri ve işçileri azgınca sömüren
şirket patronlarıdır. Katliamın so-
rumlusu olarak çalışanları, mühend-
isleri ya da yalnızca şirket yetkililerini
sorumlu tutmak gerçeği görmezden
gelmek ya da gizlemektir. Bu katlia-
mın birinci dereceden sorumlusu em-
peryalistlerin enerji politikalarına
alet olan AKP hükümeti ve AKP’ye
uşaklık yapan Soma Kömür A.Ş.
patronlarıdır. Bugün yoksul insanları
kandırmak için dağıtılan kömürlerin
büyük bir çoğunluğu Soma Kömür
A.Ş. tarafından karşılanmaktadır.
AKP’nin mitinglerine zorla işçi gön-
deren bir şirketin uyguladığı hiçbir
politika AKP’den bağımsız olamaz.
Bu katliamda yüzlerce işçi ve 5 mü-
hendis meslektaşımız katledilmiştir.
Bu insanların hesabını sormak boy-
numuzun borcudur. Kimse bizde bir
iki tane şirket müdürünün, üç beş
tane çalışanın bu katliama sebep ol-
duğunu anlatmasın. Sorumlular bel-
lidir, AKP hükümeti ve Soma Kömür
A.Ş. patronları...

HALKIN MÜHENDİS
MİMARLARI
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Soma’da katledilen maden işçileri
için Türkiye’nin dört bir yanında ey-
lemler sürüyor. Dev-Gençliler üni-
versitelerde yaptıkları eylemlerle kat-
liamı protesto ediyorlar.

İstanbul 
Mimar Sinan Üniversitesi:
Soma'da yüzlerce işçinin katledilmesi,
üniversitelerde öğrenciler tarafından
boykotlar ve anmalarla teşhir edilmeye
devam ediyor. 14 Mayıs’ta katliamın
yaşandığı gün refleks eylem biçiminde
boykot düzenleyen MSGSÜ(Mimar
Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi) Öğ-
rencileri, tüm dersleri boykot ederek
"Soma'nın Hesabını Soracağız! /
MSGSÜ Öğrencileri" pankartıyla be-
raber Levent'teki Soma Holding önüne
yürüyerek basın açıklaması gerçekleş-
tirdi. Akabinde süren boykotlar sonucu
16 Mayıs günü okuldaki öğrencilerin
de katıldığı bir forum düzenlendi.

Forum boyunca konuşulanlar doğ-
rultusunda 20 Mayıs günü başlayacak
olan finallerin boykot edilmesi kararı
çıktı. Ve öğrenciler Fen-Edebiyat Fa-
kültesi Dekanlığı ile yapılan yoğun
görüşmeler sonucunda sınavların iptal
edilmesi kararını okul yönetimine
kabul ettirdi. Elde edilen bu kazanımla
beraber 20 Mayıs’ta sabah saatlerinde
okulda toplanmaya başlayan öğren-
ciler Grup Yorum ‘un "Madenciden"
şarkısıyla beraber anma hazırlıklarına
başladı. Okulda iki bölümde ders ol-
duğunu öğrenen öğrenciler Modern
Dans ve Restorasyon bölümlerine de
giderek sınav ve dersleri iptal ettirip
tüm öğrencileri anmaya kattılar. Öğle

yemeği sırasında ses çıkarma eylemi
yapan öğrenciler sloganlarla arka-
daşlarını anmaya davet ettiler.

Anma sonrası toplanan kitle "Soma
için direniş, Soma için boykot! -
MSGSÜ Öğrencileri" pankartıyla
aynı içerikte atılan sloganlarla okul
içinde yürüyerek basın açıklaması
yaptı.

Ankara - ODTÜ: Berkin için,
Soma için ve Gezi Şehitleri için 21
Mayıs'ta ODTÜ Boykot'a!

ODTÜ'de Dev-Genç’liler tarafın-
dan çağrısı yapılan “Berkin için,
Soma için ve Gezi Şehitleri için 21
Mayıs'ta ODTÜ Boykot'a” çalışmaları
devam ediyor. 15 Mayıs'ta Dev-
Genç’liler ODTÜ kampüsünde
SOMA katliamını teşhir eden 20 tane
yazılama yaptı ve  8 tane ozalit astı.
Yemekhanede asılan pankartın dışında
ayrıca Fizik önünde masa açıldı ve
bildiri dağıtıldı. Yemek saatlerinde
toplu bir şekilde yemekhanede dola-
şılarak ajitasyon ve sloganlar atıldı.

Kocaeli Üniversitesi: Kocaeli
Üniversitesi öğrencileri 14 Mayıs’ta
Manisa Soma'da meydana gelen ma-
den katliamına karşı okullarını boykot
etti. Sosyal tesisler önünde toplanan
öğrenciler, sloganlarla Rektörlük önü-
ne yürüyerek bir basın açıklaması
yaptı. Dev-Genç’lilerin de katıldığı
basın açıklamasının ardından Per-
şembe ve Cuma günleri için boykot
çağrısı yapıldı.

Ayrıca Kocaeli halkı Soma'da ya-
şanan katliamı protesto etmek için
aynı gün Cumhuriyet Parkı’nda top-

landı. Cumhuriyet Parkı’ndan yürü-
yüşe geçen kitle AKP binasına yürüdü.
AKP binası önünde polis barikatıyla
karşılaşan kitleye polis saldırdı. Polisin
saldırısının ardından aralarında Dev-
Genç’lilerin de bulunduğu kitle Dün-
yagöz mevkiinde barikat kurup ateşe
verdi. Olay sırasında sivil faşistler
eylemcilere saldırarak bir Dev-Genç’li
kadını bacağından bıçakladı. 

Kocaeli Dev – Genç bir açıklama
yaparak; “Sivil faşistler soruyoruz
yaptığınız saldırılar bizi yıldırabilir
mi? HAYIR! Çünkü devrimci irade-
miz ve devrimci bilincimiz 43 yıldır
işkencelere ve saldırılara boyun eğ-
memiştir. Ve eğmeyecektir. Yapılan
bu saldırının hesabını soracağız” dedi. 

Dev-Genç’liler 19 Mayıs’ta İzmit
merkez yürüyüş yolunda tutsak öğ-
renciler için masa açıp imza topladı.
Açılan masada öğrencilerin neden tut-
sak düştükleri ajitasyonlarla halka an-
latıldı. İmza kampanyası için yapılan
sesli çağrıyı duyan insanlar imza atmak
için masaya gelip imza attılar. 

Tekirdağ-Namık Kemal
Üniversitesi: Tekirdağ Namık
Kemal Üniversitesi'nde 14 Mayıs’ta
Soma'da maden ocağında çıkan pat-
lama sonucu hayatını kaybeden ma-
denciler için basın açıklaması ve
yarım saatlik oturma eylemi yapıldı.
Eylem öncesinde üniversitenin önünde
ve içinde bildiri dağıtımı yapıldı sesli
çağrılar yapılıp öğrenci gençlik saat
16.00’da yapılacak olan basın açık-
laması ve oturma eylemine çağrıldı.

Ardından yemekhanenin önüne

Berkin'e, Gezi Şehitlerine ve Soma'da Yanan Yüreklere

ADALET İSTİYORUZ!
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geçilip “Soma'daki Katliamın So-
rumlusu Devlettir Hesap Soracağız -
Tekirdağ DEV-GENÇ, DÖB, NKÜ
ÖĞRENCİLERİ” pankartı açılıp otur-
ma eylemine geçildi. Oturma eylemi
boyunca hesap soran sloganları atıldı.
Okunan açıklamada; “… Meydana
gelen her ölümden bizzat başbakan
ve bakanlarıyla tüm AKP hükümeti
sorumludur” denildi. Öğrencilerle
sohbet edildi ve bu katliamların ne
ilk ne de son olduğu, sorunun düzen
sorunu olduğu vurgulandı. Ertesi gün
yine burada olunacağı belirtilerek ey-
lem iradi olarak sonlandırıldı.

15 Mayıs’ta da Dev-Genç ve DÖB
tarafından yürüyüş düzenlendi. Ye-
mekhane önünden başlayan yürüyüş
merkezi dersliklerin olduğu binanın
önüne gelinip burada ajitasyonlarla yü-
rüyüşün amacı anlatıldı, öğrenci gençlik
yürüyüşe davet edildi. Bu sırada kitlenin
önü ÖGB tarafından kesildi. Rektör
Yardımcısı gelip konuşmak istediğini
söyledi. Yapılan görüşmede rektör yar-
dımcısı yürüyüşün bitmesini, kitlenin
dağılmasını istedi. Ancak Dev-Genç’liler
tarafından yürüyüşün amacı anlatıldı.
Gerekirse her gün yürüneceği, yürü-
yüşün ne kadar süreceğine öğrencilerin
karar vereceği, bu konuda geri adım
atılmayacağı anlatıldı.

Buradaki programın ardından kitle
Çamlık Kafe’ye giderek orada da
katliam protesto edildi. Gençliğe bu
kazaların kader olmadığı anlatıldı.
Son olarak tekrar yemekhanenin önü-
ne gelindi. Burada hayatını kaybeden
madenciler için 1 dakikalık saygı du-
ruşundan sonra eylem sona erdi. Ey-
leme 50 kişi katıldı.  

Çanakkale - 18 Mart  Üni-
versitesi: 14 Mayıs günü (ÇOMÜ)
Çanakkale 18 Mart Üniversitesi öğ-

rencileri ÖSEM (Öğrenci Sos-
yal Eğitim Merkezi) önünde
oturma eylemi başlattılar.
12.30’dan sonra ise öğrenciler
tüm fakültenin kantinlerini
gezip ajitasyonlarla dersleri
boykot etmeye çağrıldı ve
oturma eylemine katılmaları
istendi. Katliama ÇOMÜ öğ-
rencileri sessiz kalmadı ve al-
kışlarıyla destek verdiler. 

Edirne: 14 Mayıs'ta Tıp Öğren-
cileri (TÖK) Balkan Yerleşkesi’nde
bir boykot başlattı. Derslere girme-
yen öğrenciler Fen-Edebiyat Fakül-
tesi önünde toplandılar. Sloganlarla
Soma’daki katliam lanetlendi.

15 Mayıs’ta eylemler devam etti.
Öğrenci Kolektifleri, Kaldıraç ve Dev
- Genç’liler Ayşekadın Yerleşkesi’nde
boykot çalışması yaptılar. Eğitim Fa-
kültesi, Sosyal Bilimler MYO ve
kantinler gezildi. Tek tek sınıfların
kapısı çalınarak dersteki öğrenciler
boykota çağırıldı. 

Kütahya  Dev-Genç: Kütahya
Sevgi yolunda 15 Mayıs’ta bir araya
gelen Dev-Genç’liler Soma’da kat-
ledilen Maden işçileri için oturma
eylemi yaptı. Halkın yoğun ilgisi ile
karşılaşan Dev-Genç’liler sık sık
hesap soran sloganlar attı.. Eyleme
70 kişi katıldı. Eylem “Haklıyız Ka-
zanacağız” ve “Madenciden” adlı
marşlar söylendikten sonra iradi olarak
bitirildi.

17 Mayıs’ta da bir araya gelen
Dev-Genç'liler Soma’da katledilen
madenciler için oturma eylemi yaptı.
Sevgi Yolu girişinde gerçekleşen ey-
lemde Dev-Genç’liler sık sık aynı
içerikte sloganlar attı. Yapılan ajitas-
yonlarda AKP iktidarının katliamın
baş sorumlu olduğu, dün Roboski’de
Reyhanlı’da, Gazi’de, 19 Aralık’ta,
Gezi’de katleden devlet, bugün de
Soma’da halkı katlettiğini, bu katli-
amların hesabının sorulacağını anlatan
konuşmalar yapıldı. En son “Bir Ceza
İstiyorum” şiirinin okunmasının ar-
dından eylem sonlandırıldı.

Adana-Çukurova
Üniversitesi: 15 Mayıs’ta “Çu-

kurova Uyuma Emekçine Sahip Çık”
diyerek bütün öğrencileri boykota
davet etti. 12.30’da toplanan kitleyle
beraber R alanından yaklaşık 1000
kişi Çukurova Üniversitesi girişine
yürüdü. Okulun girişini çift yönlü
trafiğe kapatarak herkesi boykota ça-
ğırdı. Yürüyüş sırasında Kürtçe,
Türkçe ve Arapça sloganlar atıldı.
Çukurova Üniversitesi Dev-Genç’li-
ler olarak Soma’da katledilen işçile-
rin yanındayız. Son maden işçisi de
maden ocağından çıkarılana dek mü-
cadeleye devam edeceğiz denildi.

Çukurova Üniversitesi öğrencileri
ve Adana gençliği 18 Mayıs günü de
Baraj Yolu Gençlik Meydanı'na halk
kürsüsü kurdu. Kurulan kürsüye hal-
kın yoğun ilgisi vardı. İnsanlar AKP
iktidarına ve düzene öfkesini dile ge-
tirdi. Mücadele çağrısı yapıldı. Sivil
polislerin baskısının yoğun olduğu
eylemde  söz alan insanlar “işçileri
katledenleri gizliyorlar ama işçileri
sahiplenenleri baskılarla sindirmeye
çalışıyorlar” diyerek tepkilerini dile
getirdiler. Adana Dev-Genç olarak
herkesi meydanlara işçileri sahiplen-
meye çağırarak eylem bitirildi.

Mersin Üniversitesi: Mersin
Üniversitesi Çiftlikköy Kampüsü’nde
14 Mayıs’ta Dev-Genç’lilerin de ara-
larında bulunduğu devrimci demokrat
öğrencilerin çarşıdaki çağrılarıyla ba-
sın açıklaması ve oturma eylemi ya-
pıldı.  Dev-Genç’liler 15 Mayıs sabahı
yapılacak boykota ajitasyonlarla çağrı
yaptı. Akşam saat 19.00’da Mersin
Form önündeki eyleme katılan gençlik
halk ile birlikte AKP ilçe binasına
yürümek istedi. Katil polis halkın
önüne barikat kurdu. Bunun üzerine
Dev-Genç’liler yürüyeceklerini söy-
lediler. Ancak diğer sol gruplar polis
ile anlaşarak kitleyi geri çevirdi. Dev-
Genç’liler de kitleye ajitasyon çekerek
diğer solun teslimiyetçi tavrını teşhir
etti. Daha sonra eylemden çekildi.

