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BERKİN ELVAN’IN VE UĞUR KAYMAZ’IN 
KATİLLERİ CEZALANDIRILSIN!

BERKİN ELVAN’IN VE UĞUR KAYMAZ’IN 
KATİLLERİ CEZALANDIRILSIN!

Örgütümüze Dil Uzatan 
Çaylak Mafya Sedat Peker’i Konuşturan AKP’dir!

Lağım Faresi Mafya Çetelerinin 
Mahallelerimizde Halkımızı 

Zehirlemesine İzin Vermeyeceğiz!

POLİS’İYLE, İT’İYLE, MİT’İYLE SONUÇ ALAMAYAN AKP, 
ŞİMDİ DÜZENİN LAĞIM FARESİ MAFYA ÇÖMEZLERİNİ 

TETİKÇİ OLARAK KULLANIYOR!
TÜM AKP’LİLERİ UYARIYORUZ! 

HALKIMIZIN VE DEVRİMCİLERİN SAÇININ TELİNE 
VERİLECEK ZARARIN HESABINI SİZDEN SORACAĞIZ!
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16 Türk Devleti Yıkıldı! 
17’nciyi de Biz Yıkacağız! 

BAĞIMSIZ DEMOKRATİK HALKIN 
İKTİDARDA OLDUĞU 

SOSYALİST DEVLETİ KURACAĞIZ!



İİ ç i n d e k i l e r
25 Bu Halk Bu Vatan Bizim:

Halk ve vatan sevgisi
özümüzdür

26  Cepheli:
Yoldaşlarımız kuşandığımız
feda yeleğimizdir

27 Halk Düşmanı AKP:
Bizlere yaptıklarınızın
hesabını misliyle ödeteceğiz

28 Sol’un Köşe Taşları:
Seçim hayalleri ve gerçekler;
aslolan adalet mücadelesidir,
düzene karşı mücadeledir!

30 “Sol” emperyalizmin ideolojik
hegemonyası altına girmiştir!

35 Cephe’nin 1 yılı - 3. bölüm

38 Dünden Bugüne Anadolu’da
Halk İsyanları, Halk
Kahramanları:
Bergama Baskını                      

40 “15’inde Bir Fidan
Berkin Elvan” kitabı çıktı...

42 Röportaj: Daha fazla çocuklar
katledilmesin diye adalet
mücadelemizi büyüteceğiz!

43 DHKC: Halk düşmanları
Cephe savaşçılarını
bekleyin... Beklemek sizin
cehenneminiz olacak!
Bekleyin...

4 DHKC: Örgütümüze dil uzatan
çaylak mafya Sedat Peker’i
konuşturan AKP’dir!

8 AKP 34 çete liderinden 22’sini
serbest bıraktı!

11 Paris’te ve dünyada dökülen tüm
kanların sorumlusu
emperyalistlerdir!

14 Charlie Hebdo Katliamı’nın
yaratıcısı emperyalistlerdir!

17 Fransa’nın katliamları
18 Berkin Elvan’ın ve Uğur

Kaymaz’ın katilleri
cezalandırılsın!

20 Gençlik Federasyonu’ndan:
Emperyalizm ve işbirlikçileri
gençliğe gerici ve faşist
politikalar ile sahip olmak

istiyor!

22 Gençliğin Gündeminden:
Halk savaşçılarını değil,

Berkin’in katillerini yargılayın!

23 Röportaj: Dev-Genç
öğrenci meslislerini tüm
Anadolu’ya yayacak!

Halkımızın ve devrimcilerin
saçının teline verilecek

zararın hesabını soracağız!

44 Kamu Emekçileri Cephesi:
Ataması yapılmayan
öğretmenler; size dayatılan
onursuzluğu kabul etmeyin!
Simit satın, polis olmayın! 

45 Sanatçıyız Biz: Çocuklara... 

46 Devrimci Okul:
Yaşamı devrimcileştirmek

48 “Gülsuyu Cephe’dir,
Mücadeledir!”

49 TAYAD:
Avukat görüş kabinlerini

başınıza yıkacağız!

50 Kan parası değil,

adalet istiyoruz!

51 Yürüyüş’ümüzü ülkenin tüm
sokakları duyacak!

52 Halk meclisi toplantılarını daha
da genişletiyoruz!

53 Avrupa’da Yürüyüş:
Kış kampı umutlarla,
coşkuyla başladı ve sona erdi 

55 Anadolu Gençlik:
En büyük terörist
emperyalistlerdir! IRKÇILIK 

56 Yitirdiklerimiz...

58 Kulağımıza Küpe Olsun

59 Öğretmenimiz...

Grup Yorum'un
kuruluşunun 30. Yılı

nedeniyle, Haziran ayı içerisinde
gerçekleştireceği stadyum konserlerinin

tanıtım söyleşileri devam ediyor.
Grup Yorum söyleşilerine tüm halkımız davetlidir.

Tarih: 19 Ocak 2015 Pazartesi - Saat: 19.00
Yer:  Tuzluçayır Cemevi

Adres: Tuzluçayır Mah. Süleyman Ayten Cad.
297. Sokak, No: 7/2 Mamak - Ankara

Tarih: 20 Ocak 2015 Salı - Saat: 19.00
Yer: Ankara Sanat Tiyatrosu

Adres: İzmir Caddesi, Ihlamur Sokak, 
No 7/A Kızılay - ANKARA
İletişim: 0 538 272 53 11

Tavır Dergisi'nin Yeni
Sayısı Çıktı! 09 Ocak 2015
Tavır Dergisi'nin Yeni
Sayısı Çıktı!
Kültür Sanat
Yaşamında 
Tavır Dergisi'nin
Ocak sayısı çıktı. 
Dergiyi İdil Kültür
Merkezi'nden,
Haklar ve
Özgürlükler
Derneklerinden
ve kitapevlerin-
den 
satın 
alabilirsiniz.

www.tavirdergisi.org

Ankara’ da

Organizasyon: İdilcan Kültür Merkezi



Halk kurtuluş savaşçısı Fırat Özçelik’in Dolmabahçe
Sarayı’na gerçekleştirdiği eylemin arkasından çaylak
mafya Sedat Peker bir açıklama yaparak AKP’nin tetik-
çiliğini yapacağını ilan etti ve Gülsuyu’ndaki Mahir Hü-
seyin Ulaş Parkı’nı yakarak halka ve devrimcilere karşı
AKP tarafından nasıl kullanılacaklarını gösterdi.

İnternet üzerinden yaptığı tetikçilik beyanında
şöyle diyor mafya çömezi: 

“Ülkemizde birçok şey normale dönmeye başlamışken,
son günlerde sokakların karışması, cinayetlerin olması,
polislerin DHKP-C örgütü tarafından şehit edilmesi
sadece peş peşe tesadüfen gelişen olaylar diye bizler
tarafından algılanırsa bence büyük bir yanılgıya düşmüş
oluruz. (…) DHKP-C örgütünün Okmeydanı, Gülsuyu
ve de Gazi mahallesinin bir bölümünde yerleşik düzende
olduğunu televizyon seyreden, gazete okuyan bütün
herkes zaten bilmektedir. Belki de sorulması gereken
doğru soru bu insanlara biraz fazla demokratik davra-
nılarak acaba şımarmaları mı sağlanmaktadır?”

Siz Kimsiniz ve
Ne Adına Görev Üstleniyorsunuz? 

Elbette çaylak mafya Sedat Peker’i böyle konuşturan

bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dır! Yaptığı
açıklamadan anlaşılmaktadır ki, mafya çömezi Sedat
Peker, AKP’nin halka karşı açtığı savaşta gönüllü
tetikçiliğe soyunmuş.

Çünkü uyuşturucudan, fuhuştan, kumardan bes-
lenen düzenin lağım fareleri Cephe’nin örgütlü olduğu
hiçbir mahallede ellerini kollarını sallayarak iş yapamı-
yorlar. 

Çünkü lağım fareleri Cephe’nin olduğu hiçbir ma-
hallede uyuşturucu, kumar, fuhuş çarklarını döndüremiyor... 

Senin DHKP-C Hakkında
Yorum Yapmaya Yaşın Yetmez
Çaylak Mafya!
Sümüklü Çakıcıya Sor
Anlatsın Sana DHKP-C’yi!

AKP’nin tetikçiliğini yaparak “çömez”likten “usta”lığa
terfi edeceğinin hayalini kuruyor Sedat Peker. Devrimcilere
saldırarak “usta”lığa terfi edemezsin çaylak Sedat Peker... 

Sen bu  yolda henüz çaylaksın... AKP seni mi buldu
DHKP-C’ye saldırtmak için?

Örgütümüze Dil Uzatan Çaylak Mafya
Sedat Peker’i Konuşturan AKP’dir!

Lağım Faresi Mafya Çetelerinin Mahallelerimizde
Halkımızı Zehirlemesine İzin Vermeyeceğiz!

Polisiyle, itiyle, MİT’iyle sonuç alamayan AKP, şimdi de
düzenin lağım faresi mafya çömezlerini tetikçi olarak kullanıyor!

TÜM AKP’LİLERİ UYARIYORUZ! 
Halkımızın ve Devrimcilerin Saçının Teline Verilecek

Zararın Hesabını Sizden Soracağız!

Tarih: 11 Ocak 2015 Açıklama: 440

DEVRİMCİ HALK 
KURTULUŞ CEPHESİ

Basın Bürosu

Yürüyüş

18 Ocak
2015
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DHKP-C’nin emperyalizmden, faşizmden hesap soran;
halkı için, vatanı için 600 şehit vermiş kanla yazılan bir
tarihi var. Bunu senden önce deneyen çok oldu. DHKP-C
hakkında yorum yapmaya senin yaşın yetmez. 

Tayyip Erdoğan’ın aklıyla hareket etme, git ağaba-
balarına sor... Sümüklü Çakıcı’ya sor, DHKP-C’yi anlatsın
sana... 

Sedat Peker Kimdir?
Sedat Peker aslen Rizeli’dir. Tayyip Erdoğan’ın hem-

şerisi, 1970  Sakarya doğumlu. Almanya’da büyüdü. 

Mafya çömezi Peker önce Susurlukçular tarafından
kullanıldı. Etrafında topladığı çakallarla ondan bundan
bundan para gasp eden, çek senet tahsil eden, zorla
senet imzalatan adi bir çete lideridir. 

Barmen Oğuz Atak’ın, sırtında “Allah” dövmesi bu-
lunduğu gerekçesiyle öldürülmesini azmettirmekten
arandı. Ancak bu, sözde bir “aranma”dır. Her zaman
devletin polisiyle, itiyle MİT’iyle içli dışlıydı. 

1997’de Rize’de kaçakçı Abdullah Topçu’yu öldürmek
suçundan yargılandı. Daha doğrusu yargılanmadı, serbest
bırakıldı. 

Tehditle tahsilat yapmak, zorla alıkoymak, adam öl-
dürmeye azmettirmek ve benzeri suçlardan yedi ay
boyunca “aranan” mafya çömezi, teslim olacağını
bildirerek 19 Ağustos 1998’de Romanya’dan Türkiye’ye
getirildi. Peker’in, daha sonra bir Antalya milletvekiliyle
doğrudan bağlantısı olduğunun açığa çıkması mafya
devlet ilişkisini bir kez daha göstermiştir. 