15 Mayıs sabahı devrimci demo-
krat öğrenciler kampüsün giriş kapısını
araçlara ve öğrencilere kapatarak
boykot çağrısı yaptılar. Kapıdaki kit-
leye ajitasyonlarla eylemi ve yaşa-
nanları anlattılar. Öğrencilerin destek
verdiği eylem saat 9.00’ da bitirildi.
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İSTANBUL

Kıraç: Kuruçeşme Mahalle-
si’nde 17 Mayıs'ta Berkin Elvan'ın
resmi duvara çizildi. Birgün önce-
sinden halka ve mahalledeki umudun
çocuklarına resmin birlikte çizileceği
çağrısı yapıldı. Ertesi gün Berkin'in
resminin şablonu çocuklarla birlikte
kesilerek hazırlandı.

Resmin çizileceği duvar umudun
çocuklarıyla birlikte boyanarak ve
şablon duvara yapıştırılarak duvar
boyandı. Mahalleden gelen geçen
herkesin ilgisiyle karşılanan çizimden
sonra çizimi yapan çocuklar toplu
olarak fotoğraf çektirdi. 

Çayan: Çayan’da Berkin Elvan
Futbol Turnuvası’nın coşkusu devam
ediyor. 17 Mayıs’ta başlayan maçlarla
turnuvanın ikinci haftası başladı. Sol
Açık ve S2 Market takımlarının kar-
şılaştığı ilk maç Soma’da şehit düşen
maden işçileri için yapılan bir daki-
kalık saygı duruşuyla başladı. Saygı
duruşunun ardından, hep birlikte,
“Katil Devlet Hesap Verecek” sloganı
atıldı. Bu karşılaşma dışında 3 maç
daha oynandı. Büyük rekabete sahne
olan maçlar saat 23.30’da sona erdi.

DERSİM: Liseli Dev-Genç’li-
ler 4 günden bu yana açılan boykot
masasını 19 Mayıs günü de açtı. Ma-
sada Grup Yorum ’un “Madenciden”
ve Berkin için yazdığı türkü sürekli
çalındı. Masada lisede okuyan öğ-
rencilerle tanışıldı, boykot üzerine
konuşuldu. Masaya daha önce liselerde
boykot çalışması yapılırken tanışılan
öğrenciler ziyarete geldiler. Boykot
günü kendi liselerinde yapacakları
çalışmaları anlattılar. Bir lisenin öğ-
rencileri; okulda para toplayacağız
Berkin için biz de pankart ve döviz
hazırlayacağız, Berkin için elimizden
ne geliyorsa yapacağız dediler. Aynı
gün içerisinde Esentepe Mahallesi’nde
200 adet boykota çağrı afişi asıldı.
Bildiri ve Berkin adına yazılan mek-
tupla halka çağrı yapıldı. Ayrıca Dersim

merkezde 6 farklı noktada billboardlara
Boykot afişleri asıldı. 20 Mayıs sabahı
Liseli Dev-Genç’liler Dersim’deki 7
lisede boykot çağrısı yaptı. İlk olarak
Tunceli Anadolu Lisesi’ne gittiler.
Burada öğrencilere bildiri dağıttılar
ve Berkin Elvan boykotunun önemini
anlattılar. Daha sonra okulun müdürü
ve okulun öğretmenleriyle boykot
hakkında görüştüler. Okuldaki öğren-
cilere aynı zamanda Grup Yorum Der-
sim Korosu’ndan bahsedildi. Anadolu
Lisesi’nden sonra, Anadolu Öğretmen
Lisesi’ne geçildi. Orada da öğrencilere
anlatıldı. Hemen yakınındaki Fen Li-
sesi’ne gidildi. Burada öğrenciler
boykotu zaten bildiklerini ve kesinlikle
katılacaklarını söylediler. Daha sonra
okulun öğretmenleriyle konuşuldu.
Öğretmenlerde boykota destek vere-
ceklerini söylediler. Munzur Koleji,
Anadolu Öğretmen Lisesi ve Fen Li-
sesi’nin de önünde ve bahçesinde
kuşlamalar yapıldı. Oradan Atatürk
Anadolu Lisesi’ne gidildi. Burada öğ-
rencilerle uzun sohbetler edildi. Aynı
zamanda Grup Yorum’un Dersim’de
oluşturduğu korodan bahsedildi. Oku-
lun bazı öğrencileri koroya kayıt yap-
tırdı. Burada da öğretmenler ve mü-
dürle konuşulduktan sonra Ticaret
Meslek Lisesi’ne geçildi. Yine öğ-
rencilerin yoğun ilgisi vardı. Okulun
öğrencileri boykot bildirilerden alıp
arkadaşlarına dağıtacaklarını söylediler.
Daha sonra Spor Lisesi’ne geçildi.

Aynı gün akşama doğru Seyit
Rıza Parkı’nın önünde boykot çağrısı
için masa açıldı. Masayı Grup Yorum
Dersim Korosu desteğe gitti. Masada
Berkin Elvan için yazılan şarkıyı ve
Soma işçileri için “madenciden” şar-
kısını söyleyerek boykot çağrısında
bulundular. 

Hozat’ta, 20 Mayıs günü mer-
kezde, 22 Mayıs günü “Berkin El-
van’ın Katillerinin Cezalandırılması”
için yapılacak olan boykota destek
için kahvelere, esnaflara, duvarlara
afiş asıldı ve yoldan geçenlere, kah-
velere, esnaflara bildiri dağıtımı ya-

pıldı. Hozat’ta bulunan lisenin girişine
“22 Mayıs’ta Berkin Elvan İçin Boy-
kottayız” yazan Liseli Dev-Genç im-
zalı pankart asılarak, okulun içerisinde
bildiri dağıtımı  yapıldı. 

Dersim Merkeze bağlı Ali Baba
Mahallesi’nde de boykota destek ve-
rilmesi için aynı gün halka çağrı bil-
dirileri dağıtıldı. 300 bildiri ve 40
Yürüyüş Dergisi halka ulaştırıldı.
Aynı saatlerde başka liseli grup Sanat
Sokağı ve Palavra Meydanı’nda bil-
diri dağıtımı yapıp, duvarlara, es-
nafların camlarına boykot çağrısını
küçük afişler asıldı. 

Ovacık: 20 Mayıs’ta Mareşal Fev-
zi Çakmak Lisesi civarında 22 Mayıs
günü yapılacak olan “Berkin Elvan
İçin Adalet Boykot” afişleri liseli
gençlik ile beraber asıldı. Lise du-
varlarına, sokaklarına ve çarşı mer-
kezine afişleme yapıldı. Boykotun
amacı halkla ve liselilerle paylaşıldı.  

Baskılar Gözaltılar
Tutuklamalar Bizi
Yıldıramaz!

Dersim’de faşist polis Berkin İçin
Adalet Boykotu öncesi sokak orta-
sında bir Halk Cepheli’yi kaçırmaya
çalıştı. 21 Mayıs’ta Dersim Haklar
Derneği’nin bulunduğu sokakta Halk
Cephesi üyesi Fırat Kocamış’ı ka-
çırmak istedi. Buna direnen arkada-
şımıza sokakta işkence yaparak ara-
baya zorla sürüklemeye çalışan faşist
polislere karşı  “İnsanlık Onuru İş-
kenceyi Yenecek” sloganı attı ve
bunu duyan Halk Cepheliler, DHF’li-
ler ve esnaflar işkenceci, katil polislere
müdahale edip Fırat Kocamış’ı elle-
rinden aldılar. Sivil polis aracı ve
polisler tekmelenerek kovuldu. Boy-
nundan ve vücudunun çeşitli yerle-
rinden yaralanan Fırat’la birlikte po-
lise müdahale edilirken biber gazı
sıkılmasından dolayı insanlarda et-
kilendi. Dersim’de polis bu saldırılarla
Berkin Elvan için yapılacak boykotu
engellemeye çalışıyor. AKP’nin eli

Berkin Katillerin Kabusu Olacak

Katiller Cezalandırılıncaya
Dek Eylemlerimiz Sürecek!
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kanlı katillerini uyarıyoruz. Saldırı-
larla, adam kaçırmalarla ancak öf-
kemizi büyütürsünüz. Berkin’in ka-
tillerini teşhir etmeye ve hesap sor-
maya devam edeceğiz. 

BURSA: Berkin’in katillerinin
açıklanması ve yargılanması için her
hafta yapılan adalet nöbeti 18 Mayıs
günü de devam etti. Halk Cepheliler
AVM önünde toplanarak Berkin için
adalet istediler. Okunan açıklamada;
“Berkin’i vuran polisler hakkında her
şey açığa çıkmış ve biliniyorken faşist
AKP ve onun mahkemelerinin halen

katilleri koruyup saklandığı, Berkin’in
katillerinin açıklanıp yargılanıncaya
kadar adalet mücadelesinden vazgeç-
meyeceklerini” söylediler. Yarım sa-
atlik oturma eylemine geçilerek yapılan
ajitasyonda, “her tarafı kokuşmuş dü-
zenden gerçek adalet beklemiyoruz
Berkin için de Soma’da katledilen iş-
çiler için de adaleti biz sağlayacağız
yaşasın halkın adaleti” denilerek eylem
sonlandırıldı.

ANKARA: Dev-Genç'liler 19
ve 20 Mayıs tarihlerinde tüm kampüs
ve çevresinde toplu şekilde afiş astı.

Çalışmalar boyunca ön tarafta Ber-
kin’in resmi arka tarafta “21 Mayıs’ta
ODTÜ Boykot”a yazan tişörtler gi-
yildi. Toplu şekilde bölümler dola-
şılarak boykotun amacı anlatılarak
bildiri dağıtıldı. ODTÜ öğrencilerinin
de ilgi gösterdiği çalışma sürecince
Fizik bölümü önüne masada açılarak
boykotun amacı anlatıldı. Akşam sa-
atlerinde ise ODTÜ Çarşı’ya bildiri
dağıtımına geçildi. Sonrasında Yurtlar
Bölgesi’ndeki yurtlar ve odalar tek
tek dolaşılarak öğrenciler boykota
çağrıldı.

Ülkemizde Gençlik

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi öğrencileri,
Dev-Genç'liler öncülüğünde üniversite panolarını Soma
için kullandılar. Duvarlara yazılamalar yaptılar. Tüm
okula boykot çağrısı yaptılar. Öğrenciler olumlu karşıladı
ve boykota katıldılar. 

Saat 13.00’da iki gruba ayrılan MSGS öğrencileri
Şişli Camii önünden geçerek oradan Soma’ya gidecek
olan DİH'lileri de selamlayarak metroyla 1. Levent'deki
Soma Holding'e doğru yola çıktı. Metro içinde ajitasyon
çeken bir öğrenci halk tarafından uzun süren alkışlarla
desteklendi. Halkla birlikte 1. Levent'te metrodan inildi
ve metro önünde toplanan kitleye katılım sağlandı.
Öfkeli kitle "Hırsız katil AKP, Soma’nın hesabını sora-
cağız, Soma işçisi yalnız değildir" sloganlarıyla Soma
Holdinge doğru ilerlemeye başladılar. Bir gece yarısı
kaçan Soma Holding sahiplerin plazaları boş olmasına
rağmen katil polisler tarafından TOMA ve yüzlerce
çevik tarafından korundu. Bunu teşhir eden halk daki-
kalarca sloganlar attı.

MSGSÜ öğrencileri de bir açıklama yaptı “15 ya-
şındaki çocukları maden çalıştıranlarla, 14 yaşındaki
Berkin’in beynini sokaklara akıtanlar da aynı, Soma’nın
sorumlusu katil AKP ve emek hırsızları, Soma’nın
hesabını soracağız” dendi. Açıklama sonrası okula geri
dönen öğrenciler boykota burda devam etti. Saat 17.00’da
hep birlikte Taksim Tünele doğru yola çıkıldı. 

Öğrencilerin boykota ilgisi yoğundu. Aynı şekilde
düzenlenen yürüyüşlere de o ilgiyle katıldılar. İçlerinde
ilk defa boykota katılan bile oldu. Halkın sorunlarında
gençliğin önemini örgütsüz öğrencilerde farkettiler.

İstanbul Üniversitesi öğrencileri sabahın erken saat-
lerinde Soma için boykot hazırlıklarına başladılar. İÜ
öğrencilerinin ortak çalışmalarıyla örgütlenen boykotun
çağrısı Merkez ve Fen-Edebiyat kampüsünde yürüyüş
düzenlenerek gerçekleşti. Sınavları olmasına rağmen
öğrenciler yoğun ilgi gösterdi boykota. Somada yüzlerce
işçinin katledilmesini boykot edecek duyarlılıkta ol-
duklarını dile getirenlerde oldu. İÜ öğrencileri maden
işçileri anısına yaktıkları mumların etrafına kömür koy-
dular. Boykot başladığında üniversitede uzun bir yürüyüş
gerçekleşti. Yürüyüş Merkez Kampüs’ün Ana Kapısı’nın
önüne kadar sürdü. Ana kapı önünde basın açıklaması
yapan İÜ öğrencileri orada oturma eylemi gerçekleştir-
diler.

"Hırsız, Katil AKP", "Somanın Hesabını Soracağız",
" Bedel Ödedik, Bedel Ödeteceğiz", "AKP'den Hesabı
Gençlik Soracak" sloganları atıldı ve 1 dakikalık saygı
duruşundan sonra ana kapıdan içeri toplu giriş yapıldı.
İÜ öğrencileri 17.00’da Taksim Tünel’e giderek kitlesel
Soma yürüyüşüne katıldılar. Öğrencilerin ilgisi yoğundu.
AKP gençliğin bu düzen için bir tehlike olduğunu bir
kez daha görmüş oldu. Üniversitelerde baskıları bundandır.
Soruşturmalar bundandır. Bundandır okuldan uzaklaş-
tırmalar.

Gençlik bu ülkede olan bitene asla gözlerini yumamaz.
AKP gençliğin yoz beyinlere sahip olmasını istiyor. Bu
isteklerinin gerçekleşmediği aşikar. Gençlik AKP'nin
gitmesini istiyor. Gençlik AKP'nin katil olduğunu biliyor.
Yapılan boykotlar da bu nedenledir. Gençlik AKP'nin
korkusu olmaya devam edecek.

Gençlik Federasyonu’ndan

SOMA'DA YANAN BEDENLERİN ATEŞİYLE
OKULLARDA BOYKOTTAYIZ
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İstanbul ve Ankara'nın liselerinde
Soma için hafta boyunca boykotlar,
oturma eylemi, pano düzenleme, yü-
rüyüş gibi çeşitli eylemler yapıldı. 

İSTANBUL
Bahçelievler: Bahçelievler Kemal

Hasoğlu Anadolu Lisesi 15 Mayıs’ta
Soma için oturma eylemi yaptı. 70 öğ-
renci müdürün tehditlerine rağmen 1
ders boyunca oturup eylemlerini ira-
di bir şekilde bitirdi.

Aynı gün Bahçelievler Necip Fa-
zıl Kısakürek Lisesi öğrencileri Soma
için okulda oturma eylemi yaptı. 1
ders boyunca bahçede oturan öğren-
ciler daha sonra okuldan Şirinevler
Meydanı’na yürüyüşe geçtiler. Yü-
rüyüş sırasında slogan atan öğrenci-
ler Şirinevler Meydanı’nda 1 saatlik
oturma eylemi yaptı. Daha sonra slo-
ganlarla Mahmutbey Caddesi’nden
Pazar Pazarı Yolu’na yüründü ve yü-
rüyüş orada sonlandırıldı. Yürüyüşe
150 öğrenci katıldı.

Bahçelievler Mehmet Akif Tica-
ret Meslek Lisesi'nde 16 Mayıs’ta öğ-
renciler okulun çeşitli yerlerine “Ma-
den İşçileri Onurumuzdur”, “İş Kazası
Değil Cinayet”, “TOMA’lar Soma'yı
Söndürebilir mi” ve buna benzer ya-
zılar yazılıp yapıştırıldı. Aynı za-
manda akşam 20.30'da Pazar Paza-
rında olacak yürüyüşünduyurusu ya-
pıldı.

Akşam saat 20.30’da Halk Cep-
heliler sloganlar ve alkışlarla Pazar
Caddesi’nde yürüyüşe başladılar.
Mahalle arasında yapılan yürüyüşten
sonra kitle tekrar Pazar Caddesi’ne
döndü. “Soma’daki Yüzlerce İşçinin
Katili AKP’dir Hesabını Soracağız-
Halk Cephesi” yazılı pankart cadde-
ye serilerek yol trafiğe kapatıldı.

Katledilen madenciler için 1 dakika-
lık saygı duruşunun ardından oturma
eylemine geçildi ve madenciler için
mum yakıldı. Şarkı ve sloganlardan
sonra Cumartesi günü Taksim anıtı-
na kömür ve karanfil bırakma eyle-
minin çağrısı yapılarak eylem son-
landırıldı.

Aynı gün Bahçelievler Necip Fa-
zıl Kısakürek Lisesi’nde ve Mehmet
Akif Ersoy İlkokulu’nda saat 13.00’te
okul çıkışı öğrenciler Şirinevler Mey-
danı’na yürüyerek protesto ettiler.

Yenibosna Lisesi’nde ise 12.00’de
Liseli Dev-Genç'liler okul çıkışına
Berkin için masa açtı. Okuldan top-
lu bir şekilde “Berkin Elvan Ölüm-
süzdür, On beşinde Bir Fidan Berkin
Elvan” sloganlarıyla çıkış yaptılar. Or-
talığı provoke etmek isteyen müdü-
re ve müdür yardımcısına gerekenler
söylendikten sonra “Maden İşçisi
Onurumuzdur", "Soma’nın Katili
Devlettir", "Katil Devlet Hesap Ve-
recek", "Kaza Değil Bu Bir Cinayet”
sloganlarıyla Pazar Pazarı Tarım Fı-
rını önüne gelerek saygı duruşunda
bulundular.

İkitelli: Gülten Özaydın Ticaret
Meslek Lisesi öğrencileri 15 Ma-
yıs’ta Soma’da katledilen maden iş-
çilerini anmak için okulun bahçesine
oturarak “SOMA”
yazdılar. Orta Okulu
öğrencileri ise So-
ma’yı unutturmamak
için sınıflarına pano
oluşturdular.

İkitelli Liseli Dev-
Genç’liler 18 Ma-
yıs’ta TOKİ Atakent
Sağlık Meslek Lisesi
etrafına ve içine
“Berkin Elvan Ölüm-

süzdür”, “DHKC”, DEV-GENÇ” ya-
zılamalarını ve 4 adet Berkin’in şab-
lonunu okulun duvarlarına nakşetti-
ler. 

Halkalı: (TASEV) Ayakkabı Mes-
lek Lisesi öğrencileri Soma'da katle-
dilenler için 1 dakikalık saygı duru-
şu yaptılar. Bütün öğrencilere “Kal-
bimiz Soma’da” yazılı pullar dağıttılar

Atakent: TOKİ Atakent Anadolu
Sağlık Meslek Lisesi’nde öğrenciler
15 Mayıs’ta 1 dakikalık saygı duru-
şu ve ardından da oturma eylemi
yaptılar. Oturma eyleminde “Ma-
denci İşçiler Onurumuzdur", "Diren
Soma Kalbimiz Seninle” sloganları-
nı sık sık attılar.

Bağcılar: Ataköy Anadolu Lise-
si’nde okuyan öğrenciler 15 Ma-
yıs’ta okullarındaki panolara "Maden
İşçileri Onurumuzdur", "İş Kazası De-
ğil Cinayet" yazılı iki adet afiş astı-
lar. Asılan afişler 1 ders sonra faşist
okul müdürü tarafından çalındı. Ar-
kadaşlarımız okul müdürünün yanı-
na giderek hesap sordu ve geri adım
atmayacaklarını belirterek tekrar afiş
asacaklarını belirttiler. 

16 Mayıs’ta da okul öğrencileri ta-
rafından alınan kararla 1 ders okul
bahçesinde oturma eylemi gerçek-
leştirilecekti.

Ülkemizde Gençlik

Maden İşçisi Onurumuzdur! 
Diren Soma Kalbimiz Seninle...

Liseli Dev-Genç’liler İşgallerle, Boykotlarla, Eylemlerle
Berkin Elvan ve Soma’da Katledilen 301 İşçi İçin Adalet İstedi!

İkitelli G.Ö.T.M. Lisesi
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Yaklaşık 150 öğrenci okul bahçe-
sinde birleşirken okulun faşist müdürü
“çabuk dağılın yoksa hepinizi okul-
dan atarım” diye tehditler savurdu.

Liseli Dev-Genç’liler hiçbir yere
gitmeyeceklerini, oturma eylemleri-
ni sürdüreceklerini söylediler. Bunun
üzerine okul müdürü 3 öğrencinin is-
mini alarak haklarında "Siyasi eylem
düzenleme, izinsiz gösteri yapma"
gibi suçlamalarla haklarında işlem
başlattı.

Sarıgazi: Sarıgazi'de Ticaret Mes-
lek Lisesi, Mehmetçik Lisesi, DMO
Lisesi ve TOKİ Lisesi öğrencileri oku-
lu boykot ederek yürüyüşe geçtiler.
Ortak bir noktada buluşan liseliler
“Soma'nın Katili AKP’dir. Hesabını
Soracağız-Liseli Dev-Genç” pankar-
tıyla Demokrasi Caddesi üzerinde
bulunan katil polislerin yığınak yap-
tığı Kaymakamlık Binası önüne ge-
lerek 1 saatlik oturmak eylemi yap-
tılar. Halk binaların balkonlarından,
pencerelerinden çıkarak alkışladılar.
Kaymakamlığın önünde bir saatlik
oturma eyleminden sonra eylem slo-
ganlarla bitirildi. Eyleme 60 liseli ka-
tıldı.

Kıraç-Kuruçeşme:
Kuruçeşme Kültür Derne-
ği’nden liseli gençlik okul
ve dershanelerinde Soma
katliamını protesto ettiler.
Kıraç İMKB Endüstri Mes-
lek Lisesi öğrencileri 15
Mayıs’ta okullarında yap-
tıkları çalışmayla ertesi
gün yapacakları eyleme
çağrı yaptılar. Öğrencilere
siyah elbise giyme ve ya-
kalarına siyah kurdele tak-
ma çağrısı yapıldı.

Ertesi gün yaklaşık 100
öğrenci okula siyah kıya-
fetlerle geldiler. Öğle te-
neffüsünde herkes okulun
bahçesinde toplandı. Öğ-
renciler okul bahçesinde
oturarak “Soma” yazısı
yazdı ve kurdele şekli ya-
pıldı. 20 dakika bu şekilde
oturuldu. Okulun çatısına
çıkan bir öğrenci de slogan
atarak katliamı protesto
etti. Bazı öğretmenler de

eyleme destek verdi. 

Kuruçeşme Kültür Derneği önün-
de de Soma'da katledilen yüzlerce işçi
için mumlar yakılarak türküler söy-
lenerek 100 kişinin katıldığı bir anma
programı yapıldı.

Beylikdüzü Uğur Dershanesi: Li-
seli Gençlik Uğur Dershanesi'nde
Soma Katliamı’nı protesto etti. Ders-
hane önünden 15 kişinin katılımıyla
yürüyüş yapıldı. Buradan Beylikdü-
zü üst geçidine gidilerek oturma ey-
lemi yapılıp sloganlar atıldı. “Berkin
Elvan'ın 15 yaşında eylemde ne işi var
diyen AKP iktidarının 15 yaşında
çocuklarımızı madenlerde çalıştırıp
katlettiği, ölenlerin sayılarının giz-
lendiği” belirtilen konuşmalar yapıl-
dı. Halk alkışlarla ıslıklarla ve araba
kornaları çalarak eyleme destek ver-
di. AKP’nin katil polisleri eyleme mü-
dahale etmeye çalışsa da öğrenciler
eylemlerini gerçekleştirdiler. Buradan
yürüyüş ve sloganlar eşliğinde tekrar
dershaneye geçildi. 

ANKARA
Öğretmen Necla Kızılbağ Anadolu

Lisesi'nde Soma Katliamı İçin arala-
rında Liseli Dev-Genç’lilerin de ol-
duğu devrimci-demokrat öğrenciler
3.derste boykot ve ardından bahçede
oturma eylemi yapma kararı almıştı.
Boykot saatine kadar tüm okula du-
yuru yapıldı. Boykot saati geldiği za-
man herkes aşağı inmeye başladı. Ey-
lemi yapacak öğrenciler bahçe mer-
divenlerinde “Bir Avuç Kömür İçin
Ömrünü Verenlere! İş Kazası Değil
Cinayet!” yazılı pankartları açmaya
başladıkları ilk anda idare ve biri sen-
dikalı olmak üzere 3 öğretmen pan-
kartın açılmasına müdahale etti.

Pankarta tahammülsüz müdür yar-
dımcısı, sendikalı olmasına ve ken-
disinin de bir önceki derste 50 Eğitim-
Sen’li öğretmenle birlikte yine SOMA
için saygı duruşunda bulunmasına
rağmen öğrencilerin pankartını yırt-
tı. Pankartı yırtıp öğrencileri zorla
odasına götürürken bir Liseli Dev-
Genç’li “Siz Eğitim-Sen’li değil mi-
siniz? Mücadeleden bu kadar korku-
yorsanız sendikalı olmasaydınız! Siz
nasıl sendikalısınız? Sendikalı bir
eğitimci, demokrat öğrencilere böy-
le davranamaz!” ajitasyonlarıyla kor-
kaklığını teşhir etti. Bin bir türlü
korkaklık ve yalan dolu konuşmanın
ardından 6 öğrenci hakkında tutanak
tuttu. Yazılı tutanakta “pankart açma
teşebbüsünde bulundular” ifadeleri
yer aldı. Tutanağın ardından diğer öğ-
rencilere “buradan çıkınca bir şey yap-
mayacaksınız” diyerek baskı yaptı.
Özellikle Liseli Dev-Genç’lilere “Di-
ğerleri çıkabilir fakat sen bu odadan
ailen gelmeden çıkamazsın. Sen bu-
radan çıkınca yine durmayacaksın.
Seni tanıyoruz. Üstelik 18 yaşından
küçüksün. Okul paydosuna kadar bu
odada kalacaksın” diyerek baskı al-
tında tutmaya devam etti. Ancak
Dev-Genç’li öğrenci her ne olursa ol-
sun, ne yaparlarsa yapsınlar buradan
çıkma özgürlüğünün olduğunu belir-
terek idarenin komik olmakla beraber
keyfi kararlarını tanımadığını söyle-
di. Hakkında tutanak tutulan öğren-
cilerin isimleri: İpek Moral, Aykut Ye-
şil, Mahmut Gürhan, Cem Daşgın, İb-
rahim Cem Çalışkan ve Uğurcan
Yıldırım.

Kıraç İMBK E.M. Lisesi

Sarıgazi
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MANİSA: Soma halkı acılarını
haykırdı, polis TOMA’sıyla, gaz bom-
balarıyla ve plastik mermileriyle sal-
dırdı.

Soma’da yaşanan katliama karşı,
Soma halkı bir yürüyüş yapmak istedi.
AKP’nin katil polisi, halktan korku-
sunu gösterdi ve hiçbir uyarı yapma-
dan TOMA’dan gazlı tazyikli suyla,
gaz bombaları ve plastik mermilerle
halka saldırdı.

Polisin saldırısı karşısında şaşıran
Soma halkı “Biz burada bin lira ma-
aşla madende çalışıyoruz, belki yarın
madende biz de öleceğiz. Neden
böyle yapıyorsunuz?”, “40 milyon
yevmiye ile çalışan insanlarız, neden
saldırıyorsunuz?” diye polise tepki
gösterdiler.

Bir gün öncesinden halk arasında
“Soma’ya dışarıdan gelenler esnaf-
ların dükkânlarına saldıracak, cam-
çerçeve kıracaklar, olay çıkaracaklar!”
söylentisi yayılmaya çalışıldı. Ayrıca
kentin çeşitli yerlerine imzasız büyük
boyutta pankartların asıldığı görüldü.
Pankartlarda “Acımız Büyük, Pro-
vokasyona Gelme Soma!” yazması ve
polisin halka zaman zaman “Siz ev-
lerinize gidin, Soma’ya dışarıdan ge-
lenlerle bizi başbaşa bırakın” deme-
si, çıkarılan söylentilerin polisin So-
ma’da provokasyon yaratma çabası
olduğu anlaşıldı.  Ancak Soma halkı
bu provokasyona gelmedi. Devletin
gerçek yüzünü gören Soma halkı po-
lise “Siz gelmeden önce üç gündür
ayaktaydık, hiçbir şey yoktu. Siz
geldiniz bunlar oluyor” diyerek tep-
ki gösterdiler. 

İZMİR: 14 Mayıs’ta Aliağa’da

protesto eylemi yapıldı. Aliağa De-
mokrasi Meydanı’nda yapılan eyleme
yüzlerce kişi katıldı. Eylemde sık
sık sloganlar atılarak devletin katli-
amcı yüzü teşhir edildi.