Mafya çömezi Peker, yargılandığı mahmekede “Eski
bir milletvekili bana mesaj göndererek, ‘Mahkemede
fazla artistlik yapmasın’ dedi. Her şeyi size anlatmak
istiyorum; çünkü ben bunları anlatmazsam şüpheli bir
şekilde intihar edebilirim” diyerek kendisini kullananları
ilişkilerini açığa çıkartmakla tehdit etti ve yargılandığı
davadan tahliye oldu.

Susurluk çetelerinden, kontrgerilla şeflerinden Korkut
Eken’in hapishane masraflarını karşıladı. 

Peker; AKP’nin,  kendinden önceki iktidarlar tarafından
kullanılan başıboş mafya çetelerini hizaya çekmek ve
kendi hizmetine sokmak için düzenlediği operasyonlardan
birinde (2004 yılı) tutuklandı. 2007 yılında 14 yıl 5 ay
hapis cezası aldı. 

“Ergenekon Davası”na da dahil edilen mafya çömezi,
hizaya çekildikten sonra yine AKP tarafından çıkartılan
bir yasa ile serbest bırakıldı... 

Şimdi Tayyip’e biat edip AKP’nin halka karşı savaşında
tetikçiliğe soyunmuştur. 

Arkasında AKP devletinin desteğiyle halka ve dev-
rimcilere saldırarak çömezlikten ustalığa terfi etme ha-
yalleri kuruyor... 

Mafya, Devletin
Gayrimeşru Çocuğudur! 
AKP, 34 Mafya Liderinden
22’sini Serbest Bıraktı!

Oligarşi içi çatışmanın ve mafya düzeni içindeki pas-
tanın paylaşımı nedeniyle devlet mafyaya yönelik zaman
zaman operasyonlar yapar. Bu kimseyi yanıltmasın, ope-
rasyonlar mafyanın devletin suç örgütü olduğu gerçeğini
değiştirmez. İçinde devletin polisinin, askerinin, MİT’inin,
yargıcının, hakiminin, savcısının olmadığı tek bir mafya
operasyonu yoktur. 

AKP de iktidara geldiğinde ilk operasyonları mafya
çetelerine yaptı. 

Bu operasyonların amacı kendinden önceki iktidarların
kullandığı mafya çetelerini denetim altına almak ve kul-
lanmaktı. Nitekim AKP döneminde tutuklu olan 34
mafya liderinden 22’si “hizaya” getirildikten sonra
yine AKP’nin çıkarttığı özel yasalarla serbest bıra-
kılmıştır. Şu anda bu mafya çeteleri AKP’nin emrinde,
halka karşı savaşta kullanılmaktadır.  Yoksul gecekondu
mahallelerindeki uyuşturucu, bu mafya çeteleri tarafından
sattırılıyor, fuhuş bu mafya çeteleri tarafından yaptırılıyor. 

KATİL AKP HAPİSHANELERDEKİ YÜZLERCE
HASTA TUTSAĞI SERBEST BIRAKMAZKEN BU
MAFYA ARTIKLARINI BU PİS İŞLERİNİ YAPTIR-
MAK, HALKA VE DEVRİMCİLERE SALDIRTMAK
İÇİN SERBEST BIRAKMIŞTIR…

Devletten Bağımsız ya da
‘Devletin İçine Sızmış’ Mafya Yoktur!
En Büyük Mafya Devlettir!

Mafya-devlet ilişkisinin siyasi-ekonomik temelleri
eskiye dayanır. Mafya, her halukarda sömürü, yağma,
talan düzeni olan kapitalizmin adaletsizliği içinden
doğmuştur. 

“Devletten bağımsız ya da devletin içine sızmış
mafya çeteleri” yoktur. Çeteleşen, mafyalaşan bir devlet
vardır. Özellikle devrimci mücadelenin geliştiği süreçlerde
mücadeleyi bastırmak için devletin başvurduğu gayri-
meşru yöntemlerdir. 

Mafyanın tarihsel olarak ortaya çıkışı çok daha
eskilere dayanır. 1900’lerin başında emperyalist sistemle
bugünkü karekterini almıştır. 

Emperyalist tekellerin krizinin ağırlaştığı süreçte,
Amerikan işçi sınıfının direnişlerini bastırmak ve sendi-
kaların dize getirilmesi için kullanılmışlardır. Bizim ül-
kemizde mafyanın ortaya çıkışı başlangıçta sendikalara,
işçi grevlerine karşı kullanılmasa da yine düzenin ada-
letsizliğinin ortaya çıkarttığı bir yapıdır. 

Devlet 1960’lı-70’li yıllarda devrimci mücadeleye
karşı doğrudan Amerikan eliyle örgütlenen kontrgerillayı
ve MHP’li faşistleri kullandığı için mafyayı kullanma
gereği duymamıştır. Ancak Abuzer Uğurlu, Oflu İsmail,

18 Ocak
2015

Yürüyüş
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Osman İmamoğlu, Bekir Çelenk gibi mafyalar daha
1970’lerde devrimci mücadelenin gelişmesiyle birlikte
faşist hareket ile iç içe geçmiş ve devrimci mücadeleye
karşı faşist hareketin silah, para gibi lojistik desteğini
sağlamıştır. 

Devletin mafya çetelerini kullanması özellikle 12
Eylül’den sonra olmuştur. 12 Eylül öncesinde devrimcilere
karşı kullandıkları faşist katiller, 12 Eylülden sonra
mafya içinde istihdam edilerek mafya da tamamen
denetim altına alınmıştır.

Mafya, Devletin “Rutin Dışına”
Çıkan İşlerinde Kullandığı
Suç Örgütlerindendir!

1980’lerin başlarında Çatlılar, Kırcılar Asala örgütü
başta olmak üzere daha özel operasyonlarda ve daha
farklı ilişkiler içinde kullanıldılar. Sonra MHP’liler Özel
Tim’lerde istihdam edildi, katliamcılar resmi üniformaya
kavuşturuldu. 

Mafyanın baktığı çek, senet, uyuşturucu, fuhuş, kumar,
kara para aklama, haraç alma, ihale alma, verme işleri
MHP’li faşistlerden devşirme mafya çetelerine bizzat
devlet tarafından verildi. 

Halkı her dönem sindirmeyi esas alan bir ülkede,
baskı ve terörün resmi, gayri-resmi çeşitli biçimleri de
olacaktır. Demirel’in deyimiyle devletin “rutin dışı”
işleri hep olmuştur ve olacaktır. 

“Rutin dışı” ise Susurluk devletinin ta kendisidir. 

Bir milletvekili, bir emniyet müdürü ve devrimcileri
katletmekten idam cezası almış faşist bir katil... Dev-
rimcilerin on yıllardır söylediği ve 1996 yılında, Susurluk’ta
bir kamyon kazasıyla ortaya çıkan mafya devlet ilişkisinin
en somut ifadesi bu... Dönemin iktidar partisi DYP mil-
letvekili Sedat Bucak, İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin
Kocadağ ve devrimcilerin katili, idam cezası ile mahkum
olmuş ve ‘aranan’ faşist Abdullah  Çatlı birlikte silahlarla,
uyuşturucuyla ve dolarlarla dolu çantalarla katliam yap-
maya giderken bir kamyon kazası sonucu tesadüfen
ortaya çıktı... 

Susurluk olayı en çıplak haliyle göstermiştir ki,
oligarşik devletin iradesi dışında bir çete mafya düzeni
yoktur. Çetelerle devletin ilişkisi de, iddia edildiği gibi,
devlet içindeki kimi unsurlarla sınırlı bir ilişki değildir.
Organik bir ilişkidir ve en açık ifadesini Susurluk’ta
bulan kontrgerilla politikalarının bir ürünüdür. 

Şu çok açıktır ki, devlete rağmen hiç kimse mafya
işleri örgütleyemez. Yapmaya kalkanın ömrü kısa olur.
Çünkü, bu faaliyetlerin babası her zaman MGK olmuştur,
ordu olmuştur; MİT, polis, hükümet, TBMM olmuştur.
Bugün geçmişten farklı olarak bütün bu ilişkiler AKP’nin
kontrolü altında toplanmıştır. 

12 Eylül Öncesinde Devrimcilere Karşı
Tetik Çeken Faşist Katiller
Devletin Mafyacısı Oldu

Sümüklü Alaattin Çakıcı’dan, Drej Ali’ye, Nurullah
Ağansoy’dan, Oral Çelik’e, Haluk Kırcıdan, Ali Fevzi
Bir’e, Sami Hoştan’dan, Tarık Ümit’e, Abdullah Çatlı’ya,
Kürşat Yılmaz’a, Nihat Akgün’e... kadar bunların  hepsi
de devletin 12 Eylül öncesinde halka karşı savaşta kul-
landığı katilleriydi. 12 Eylülden sonra uyuşturucudan,
kumara, arsa mafyacılığından ihale mafyasına, kumar-
hanelerden barlara, pavyonlara, fuhuştan kadın ticaretine
kadar tüm pis işleri devlet, devrimcilerin ve yurtseverlerin
katledilmesi karşılığında bu faşist katillere havale etti. 

Devletin resmi kurumlarınca yapılmasında düzenin
meşruiyeti açısından sakınca görülen işler, kimi zaman
faşist mafya çetelerine yaptırılmış, kimi zaman da korucu,
itirafçı-JİTEM’cilerden oluşan kontrgerilla örgütlenme-
leriyle hayata geçirilmiştir. 

Sonuç olarak mafya çeteleri devletten bağımsız ol-
madığı gibi en büyük mafya devletin kendisidir...

Çaylak Mafya Çömezi Sedat Peker,
DHKP-C 45 Yıldır Senin Bu
Mafya Devletine Karşı Savaşmaktadır!

Sen önce haddini bil!..

Mafya devletiniz, DHKP-C’nin lideri Dursun Karataş’ı
öldürtmek için sümüklü Çakıcılar’a, Ağansoylar’a,
Nurettin Güvenler’e, Tarık Ümitler’e milyonlarca dolar
yedirdi… 

Tayyip sana neyi vaad etti DHKP-C’ye saldırman
için?

İstanbul’un uyuşturucu pazarını mı verdi? 

DHKP-C’nin Gülsuyu, Okmeydanı, Gazi mahallele-
rindeki etkinliğini kırarsan Kentsel Dönüşüm adı altında
yapılan yağma ve talandan pay mı alacaksın? 

Söyle çaylak Peker, DHKP-C’ye neyin karşılığında
saldırıyorsun? 

DHKP-C’ye Saldırmadan Önce
Tarih Öğren Çaylak Mafya Peker!

Sümüklü Çakıcı’ya git, bu çabalarının beyhude oldu-
ğunu, AKP’ye güvenerek böyle bir işe kalkışmaman ge-
rektiğini anlatsın… 

Neyine güveniyorsun? 

AKP’ye mi? 

Hemşerin Tayyip Erdoğan’a mı güveniyorsun? 

AKP önce kendini korusun… Başkentin göbeğinde
genel merkezini koruyamayan AKP’ye mi güveniyor-
sun… 

Hemşerin Tayyip sarayların içinde sığınaklar yaptırıyor
kendini korumak için, ona mı güveniyorsun? 
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Yoksa 250 bin polisin bağlı olduğu genel müdürlük
binasını koruyamayan işkenceci katil polislere mi güve-
niyorsun?

Onlara güvenme, onlar kendilerini koruyamıyorlar… 

DHKP-C’ye “biraz fazla demokratik davranılarak
acaba şımarmaları mı sağlanmakta” diyor mafya
çömezi? 

“Şımarmak” senin gibi lağım faralerinin işidir. DHKP-
C 45 yıllık tarihini 600 şehit, yüzlerce tutsak, kanla
canla yarattığı değerlerine borçludur. Sizin kokuşmuş
yağma, talan, sömürü, soygun düzeninizi yıkmak için
savaşmaktadır. 