Güzeltepe Mahallesi’nde 18 Ma-
yıs’ta Soma’da katledilen işçiler için
yürüyüş yapıldı. 

BURSA: Halk Cepheliler’in de
bulunduğu yaklaşık 1500 kişi 14
Mayıs’ta Mahfel Meydanı’nda top-
lanıp sloganlarla Heykel Meydanı’na
yürüdü. Burada polisin 2 TOMA ve
çok sayıda çevik kuvvetle kitlenin
AKP önüne yürümesini engellemeye
çalışması üzerine kitle polis barikat-
larına yüklendi ve çatışma çıktı. Te-
leferik Meydanı’nda da bir süre çatı-
şırken ellerinde sopalarla gezen bir
grup faşist dövülerek cezalandırıldı.
15 Mayıs’ta da sendikaların iş bırak-
ma eylemine Halk Cepheliler de ka-
tıldı.

Yine aynı gün Halk Cepheliler Set-
başı Meydanı’ndan Teleferik Mahal-
lesi’ne yürüyerek önceki günkü sal-
dırıyı protesto ederek halka çağrıda
bulundu. “Soma’da ki Katliamın So-
rumlusu Patronlar ve AKP Hükü-
metidir” pankartı açılarak cemevine
kadar yüründü. 

15 Mayıs’ta Teleferik Mahalle-
si’nde yürüyüş yapan Halk Cepheli-
ler, Teleferik Meydanı’na gelerek,
“Soma’nın Hesabını Soracağız” slo-
ganlarıyla katliamı protesto ettiler.

BALIKESİR: Bandırma'da da
maden katliamında hayatını kaybeden
işçiler için protesto yürüyüşü 17 Ma-
yıs’ta yapıldı. Toplanarak Cumhuri-

yet Meydanı'na yüründü. 
Kitle Kaşifacar Caddesi üzerinde

bulunan AKP ilçe teşkilatına yürümek
istedi ancak DİSK ve Eğitim-Sen'e
bağlı üyeler polisle işbirliği yapıp yol
güzergâhını değiştirdi. 

ŞANLIURFA: 15 Mayıs günü
aralarında Kamu Emekçileri Cephe-
liler’in de bulunduğu memurlar So-
ma'da katledilen maden işçileri için iş
bıraktı. 

17 Mayıs günü ise içinde Dev-
Genç’lilerin de bulunduğu üniversi-
teli ve liseliler Topçu Meydanı'ndan
Karakoyunlu İş Merkezi'ne kadar
Katil Devlet Hesap Verecek,  Kür-
distan Faşizme mezar olacak, Bımri
Kedxwari, Biji Sosyalizm (Sömürü-
ye ölüm, Yaşasın Sosyalizm)” slo-
ganları ile yürüdü.

ANTALYA: 15 Mayıs’ta halk
Aydın Kanza Parkı’nda toplandı. Ey-
lemde Halk Cephesi ve Antalya Grup
Yorum Korosu da eyleme katıldı.

Halk Cephesi’nin çağrısıyla 17
Mayıs’ta Soma için Kapalıyol’da
meşaleli yürüyüş yapıldı. 

18 Mayıs günü de Kazım Özalp
Caddesi (Kapalıyol) girişinde topla-
nan yaklaşık 50 Halk Cepheli kefen-
ler giyip pankart açarak yürüyüşe geç-
ti. Yürüyüş boyunca slogan atıp, me-
şale taşındı. Mum yakıp hep bir ağız-
dan Grup Yorum'dan 'Madenciden'
türküsünü söyledi.

MERSİN: Marina önünde 16
Mayıs’ta Soma katliamı için Devrimci
İşçi Hareketi eylem yaptı. “İş Kaza-
sı Değil Cinayettir” pankartının açıl-
dığı açıklamada, aynı içerikte slo-

Katlettiğiniz Her Bir Canın
Hesabını Vereceksiniz!

Dersim/OvacıkUrfaBursa



449

25 Mayıs 
2014

Yürüyüş

Sayı: 418

HESAP SORMAYA BOYKOTA

ganlar atıldı. 
Okunan açıklamada; “O madenle-

ri Soma Holding’e kaç paraya peşkeş
çektiniz, açıklayın! Soma’daki ma-
dende işçi güvenliği konusunda ön-
lemlerin alınmasını kaç kere denetle-
diniz, açıklayın! Açıklayamazsınız,
katiller açıklayamaz! AKP Faşizmi bu
katliamın altından kalkamayacak.
Adalet isteyecek, ölenlerimizin hesa-
bını sormak için AKP faşizminin ya-
kasına yapışacağız!” denildi.

DENİZLİ: Grup Yorum 16 Ma-
yıs'ta Denizli'de yapacağı konseri
Soma'da yaşanan katliamdan dolayı
ertelemişti. Fakat Denizli'deki tüm
dinleyenlere 16 Mayıs günü konserin
verileceği açık hava sahnesinin önün-
de bir anma çağrısı yapılmıştı. Açık
hava sahnesinin girişinde 100’ün
üzerinde insan sloganlarla Soma'yı
andı ve katillerin cezalandırılması
için adalet taleplerini dile getirdi. 

ÇANAKKALE: 14 Mayıs’ta So-
ma’daki katliamı protesto  ettiler. 

15 Mayıs günüde akşam, İskele
Meydanı’nda 1500 kişilik halk kitlesi
toplandı. İlçelerden de gelen kitlelerle
merkezdeki halk kitlesi de büyüyordu.
Saat 18.30’da halk yolları trafiğe ka-
patarak yürüyüşe geçti. Her geçen da-
kika artan kitle sayısı 3000’e ulaştı.  

EDİRNE: 14 Mayıs akşamında
Zübeyde Hanım Parkı’nda toplanma
çağrıları yapıldı. Burada toplanan
kitle AKP binasına doğru yürüyüşe

geçti. 
“Mehmet İstif Ölümsüzdür, So-

ma’nın Katili AKP! Hesap Soracağız-
Edirne Halkı” pankartları taşındı.
Eylem boyunca sokaklar sloganlarla,
marşlarla inletildi, halk düşmanları-
na karşı öfkeler gür sesle haykırıldı.

Devrimci kurumların çağrısıyla 18
Mayıs’ta Zübeyde Hanım'da toplanan
kalabalık pankartların arkasında
AKP’nin önüne kadar yürüdü.

AFYON: Anıtpark’ta bu hafta
6.sı gerçekleşen oturma eylemde, 20
kişinin katılımıyla eylem gerçekleş-
tirildi. Eylemde Soma’da yaşananın
bir katliam olduğu ve bu katliamın so-
rumlunun AKP iktidarı olduğu anla-
tıldı. Atılan sloganlar ve müzik din-
letisinden sonra eylem sona erdi.

ADANA: 18 Mayıs’ta İnönü Par-
kı’nda Berkin Elvan için adalet iste-
meye devam etti. Açıklamaya halkın
ilgisi fazlaydı. Açıklamada, “31 Ma-
yıs’ta Berkin’imizle birlik de ekmek,
adalet ve özgürlük için çıktık sokağa
ve 11 Haziran’da AKP’nin katil pol-
islerinin Berkin’imizi vurmasıyla he-
pimiz birer Berkin olduk” denildi.

AKP’nin iktidarı döneminde ger-
çekleşen en büyük katliamda bu haf-
ta Soma’da gerçekleşti. 301 maden-
ci hayatını kaybetti. Ülke genelinde
katliama karşı gelen AKP’yi protes-
to eden halka, TOMA’larla ve katil
polisleriyle saldırmıştır. Saldırın ka-
tiller saldırın sizin TOMA’larınızın
suyu Soma’dan ülkenin dört bir ya-
nına yayılan ateşi söndürmeye yet-
mez. Sıktığınız suyun gazın içinde çır-
pınanlar sizlersiniz ve boğulmaya
mahkûm olacaksınız. 

TEKİRDAĞ: Çerkezköy Halk
Komitesi 18 Mayıs’ta Soma’daki
katliamla ilgili eylem yaptı. Eylem-
de okunan açıklamadan sonra “Katil
Devlet Hesap Verecek, Soma Katlia-
mının Hesabını Soracağız” sloganla-
rı atıldı.

DERSİM: 15 Mayıs’ta Sanat So-
kağı'ndan Seyit Rıza Parkı’na yürü-
yüş gerçekleştirildi. Halk Cephesi
ve DHF ile beraber yürüyüş gerçek-
leştirdi. Açıklamanın ardından yarım
saatlik oturma eylemi gerçekleştiril-

di, oturma eylemi sırasında ölen ma-
denciler için Grup Yorum’un Ma-
denciden parçası söylendi. 

Ovacık’ta Turistik Otel önünde
toplanan kitle Ovacık hükümet kona-
ğı önüne kadar yürüyüp eylem yaptı.
Eyleme Dersim Ovacık Üniversitesi
öğrencileri okulu boykot ederek yü-
rüyüşe destek verdi. Ayrıca Ovacık es-
nafı da yürüyüşe kepenklerini kapa-
tarak destek verdi. Yüzlerce kişinin ka-
tıldığı yürüyüş öncelikle ölenler için bir
dakikalık saygı duruşu ile başladı. 

SAMSUN: Dev-Genç'liler 16 Ma-
yıs günü Atakum üst geçidine “Soma
Katliamdır, Katleden Devlettir, He-
sabını Soracağız! Dev-Genç” imzalı
pankart asıldı.

14 Mayıs günü Çiftlik Caddesi’de,
Soma’da katledilen maden emekçileri
için eylem yapıldı.

15 Mayıs günü Samsun  DSİ önün-
de toplanan kitle Çalışma ve Sosyal Gü-
venlik Müdürlüğü’ne yürüyerek siyah
çelenk bıraktılar. 

15 Mayıs’ ta saat Ondokuz Mayıs
Üniversitesi  öğrencileri  sine yürüye-
rek katledilen maden emekçilerini an-
dılar. 

16 Mayıs günü Süleymaniye Geçi-
di’nde toplanan kitle lise caddesine ka-
dar yürüyerek oturma eylemi yaptılar.

Canan’a Yaraşır
Bir Şekilde Andık

Onu
İzmir’de Ege Üniversitesi'nde 10.

Canan Kulaksız Şenliği çalışmalarını
yapan 25 Dev-Genç'li gözaltına alındı.

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Candeğer Yılmaz kampüse polis sok-
tu.  Gözaltından çıkan öğrenciler, son-
ra kampüse geri dönerek geceyi Ede-
biyat Fakültesi önünde geçirdiler. Sa-
bah saatlerinde hazırlıklarına tekrar baş-
layan Dev-Genç’liler Ege Üniversite-
si öğrencileri de yardımda bulunarak
devrimci dayanışma örneği gösterdiler. 

Öğrenciler Dev-Genç'lilerin öncü-
lüğünde giriş kapısına yürüyerek araç-
ları içeri aldılar ve korkak polisleri ora-
dan kovdular.

İzmir

Mersin



Av ru pa’da

17 Mayıs Wuppertal şehir merkezinde Anadolu Federasyo-
nu çalışanları, Anadolu Federasyonu üyelerine keyfilik olarak sin-
dirilmeye çalışıldığı için bir basın açıklaması yapıldı. Yüze ya-
kın bildiri dağıtıldı. Basın açıklamasını yapan Anadolu Fede-
rasyonu Başkanı Halit Uzunçelebi " Almanya; insan hakları ve
demokrasi havariliği yapıp düşünce ve örgütlenme özgürlüğü-
nü yasaklama ikiyüzlülüğünden vazgeçmelidir" dedi.

Hollanda'da Ayaklanma şehitleri anısına futbol
turnuvası yapıldı. Futbol Turnuvası 18 Mayıs'ta Hol-
landa'nın Leiden şehrinde yapıldı.

Turnuvadan önce Turnuva’nın amacını anlatan
bir konuşma yapıldı ve Gezi Şehitleri anısına, So-
ma'da katledilen işçiler anısına 1 dakikalık saygı du-
ruşunun ardından turnuva başladı.

Her takım bir Gezi Şehidini temsilen sahaya çık-
tı. Grup maçlarının ardından finallere kalan takım-
lar verilen aradan sonra devam etti. Finale kalan ta-
kımlar; Ethem Sarısülük ve Mehmet Ayvalıtaş ta-
kımları oynadı, maç berabere bitti ve Ethem Sarısülük
takımı turnuvayı penaltılarla kazandı.

Berkin İçin Uçurduk Uçurtmalarımızı
Londra’da, her hafta “Berkin Elvan İçin Adalet İstiyoruz” ma-

sası, uçurtma şenlikleri, futbol ligi ve farklı faaliyetlerle katiller
yargılanıncaya kadar, dünyanın her yerinde adalet istiyoruz diye
haykırmaya devam ediliyor. 17 Mayıs günü Anadolu Halk
Kültür Merkezinde yapılan uçurtma atölyesine 14’ü çocuk 26 kişi
katıldı. Ertesi gün 18 Mayıs günü Alexandra Palace parkta uçurt-
malar göklere salmak üzere çocuklar ve aileler bir aradaydı. Uçurt-
ma şenliğinde Özgür Tutsaklarımızın “Umudun Çocuğuna ”
başlıklı yazı okunarak başlandı. 63 kişinin katıldığı uçurma şen-
liğinde İngilizce bildiriler dağıtıldı, çevredekilere Soma katlia-
mı ve Berkin anlatıldı.

Halk Sofrasında Diz Kırdık
Halk Cepheliler 17 Mayıs'da, Paris ve Çevre-

si için Le mée sur seine’de Halk sofrası pikniği dü-
zenlediler.

Yenilen yemekten sonra genci yaşlısı hep bir-
likte oyunların oynandığı pikniğe 130 kişi katıl-
dı.

Soma'da katledilen Maden işçileri-
ne sahip çıkmak ve katillerden hesap
sormak için Avrupa'nın birçok şehrin-
de protesto gösterileri ve açıklamalar ya-
pıldı.

İsviçre: İsviçre’de TAYAD Komite-

si ve İsviçre Halk Cephesi ortaklaşa ey-
lem düzenledi.

Belçika: Belçika’nın başkentinde, 13

Mayıs günü Soma’da katledilen canla-
rımızın hesabını sormak için Türkiye
Konsolosluğu’nun önünde eylem ya-
pıldı. 

Fransa: 14 Mayıs tarihinde Paris’te

yapılan eylemde, “Soma Kaza Değil
Katliamdır, Hesabını Soracağız” yazı-
lı pankart açtılar.