Örgütlü Olduğumuz Hiçbir Mahallede
Mafya Çetelerine İzin Vermedik
Vermeyeceğiz!

Faşist devlet on yıllardır yoksul halkın yaşadığı ma-
hallelerde devrimcilere sıldırıyor. Senin “Okmeydanı,
Gazi, Gülsuyu” dediğin mahallelerde devrimciler onlarca
şehit verdi. Faşist devletin yine de devrimcileri söküp
atamadı o mahallelerden. Senin gibi mafya artıkları Kü-
çükarmutlu’da halkın elindeki gecekondusunu almak
için devlet korumasında yüzlerce defa saldırdı… Çayan
Mahallesi’nde, 1 Mayıs Mahallesi’nde, Gazi’de, Ok-
meydanı’nda yüzlerce kez saldırdılar. Bu mahalleler
devrimcilerin kanıyla kuruldu. Git sümüklü Çakıcı sana
Gültepe’yi anlatsın… 

Tayyip’in Talimatıyla
Devrimcilere Saldırmaktan Vazgeç!

Berkin Elvan’ın katillerinin cezalandırılması için Dol-
mabahçe Sarayı’na yapılan eylemin hemen arkasından
Gülsuyu’ndaki Mahir Hüseyin Ulaş ParkıAKP’nin ta-
limatıyla çeteler tarfından yakılmıştır. Sedat Pekerin
açıklaması Mahir Hüseyin Ulaş Parkı’nın yakılması
ve devamında gelen çete saldırılarının üstlenilmesidir.
Azmettiren olarak mutlaka AKP’den ve  saldıran çetelerden
hasabının sorulacağını halkımıza ilan ediyoruz…

Halkımız! 
Mahallelerimize uyuşturucuyu sokan Sedat Peker,

Mehmet Ali Ağca ve onlar gibi AKP’ye uşaklık yapan,
tetikçilik yapan çetelerdir… AKP uyuşturucu fuhuş,
kumar gibi her türlü yozlaşma politikalarını bu lağım fa-
releri tarafından hayata geçirmektedir. AKP’nin kullandığı
mafya çeteleri her geçen gün daha çıplak şekilde açığa
çıkmaktadır. Çaylak mafya Sedat Peker de bunlardan
birisidir.

Halkımız! Mafya Çetelerinden
Yılmayın, Korkmayın!
Onlar Düzenin Pisliklerinden
Beslenen Lağım Fareleridir! 

Mahallelerimize zorla uyuşturucu sokarak gençlerimizi,
çocuklarımızı zehirlemek istiyorlar… Uyuşturucu bağımlısı
haline getirdikleri gençlerimizi kendilerine tetikçi yapmak
istiyorlar… Baskıyla tehditle kanımızla canımızla kur-
duğumuz mahallelerimizden bizi sürüp evlerimizi, arsa-
larımızı yağma ve talan etmek istiyorlar… 

Arkasına AKP devletini, polisini, mahkemelerini alan
lağım farelerinin mahallelerimizde hakimiyet kurmasına
izin vermeyeceğiz!

Mafya lideri Sedat Peker katil Tayyip Erdoğan’a
kendini kabul ettirmek için  Berkin Elvan’ın cenazesinden
sonra Okmeydanı’nı basmaya gelen ve Cepheliler tara-
fından cezalandırılan Kasımpaşa 1453 adlı çetenin lideri
Burakcan Karamanoğlu’nun babasına bir ev almış.
Burakcan Karamanoğlu’nun cenazesine çelenk de gön-
deren mafya çömezi Peker yaptığı açıklamada, Burakcan’ın
babasına daha önce “taziye ziyaretinde” de bulunmak
istemiş ancak “devlet büyüklerinin ricası” üzerine git-
memiş… Tabi ki, AKP Burakcan üzerinden demagoji
yapabilmek için maya ile olan ilişkilerinin açığa çıkmasını
istemezdi. 

Tayyip Erdoğan “o yavrumuzun suçu neydi, elinde
silah mı vardı” diyor. 

Tabi ki elinde silah vardı ve Tayyip’in Kasımpaşa
1453 adlı çetesi ile devrimcilerin örgütlü olduğu Ok-
meydanı’nı basmaya gelmişlerdi…

Burakcan’ın elinde silah olduğu ve devrimcilere ve
halka karşı kurşun sıktığı emniyetin “elinde ve giysilerinde
atış artığı” yani barut izi tespit edilmiştir” denilen ra-
poruyla kanıtlanmıştır. 

Burakcan AKP’nin kullandığı tescilli bir faşisttir…
Sedat Peker de halk düşmanı bir faşiste sahip çıkarak
AKP’ye kendini ispatlamaya çalışmaktadır. 

Ve son bir haftadır Gülsuyu’nda halka ve devrimcilere
karşı kesintisiz saldırıyorlar.

Tüm Halkımıza İlan Ediyoruz! 
AKP’NİN ÜZERİMİZE SALDIĞI LAĞIM FARE-

LERİNİ KENDİ BATAKLIKLARINDA BOĞACAĞIZ!

AKP’yi Uyarıyoruz!
MAHALLELERİMİZDE HALKIMIZIN, DEVRİM-

CİLERİN SAÇININ TELİNE GELECEK ZARARIN
HESABINI TÜM AKP YÖNETİCİLERİNDEN SORA-
CAĞIZ! 

TÜM AKP KURUMLARI HEDEFİMİZ OLACAK-
TIR! 

BAĞIMSIZ, DEMOKRATİK HALK İKTİDARI
İÇİN MAFYA DEVLETİNİZİ YIKACAĞIZ!

DEVRİMCİ HALK
KURTULUŞ  CEPHESİ
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Devlet, katliamdan talana, haraç-
tan ihaleye  adının geçmesini iste-
mediği tüm pis işlerinde mafya ve
çeteleri kullanır. Ancak bazı dönemler,
devlet ipin ucunu kaçırdığında,  “te-
miz eller”, “çeteler temizleni-
yor”,“Türkiye bağırsaklarını  te-
mizliyor”, “bu sene şu kadar çete
ortaya çıkartıldı” nakaratlarıyla,
mafya ve çetelere çeki düzen vermeye
yönelik operasyonlar yapılır. Bu ope-
rasyonlar,  devletin gerçek yüzünü
ve onun oyunlarını göremeyen bazı
çevreleri de yanıltmaktadır. 

Bazen oligarşi içi çatışmanın so-
nucu,  bazen mafya düzeni içindeki
pastanın paylaşımı nedeniyle  ve ba-
zen de denetim dışına çıkmak iste-
yenleri tasfiye etmek veya hizaya
getirmek için ya da hakimiyetini
güçlendirmek adına, devlet, zaman
zaman, mafyaya yönelik operasyonlar
yapar. Bu operasyonlar bazen sırf
kamuoyunu yanıltmak amaçlı şov
niteliğinde de yapılabilir. Mafya şef-
lerini büyük gürültü ile tutuklar,
sessiz sedasız da tahliye eder. Her
ne vesile ile olursa olsun, birkaç
mafya liderinin tutuklanıp yargılan-
ması ya da gücünün kırılıp tasfiye
edilmesi, mafya ve çetelerin devletin
suç örgütü olduğu gerçeğini değiş-
tirmez. 

Bu operasyonlar, mafya ve çete-
lerle devletin işbirliğine son vermeye,
tasfiye etmeye yönelik operasyonlar
değildir. Trilyonluk mafya piyasa-
sında, parlamento, polis, ordu içinde
kurdukları ilişkilerle ekonomik olarak
büyük güç elde eden fakat buna rağ-
men daha büyük pay isteyen, artık
denetlenemez duruma gelmiş olan
mafya ve çeteleri bir biçimiyle hizaya
getirme, disipline etme operasyon-
larıdır bu operasyonlar. Susurluk’tan
bu yana sürdürülen ve içinde klasik
olarak askerlerin, polislerin, mafya-

cıların, işadamlarının ve bir
kaç bürokratın yeraldığı grup-
lara yönelik operasyonlar, çete
edebiyatı, devletin ve oligar-
şinin rolünü gizlemek içindir.
Çeteler, oligarşinin çetesidir.
Oligarşinin hizmetindeki ve
korumasındaki örgütlenme-
lerdir. Döneme ve koşullara
göre, bunların da biçimlenişi
değişebilir ama bu özünü de-
ğiştirmez. 

Halkın ulusal ve sınıfsal
taleplerine, devrimcilere karşı
oluşturulmuş herhangi bir
mafya ya da çete oluşumunun
şu veya bu kurum, şu veya
bu general, hükümet yetkilisi,
polis şefi tarafından kurulup
kurulmaması önemli değildir. On-
lardan doğrudan açık talimat alıp al-
maması önemli değildir. Kapitalist
düzen; politikalarıyla, ideolojisiyle,
kurumlarıyla, yargısıyla, hükümetiyle,
polisi ve MİT’iyle, Genelkurmay’ıyla
bunları üretiyor ve koruyor. Siyasete
müdahale etmek isteyen, gayri meşru
piyasada pay kapmak isteyen  tüm
gerici, faşist çeteler, faşist devletin
geleneksel yöntemleri komplo ve
provakasyonu kullanıyor.  

AKP İktidarı
Mafya İktidarıdır,
Mafyanın Bütün
Alanlarına El Atmıştır

AKP, uyuşturucu, kumar, fuhuş,
çek-senet tahsilatı, arazi mafyacılığı,
haraç kesme ve tehdit, şantajcılık,
şikecilik vb. mafyanın faaliyet alanına
giren bütün alanları kendi denetimine
almış ve kendisi yapar durumdadır.
Yazımızın ilerleyen bölümlerinde,
ancak bir mafyaya ya da çetelere at-
fedilen bu suçları AKP iktidarı tara-
fından nasıl işlendiğini yazacağız.

AKP,  iktidara geldikten kısa bir
süre sonra, “Türkiye bağırsaklarını
temizliyor” diyerek   birçok mafya
ve çete liderine operasyonlar düzen-
lendi. 2 Haziran 2006 tarihli hemen
hemen bütün gazetelerde “14 çete
hakkında araştırma-soruşturma
yürütüldüğü” haberleri manşetlerden
verildi. 

AKP iktidarı, içlerinde 2 emniyet
müdürü, 2 subay ve 2 astsubayın
bulunduğu Atabeyler, Sauna ope-
rasyonu, Bufalo operasyonu, Sedat
Peker’in tutuklanması, Çakıcı’nın
önce kaçırılıp sonra yurtdışından
getirilmesi, Ergenekon gibi çok sa-
yıda uyuşturucu ve fuhuş operas-
yonları yapıldı. 30’un üzerinde maf-
ya ve çete liderini tutuklattı. 

AKP, bu operasyonların, “maf-
yaya, çetelere karşı mücadele” ol-
duğu propagandasını yaptı. Halkta
“çeteler tutuklanıyor, AKP faili
meçhul cinayetleri çözüyor” izle-
nimi yaratmaya çalıştı. Oysa AKP’nin
amacı, kendi iktidarını güçlendir-
mek, mafya ve çeteleri kontrol al-
tına almak ve kendilerine bağımlı

AKP’nin Mafya ve Çetelere Yönelik Operasyonları; Denetimi Dışına Çıkanları
Hizaya Getirmek veya Onların Hakimiyet Alanlarını Ele Geçirmek İçindir!

AKP 34 ÇETE LİDERİNDEN
22’SİNİ SERBEST BIRAKTI!

1-İsmail Hacısüleymanoğulları, 2-Sedat Peker, 3-Erol
Evcil, 4-Esat Beşok, 5-Sedat Şahin, 6-Alaattin

Çakıcı, 7-Mehmet Ali Ağca, 8-A. Tekin Baykal,
9-Yaşar Öz, 10-Ayvaz Korkmaz, 11-Atabeyler

21 3 4

5 6 7 8

9 10 11
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kılmak, denetimleri dışında bir şey
yapamaz hale getirmekti. Asıl ola-
rak da; mafyanın hakimiyet alanlarını
kendi eline geçirmek, yani kendi
mafyasını ve çetelerini kurmaktı.
Operasyonlar, egemenlik hesaplaş-
malarıydı. Nitekim öyle de oldu.
AKP, 13 yıllık iktidarında, kendisi
yasal mafya oldu. Dünya ölçeği de
dahil olmak üzere, en popüler, en
güçlü mafyalara taş çıkartacak dü-
zeyde; eşine ender rastlanan arazi,
ihale, zimmete para geçirme, hırsızlık,
tehdit-şantaj mafyacılığına soyundu-
lar, çetecilik yaptılar.  

“Çeteleri Bitirdik”
Diyen AKP;
Rüşvet, Yolsuzluk,
Altın Kaçakçılığı,
Arazi Yağmacılığı,
Hazine Hortumculuğu
Yapan Kendi Çetelerini
Oluşturdu

Bir dizi operasyon sonrası, 2009
yılına gelindiğinde, o dönem başbakan
olan  ve yolsuzluk, rüşvet, ahlaksız-
lık... her türlü suçun başında olan
Tayyip Erdoğan her gittiği yerde:
“Türkiye’de mafya çete ayağını çö-
kerten bir iktidarız biz. Çeteler, maf-
yalar bizim dönemimizde olması ge-
reken yere gittiler’’,“AK Parti, birileri
gibi, çetelerin partisi, çetelere kol
kanat geren, çetelere avukatlık yapan
bir parti değildir. Görüyorsunuz bazı
partilerin rotasını çeteler, mafya be-
lirliyor ama AK Parti’nin rotasını
çeteler değil millet çizmiştir” nu-
tukları atmaya başladı.  Yalancının
şahidi, Devlet Bakanı Arınç, Erdo-
ğan’ın sözlerine; “Biz Türkiye’de bir
çığır açıyoruz. Mafyayı çökerttik,
çeteleri bitirdik, Ergenekon’u tepe-
ledik. AK Parti bunu yapıyor” diyerek
destek verdi. 

2011’in Kasım ayında da; Emniyet
Genel Müdürlüğü, “çete” ve “çek-
senet mafyası” diye bilinen organize
suç örgütleri konusunda hazırladığı
raporda; “1990-2000’li yıllarda çek-
senet tahsilatından cinayete, haraç
almaktan adam kaçırmaya kadar
birçok suça karışan “mafya” ülke

gündeminden düşürüldü. 2006 ile
2011 yılları arasında organize suç
örgütlerine yönelik 829 operasyon
gerçekleştirildi. Gözaltına alınan 12
bin 722 çete üyesinden 5 bin 604’ü
tutuklandı. Yapılan etkin mücadele
sonucu ulusal ve bölgesel bazda faa-
liyet gösteren organize suç örgütleri
bir bir çökertildi” deniliyordu. Or-
ganize suç örgütlerine karşı müca-
delenin CMK’da sayılan tüm “mo-
dern” soruşturma tedbirleri ile ya-
pıldığına vurgu yapılan raporda; Ala-
attin Çakıcı, Sedat Peker, Sedat
Şahin, Yakup Kürşat Yılmaz, Yaşar
Öz, A.Tekin Baykal, Ayvaz Kork-
maz, Erol Evcil, İsmail Hacı Sü-
leymanoğlu, Süleyman Çakır, Gan-
nemoğulları, Beşoklar ve Babatlar
gibi örgüt liderlerinin cezaevine ko-
nulduğu ve bunların yerine yenilerinin
oluşmasının engellendiğini, artık or-
ganize suç örgütlerinin ulusal ol-
maktan çıkıp, bölgesel hatta yerel
hale getirilerek büyümelerinin ön-
lendiği açıklanıyordu. 

Yine bu rapordan, AKP’nin ope-
rasyon yaptığı mafya ve çetelerin
mal varlıklarını ve paralarını mali
ve finans birimleri inceleme ve de-
netim organlarıyla birlikte nasıl gasp
ettiği de; “Mafyayı besleyen finans
kaynaklarının kurutulması da hedef-
lenmiştir. Finans kaynaklarının ku-
rutulması ve önlenmesi için tüm ku-
rum ve kuruluşlarla işbirliği içinde,
suçtan elde edilen mal varlığı de-
ğerleri soruşturulmaktadır” açıkla-
masından anlıyoruz. 

Başbakan da dese, Devlet Bakanı
da dese,  Emniyet Müdürleri de  dese,
çeteler bitmemişti. AKP, denetim dı-
şına çıkan bütün çeteleri hizaya getirip
bünyesine katmış, trilyonları da başta
başbakan ve ailesi olmak üzere
AKP’li bakan ve milletvekillerinin
kasasına koymuştur.  AKP’ye ope-
rasyon yaptığı mafya ve çeteleri de-
netim altına almak yetmedi. Kendi
rüşvet ve yolsuzluk çetelerini kara
para aklayıcılarını, altın kaçakçılarını,
kutucuları, kasacıları, arazi yağma-
cılarını, hazine hortumcularını oluş-
turdu. 

İçlerinde gerçekten çete olanlar
da vardı belki, ama bu bahane ile

kendilerine rakip gördüklerini, ken-
disine yönelik girişimlerde bulunan-
ları, tehlike gördüklerini, muhalif
olanları toplayarak piyasa hakimi-
yetini sağladılar. AKP iktidarı bu
operasyonlarla çetelere; “Hrant Dink’i
öldürebilirsiniz, linç saldırıları tez-
gahlayabilirsiniz, şu veya bu kesime
yönelik başka provokasyonlar, katli-
amlar düzenleyebilirsiniz, haraç kesip
yolunuzu bulabilirsiniz ama bize yö-
nelirseniz, iktidarın ve devletin güçleri
ve yetkileriyle sizi silerim” mesajı
verdi. Mafya ve çetelerin gücünü
büyük oranda kırdıktan ve liderleriyle
anlaşma sağlandıktan sonra tutuklu
mafya şeflerinin tahliyeleri başladı. 

AKP,  “Bitirdik” Dediği
Çeteleri Tahliye Etti,
İstanbul Mafyanın
Hesaplaşma Arenasına
Döndü

AKP faşizminin sözcüleri; “Maf-
yayı çökerttik, çeteleri bitirdik, Er-
genekon’u tepeledik” derken AKP’nin
polisi de “Son 5 ylıda yeraltı dünyası
gündemden düştü. Liderleri hapse
giren suç örgütleri dağıldı” diyordu.
Son 15 günkü gelişmeler çetelerin
bitmediği, mafyanın çökmediğini
gösteriyor. İstanbul mafya ve çetelerin
hesaplaşma alanına döndü. İstan-
bul’un göbeğinde yaşanan mafya in-
fazları karşısında AKP iktidarı çaresiz
kaldı.  

Günlerdir gazetelerde, televiz-
yonlarda “çetelerin hesaplaşması”
üzerine konuşuluyor, yazılıp çiziliyor.
Milliyet Gazetesi’nden Tolga Şardan
da, 29 Aralık günü; “Yasal değişik-
likler, infaz hesaplarına yönelik dü-
zenlemelerin de etkisiyle, Türkiye’nin
genelinde faaliyet gösteren 34 or-
ganize suç örgütünün 22’sinin en
önemli isimlerinin tahliye olduğunu”
yazdı. AKP’nin sokaklara saldığı ka-
tiller hemen iş başı yapıp hakimiyet
ve rant kavgasına ve eskiden yarım
kalan hesapları görmeye başladılar

-Mafyalar arasındaki çatışmalar,
geçmişte Saral grubunun üyesi Hacı
Osman Sezen ile Hikmet Aktemur,
Küçükçekmece’deki bir restoranda
22 Aralık günü, silahla vurularak öl-
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dürülmesiyle başladı. 
-İki gün sonra, 24 Aralık günü,

uyuşturucu mafyasının tanınmış
adamlarından,  Sen Gayrimenkul Da-
nışmanlık Kuyumculuk Menajerlik
İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi’nin
sahibi olan ve aynı zamanda galeri-
cilik de yapan Hollanda doğumlu
Ali Ekber Akgün’ün, Sarıyer’de oto-
mobiliyle trafik ışıklarında vuruldu.
NTV’nin haberine göre; Ali Ekber
Akgün’ün ölüm emrini, Hollandalı
uyuşturucu mafyası Dino Soerel
ile “Gerger grubu“ olarak bilinen
Adıyamanlı uyuşturucu çetesinin li-
derinin verdiği iddia edildi. 

-Aynı günün gecesi, 9 saat sonra,
İstanbul’un mafya babalarından Sedat
Şahin’in kardeşi  Vedat Şahin, Ni-
şantaşı’ndaki evinden çıktıktan kısa
süre sonra kaleşnikoflu saldırıya uğ-
radı ve koruması Ferdi Topal ile bir-
likte öldürüldü. Nişantaşı’ndaki ça-
tışma çete hesaplaşması çıktı. Vedat
Şahin’in, 10 yıldır kan davası güt-
tükleri Saral’ın 2 adamına misilleme
olarak vurulduğu öne sürüldü. Hü-
seyin Saral, tahliye olduktan sonra
31 Ocak 2005 günü Roma’da Sedat
Şahin’in adamları tarafından sokak
ortasında öldürüldü ve mafyanın en
kanlı kavgası, Sedat Şahin ve Hüseyin
Saral grubu arasında yaşandı. Çatış-
malarda 6 kişi öldü. 

AKP’nin Eli Kanlı
Çeteleri Soyguna,
Katliama Kaldıkları
Yerden Devam Ediyor

Vedat Şahin’in abisi Sedat Şahin
de kendisi gibi mafyadır. İstanbul’da
2005 yılında “Lale Operasyonu” kap-
samında tutuklanan Vedat Şahin’in,
ağabeyi Sedat Şahin ve adamları
hakkında hazırlanan polis fezleke-
sinde; İstanbul’un gece hayatını kont-
rol altına aldığı ve ayrıca İstanbul’a
gelen bir Rus bakanın Şahin’i ziyaret
etmek istediği, 2005 yılında Yargıtay
ve Emniyet’te adamlarının olduğu
ve bunlar vasıtasıyla davalarını takip
ettiği bilgisi vardı. 

Sedat Şahin, çete kurmak ve yö-
netmek, soygun, haraç alma, adam ya-
ralama, sahtecilik gibi  suçlardan yar-
gılanırken, 2011 yılında, “tutuklulukta
5 yılı aştığı” gerekçesiyle AKP’nin
tahliye ettiği mafyacılardandır. 2012’de
bir kez daha aynı suçlardan tutuklanıp
hakkında açılan Sedat Şahin, tutuklu
kaldığı süre gözönünde bulundurularak
bir kez daha tahliye edildi. 