Almanya-Hamburg: Türkiye

konsolosluğu önünde 14 Mayıs'da top-
lanan Hamburg Halk Cephesi üyeleri
protesto eylemi gerçekleştirdi. 

Almanya-Berlin: Soma’da yaşa-
nan katliamın ardından Halk Cepheli-
ler 14 Mayıs günü saat 18.00’de Tür-
kiyeliler’in yoğun yaşadığı Berlin Kre-
uzberg ilçesinde protesto ettiler. Eyle-
me yaklaşık 150 kişi katıldı.

Hollanda-Rotterdam: T.C. Rot-
terdam konsolosluğu önünde protesto
eylemi yapıldı. 

İngiltere-Londra: 14 Mayıs günü
Londra Türkiye Elçiliği önünde “Umu-
dun Çocuğu Berkin’in ölüm emrini
veren katil hırsız halk düşmanı AKP’den
hesap soracağız!” pankartı, “Soma kat-
liamının sorumlusu hırsız AKP iktida-
rıdır” “işçiyiz haklıyız kazanacağız”
“Mehmet İstif ölümsüzdür”  dövizle-

riyle eylem yapıldı.

Almanya-Köln: Almanya’nın
Köln şehrinde 14 Mayıs günü Türkiyeli
ve birkaç Alman devrimci demokrat ku-
rum ve gruplar Soma’daki Katliamı pro-
testo etmek için bir araya geldiler. 

Almanya-Mannheim: Alman-
ya Mannheim’da Anadolu Federasyo-
nu’nun çağrısı ile 16 Mayıs günü bir ey-
lem gerçekleştirildi. Saat 18.00’da
Wasserturm’da toplanmaya başlayan 70
kişilik kitle sloganlar eşliğinde Para-
deplatz’a doğru yürüyüşe geçti. 

Almanya-Dortmund: 15 Mayıs
günü Dortmund Şehir merkezinde, ba-
sın açıklaması yapıldı. Basın açıkla-
masına 150 ye yakın insan katıldı.
Dortmund Halk Cephesi’nin de katıldığı
eylem atılan sloganlarla ve yapılan ba-
sın açıklamalarıyla bitirildi. 

Sizler Hesap Vermedikçe Başımız Sağ Olmayacak

Ayaklanma Şehitlerimizi Unutturmayacağız

İşbirliği Tekliflerine, Oturum
İptali Tehditlerine Son Verin
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Duyduk ki Soma'da kalmış canla-
rımız, maden denilen cehennemin al-
tında. Maden ocaklarını bize cehenne-
me dönüştürdüler. Duyduk ki yanmış,
boğulmuş yüzlerce insanımız o kö-
mür ocağında. Dağlandı milyonlarca in-
sanımızın yüreği. Öyle bir acıdı ki ca-
nımız, lal oldu dilimiz. Ne diyeceğini
bilemedi insanlarımız. Kader mi de-
seydik acaba? Ama biliriz ki bu bizim
kaderimiz değildi. Kimimiz kendi ev-
lerinde televizyon başlarında ağladı, diz-
lerini dövdü. Kimimiz ise bunun so-
rumlusunun devlet olduğunu bilerek
çıktık dışarı, bağırdık "Yetti Artık"
diye, Sabretmeyeceğiz dedik.

Somalı madenci kardeşlerimizin
hesabını sormak için, Berkin'in katil-
lerinden hesap sormak için, 10 esnafı-
mızı katleden ırkçılardan hesap sormak
için Grup Yorum'un Irkçılığa Karşı
Tek Ses Konseri’nde birlikte olalım.
Türkiye faşizmine ve Naziler’e karşı
halkın gücünü gösterelim. Hep bir
ağızdan "Yeter artık, sabretmeyece-
ğiz, Hesap Vereceksiniz", diyerek ölü-
mün bizim Kaderimiz olmadığını hay-
kıralım. Ne Türkiye’de AKP’nin sal-
dırılarına ne de Avrupa'da ırkçı katli-
amlara karşı çaresiz değiliz. Güçlü
olan Türkiye halkının örgütlü gücüdür...

Hollanda: Hollanda'nın Rotterdam
şehrinde 13 Mayıs günü 3. Irkçılığa kar-
şı Tek Ses Tek Yürek konseri için ça-
lışma yapıldı. Esnaflara,  evlere, kah-
velere yüzlerce bildiri dağıtıldı ve on-
larca afiş asıldı. 

Düsseldorf: Oberhausen’da 28 Ha-
ziran’da yapılacak Grup Yorum Kon-
seri için; Düsseldorf da 200 adet el ila-
nı 100 afiş asıldı.

Mannheim: 10 Mayıs akşamı ise
Worms AKM`nin düzenlemiş olduğu

açılış gecesinde konser standı açılma-
sıyla konser çalışması yapıldı. Açılan
stantta insanlara konser hakkında bil-
gi verilirken 30 adet konser bileti, 8 adet
halkın elleri albümü ve ayrıca çok sa-
yıda yürüyüş ve tavır dergileri halka
ulaştırıldı.

Birgün sonrasında ise uğrak yeri
Karlsruhe Akm olmuştu. Burada ger-
çekleştirilen toplu kahvaltıya katılan
konser gönüllüleri konser hakkında
bilgilendirme yaparak Karlsruhe böl-
gesinde birlikte nasıl bir konser çalış-
ması yapılacağı üzerine sohbetler edil-
di ve ilk etapta toplu bilet alınarak des-
tek olundu.

Duisburg: Anadolu Gençlik Duis-
burg´da 3. Irkçılığa Karşı Tek Ses Tek
Yürek Grup Yorum Konseri çalışması
yaptı.  16 Mayıs 2014 tarihinde Al-
manya’nın Duisburg şehrinde merkez
tren istasyonu çevresinde ve şehir mer-
kezinde, afişleme yapılarak el ilanı
dağıtıldı. Toplam 30 afiş, 100 el ilanı da-
ğıtıldı ve 8 bilet verildi. 

Avusturya: Avusturya Anadolu
Federasyonu, 17 Mayıs Cumartesi
günü Avusturya’nın başkenti Viya-
na’da Naziler’in yürüyüşüne karşı dü-
zenlenen Anti-Faşistlerin yürüyüşüne
katıldı. Yaklaşık 1000 kişinin katıldığı
yürüyüşte yerel bir kanal Grup Yorum
elemanlarıyla röportaj yaptı. Daha son-
ra 28 Haziran’da Almanya’nın Ober-
hausen şehrinde Irkçılığa karşı yapıla-
cak olan Grup Yorum konserine çağrı
yapıldı.

Yine bu yürüyüşün ilerleyen daki-
kalarında polis anti-faşistlere  saldırdı.
Burada Halk Cepheliler’in de aralarında
bulunduğu 37 kişi gözaltına alındı.
Çıkan çatışmalarda yaralananlar da
oldu. Bir kişinin bacağı kırıldı.

Yine 17 Mayıs akşamı ise Viyana

Wr.Neustadt bölgesinde Berndof Pir
Sultan Abdal Kültür Derneği’nin dü-
zenlediği 20.Yıl programına katılındı.
Burada 50 adet Grup Yorum konser bi-
leti, 30 adet Yürüyüş Dergisi satıldı. Ay-
rıca bütün masalara konser bildirisi bı-
rakıldı. Kurulan stantlardan duyurular
yapıldı. 

Aynı gün yine Viyana merkezde çe-
şitli etkinliklere katılıp kitle çalışması
yapılarak toplam 200 adet bilet satıldı.

St.Pölten'de Alevi Kültür Merke-
zi'nin düzenlediği kahvaltı buluşması-
na katılarak konsere katılım çağrısı
yapıldı.38 adet bilet verildi. Bildiri
dağıtıldı. 

Daha sonra Grup Yorum elemanla-
rıyla birlikte Viyana merkeze geçilerek,
Anadolu Federasyonu'nun düzenlediği
toplantıya katılındı. Yaklaşık 40 kişinin
katıldığı toplantıda, komiteler ve böl-
geler belirlendi. Biletler dağıtıldı. Tür-
kiye'deki Bağımsız Türkiye konseri
çalışmaları anlatıldı. Komitelere bura-
da 850 adet bilet verildi.

Öğleden sonra ise düzenlenen bir
düğüne katılıp konserin duyurusu ya-
pıldı, biletler satıldı.

Fransa: Fransa’da 17 Mayıs 2014
günü Fransa Anadolu Gençlik’ten 4
genç Grup Yorum’un 28 Haziran
2014’te vereceği 3. Irkçılığa Karşı Tek
Ses Tek Yürek konseri için Melun
şehrinde afişleme ve bilet satışı yaptı-
lar.

Grup Yorum tişörtlerini giyen genç-
ler Saat 11’de Place Saint Jean’da bu-
luştular. Ardından gençler konser için
afişlemeler yaparken çevredeki resto-
ranlara ve kahveye de girip konserin du-
yurusunu ve afişlerini asıp bilet sattılar.

Sabah 11’00’den 14.00’’e kadar
yapılan afişleme çalışmasında 50 tane
afiş asıldı. 3 tane bilet satıldı.

Türkiye Halkının Örgütlü Gücünü Faşizme ve Irkçılara Gösterelim!
Soma'nın, Berkin'in, Katledilen Esnaflarımızın Hesabını Sormak İçin 

Grup Yorum Konseri’nde 
Ellerimizi Birbirine Kenetleyelim
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DEVRİMCİ TUTSAKLARLA
VE BASKIYA UĞRAYAN DEV-
RİMCİLERLE DAYANIŞMA FO-
NU’nca  10 Mayıs'ta Atina'da, iktisat
fakültesinde düzenlenen bir etkinlik-
te F Tipi Film gösterimi yapıldı.
Film gösteriminden önce Halk Cep-
hesi adına bir kişi Türkiye’de F ti-
pinde yaşananlar ve Yunanistan’da
Özgür Tutsakların yapılan işkence ve
hak gasplarını anlattı. Filmi yakışık 50
kişi izlerken, film sonrası F tipleri ve
Türkiye’de yaşananlara dair filmi iz-
leyenlerden sorulara geldi.

10 Mayıs’ta Profilya 13 Ma-
yıs’ta Atina’nın en işlek caddelerin-
den olan Ermo Caddesi’nde masalar
açıldı.

Profilya Meydanı’ndı saat 14.00’te
açılan masada iki saat içinde bin
adet bildiri Yunan halkına ulaştırıldı. 

13 Mayıs’ta Ermo Caddesi’ne
masa açıldı. Saat 14’te açılan masa-
nın etrafına dövizler asıldı. 16’ya
kadar açık kalan masada bin adet bil-
diri dağıtıldı, imza toplanıldı.

Yunan Devletine;
İşkence Yapmak
Şerefsizliktir

Yunanistan’ın Naflion Hapisha-
nesi’nde Özgür Tutsak Bilgehan Kar-
pat’a onursuz arama dayatmasında bu-
lunulmuştur. Hapishane girişinde gar-
diyanlar hiçbir şey sormadan Bilge-
han Karpat’a işkence yapmışlardır. İş-
kenceye ve onursuz aramaya karşı
Özgür Tutsak Bilgehan Karpat beş
günlük açlık grevine başlamıştır. 

Devrimci Tutsakları İade
Etmek, Faşizmle İşbirliği
Yapmaktır

Yunanistan’ın başkenti Atina’da
Koridallo Hapishanesi’nde tutulan
Özgür Tutsak Ahmet Düzgün Yüksel,
Almanya’ya iade edilmek üzere ha-
pishaneden zorla alındı. 

Tutsaklarımız
Onurumuzdur
İsviçre TAYAD Komitesinin ge-

lenekselleştirdiği kahvaltı buluşmaları
bu kez Basel Boran Kültür Merke-
zi’nde gerçekleşti. Pazar günü yapı-
lan kahvaltı buluşmasına yaklaşık
yirmi kişi katıldı. Kahvaltının so-
nunda TAYAD’lılar Avrupa’daki tut-
sakların durumuna ilişkin aldıkları
yeni bilgileri paylaştılar. 

Basel’de düzenlenen İbrahim Kay-
pakkaya’yı anma gecesine davetli
olarak katılan TAYAD’lılar gecede
stant açtı. Geceye gelenlerden hasta
tutsakların serbest bırakılması için
imza kampanyasına 120 imza topla-
yan TAYAD’lılar, tutsakların tecriti-
ni kırmak için de 10 posta kartı yaz-
dırdılar, tutsak ürünlerini sergilediler.

Direnmeyen Çürür
Direniş Bir Kez
Daha Kazandı

Stuttgart-Stammheim Hapishane-
si’nde bulunan Özgür Tutsakları-
mızdan Anadolu Federasyonu üyesi
Özgür Aslan, ağır tecrit koşulları ve
hak gasplarını protesto etmek için 29
Nisan 2014 tarihinde başlattığı süre-
siz açlık grevi direnişi, 12 Mayıs
günü taleplerinin kabul edilmesi so-
nucu zaferle sona erdi.

Özgür Aslan’ın talepleri şunlardı:
Ziyaret hakkı, mektuplaşma hakkı, ya-
yın alma, tedavi olma, tedavi amaç-
lı spor yapma, havalandırma hakkı,
savunma hazırlanabilmesi için gerekli
araç-gereç sağlanması haklarının geri
verilmesi.

“Tutsakların Sesi”
Mektup Sergisi 
İsviçre’nin Zürich şehrinde “Tut-

sakların Sesi” başlığıyla mektup ser-
gisi açılıyor. Çeşitli ülkelerden der-
lenen tutsak mektuplarından oluşan

serginin çalışmaları İsviçre TAYAD
Komitesi tarafından hazırlandı. Büyük
çoğunluğunu Türkiye’deki tutsak
mektuplarının oluşturduğu sergide
Almanya, Meksika, Filistin ve
Çin’den tutsak mektupları da yer alı-
yor. Mektuplar orijinal dillerinde ve
altlarına tutsakların kısa geçmişleriyle
mektupların ana teması Almanca ya-
zılı olarak sergilenecek.

İlki Zürich’te yapılacak sergi 30-
31 Mayıs tarihleri arasında Peştaloz-
zi Bibliothek Hardau’da saat 10.00 ile
19.00 arasında açık olacak.

Özkan Güzel'i Zulmün
Elinden Çekip Alacağız

Almanya Duesseldorf’ta, 14 Ma-
yıs saat 09.30’da Özgür Tutsak Özkan
Güzel’in mahkemesi başladı. Mah-
kemeye Özkan Güzel’e Özgürlük
Komitesi ve Linke Zeitung gazetesi
çalışanı Alman gazeteci katıldı. Öz-
kan salona giren arkadaşlarını zafer
işaretiyle selamladı.

Mahkeme yaklaşık 1 saat süren id-
dianamenin okunmasıyla başladı. 

Sonrasında mahkeme heyeti tara-
fından Özkan Güzel’in dostlarına
gönderdiği bütün mektuplar tek tek
Almancaya çevrilmiş haliyle okundu.

9.30’da başlayan mahkeme
12.00’da bitirilirken, gerekli çeviri ve
yazışmaların yapılacağı gerekçesiy-
le 15 Mayıs gününden 21 Mayıs
günü saat 09.30’a ertelendi. Alınan
bilgiye göre Özkan Güzel 2 gün önce
Monchengladbach Hapishanesi’nden
Wuppertal Hapishanesi’ne nakledil-
ği ve bundan sonra o hapishanede ka-
lacağı bildirildi.

Almanya’nın Mönchengladbach
şehrinin hapishanesi önünde, 4 Ma-
yıs günü Özkan Güzel için 20 kişinin
katıldığı bir eylem yapıldı.

Eylem süresince sloganlar atıldı,
halaylar çekildi ve Grup Yorum tür-
küleri çalındı.

Zulmün Olduğu Yerde, Tutsaklarımızı
Sahiplenenler Hep Var Olacak
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Haziran Ayaklanması’nın yıl-
dönümüne az kaldı. Adalet ara-
yışımız ülkemizin dörtbir ya-
nında çok çeşitli biçimlerde sü-
rüyor. Sadece ülkemizde değil,
Avrupa’da da sürüyor. 

Almanya’da NSU çetesi ta-
rafından öldürülen insanlarımız
için de adalet isteğimizi yük-
seltmeliyiz. 

Bir yıl önce 8 Haziran
2013’te Almanya’da “Irkçılığa
Karşı Tek Ses Tek Yürek” Grup
Yorum konserimizin ikincisini
düzenlemiştik.  

Ülkemizde nasıl ki, “Ba-
ğımsız Türkiye” konserlerimiz
gelenekselleşmişse,  Avrupa’da
yaptığımız “Irkçılığa Karşı Tek
Ses Tek Yürek’ konserlerimiz de
gelenekselleşti. Her geçen yıl
Avrupa’da yaşayan  halkımız
hangi ülkede yaşıyor olursa olsun,
daha çok Almanya Oberhausen şeh-
rinde yaptığımız bu konsere katıl-
maktadır. Geçen yıl 14 bin yürek hep
bir ağızdan, Avrupa’da yükselen ırk-
çılığa ve ülkemizdeki faşizme karşı
süren ayaklanmaya destek vermek
için sesimizi haykırmıştık. 

Bu yıl 3.sünü düzenleyeceğimiz
“Irkçılığa Karşı Tek Ses Tek Yürek
Grup Yorum Konseri” yine Al-
manya Oberhausen’nin König-Pil-
sener-Arena’sında, 28 Haziran’da
yapılacak.  

Berkin Elvan'a
Adalet İçin Irkçılığa
Karşı Tek Ses, Tek Yürek
Konseri’nde Buluşalım!

Ülkede Bağımsız Türkiye Konseri
nasıl ki her yıl katlanarak büyüyorsa
Biz de Avrupa’da da Irkçılığa Karşı
Tek Ses Tek Yürek Konseri’ni arttı-
rarak büyütmeliyiz. Bunu yapmanın

bildiğimiz tek bir yolu var... ÖR-
GÜTLENMİŞ EMEK!

Geçen yıl 14 bin kişiydik. Bir ön-
ceki yıla göre daha kalabalıktık...
Bu sene daha büyük bir iddia ile ge-
çen yılki rakamın üstüne çıkmalıyız.
Oberhausen Arena’yı tıka basa dol-
durmalıyız. 

Bunu nasıl yapacağımızı yukarı-
da belirtmiştik. Komitelerimizi ku-
racağız, örgütleneceğiz... Gecemizi
gündüzümüze katacağız, daha çok
emek harcayacağız. 

Berkin Elvan katledildiğinde Av-
rupa’nın dörtbir yanında halkımız
alanları doldurdu. Avrupa’nın hemen
her yerinde Berkin’e sahip çıktı. 

Bu seneki konserimizi Berkin El-
van’a ve Almanya’da Nazi artıkları-
nın katlettiği işçilerimize Adalet için
yapıyoruz. Grup Yorum konserine ka-
tılmak ve katkı sağlamak Berkin El-
van’ın ve Almanya’da katledilen iş-
çilerimizin katillerinden hesap sormak
demektir.  Onların katillerini yargı-

lamaktır. 
Avrupa’daki yozlaşma-

ya karşı gelmektir. Irkçılığa
karşı tek ses tek yürek ol-
maktır.  

Avrupa’da Irkçı
Katiller İçin
Ceza İstiyoruz
Berkin Elvan İçin
Adalet İstiyoruz

Ceza ve adalet isteğimi-
zi her yerde dile getirmeliyiz.
7’den 70’e herkese anlata-
bilmeliyiz.  Çocuklarımıza
Berkin Elvan’ı anlatmalı ve
onlardan da arkadaşlarına
anlatmasını istemeliyiz. Ber-
kinlerimizin neden bu yaşta
şehit düştüklerini onların an-
layacağı dilde anlatabilme-

liyiz. 
İki yıldır yapıyoruz bu konserle-

ri... Yoğun bir kampanya sürdürüyo-
ruz. Hemen hemen Avrupa’nın her ye-
rinde bir hava estiriyoruz. Binlerce ki-
lometreden halkımız otobüsler tutup
geliyorlar... Fakat yine de Avrupa’da
yaşayan Türkiyeli  sayısını hesap et-
tiğimizde, ulaşmamız gereken çok bü-
yük bir kesimin olduğunu bilmeliyiz.
Gerçekten de Avrupa’da sesimizi
duymayan hiç kimse kalmamalı. 

Irkçılığa Karşı Tek Ses Tek Yürek
Konserimizi tek başına bir konser ol-
manın ötesinde, her yıl Avrupa’da ya-
şayan Türkiyeliler’in buluştuğu, or-
tak bir ruhla, coşkuyla, özlemlerini,
öfkesini, düşmana olan kinini hay-
kırdığı, hesap sorduğu bir eylem ha-
line getirmeliyiz... 

Bunun için kapıdan kapıya, so-
kaktan sokağa, mahalleden mahalle-
ye, şehirden şehre konser çalışmala-
rımızı yürütmeliyiz. Her kapısını çal-
dığımız insanı konserimize getire-

AVRUPA’dakiBİZ

Berkin Elvan’a  ve Almanya’da Nazi
Artıklarının Katlettiği İşçilerimize Adalet İçin

3. Irkçılığa Karşı Tek Ses Tek Yürek
Grup Yorum Konseri’nde Buluşalım!

KONSER: 28 HAZİRAN 2014 /
OBERHAUSEN İRTİBAT 

NUMARALARI: 0049 157 508 360 74
-  0049 152 372 945 69 WEB 

ADRESİ:www.facebook.com/3.Irkci-
ligaKarsiTekSesTekYurek
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bilmeliyiz. Onlara Adalet ve Ceza is-
teği talebimizi anlatmalıyız. Bir kişi,
on kişi önemli değil. İşin özü istemek
ve yapmak. Adalet ve Ceza istekle-
rimiz kitle çalışmasından geçiyor. 

Avrupa’nın herhangi bir şehrinde
tek başımıza olsak bile, o şehirden
yüzlerce kişiyi götürebileceğimize
inanmalıyız. Cephe halktır. Halkı-
mızın olduğu hiçbir yerde Cepheliler
yalnız değildir. Halkımız Cephedir...
Daha öncesinden ilişkimizin olup
olmamasının, insanları tanıyıp tanı-
mamamızın bir önemi yoktur... Hal-
kımıza güvenmeliyiz. Onların bi-
zimle birlikte olacağına inanmalı-
yız. Yüzlerce kişi bu çalışmada gö-
nüllü olacaktır. 

Kendimizi ve yeni insanları bunun
için seferber etmeliyiz.

Konserin katılımını bu yıl  yük-
seltmek için kendimize geçen yılla-
ra göre daha büyük hedefler koyma-
lıyız. 

İki yıldır bu konserlerimizde hiç
de küçümsenmeyecek tecrübeler edin-
dik. 

Tecrübe; yapamadıklarımızda ders
çıkartmaktır. Geçen yıllarda yapa-
madığımız, eksik bıraktığımız, keşke
şöyle yapsaydık dediğimiz şeyleri
bu sene yapacaklarımızın en başına

koymalıyız. 
Daha önce gidemediklerimize

gitmeliyiz. 
Daha önce gittiklerimizi ise ça-

lışmalara dahil ettirmeliyiz. Her-
kesin en az bir tanıdığı vardı. 

Tanıdığının da bir tanıdığı var.  
Evet tekrar olacak ama, o tanı-

dığının tanıdığının tanıdığı var. 
Bu böyle devam eder. Eğer Avru-

pa’daki ırkçılık, asimilasyon,  yoz-
laşma sorunları ve Türkiye’deki ada-
letsizliği yeterince anlatabilirsek, ki
anlatamamamız için bir neden yoktur.
O zaman hiç kimse de aksini iddia
edemeyip, konserimize katkıda bu-
lunmama gibi bir tavır sergilemez.  

28 Haziran 2014 tarihinde dü-
zenleyeceğimiz 3. Irkçılığa Karşı
Tek Ses Tek Yürek Konseri’ne katıl-
mak için, her yıl olduğu gibi bu yıl da
birçok ülkeden şehirden otobüsler
kaldırıyoruz. 

Bu yıl diyoruz ki: 
BİR OTOBÜS DE SEN DOL-

DUR!
Her yıl olduğu gibi konser günü ve

öncesinde gönüllüler çalışmaktadır.
Bu yılda öyle olacaktır ve diyoruz ki: 

BU YIL SENDE GÖNÜLLÜ
OL VE  YENİ BİR GÖNÜLLÜ
BUL!

Her yıl olduğu gibi konserin ön-
cesinden Grup Yorum üniversiteler-
de, çeşitli kurumlarda söyleşiler ve-
riyor.

BU YIL SENDE  BİR TANE
SÖYLEŞİYİ ÜNİVERSİTENDE
VEYA KURUMUNDA ÖRGÜT-
LE

Tüm Halkımıza! 
Tüm Dostlarımıza! 
Tüm Sevenlerimize! 
Avrupa'daki Tüm Ailelerimize

Sesleniyoruz! 
Bu Konser Sizin Konseriniz,

Bu Acı Da, Bu Öfke De...  Avru-
pa'da Da Türkiye'de De Faşizmin
Saldırılarıyla Ölen Biziz! 

O ZAMAN BİRLEŞTİRELİM
ELLERİMİZİ! BİRLEŞTİRELİM
HALKIN ELLERİNİ! TEK SES,
TEK YÜREK OLALIM! GÖNÜL-
LÜ OLALIM, GÖNÜLLÜ BULA-
LIM... KONSERİ DUYMAYAN BI-
RAKMAYALIM! DUYANLARI
KONSER SALONUNA TAŞIYA-
LIM! 

BERKİN İÇİN, AVRUPA'DA
KATLEDİLEN İNSANLARIMIZ
İÇİN; IRKÇILIĞA, FAŞİZME KAR-
ŞI GÖREV BAŞINA!

Grup Yorum’un 24 Mayıs’ta Adana'da yapılacak konseri için 19 Mayıs günü;
Akkapı Mahallesi’nde 150, Şakirpaşa Mahallesi’nde 150, Denizli Mahallesi’nde
100, Merkez ve Baraj Yolu’nda 2500 afiş asıldı.

Bir sonraki günde çalışmaya devam edildi. Doğal Park Amfi Tiyatro'da yapı-
lacak olan Grup Yorum konserinin çalışmaları, Baraj Yolu Gençlik Meydanı’nda
devam etti. Dev-Genç'liler tarafından açılan masada halk Grup Yorum konseri-
ne davet edildi. Açılan masada ayrıca konser biletleri de halka ulaştırıldı.

Aynı gün Baraj Yolu’ndaki Duygu Cafe
önünde ve Çakmak Caddesi Kültür Sokak’ta
masa açılarak el ilanı dağıtıldı. Ayrıca Ada-
na’nın birçok bölgesine 3000 pul yapıştırıldı.

Çağrıda; "Halklar ve özgürlükler müca-
delesindeki 2785 öğrenciyi tutsak eden, Ber-
kin Elvan'ı sokak ortasında başından vuran, So-
ma'daki işçileri katleden bu düzene ve devle-
te karşı Grup Yorum'un Adana konseri bir mü-
cadele çağrısıdır. Herkesi 24 Mayıs'ta yapa-
cağımız Grup Yorum konserine bekliyoruz" de-
nilerek masa çalışmasına son verildi.
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Grup Yorum
Halkın Sesidir
Kocaeli'nin Bayındırlık böl-

gesinde Grup Yorum konseri için
19 Mayıs’ta 50 afiş asıldı. Kon-
ser afişlerinin yanında 30 adet de
“Tutsak Öğrenciler Serbest Bıra-
kılsın” kampanyasının afişleri
asıldı.

20 Mayıs’ta ise İzmit Merkez
Yürüyüş yolunda Grup Yorum
‘un 29 Mayıs’ta İzmit'te verece-
ği konser için bildiri dağıtımı
yapıldı.

Konserimiz Zulme Karşı
Mücadele Çağrısıdır



Berkin 15 yaşındaydı. 269
gün sonra yani 15’ine bastı-
ğında Okmeydanı Hastane-
si’nde hayata gözlerini yum-
du. Berkin Gezi ayaklanma-
sı döneminde polis tarafından
atılan gaz fişeğiyle başından
vurularak, 269 gün komada
kaldı. 

Berkin vurulduğunda 14
yaşındaydı. O sabah ekmek
almaya giderken polisler Ber-
kin'i hedef aldılar. 

Okmeydanı çocuğuy-
du Berkin... İstanbul'un
Okmeydanı mahallesinde,
direnişin sıcağında bü-
yüdü. 

Berkin bir Dev-
Genç’liydi. 

Ben de bir Dev-
Genç’liyim. Ben de 15
yaşındayım. 

Berkin doğum günü-
ne komada uyuyarak gir-
di. Ben ise o sırada Avus-
turya'da 15’inci doğum
günümü ayakta ve sağlıklı kutladım. Aklımda sürekli ben
de Türkiye'de, Berkin'in hastane önünde olsaydım, yanı-
başında destek verebilseydim düşüncesi vardı. 