Basında, Sedat Şahin’in, kardeşi
Vedat Şahin’in katillerini belirlemek
için 25 kişilik ekip kurarak, Hollanda
ve Türkiye’de istihbarat topladığını
yazdı gazeteler. Bu demektir ki;

AKP’nin eli kanlı çeteleri kanlı he-
saplaşmalarına devam edecek. Tabi
bununla da kalmayıp halkın kanını
emmeye devam edecekler. AKP’nin
polisi, savcısı, milletvekil de payını
alacak.

-İstanbul’da son 10 günde uyuştu-
rucu mafyasının infazlarına bir yenisi
daha eklendi. Sultangazi’de, ormanlık
alanda bir ceset bulundu. Polis, çene-
sinin altından başının üst tarafına doğru
ateş edilerek tek kurşunla öldürülen
kişinin, 28 yaşındaki Mehmet Paksoy
olduğunu, daha önce uyuşturucu satı-
cılığı yaptığını, tutuklandığını ve de-
netimli serbest bırakıldığını açıkladı.
AKP uyuşturucuya, fuhuşa, yozlaşmaya
karşı mücadele eden devrimcileri tu-
tuklayıp onlarca yıl ceza veriyor, uyuş-
turucu mafyalarını, onların maşası tor-
bacıları çocukları, gençleri zehirlesin
diye serbest bırakıyor. Çünkü AKP fa-
şizmi, halk düşmanı politikalardan,
mafya ve çetelerden besleniyor. Çünkü
mafya ve çeteler, AKP’nin suç örgü-
tüdür. Onlarsız yaşayamaz.

Son bir aydır yaşanan mafya, çete
infazları AKP’nin “Türkiye’de mafya
çete ayağını çökerten bir iktidarız
biz. Çeteler, mafyalar bizim döne-
mimizde olması gereken yere gittiler”
demagojisini çürütmüştür. Çeteler
bir yere gitmemiştir, AKP kendisi
de çete olmuştur.

Adaleti Kendi Ellerimizle Sağlayacağız
Bizden Korkun!

Türkiye’nin en büyük tekellerinden olan Koç grubuna ait ve tekellerin
para deposu olan Yapı Kredi Bankası 7 Ocak'ta Cepheli İşçiler tarafından
bombalandı. Cepheli İşçilerin bununla ilgili yaptığı açıklamada: "..Cani
patronlar işçileri katletmeye devam ediyorlar. Her gün onar yüzer işçileri
katlediyorlar.  Katiller ortadayken AKP iktidarı onların korumalığını yaparak
adaletsizliği sürdürüyor. Ama artık rahat uyuyamacaklar. Çünkü artık adaleti
saraylarda ceylan derisi koltuklarda oturan patronlar değil,  Cepheli işçiler
sağlayacak!  Soma'da 307 işçi, Ermenek'te 18 işçi, Torunlar ‘da 10 işçi kat-
ledildi... Ve katliamlar bunlarla sınırlı değil. Her gün birer, ikişer, onar
yüzer katlediliyoruz ve katiller AKP iktidarındaki sömürü düzeninde koruma
altındalar.  Tüm patronları uyarıyoruz: Yaptığınız her katliamın hesabını
soracağız! Sizlerin devleti, polisi, yargısı varsa, işçilerin de Cepheli İşçileri
var. Halk düşmanları sizleri de unutmadık! Berkin'in, Hasan Ferit'in,
Uğur'un hesabını soracağız! Çocuk katilleri olan sizler, ellerinizi, kollarınızı
sallayarak geziyorsunuz. Ama artık gezemeyeceksiniz. Adalet saraylarda
dağıtılmaz. Adaleti halk sağlayacak. Halkın olduğu her yerde onun adaletini
göreceksiniz. And olsun ki AKP'den ve tüm katillerden, işkencecilerden,
işbirlikçilerden hesap soracağız! Hesabımız mahşere kalmayacak!" denildi.

Hasan Ferit’in Katilleri
Hesap Verecek!

İzmir Halk Cephesi ta-
rafından, Karşıyaka Çarşı
girişinde, 6 Ocak’ta Ha-
san Ferit Gedik dava-
sının görüldüğü gün bir
eylem yapılarak, mah-
kemelerin adaletsizliği
teşhir edildi. Eylemde ya-
pılan  açıklamada; “Hasan Fe-
rit’in ölümü basit, nedensiz, rastgele
bir ölüm değildir. Burjuvazi, kendilerine
rant için uygun gördükleri mahallelerden
yoksul insanları kovar ve kendi binalarını
diker. Kovamadığı halkı çetelerle, uyuş-
turucuyla teslim alıp direnmelerini en-
gellemek ister. İşte Hasan Ferit bir ma-
halleyi uyuşturucuya karşı savunurken
şehit düştü” vurgusu yapıldı.

Yürüyüş
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Fransa'da bir karikatür dergisi
olan Charlie Hebdo’yu basarak
çalışanlarının katledildiği eylemi
Yemen El Kaide’si üstlendi...
Üç yıl önce Muhammed’in ka-
rikatürünü yaparak Müslüman-
ların tepkisini çeken derginin
yönetim bürosunu basan iki kişi
dışarıdan müdahale eden polis-
lerle birlikte on üç kişiyi öldü-
rerek çekildi. 

Yapılan eylemin hemen ar-
dından Türkiye dahil bir çok
ülke yöneticileri peş peşe yap-
tıkları açıklamalarla eylemi kı-
narlarken, Fransız polisi de sı-
kıyönetim uyguladığı bazı böl-
gelerde sürek avı başlatarak bü-
yük bir operasyon ve dergi bas-
kınını aratmayan kanlı bir operasyonla
üçü eylemci olmak üzere yedi kişiyi
katlettiler. 

Eylemi Yaratan Koşullar 
Karikatür dergisine yapılan eylemi

basın özgürlüğü ve eylemin ada-
letsizliği üzerinden değerlendirmek
eksik ve yanlış bir sonucu da geti-
recektir. Hiçbir eylem, hiçbir olgu
kendisini yaratan koşullardan ba-
ğımsız olarak degerlendirilip ele
alınamaz. Bu nedenle Fransa'daki
eylemi de yaratan koşullar ile birlikte
ele almak gerekir. 

Bunların başında gelen, eylemin
hedefini de belirleyen olaylardır...
Bir karikatür dergisi hedef alınmıştır.
Hedef alınma nedeni de çok nettir;
Muhammed'e hakaret içeren ka-
rikatür yayınlamak...

Solun çeşitli kesimleri de dahil
olmak üzere birçok kesim bunun dü-
şünce özgürlüğü olduğunu ve iste-
yenin istediği düşünceyi savunabi-
leceğini söyleyerek ele almaktadırlar.
Gerçekten öyle mi? 

Sınıflı toplumlarda “düşünce öz-
gürlüğü” ya da “basın özgürlüğü”
gibi kavramların altı boştur. Burju-
vazinin egemenliğinde olan kapitalist
sistemde basın yayın organlarının

nasıl burjuvaziye hizmet ettiğinin
örneklerini burada saymaya kalksak
herhalde koca bir kitap dolar. Em-
peryalizmin hemen her saldırısının
ön açıcısı ya da suçlarının perdele-
yicisi olarak her zaman basın yayın
organları kullanılmıştır. Kitleleri yön-
lendirmenin, beyinlerini bulandır-
manın ve teslim almanın en önemli
ve etkili aracı olarak kullanılmaktadır
basın yayın organları. Ve özellikle
de büyük basın yayın kuruluşlarının
hiçbirisinin emperyalist tekellerden
bağımsız olmadığı da bir gerçektir.
Patronları tekeller olan bu kuruluşların
patronlar, tekeller aleyhine çalışa-
mayacağı da bilinir. 

Bu karikatür dergisinin tekellerle
bağı ve kimin adına iş yaptığını şu
an için bilmiyoruz. Ancak yaptığının
kime hizmet ettiğini ve nasıl bir
mantığın ürünü olduğunu biliyoruz. 

Sosyalist ülkelerde 1990'lı yılların
başında yaşanan yıkımların ve karşı
darbelerin ardından “zafer” ilan eden
emperyalistler “yeni dünya düzeni”,
“tek kutuplu dünya” teorilerini ortaya
atıyorlardı. Sınıf mücadelesi gerçeğini
gözlerden gizlemek ve emperyalist
sömürü ve saldırganlığı meşru te-
mellere oturtmak için peş peşe dö-
neme uygun teoriler ortaya atıyorlardı. 

Bu sürecin burjuva ideo-
logları Fukiyama ve Hunting-
ton'un tezleri emperyalist po-
litikaları ortaya koyan tezlerdir.
Fukiyama “Yeni dünya düze-
ninde çelişkiler ortadan kalk-
tığı için sınıf mücadelesi öldü”
derken, Huntington da “Artık
sınıf mücadelesi olmayacak.
Küreselleşen ve zenginliğin
bollaştığı dünyada medeni-
yetler arası çatışmalar ola-
cak” diye onu tamamlayan
tezler öne sürmüştür. 

1993’te ABD Dışişleri Ba-
kanlığı danışmanlarından Sa-
muel Huntington “Medeni-
yetler Çatışması” ismiyle ge-
çen tezlerinde aslında emper-

yalistlerin nasıl bir rota çizecekleri ve
hedeflerinin ne olacağını da belirlemiştir. 

“Dünya politikasının gelecekteki
ana ekseni… ‘Batı ve diğerleri’ ara-
sındaki çatışma ve Batılı olmayan
uygarlıkların Batı gücüne ve değer-
lerine verdiği karşılıklar olacak gibi
görünmektedir” diyen, Huntington
Batı’ya dahil olmak istemeyen veya
olamayan diye tanımladığı
“diğerleri”nin aralarında güçbirliği
oluşturduklarını belirttikten sonra “bu
işbirliğinin en dikkat çeken biçimi
Batı’nın çıkarlarına, değerlerine ve
gücüne meydan okumak üzere ortaya
çıkan Konfüçyüs-İslam bağlantısı”
diyerek hedefi belirlemekte ve ardından
da emperyalist güçlerin ve kuşkusuz
ABD'nin hedeflerinin ne olacağını, ol-
ması gerektiğini belirliyor: “Konfüç-
yüsçü ve İslami devletlerin askeri
güçlerinin büyümesini sınırlamak;
Doğu ve Güneydoğu Asya’da Batı’nın
askeri kapasitesinin azaltılmasını ya-
vaşlatmak ve askeri üstünlüğünü mu-
hafaza etmek.” 

Yine bir başka Amerikalı ideolog,
Thomas M. Barnett bu söylenenleri
daha da açık hale getiriyor: “Asya’da
Kuzey Kore ile savaşa ve Çin’in Tay-
van’a karşı saldırganlığını caydır-

HAYIR, İNSANLIK YÜRÜMEDİ,
İNSANLIĞI KATLEDENLER YÜRÜDÜ! 

Hiçbir eylem, hiçbir olgu kendisini yaratan
koşullardan bağımsız olarak değerlendirilip

ele alınamaz. Charlie Hebdo Katliamı
emperyalistlerin yarattığı
adaletsizliğin ürünüdür. 
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Paris'te ve Dünyada Dökülen Tüm
Kanların Sorumlusu Emperyalistlerdir!



maya hazırız. Terörizme karşı küresel
savaş nedeni ile Amerika, Afrika
içinde her yerde savaşa hazır olma-
sına rağmen, İran Körfezi’ne sadece
Irak için değil aynı zamanda İran,
Suriye ve Suudi Arabistan’a da kalıcı
değişimi getirene kadar girdiğimiz
için, kendimizi oralarda [Afrika ve
Asya’da] göstermek istemiyoruz.” 