Berkin 269 gün boyunca direnirken, ülkede Dev-
Genç’liler hastane önünde 269 gün boyunca Berkin'i sa-
hiplenirken, biz de burada aynı duygularla, aynı hesap
sorma bilinciyle Berkin'i eylemlerimizle sahiplendik. 

Berkin'le aramızdaki tek fark, ben Avrupa'dayım, o Tür-
kiye'de. Ama biz de Berkin'in açtığı yollardan ilerliyoruz.
Berkin'in yerinde ben de olabilirdim. Ben de ekmek al-
maya giderken, polis tarafından hedef alınabilirdim. 

Siz de hiç düşündünüz mü aynı şeyler benim başıma
gelebilirdi diye? 

Ben düşündüm ve kendimi Berkin'in yerine koydum.
269 gün boyunca Berkin'le birlikte direndim. 3 milyon
halkımızın kucağında uğurlandım sonsuzluğa. Halkımızın
gücüyle uğurlandım. Emine teyze ile aynı taşı attım sa-
panımla. Mahalledeki tüm halkımızla aynı biber gazını
soludum. Omuz omuza direndiğim arkadaşlarımın, abi-
lerimin, ablalarımın, zulüm altında gözaltına alındıkla-
rına, tutuklandıklarına şahit oldum. Nasıl durabilirdim
ki yerimde? 

Şimdi ise Ethem abinin omuzlarında, Hasan Ferit, Ali
İsmail Korkmaz, Abdullah Cömert, Mehmet Ayvalıtaş,
Ahmet Atakan abilerimin yanındayım. Mehmet İstif abim

yeni geldi yanımıza. Gezi şehitleri
arasından en küçükleri benim. 

Küçüğüm diyorum ama aslında
abilerimin hepsi de genç. Sizce ne-
den bu iktidar gençleri hedef alıyor?
Düşündünüz mü? Ben düşündüm ve
bence bu iktidarın bizi hedef alma-
sının nedeni, geleceğe dair umudu
yok etmek istemesidir. AKP iktidarı
gençleri hedef alıyor, çünkü genç-
ler sorgulayandır, zulme boyun

eğmeyendir,
sınır tanıma-
yanlar, önüne
s t a t ü k o l a r
koymayanlar-
dır. Bunun
için AKP ikti-
darı bizim
gözü karalığı-
mızdan korku-
yor, katlediyor.
Ama ben hesa-
bımızın sorula-
cağına inanıyo-

rum. Halkın ada-
letinin yerini bulacağını, üç milyon halkımızın omuzla-
rında sonsuzluğa uğurlanırken gördüm. Ben Umudun Ço-
cuğu olarak büyüdüm, Umudun Çocuğu olarak direndim,
Umudun Çocuğu olarak da şehit düştüm. 269 gün boyunca
daha komadayken abilerim, ablalarım, kardeşlerim beni
hiç yalnız bırakmadılar. 

Şimdi düşünüyorum da: Avrupa'da gençlerimiz ken-
dini ne kadar yalnız hissediyorlar değil mi? Bireyselli-
ğin dayatıldığı yerde, yalnızlık vardır. Örgütlülüğün sa-
vunulduğu yerde sahiplenme vardır. Kilometrelerin
önemi yoktur, uzakta da olsak, uzağı yakınlaştıracak olan
bizleriz. Dünyanın öbür ucunda da olsak, Umudun olduğu
yerde emperyalizme ve faşizme karşı mücadelemiz sü-
recektir. Umut biziz, biz var oldukça, şehitlerimizin anı-
ları da mücadelemizde yaşayacak. 

Berkin şehit düştü ama yeni Berkin'lerle umudu bü-
yütüyoruz. Avrupa'da da Berkin için ADALET talebi-
mizden vazgeçmeyeceğiz. 

28 Haziran'da biz de Avrupa'daki Dev-Genç’liler
olarak, Berkin için ADALET talebimizi onbinlere ta-
şıyacağız. 

Avrupa'da bir Dev-Genç’li 

AVRUPA’da 
Hayatın Öğrettikleri Umut Biziz!

Hepimiz Birer Berkin’iz
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“Düşmanın her zaman zayıf bir tarafı vardır”
Murat Gül

YitirdiklerimizYitirdiklerimiz

Bağımsızlık Demokrasi Sosyalizm
Mücadelesinde

1 Haziran - 7 Haziran

C e v a h i r, yoldaşları Mahir ve Ulaş’la
bi r l i k t e THKP-C’nin kurucu ve önder kad-
rolarından biriydi. Önder kadrolar olarak,
THKP-C’nin yaratılmasında, halk kurtuluş sa-
vaşının başlatılmasında ve devrimci hareketin
o dönem tarihinin her aşamasında birliktedirler.
Birbirlerinden ayrı zaman ve mekanlarda,
fakat aynı direniş geleneğinin yaratıcısı olarak
ölümsüzleştiler. Cevahir, 1970 Aralık’ında oluşturulan
11 kişilik Geçici Genel Komite’nin üyelerinden biriydi.
Genel Komite’de yapılan ilk işbölümünde Kürdistan
sorumluluğunu üstlenmişti... 17 Mayıs 1971’de İsrail’in
İstanbul Başkonsolosu Efraim Elrom’un kaçırılması
eyleminde de yoldaşları Ulaş Bardakçı ve Mahir
Çayan’la birlikteydi. İşte bu birliktelikten bize “Mahir
Hüseyin Ulaş, Kurtuluşa Kadar Savaş” sloganı miras
kaldı. 1 Haziran 1971’de İstanbul Maltepe’de, bir evde
yoldaşı Mahir Çayan’la birlikte kuşatıldı. “Teslim ol”
çağrılarına verdikleri cevap, devrimci hareketin gele-
neklerinden biri oldu. Direniş sonucunda Mahir yaralı
olarak tutsak düşerken, Cevahir düşüncelerini ve ey-
lemini bizlere yadigar bırakarak şehit düştü.

Hüseyin  CevahirSadık Mamati, 1974 Rize do-
ğumludur. Afyon Kocatepe Üniver-
sitesi’nde Dev-Genç saflarında mü-
cadeleye katıldı. Tutsaklıklar yaşadı;
tutsaklığı bittiğinde tereddütsüz mü-
cadeleye devam etti. İstanbul’da
Topkapı Bölge Sorumluluğu yaptı.
Daha sonra silahlı birliklerde görev
aldı. Selçuk Akgün, mücadeleye
12 Eylül öncesi başka bir siyasi
hareketin saflarında başladı.’80
sonrası adli bir olay nedeniyle 5
yıl tutuklu kaldı. ‘93’te firar etti...
Bu dönemde devrimci hareketle
ilişki kurdu. Yaşı 40’ı aşmıştı ama
bu onun için bir engel değildi. O
bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm

için savaşmak  istiyordu. İstanbul’da silahlı birliklerde
görevlendirildi. Amerika’nın Yugoslavya halkına
saldırısını protesto etmek için 4 Haziran 1999’da
ABD İstanbul Başkonsolosluğu’na karşı düzenlenen
bir eylem sırasında Türkiye devrimci hareketinin
anti-emperyalist çizgisinin temsilcileri olarak şehit
düştüler.

Sadık MAMATİ

Selçuk AKGÜN

1960 Trabzon doğumludur. Dev-
rimci hareketin 12 Eylül Cuntası’na
karşı direnişini örgütlemeye çalışan
kadrolarındandı. Çeşitli mahalleler-
den sorumluydu. Cunta hüküm sü-
rerken, İstanbul polisinin, “Onu öl-
düreceğiz” diye gönderdiği haberlere
meydan okuyarak, şehit düştüğü
tarihe kadar kavgayı sürdürdü. 1

Haziran 1982’de İstanbul Maslak’ta girdiği çatışmada
şehit düştü.

Tahsin Elvan

1978 yılında Bulgaristanʼdan Türki-

yeʼye göç etti ve devrim mücadelesine
katıldı. 15 yıllık mücadele hayatının 8
yılını hapishanede geçiren Metin Türker,

işkencelerden kaynaklanan rahat-
sızlıkları tedavi edilemediği için 5 Haziran

1993ʼte Bursaʼda yaşamını yitirdi.Metin Türker

Erzincan doğumlu olan Murat,
1989’da İstanbul Gaziosmanpaşa
bölgesinde örgütlü çalışma içinde
yer aldı. Silahlı örgütlenmede gö-
revlendirildi. Tutsak düştü, bir öz-
gürlük eylemiyle yeniden görevinin
başına döndü. 5 Haziran 1993’te
Ankara Sincan’da bir evde iki yol-
daşıyla birlikteydi. Polis tarafından

kuşatıldıklarında, çatışarak iki yoldaşının kuşatmayı
yarmasını sağladı. Çatışmanın devamında ölüm
mangaları tarafından infaz edildi.

Murat GÜL

Nazım HİKMET 
3 Haziran 1963

Orhan KEMAL
2 Haziran 1979

Ahmet ARİF
2 Haziran 1971

Nazım Hikmet, Orhan Kemal ve Ah-
med Arif, kalemlerini emekçi halkın,
işçi sınıfının hizmetine sunan sanatçı-
lardı. Yazdıkları tüm eserlerinde, halkı
aydınlatmayı amaçladılar; emekçileri
sosyalizm mücadelesine çağırdılar. Bu-
nun bedeli ülkemizde baskılar,  zulüm-
lerdi. Bunun bilincindeydiler. Bu bilinçle
hareket ettiler. Ve baskıların, saldırıların

hedefi oldular. Yaşamları sürgünlerde, hapislerde,
yokluk, yoksulluk içinde geçti. Buna rağmen yazdık-
larından, düşüncelerinden vazgeçmediler. Kalemlerini
burjuvaziye teslim etmediler. Arkalarında onurlu bir
tarih ve halkı aydınlatmaya devam edecek eserler
bırakarak ölümsüzleştiler.

Nazım Hikmet Orhan Kemal

Ahmed Arif



Selçuk Akgün: “Ben bugüne
kadar neden sizden habersiz
yaşamışım sanki...”

Selçuk geçimini hep emeğiyle,
alınteriyle kazanmıştı. Devrimci
hareketle tanışmasından sonra
ise yoldaşları için çalışmaya baş-
ladı. Yaşamın içinde kazandığı
tecrübe ve birikimleri mücadelenin
gelişimi için kullandığı gibi, oğlu
yaşındaki sorumlusundan talimat
almayı da hiçbir zaman gurur
sorunu yapmadı. Tanıştığı gün-
den itibaren kendisine “ben öğ-
renciyim artık” diyordu. Herşeyi
öğrenmeyi istiyordu.

Eylem yapmak, düşmana dar-
beler vurmak için birlikteki diğer
yoldaşları gibi sabırsızdı. Hareket
ile zorunluluktan dolayı kısa bir
süre bağlarının kesildiği bir sırada
da boş durmamışlar, istihbarat
çıkarmışlardı. İstihbarat yaptıkları
yerler arasında emperyalist ku-
rumlar da vardır. Kendileriyle bağ
kurulur kurulmaz şöyle demişti
Selçuk: “Namlumuz soğudu yol-
daş... Düşman boş durmuyor.
Bak, kendine devrimci diyenler
emperyalizmden medet umuyor.
Biz emperyalizme vuracağız. Yü-
reğim kıpır kıpır... Demek ki;
Che’nin başka insanlar, halklar

için duyduğu duygu
bu olsa gerek.
Hani bana
onunla ilgili ki-
tap vermiştiniz
ya... Oradan

biliyorum bunu. Biz de Yugos-
lavya halkı için vuracağız. Ne
kadar onurlu ve asil bir şey! Ben
bugüne kadar neden sizden ha-
bersiz yaşamışım sanki...” 

Evet, doğru söylüyordu.
Che’nin taşıdığı duygulardı bunlar.
Dünyanın neresinde olursa olsun
başka halklar için de ölebilmek,
eylem yapabilmek, kurşun sıka-
bilmek... Onurlu ve asil bir duy-
guydu. Selçuk bunu dolu dolu
yaşıyordu. Soğukkanlılığı ile he-
men kendini hissettiriyordu. Çünkü
onda bir emekçinin, halktan bir
insanın kendine güveni ve sabrı
vardı. Alnından boncuk boncuk
akan ter, şimdi artık sadece kendi
ailesinin geçimi için değil, halkının
kurtuluşu için akıyordu. O tüm
davranışları ve yaşamı ile halktan
bir insandı. Onun yaşamı, gelişimi,
halktan insanların ne kadar kısa
bir sürede savaşçı olabileceğini
gösteren çarpıcı bir örnektir. Küçük
burjuvazinin eşim, çocuklarım,
sevgilim kaygısının onda zerresi
yoktu. Mücadele içinde tutsaklık
da vardı ölüm de. Ama inandığı
düşünceler için, bağımsızlık ve
hürriyet için ölmek, ailesine bıra-
kacağı en büyük mirastı. Ve Sel-
çuk bunun bilincindeydi. Çocuk-

larının da devrimci
olması, mücade-
lenin içinde yer
alması konusun-
da sürekli ısrar
ederdi. Koruma
duygusu, bencillik
yoktu onda.

Yapacakları son
eylemin hedefini öğ-
rendiğinde çok sevinmişti.
Yaşamı boyunca ABD onun ka-
fasında erişilmesi zor bir güçtü,
halkların baş düşmanıydı ve artık
onlar bu baş düşmana bir darbe
daha vurmanın coşkusunu daha
eylem öncesinden yaşamaya
başlamışlardı. Eylemleri başarısız
oldu, ancak onların ölümü bile
haydut ABD’yi korkutmaya yetti. 

Selçuk yoksulluğu tanımış,
yıllarca gecekondularda ekmek
kavgası vermiş, geçim sıkıntısı
çekmiş, ama yine de kendini dü-
zenin yolsuzluklarından koruya-
bilmişti. Bu nedenle devrimci ha-
reketin saflarında yeralması  zor
olmadı. Halktan birisiydi, halkın
öncüsü olmaya karar verdi ve
vatanımızın bağımsızlığı için şehit
düştü. Onurlu ve mütevazı ya-
şamı tüm Cepheliler için örnek
oldu. 

Söz veriyoruz Selçuk ve Sadık
yoldaşlar! Emperyalizm dünya
üzerinden silinene kadar sava-
şacak ve anti-emperyalizmin tüm
dünyadaki bayrağı olmaya devam
edeceğiz.

Selçuk AKGÜN'ü Yakınları,
Yoldaşları Anlatıyor

Anıları Mirasımız

15 haftadır haklarını almak için her
Pazar günü Bakırköy Özgürlük Meyda-
nı’nda biraraya gelen Goldaş işçileri; bu
hafta da Bakırköy Özgürlük Meydanı’nda
biraraya geldiler. Yaptıkları basın açıkla-
masının ardından Florya’da oturan GOL-
DAŞ A.Ş patronları Hasan ve Sedat Ya-
lınkaya’nın evlerinin önüne giderek hak-
larını aramaya devam ettiler.  Soma’da
katledilen yüzlerce maden işçisini de anan
Goldaş İşçileri patronların evinin önündeki
basın açıklamasının ardından yarım saat
oturma eylemi yaptı.

Kıraç Kuruçeşme’de 19
Mayıs günü “Taşeronluk Pat-
rona Cennet İşçiye Cehennem,
Taşeronluğu Mezara Gömece-
ğiz Elbet!” yazılı afişler asıldı.
Üç kişinin katıldığı çalışmada
150 afiş Kuruçeşme ve Ha-
dımköy yolu üzerindeki fabrika
duvarlarına yapıştırıldı.

Gün Bizim Gece Bizim Sabır Bizim Hak Bizim Taşeronluk Patrona Cennet, 
İşçiye Cehennem 

Taşeronu Biz Mezara Gömeceğiz!
SİYO öğrencisiyken devrimci mü-

cadeleyi yükseltmek için Ordu Aybas-
tı'ya giden 19 Mayıs 1980’de faşistler
tarafından katledilen Aykut Kaynar
katledilişinin 34. yılında Bolu'da mezarı
başında anıldı. Aykut Kaynar’ın her
yıl mezarı başında düzenlenen törene
bu yıl da Dev-Genç'liler, okul arka-
daşları ve Bolulu arkadaşları katıldı.
Yapılan açıklama ve konuşmalarda Ay-
kut Kaynar’ın faillerinin hala buluna-
madığı, mücadelesinin yükseltileceği
ve hesabının sorulacağı vurgulandı. 

Aykut Kaynar Ölümsüzdür!

57



AKP iktidarı siyasi krizin yarat-
tığı her sıkışmada yargı paketlerine

başvuruyor. 13 yıllık iktidarları boyunca on-
larca yargı paketi çıkarttılar. Adına “ustalık
dönemi” dedikleri, gerçekte halka karşı savaşı
büyüttükleri dönemde, 5 ayrı yargı paketi ha-
zırlandı. Bu paketlerden hiçbiri hak ve öz-
gürlüklerimizi geliştirmediği gibi, mevcut hak-
larımızı da gasp etmeye çalıştı.  Krizlerinin
artarak derinleştiği bu aylarda yeni bir yargı
paketi daha hazırladılar.  Basında 5. Yargı Pa-
keti olarak geçen ve Türk Ceza Kanunu’nda
bazı değişiklikler getiren yasa tasarısı, 12 Ma-
yıs 2014 tarihinde meclise sunuldu. 

Basında bu tasarı ile çocuklara karşı iş-
lenen suçlarda ve kadın cinayetleri suçlarında
cezaların artacağı, uyuşturucu ve hırsızlık
gibi suçlara daha ağır cezalar geleceği gibi ko-
nulardaki düzenlemeler ön plana çıkartıldı. Bu
konular devrimcilerin yıllardır teşhir ve mü-
cadele ettikleri, halkın tepkili olduğu konu-
lardı. Bu nedenle özellikle tasarı ile ilgili bu
düzenlemelerin konuşulması istendi.

Meclise sunulan tasarı 79 maddeden
oluşmaktadır. Tasarıya göre, çocuğu cinsel is-
tismar eden kişi, 8 yıldan 15 yıla kadar ha-
pis cezasıyla cezalandırılacak. Suçun ani
hareketle işlenmesi halinde 4 yıldan 8 yıla ka-
dar hapis cezası verilecek. Çocuklara yöne-
lik bir suçtan dolayı ağırlaştırılmış müebbet
hapis cezası alanlara 30 yıl yerine 39 yıla ka-
dar, müebbet hapis cezası alanlara 24 yıl ye-
rine 33 yıla kadar ceza öngörüyor. 

AKP’nin bu konudaki pratiğini Yeni Şa-
fak yazarı  Hüseyin Üzmez ile ilgili mese-
leden hatırlayacaksınız.  AKP Üzmez’in suç-
larını meşrulaştırmakla yetinmişti.

AKP; kadın cinayetleri, uyuşturucu, ço-
cuk istismarı gibi suçların cezalarını artırarak,
bunlara karşı olduğunu ve bu suçlara karşı mü-
cadele ettiğini göstermeye çalışıyor. Oysa ba-
taklığı yaratan AKP’nin kendisidir. AKP dö-
neminde yozlaşma hiç olmadığı kadar art-
mıştır. Fuhuş vergiye bağlanarak meşrulaş-
tırılmaya çalışılmış, ülkemiz uyuşturucunun
geçiş merkezi haline getirilmiştir. Mahalle-
lerde uyuşturucu devlet eliyle yaygınlaştırıl-
maktadır. Uyuşturucu çeteleri devletin hi-
mayesi altındadır.

Son 10 yılda fuhuş 5 kat, son 5 yılda ka-
dın cinayetleri 4 kat artmıştır. Şimdi ise bunu
gizlemeye, halkta oluşan rahatsızlığı ve öfkeyi
yumuşatmaya çalışıyorlar. Tayyip Erdoğan Af-
yonkarahisar’da, “Kadına el kaldıran in-

sanlığa el kaldırmıştır, çocuğa el kaldıran,
şiddet uygulayan, bir insan dahi olamaya-
cak derecede alçalmıştır. Son hazırlığını yap-
tığımız yasa tasarısı, bu konuyla ilgili cezaları
ciddi manada artıran bir yasa tasarısı ola-
caktır” demişti. Sözde kadınlara ve çocuklara
sahip çıkıyor görünüyorlar.  İcraatları ise bu-
nun tam tersidir. Devlet kendi koruması al-
tındaki çocuklara dahi sahip çıkamamaktadır.
Çocuk yetiştirme yurtları çocuk istismarının
merkezi konumuna dönüştürülmüştür. Ye-
tiştirme yurtlarından çocuklara tecavüz edil-
diği ile ilgili haberler ve şikayetler gelmek-
tedir. Bunun sayısız örneği basına yansımış-
tır.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 81
ilde yaptığı araştırmaya göre, 2008-2011
yılları arasında kaybolan çocuk sayısı 27 bini
geçmiş. TÜİK’in verilerine göre 2008’de ya-
pılan kayıp başvurusu sayısı 4 bin 517 iken,
2012’de bu sayı 12 bin 474’e çıkmıştır. Bu
2008’den 2011’e % 123 artış demek. Kayıp
çocukların büyük bölümü ise Sosyal Hiz-
metler ve Çocuk Esirgeme Kurumu’ndan ka-
çan çocuklardır.   Peki bu çocuklar neden ka-
çıyorlar, kaçan çocukların başına neler geli-
yor? Tahmin etmek zor değildir. AKP ka-
dınlara ve çocuklara yönelik suçları, cezala-
rı artırarak çözemeyeceğinin farkındadır.
Zira böyle bir niyeti de yoktur.  Cezaların ar-
tırılması yalnızca göz boyama amaçlıdır. 

Tasarı idari yargılamada da değişiklik yap-
mıştır. Bu konudaki önemli değişiklik, ace-
le kamulaştırma kararları ile ÇED(Çevresel
Etki Değerlendirme) raporlarının alınması ko-
nusundaki yargılamanın, ivedi yargılamalar
arasına alınmasıdır. Acele kamulaştırmalar-
da -ki bunları son dönemlerde HES’lerde ve
Kentsel Dönüşüm kararlarında yapıyorlardı-
yargılamalar normal yargılamalara göre hız-
lıdır. Şimdi bu yargılamalar daha da hızlan-
dırılacaktır. İvedi yargılamada yürütmenin
durdurulmasına ilişkin kararlara itiraz edile-
meyecektir. AKP bu tasarı ile yine HES’ler
ve Kentsel Dönüşüm konusunda yargıla-
ma aşamasında karşı karşıya kaldığı so-
runları ihtiyacına göre düzenlemek iste-
mektedir. 

Tasarıda basının öne çıkardığı değişik-
lerden bir diğeri hasta tutsakların infazının er-
telenmesi  hakkındaki düzenlemenin değiş-
miş olmasıdır. Şu an ki mevcut düzenleme-
ye göre, hastalık veya engellilik nedeniyle ha-
pishanede hayatını yalnız başına sürdüre-

meyen hükümlülerin cezalarının infazının geri
bırakılması için, “toplum güvenliği bakı-
mından tehlike oluşturmaması” gerekmek-
tedir.  Bunun anlamı şudur. Hasta tutsağın in-
fazının ertelenmesi için devrimci olmaması,
iktidara zarar verici söz ve davranış içinde bu-
lunmayacağını devlete kanıtlaması gerek-
mektedir. Şu an “toplum güvenliliği” için
“tehlikeli” olup olmadığına Terörle Mücadele
Şubesi(TEM) olarak isimlendirdikleri Siya-
si Şube karar vermektedir. Bu tasarı ile
“Toplum güvenliği” bakımından tehlikelilik
unsuruna “ağır ve somut” kriteri eklendi.
Özünde değişen bir durum yoktur. Hapisha-
nede kalamayacak kadar hasta olan birisinin
tehlikeli olup olmadığının araştırılması baş-
lı başına devletin keyfiyetinin, sindirme, bo-
yun eğdirme mantığının ürünüdür. Siyasi Şu-
be’nin bu konuda göz boyamak için bile olsa
olumlu rapor verip basına yansıyacak birkaç
tahliyeye imkân vermediğinden olacak, dü-
zenlemeyi kısmen yumuşatmaya çalışmak-
tadırlar. 

Sonuç olarak, yapılması düşünülen ya-
sal değişiklikler, ne  AKP’nin çocuklara, ka-
dınlara karşı işlenen suçları engellemek is-
tediğini gösterir ne de  uyuşturucunun yay-
gınlaşmasından rahatsız olduğunu.  AKP
bunu yapmak zorunda kalmıştır. Yasal deği-
şiklikler yozlaşma sonucu ortaya çıkan suç-
ları da azaltmayacaktır.  AKP suçların ve gü-
nahların kılıfını bulmakta ustadır. Faize;
nema, yolsuzluğa; ticaret özgürlüğü,  rüşve-
te; hediye olarak bakan bir zihniyet hangi suçu
nasıl engelleyecek?

Sırf balkonundan Başbakana ayakkabı ku-
tusu gösterdi diye evi basılan ve işkence gö-
ren kadının gördüğü muamele kimin talima-
tıyla olmuştur? Peki  Berkin Elvan çocuk de-
ğil midir? Duvara yazı yazdı diye Çanakka-
le’de bir çocuğa dava açıldığında neden bir
tepki göstermedi o halde? Seçim otobüsü
önünde kendisini eleştirdi diye kedi gibi
boynundan sıkıp dava açtırdığı çocuğu, tali-
mat vererek öldürttüğü çocukları korumak mı
istiyor şimdi Başbakan? 1 Mayıs’ta dövdür-
düğü kadınları korumak mı istiyor?

Gerçek şu ki, AKP bütün bu suçların tü-
rediği  bataklığı büyütmüştür, büyütmeye de-
vam edecektir. Bu bataklık göstermelik yasal
düzenlemeler ile değil, halkın kendini güvende
hissetiği, kendini ve ailesini geliştirmeye
imkan bulduğu bir sistemde düzelir. Bu ba-
taklık devrimle temizlenir. 

YARGI PAKETLERİ AKP’NİN
NEFES BORUSUDUR

Halkın 
Hukuk
Bürosu
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ÖÖğretmenimizğretmenimiz

Bugün halkların ihtiyacı, devrimci güçlerin birbirlerini
olumsuzlukla şartlandırması değil,

olumluluğu, birlikteliği, dostluğu geliştirmesidir.

Doğal ki, farklı düşünceler, farklı örgütlenmeleri ve farklı pratiği
yaratacaktır. Önemli olan farklılıkları ön plana çıkartmadan
ortak noktaları esas alarak birlikteliğin, ortak mücadelenin

adımlarını atmaktır. Bunu başaramayanlar
olumsuzluğu körükleyerek, birlikteliği provoke ederek

oligarşinin böl, yönet, güçten düşür politikasına hizmet etmekten,
düşmanı sevindirmekten başka hiçbir sonuç yaratamazlar.

Savaşımız geliştikçe, daha büyük halk kesimlerini örgütledikçe
üzerimizdeki baskılar, saldırılar, komplo ve provokasyonlar da

artacaktır. Bütün bunların üstesinden gelmek,
askeri ve kitlesel olarak gelişmek,

halk kitlelerini daha büyük oranda savaşa katmakla mümkündür.
Bunun daha açık ifadesi, gerillayı kırda ve şehirde geliştirmek,

ihtiyaçlarını gidermek, milisleri her alanda yaymak ve halkı
silahlandırmaktır. Ülkemizdeki siyasal gelişmeler hızlı düşünmeyi,

hızlı hareket etmeyi ve sonuç almayı dayatmaktadır...

Bugün artık herkesin görebileceği biçimde
ülkemizin hemen her bölgesinde özellikle de
devrimci mücadelenin yoğunlaştığı alanlarda

gizli bir sıkıyönetim sürmektedir.
Oligarşinin bütün yasa ve kuralları bir kenara iterek pervasız

davranışları artarak sürecektir. Oligarşinin saldırılarına
karşı koymak, politikalarını bozmak daha büyük ve yaygın askeri
eylemlerle ve sokaklara daha çok kitleleri dökmekle mümkündür. 



in
fo

@
yu

ru
yu

s.co
m

w
w

w
.y

u
ru

y
u

s
.c

o
m

Soma Maden Ocağında Katliam: Resmi Açıklama: 301 Ölü
Soma Maden Katliamı Yağma ve Talan Düzeninin Katliamıdır

HALKIMIZA ATTIĞINIZ TOKATIN, 
TEKMELERİN HESABINI SORACAĞIZ!

Halkı, madencilerle dayanışma
için bile Soma’ya 

sokmayan Başbakan Erdoğan
Soma’da 301 madencinin katili 

Alp Gürkan ile tokalaşıyor

Başbakan Erdoğan’ın
Müsteşarı Erdoğan’ı

protesto eden
Somalı bir madenciyi

tekmeledi... 