İşte belirlenen bu politikalar em-
peryalistlerin dünyaya, özellikle de
Ortadoğu'ya “demokrasi götürme”
adına yola çıkışlarının da temelini
oluşturuyor. Tezlerde ortaya atılan
ve hedef olarak belirlenen yerler
müslüman ülkeler, Çin, Kuzey Kore
olarak belirleniyor. Bunun arkasından
bir yandan askeri operasyonlar ya-
pılırken diğer yandan ise ideolojik
saldırılar askeri saldırılarla paralel
harekete geçirildi. Basın yayın or-
ganlarının bu ideolojik saldırılardaki
rolü de belirleyicidir. 

Bu saldırı nasıl yapılmaktadır?
Bu saldırıların son dönem öne çıkan
bir biçimi özellikle halkları aşağı-
lama ve halkların değerleriyle alay
etme üzerine kuruludur. Tüm em-
peryalist ükelerde, özellikle de Av-
rupa'da artan ırkçı saldırılar ve ya-
bancıya düşmanlık temelinde gelişen
politikaların dayandığı temel burasıdır. 

Avrupa ülkeleri işçi ve emekçilerin
on yıllar süren mücadeleleriyle kazan-
dıkları haklarını bir bir gasp ederken
öte yandan ise fabrikalarını daha ucuz
işgücü bulabildikleri ülkelere taşıyarak
da kendi ülkelerinde işsizliğin hat saf-
haya çıkmasına neden oldular. Em-
peryalistler, Ortadoğu, Afrika, Çin ve
Türkiye gibi yeni sömürge ülkelerde
işgücünün daha ucuz olması nedeniyle
fabrikalarını söküp buralara taşıyarak
kendi ülkelerinde işsizliğin artmasına
neden oldular. Bu gerçekleri saptırmak
ve sınıf mücadelesi gerçeğinin üzerini
örtmek için kullandıkları en önemli
araç ise halklar arası düşmanlıkları
körüklemek olmuştur. Ülke içinde
ırkçılığı yaygınlaştıran emperyalistler
“batı değerleri” adını verdikleri kendi
yoz emperyalist kültürlerinin tüm dün-
yada hakim duruma gelmesini isterken
“medeni olmayan” diye adlandırdıkları
tüm kültürleri de aşağılama ve yok
etme savaşına girişmişlerdir. 

Halkları Aşağılayan
Propaganda
Emperyalizme
Hizmet Ediyor 

Emperyalistler ve onların yön-
lendirmesinde hareket edenler halk-
ların inançlarıyla, kültürleriyle alçakça
alay ediyorlar. Sadece yılbaşından
beri Avrupa'da 30’un üzerinde cami
yakıldı… Emperyalistler bütün Av-
rupa ülkelerinde ırkçılığı körüklüyor,
halklar arası düşmanlık yayıyor…
Neden? 

Çünkü; Avrupa'da işçi sınıfının
kazanılmış tüm hakları bu politikalar
sayesinde gasp edilebilmektedir. Ken-
di ülkelerindeki işsizliğin nedeni de
göçmenlere yüklenmektedir. Böylece
Avrupalı işçiler, göçmenlerle birlikte
olacakları yerde “işimizi elimizden
alıyorlar, sizin yüzünüzden işsiz ka-
lıyoruz” diyerek birbirine düşman
ediliyor. Emperyalist tekellere yö-
nelecek öfke göçmenlere yöneliyor.
Bütün Avrupa ülkellerinde bu temelde
göçmenlere olan düşmanlık, ırkçılık,
aşağılama devlet eliyle örgütleni-
yor… Müslüman halkın en hassas
olduğu değerlere saldırarak da bu
düşmanlık hızla büyütülüyor.

Öte yandan ise Avrupa'da çağdaş,
ileri demokrasi vardır; doğuda özel-
likle de Müslüman ülkeler medeni
olarak da gerici, anti demokratiktir
propagandasını yayıyorlar… Bu ül-
keler üzerinde her şeyi yapmaya ken-
dilerine hak görüyorlar... Ortadoğu
ülkelerini işgal etmeyi kendilerine
hak görüyorlar ve bununla da kendi
ülke halklarını kandırıyorlar… De-
mokrasi götürüyoruz, diyorlar… Ve
bu ülkelerin kendi demokrasileri için,
halkları için tehdit olduğunu söylü-
yorlar… 

Müslüman halkları sürekli aşağı-
layan propagandayla da bunu besli-
yorlar. 

İşte karikatürlerle ortaya çıkan ger-
çek de bu aşağılamanın bir yansıma-
sıdır. Dini eleştirmek, bu yönde düşünce
belirtmek değildir yapılan. Doğrudan
bir halkın, Müslüman halkın değerle-
rinin aşağılanmasıdır. Din üzerine ya-
pılacak bir tartışmaya kimsenin bir
diyeceği olamaz ve yıllardır da bilimsel

temelde bunlar yapılmaktadır. Ancak
aşağılama ve rencide etme temelinde
yapılanları basit bir eleştiri olarak ele
almak safdillik değilse nedir? Emper-
yalistlerin genel politikasından bağımsız
düşünelemeyecek gerçeklerdir bunlar.
Daha önce Danimarka'da da benzer
bir karikatür yayınlanmıştır. Bu kari-
kütürü yayınlayan Danimarka gazetesi
Jyllands-Posten'in kültür editörü Flem-
ming Rose'un "medeniyetler çatışması"
düşüncesini yayan Amerikan kuru-
luşlarıyla ilişkileri olduğu sonradan
ortaya çıkıyor. Bu kişinin karikatürleri,
Muhammed'in resmedilmesi konu-
sundaki "otosansürü test etmek"
için istediği belirtiliyor. Tepki topla-
nacağı biline biline yapılan bu davra-
nışın amacı aşağılamaktır. Provokasyon
yaratarak kendi saldırganlıklarını meş-
rulaştırma zemini oluşturmaktır. 

Sonuç olarak; 
1- Fransa'daki saldırıyı “düşünce

özgürlüğü” adı altında ele almak
doğru değildir. 

2- Bu saldırının gerçek sorumlusu
halklar arasında düşmanlık tohumları
ekmeyi, Ortadoğu ülkelerini aşağı-
lamayı ve Ortadoğu ülkelerine “de-
mokrasi, medeniyet götürme” adı al-
tında yaptığı saldırganlıkları meşru-
laştırmaya çalışan emperyalistlerdir.
Bu emperyalistler sadece ülkelere
saldırmıyor, halkları aşağılayarak
kendi ülkelerinde de ırkçılığı yay-
gınlaştırıyor, yabancıya düşmanlığı
körüklüyorlar. 

3- Dünyanın dört bir yanında
halkların kanını döken vahşet tablo-
sunun yaratıcısı emperyalistlerden
başkası değildir. Ve adaletsiz eylem
çizgisi olsa da dünyadaki hiçbir ör-
gütün yaptığı eylemin vahşeti Fransa
dahil tüm emperyalistlerin dünya ça-
pında, Ortadoğu ve Afrika'da yap-
tıkları saldırılardaki vahşetten daha
vahşi olamaz. 

4- Pazar günü Paris'te büyük bir
kitle gösterisi yaparak sözde “terörü”
lanetleme adına yapılan gösterideki
gerçek amaç “medeniyetler arası ça-
tışmanın” önüne geçmek değil, sınıf
mücadelesi gerçeğini gizleyerek “batılı
değerlere” yönelen “terör tehdidini”
lanetlemek üzerine kuruludur. Bu da
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emperyalist tezleri güçlendiren yaklaşımdan
başka bir şey değildir. Buna katılan Türkiye
oligarşisinin sözcüsü AKP de söylemi ne
olursa olsun gerçekte “batı değerleri” denilen
emperyalist değerlerin uşağıdır... Saldırı sonrası
yaptıkları açıklamaları ve Fransa'ya yaltak-
lanma çabaları da bu uşaklığın göstergesidir. 

5- Karikatür yaparak eleştirme denilen
yaklaşım hiç de masum değildir. Bu, bu
şekilde bir katliamla mı cevaplandırılmalıydı?
Elbette bunu söyleyemeyiz. Yaşanan tepki
ne kadar haklı ve meşru bir temele dayanıyor
olursa olsun adaletli olmak ve eylemde seçi-
cilik önemlidir. Fakat bunu devrimci örgütler
dışında başka bir yerde görmek mümkün de-
ğildir. Hele de islamcı örgütler bu konuda
oldukça kötü bir sicile sahiptirler... Emper-
yalistlerin kolayca kullandıkları ve yönlen-
dirdikleri örgütlerdir. IŞİD de, El Kaide de
böyle örgütlerdir... Uzun yıllar emperyalistlerin
kullandığı ve halen de kullanmaya devam
ettiği örgütlerdir. Kimi zaman kendi başlarına
eylem yapsalar da bunlar da emperyalistlerin
genel anlayışının dışında değildir. Ve esas
olarak yarattıkları sonuçlarıyla emperyalistlere
hizmet ederler. Emperyalist ideolojiden gı-
dalarını aldıkları için de onlar kadar vahşi ve
onlar kadar adaletsiz olabilmektedirler. 

6- Eylemlerde kılı kırk yararak halkı gö-
zeten, suçlu-suçsuz ayrımı yapan ve gerçek
anlamda adaletli olan sadece ve sadece dev-
rimcilerdir. Cephe’nin tüm tarihi adeletli ol-
manın örneğidir. 

7- Bugün “terörü lanetleme” adı altında
karikatür dergisine yapılan saldırıyı kına-
yanların içinde yer alarak tavır belirleyenler,
niyetleri ne olursa olsun, emperyalist politi-
kalara hizmet etmekten öte bir sonuç yarata-
mazlar. 

8- Emperyalistlerin sınıf mücadelesi ger-
çeğini örtmeye çalışan her türlü saldırganlığının
karşısında halkların birlikteliğini ve kardeşliğini
geliştiren politikalar izlemeli; halkları aşağı-
layan, horlayan emperyalist ideologların pro-
paganda aygıtlarının karşısında tavır alınmalıdır. 

9- İslamcı örgütler, emperyalistlerin aşa-
ğılayıcı politikalarına karşı çıkmak istiyorlarsa
bunu karikatür vb. dergilere saldırıyla, halka
zarar veren eylemlerle değil, doğrudan em-
peryalist hedeflere yönelen eylemlerle gös-
termelidirler. 

10- Halklara yönelen tüm saldırıların baş
sorumlusu, dünyanın en vahşi, saldırgan gücü
olan emperyalistlere karşı birleşelim, sava-
şalım, halkların kurtuluşunu sağlayalım... 

Ben Adana'da liseliyken ör-
gütlendim. Küçüklüğümden beri
devrimcileri tanıyan, devrimci-
lere evini açan bir ailede büyü-
düm. Evimize gelen devrimciler
hep benimle ilgilendiler. Artık
liseye başladığımda “ben de bir-
şeyler yapmalıyım” diye düşün-
meye başlamıştım. Eve gelen
devrimcilerden hep kitap ister-
dim. Aslında benimle ilgilen-
melerini istiyordum. Ama hiçbiri
bana kitap getirmedi ya da beni
örgütleme çabasına girmedi.

Ölüm orucu süreciydi. Adana
da açlık grevleri vardı. Annem
hapishaneye görüşe gidip tut-
sakların ihtiyaçlarını karşılamak
için koşturuyordu. Ben bir şey-
ler yapmak istediğimde ise
hep geride tutuyorlardı beni.
Bir sabah okula gitmek için
kalktığımda TV'yi açtım ve 19
Aralık Katliamı’nı gördüm. Fi-
dan Kalşen'in alevler içinde
zafer işareti yapan görüntüsü
hala gözümün önündedir. Kat-
liamdan sonra “artık ben de bir-
şeyler yapmalıyım” dedim ve
bizimkileri aramaya başladım.
Birgün okuldan sonra açlık gre-
vinin yapıldığı derneğe gittim.
Orada öğrenci meclisleri çalış-
ması yapan arkadaşları gördüm,
tanıştım. Okulumu, bana nasıl
ulaşacaklarını anlattım. “Biz

seni buluruz” dediler ama gel-
mediler. O zaman öğrenci mecl-
islerinin bizim çalışmamız ol-
duğunu bilmiyordum. Sonra Va-
tan Dergisi’ni okurken öğrenci
meclisi çalışmalarını gördüm
ve doğru yerde olduğumu o za-
man anladım. Bir gün okuldan
bir kızla birlikte tekrar açlık
grevinin yapıldığı yere gittik.
Öğrenci meclisi çalışması yapan
bizim arkadaşları bulduk. On-
larla neden bizimle ilgilenme-
diklerini tartıştık. O günden son-
ra her okul çıkışında gelmeye
başladılar. Kısa bir süre sonra
ben de üç günlük açlık grevine
katıldım. Ve dergi dağıtımı gibi
işleri yapmaya başladım. Sonra
okuldan atıldım ve örgütlü bir
devrimci olarak çalışmaya baş-
ladım. Benim şansım devrim-
cileri tanıyor olmaktı. Beni ör-
gütleyen 19 Aralık şehitlerimiz
oldu. 19 Aralık şehitlerimizi ta-
nımayan, katliamı bilmeyen in-
sanlar var. Benim kadar şanslı
olmayan devrimcileri hiç tanı-
mayan insanlar var. Biz insanlara
örgütleme anlayışıyla yaklaşır
ve emek verirsek insanlar dev-
rimcileşirler. Etrafımızda ör-
gütlenmeye aç bir sürü insan
var. Asıl sorun bizim insanlara
nasıl baktığımızda. 

HHayatın 
Öğrettikleri
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ÖRGÜTLEMEK,
EMEK VERMEK

DEMEKTİR



1- Paris’teki Katliamın
Sorumlusu, Başta Fransa
Olmak Üzere Dünyayı
Kan Gölüne Çeviren
Emperyalistlerdir!

Emperyalistlerin canları çok kıymetli.
Onların dokunulmazlıkları var. Oysa
Afganistan’dan Irak’a, Suriye’den Lib-
ya’ya, Somali’ye, Afrika’ya, Filistin’e...
kadar dünyayı kan gölüne çevi-
renler, halkların oluk oluk kanlarını
akıtanlar kimseye “demokrasi” dersi
veremez. Terör konusunda kimse em-
peryalistlerin eline su dökemez. 

Irak’ta 1.5 milyon Iraklı katledildi.
Irak halkına, Irak cehenneme çevrildi.
Iraklı’nın vatanı paramparça... 

Libya dünyada borcu olmayan sa-
yılı ülkelerden birisiydi. Şimdi bakın
Libya diye bir ülke kaldı mı? Libya
kan gölü... Libya’yı bu hale getiren-
lerin başında Amerika’dan sonra Fran-
sa vardır. 

Suriye’ye bakın... “Demokrasi gö-
türeceğiz” diyerek paramparça ettiler.
300 bini aştı katledilen Suriyeli’nin
sayısı... 3 milyon Suriyeli vatanını
terk edip mülteci olarak hayatta kal-
maya çalışıyorlar. Her gün ölen Suri-
yeli’nin sayısı tutulmuyor. 

Çoluk-çocuk, yaşlı demeden bin-
lerce Filistinli katlediliyor; emperya-
listler, “İsrail’in can güvenliğini sağ-
lama hakkı”ndan bahsediyorlar. Halk-
larla bu kadar alay edilmez. Bir İsra-
illi’nin karşısında binlerce Filistinli’nin
katledilmesi meşru görülüyor.

Paris’te 12 kişi öldürülünce bütün
emperyalistler birleşti. Canları çok kıy-
metli, kendilerini dokunulmaz sanıyorlar. 

2- Paris’teki
Katliamın Sorumlusu
Dünya Halklarını
Aç Bırakan, İşsiz Bırakan,
Emeğini, Alın terini,

Kanını Emen
Emperyalistlerdir!

- Dünyanın en büyük 50 bankasının
toplam malvarlığı 70 trilyon 499 mil-
yar 236 milyon dolar. Bu tutar Tür-
kiye’nin de içinde bulunduğu 187 ül-
kenin gelirine denk düşüyor. 

- En zengin 3 kişinin servetleri
en yoksul 48 ülkenin milli hasıla
gelirinin  toplamını aşıyor.

-  7 milyon nüfusu olan İsviçre'nin
geliri 500 milyon Afrikalı'nın gelirine
eşittir.

- Dünya nüfusunun %6'sını oluş-
turan ABD, tüm dünyada üretilenlerin
%40'nı tüketiyor.

7 milyarlık dünyada 1 milyar insan
açlık sınırının, 4 milyar insan da yok-
sulluk sınırının altında yaşıyor.

Bu açlık, yoksulluk, adaletsizlik
tablosunda açların göçünü engelle-
yemezsiniz. Bu tabloyu yaratan em-
peryalistlerdir. 

Emperyalistler, halklar arası düş-
manlığı, ırkçılığı körükleyerek halkları
birbirine düşmanlaştırmaktadır. Pa-
ris’teki katliamın yaratıcısı da, açlığın,
yoksulluğun, halklar arası düşmanlığın,
ırkçılığın yaratıcısı emperyalistlerdir

. 

3- Paris’teki Katliamın
Yaratıcısı Irkçılığı
Körükleyen, Halkları
Birbirine Düşmanlaştıran

Emperyalistlerdir!
Bütün Avrupa ülkelerinde ırkçılık

bilinçli olarak körüklenmektedir.
Irkçı saldırılar her gün artıyor ve

müslüman halklar her vesileyle
aşağılanıyor. İbadet yerlerine, de-

ğerlerine saldırılıyor. Bütün ola-
rak Ortadoğu ve Afrika em-
peryalistlerin laboratuvarı ha-

line getirildi. “Demokrasi, medeniyet
götürme” adı altında milyonlarca insan
katledildi, ülkeler paramparça edildi.
Halkları aşağılayanlar, halkların inanç-
larıyla, değerleriyle alay edenler, bu
tablonun sorumlusudur. 

4- Gerçek Terörist
Emperyalistlerdir!
Paris’te Yapılan
“Terörü Lanetleme”
Yürüyüşü Irkçılığı
Körükleme ve
Yeni Saldırıları
Meşrulaştırma
Yürüyüşüdür!

Pazar günü Paris'te 50 ülkenin
destek verdiği büyük bir kitle gösterisi
yapıldı. Yürüyüşe bütün emperyalist
liderlerin yanında Türkiye Başbakanı
Ahmet Davutoğlu da katıldı. “Terörü
lanetleme” adına yapılan bu yürüyüş
tam bir sahtekarlıktı. Terörün yaratı-
cıları terörü lanetleyemez... AKP’nin
polisi ülkemizin sokaklarında her gün
terör estiriyor. Berkin Elvan’ın katilleri
bilinmesine rağmen halen yargılan-
mıyor... Terörün yaratıcıları terörü kı-
nayamaz. Gerçek terörist kendileridir.
Bu yürüyüş de halklar  arası düş-
manlığı daha da büyütmeye hizmet
edecektir. 

Yürüyüş
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Charlie Hebdo Katliamı’nın Yaratıcısı Emperyalistlerdir

Katliamcılıkta Kimse
Emperyalistlerin Eline Su Dökemez



5- AKP İktidarı da
Paris’teki Katliamdan
Sorumludur!

AKP, iktidara geldiği andan beri
bütün dinci radikal örgütleri destek-
lemiştir. Alman iç istihbarat servisinin
şefi Hans-Georg Maassen bir televiz-
yona verdiği demeçte Suriye’ye giriş
yapan radikal dinci örgüt elemanlarının
yüzde 90’ı Türkiye üzerinden geçiş
yapıyor. Nitekim Paris’te eylem ya-
panlar da Türkiye üzerinden defalarca
Suriye’ye giriş çıkış yapmıştır. Davu-
toğlu bu katliamdaki  suçlarının üzerini
örtmek için Paris yürüyüşüne katılmştır. 

6- El-Kaide ve IŞİD’i
Yaratan Emperyalistlerdir!

Emperyalistler radikal dinci örgütleri
onyıllardır sosyalizmin yayılmasına
karşı, sınıf mücadelesinin engellenmesi
için kullanmışlardır. Doğrudan kendileri
kurmuş ve silahlandırmışlardır. Sosyalist
devletler yıkıldıktan sonra da işine gel-
meyen iktidarları dize getirmek için,
devirmek için kullanmaya devam et-
miştir. El-Kaide ve IŞİD’i ise Libya
ve Suriye’deki iktidarları devirmek için
bizzat her türlü silahla donattılar. Bugün
artık denetleyemedikleri bir güç haline
gelmiştir. Dolayısıyla bu örgütlerin
yaptıkları her eylemden emperyalistlerin
kendisi sorumludur. 

7- İslamcı Örgütler
Her Dönem
Emperyalistler
Tarafından Kullanılmaya
Açık Olmuştur!
Müslüman Halkları
Temsil Edemez!

İslamcı örgütlerin tarih içinde nasıl
kullanıldıklarına uzun uzun değinme-
yeceğiz. Dönem dönem emperyalist
devletlerle çatışıyor, direniyor gibi
görünse de bunlar dönemsel olmuştur.
Esas olarak bütün İslamcı örgütlerin
tarihi emperyalistler tarafından kulla-
nılmanın tarihi olmuştur. Örneğin; El-
Kaide Irak’ta Amerika  ve onların iş-
birlikçileri ile çatışırken Libya’da, Su-
riye’de emperyalistler tarafından kul-
lanılmıştır. 

Çünkü, İslamcı örgütler halklara

kapitalizmin dışında bir alternatif sun-
mamaktadır. İslam’ın kapitalizme al-
ternatif bir ekonomi politikası yoktur.
İktidara geldiklerinde yine kapitalist
sistemin ekonomi politikalarını uy-
gulamak zorundadırlar. İran bunun en
somut örneğidir. İslamcı örgütlerin de
esas olarak savundukları kapitalist sis-
temdir. 

Ekonomik yapı kültürel yapıyı da
belirler. İslamcı örgütlerin emperya-
listlerle çelişkileri, uzlaşmaz çelişkiler
değildir. 

8- Dinci Örgütlerin Hiçbir
Adalet Ölçüsü Yoktur!

İslamcı örgütlerin eylem anlayışı
adaletsizdir. İslamcıların her eylemi
karşısında koro halinde “Gerçek Müs-
lümanlık bu değil” diyorlar. 

Hangisi peki “gerçek müslüman-
lık?”, “Allah için kıyam yapmak doğ-
rudan cennetliktir” diyen müslüman-
lardır. 

Peygamberin ölümünün arkasından
4 halifenin üçü, iktidarı almak isteyen
diğerleri tarafından katledilmiştir. 

Kerbela’da Peygamberin bütün sü-
lalesi katledilip kafalarıyla top oy-
nanmıştır. 

Maraş’ta, Çorum’da, Sivas’ta yüz-
lerce kişi kendilerine “gerçek Müslü-
man” diyenler tarafından katledilmiştir.
Hamile kadınların karınları deşilip be-
bekleri öldürülmüştür.

Mezar evleri yapanlar, insanları
diri diri domuzbağıyla gömenler ken-
dine Müslümanım diyen ve kontrgerilla
devleti tarafından Kürt halkına karşı
kullanılan, bugün de AKP’nin des-
teklediği Hizbullah’tır. 

Suriye’de Irak’ta hergün kendilerine
“gerçek Müslüman” diyenler tarafından
tekbir getirilerek kelle kesiliyor. 

Bu konuda da emperyalistlerin eline
hiç kimse su dökemez... Düne kadar
giyotinle kelle uçuranlar Fransızlardı.
Hiçbir örgüt emperyalistler gibi bir
anda halkların üstüne atom bombası
atıp, kimyasal gaz atıp, napalm atıp
yüzbinlerce kişiyi katletmemiştir.

9 - Gerçek Adalet
Sadece Devrimcilerin
Eylem Anlayışında Vardır

Halklara zulüm uygulayan emper-

yalizme karşı savaş yerine tam da em-
peryalistlerin istediği gibi dinler arası
çatışma düşüncesiyle hareket etmek,
emperyalizmin ekmeğine yağ sürmektir. 

Emperyalizmle halkların uzlaşmaz,
temel çelişkisi ezen-ezilen çelişkisidir,
inançlar değildir. 

Charlie Hebdo katliamı, Musevilere
ait bir marketteki müşterilerin rehine
alınması, öldürülmesi onaylanamaz. An-
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Madde 29- İnanç 
Özgürlüğü
a-) Dini inanç, kişileri ilgilendiren

özel bir konudur. Herkes istediği dini
inanca sahip olabildiği gibi, inanmama
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 güven-
cesi sağlanır.

c-) Hiç kimse dini inançları ya da
inançsızlığı nedeniyle baskı altına alı-
namaz, kınanamaz.

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

NEDEN? Çünkü, inançlar, halkın
yüzyıllardır yaşattığı kültürün bir par-
çasıdır. İnsanın düşünce ve inançlarıyla
insan olduğu gerçeğinden hareketle,
halkın çıkarlarını zedelemediği, belli
bir emperyalist ya da gerici ülkeye,
sömürücü sınıflara hizmet etmediği,
maddi ve manevi bir sömürü, istismar
aracına dönüştürülmediği sürece her-
kesin inançlarını yaşaması, kişinin
temel hak ve özgürlükleri kapsamında
ele alınmak zorundadır. Demokratik
Halk Cumhuriyeti, bu anlayış temelinde,
egemen sınıflar tarafından on yıllardır
suni olarak sorun haline getirilen türban
gibi sorunları, özgürlükler temelinde
çözecek, kimsenin bu anlamdaki inanç
ve yaşam biçimine karışmayacak; öte
yandan da dini inancın siyasi ve eko-
nomik istismar konusu yapılmasına,
gerici, faşist bir sömürü ve zulüm
düzeni için araç olarak kullanılmasına
izin vermeyecektir.



cak bu bizim, devrimcilerin ölçüleridir. 
Biz devrimciler, eylemlerimizde

suçlu suçsuz ayrımı yaparız. Adil
davranırız. Geleceğin sosyalist adaletini
bugünden eylemlerimizde ortaya ko-
yarız. Bunu dünyada sadece devrim-
ciler yapar. Bu çerçevede hangi tür
eylemleri onayladığımız, hangilerini
onaylamadığımız ek bir izahı gerek-
tirmeyecek kadar açıktır. 

Bununla birlikte emperyalizm gerçeği
var olduğu sürece, dünya halklarının
kanını akıttığı sürece, emperyalistler ta-
rafından halklar aşağılandığı, horlandığı,
inançlarıyla alay edildiği sürece halkların
büyüyen öfkesi Charlie Hebdo gibi, 11
Eylül gibi onaylamadığımız bir şekilde
bir olgu olarak karşımıza çıkacaktır.
Burada üzerinde durulması gereken asıl
konu bu eylemleri, örgütleri yaratan
emperyalizmin kendisidir. 

Müslüman Halkımız!
Dinci örgütler ne inanç boyutuyla,

ne emek sömürüsü boyutuyla halkların
kurtuluşunu sağlayamaz. Tarih boyunca
halkların inançları hep egemenler ta-
rafından yine halkları köleleştirmek
için kullanılmıştır. Halkların en çok
inançlarını sömüren de yine bu temelde
kurulan iktidarlar, partiler,  örgütlerdir. 

Egemenler halkların inançlarını sö-
mürülerinin maskesi yapmışlardır. 

Bakın, “İslamcı” olduklarını söy-
leyen devlet yöneticilerine; hepsi de
emperyalistlerin işbirlikçileridir. Ken-
dileri tam bir saltanat sürerken din
maskesi altında halklara yönelik her
türlü baskıyı, zulmü, sömürüyü reva
görmektedirler...  

Ülkemizdeki AKP’de bunun en so-
mut örneğidir. Yaptıkları her türlü hır-
sızlık, yolsuzluk, soygun, sömürü,

yağma talan din maskesi altında giz-
lenmektedir... 

Müslüman Halkımız;
İnançlarınızı da ancak gerçek an-

lamda özgürce Demokratik Halk İkti-
darı’nda yaşayabilir, yaşatabilirsiniz...
Çünkü, halk iktidarında sömürü yoktur.
Din kapitalist düzende halkların kö-
leleştirilmesi ve sömürünün gizlenmesi
için kullanılmaktadır.

Devrimciler halkların inançlarına
saygı duyarlar ve özgürce inançlarını
yaşayabilmelerinin koşullarını yara-
tırlar. 

İşbirlikçi gerici iktidarlar tarafından
inançlarınızın kullanılmasına izin ver-
meyin. İnançlarınızın kullanılmasını
istemiyorsanız, özgürce yaşamak is-
tiyorsanız yeriniz devrimcilerin yanı-
dır...

Vermiş oldukları tapu mücadelesi
ile gündemden hiç düşmeyen Yıkımlara
Karşı Alibeyköy Halk Komiteleri 5
Ocak'ta Akşemsettin, Karadolap, Ali-
beyköy Merkez ve Çırçır mahallelerinde;
“Kentsel Dönüşüm Politikalarını Yok
Sayıyoruz, Yerinde Islah Yerinde Dö-
nüşüm ve Tapumuzu İstiyoruz” slogan-
larıyla harekete geçtiler. Eyüp Beledi-
yesi'ne yaklaşık 1 km kala araçlarından
inerek sloganlar ve alkışlarla belediyeye
doğru yürüyüşe geçen hak sahipleri be-
lediyenin önüne geldiklerinde etrafları
polislerle ve demir bariyerlerle kuşatıldı. 

Halk komiteleri adına yapılan ko-
nuşmalarda; “Eğer vatandaşların bulun-
dukları ilçelerde belediyenin kapısına

gelmesi engelleniyorsa bu zihniyet çü-
rümüşlüğünün başlıca örneğidir. Bizler
kırk yıllık geçmişin alınteri ve elleri-
mizdeki nasırları ve geleceğimiz olan
çocuklarımız için bugün buradayız. Bu-
radan Eyüp Belediye Başkanı'na sesle-
niyoruz! Vatandaşların Eyüp Belediye-
si'ne girmesi şu an yasaklanmış durumda.
Aşağıya inin iradenizi gösterin!” çağrısı
yapıldı. Yapılan bu açıklamalar sık sık
hak sahipleri tarafından alkışlarla, slo-
ganlarla kesildi. Açıklamadan sonra gö-
rüşme heyeti olarak seçilen temsilciler
önce CHP meclis grubu tarafından kabul
edildiler. Heyet CHP grubunda taleplerini
anlattıktan sonra CHP meclis gurubu
adına yapılan konuşmalarda tapu tale-
binde bulunan halkın yanında olacaklarını
belirttiler. 

Bu görüşmenin ardından AKP meclis
grubu ile görüşmek isteyen halk komitesi
temsilcileri, AKP meclis grubunu mec-
lisin çalışma günü olmasına rağmen be-
lediyede bulamadılar. Eyüp Belediye
Başkanı'yla görüşme talebini orada bu-

lunan tek AKP’li meclis üyesi İsmet
Laçin’e iletip beklemeye başladılar. Be-
lediye başkanının 5 kişilik bir temsilci
heyeti ile görüşeceği belirtildi. Belediye
başkanı ile görüşmeye giden temsilciler
bekleme salonunda 10 dakika bekletil-
dikten sonra belediye başkanının “sizinle
görüşmek istemiyorum” cevabıyla kar-
şılaştılar. Buna tepki gösteren temsilciler
"Halktan bu kadar korkmanıza gerek
yok. Eğer irade benim diyorsanız ispat-
lamanız için görüşmek zorundasınız!"
dediler. “Ben kimseden çekinmiyorum,
mahallelerde sizinle görüşürüm” diyen
başkana heyet “eğer sözünüzün arka-
sındaysanız sizin belirttiğiniz bir tarihte
bizler bütün hak sahiplerini bir salonda
toplamaya ve sadece tapu konusunu ko-
nuşmaya hazırız” dedi. Bu teklifi kabul
ettiğini söyleyen belediye başkanı halka
gözükmemek için arka kapıdan beledi-
yeden ayrıldı. Görüşme heyeti dışarıda
bekleyen yaklaşık 500 kişilik halka ya-
şanan durumu aktardıktan sonra slo-
ganlarla eylem bitirildi.

KKentsel Dönüşüm Politikalar ın ı  Yok Say ıyoruz!  
Yerinde Islah, Yerinde Dönüşüm ve 

Tapumuzu İstiyoruz!
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Fransa kendisini hep en demokratik
ülke olarak göstermeye çalışmıştır.
Dünyada “tarafsızlığın”,  “adaletin”,
“insan hakları”nın sembolü olarak bilinir.
Daha doğrusu öyle bilinmesi istenir.
Ancak Fransa’nın tarihi böyle olmadığını
açıkça gösteriyor.

Fransa, özellikle Ortadoğu ve Afrika
halklarına yönelik saldırı, işgal, katliam,
sabotaj, suikast ve sömürüde önde
gelen devletlerdendir. Lejyonerleri,
gizli servisleri bu tür işgal ve saldırı
faaliyetleri için örgütlenmiştir.

+ İşkence yöntemleri konusunda
dünyaya bir dönem rehberlik edecek
denli ileri gitmiş bir ülkedir.

+ Avrupa’da yabancı düşmanlığı
ve ırkçılığı en fazla gözeten, destek
veren ülkelerden biridir.

+ 25 Temmuz 1920’de büyük kısmı
Senegal ve Mağrip’ten devşirilmiş
Fransa ordusu, 90 bin askerle Şam’ı
işgal etti.

+ Aynı yıl Sovyetler Birliği’ne karşı
işgalci askerler gönderdi.

+ Anadolu’da Antep-Maraş bölge-
sini işgal ederek yüzlerce köyü yakmış,
binlerce kişiyi öldürmüştür.

+ Ortadoğu’da yönetimi altında
bulunan bölgeler 1925 yılına kadar
sıkıyönetim alında kaldı. Bölgeye
askeri yatırımlar sivil amaçlı yatırım-
ların 10 misliydi.

+ 1946’da çekilmeden önce Şam’ı
bombalayan Fransız ordusu 500 kişinin
ölümüne yol açtı.

+ Lübnan’da uzun yıllar sömürgeci

bir güç olarak kaldı. Bu sürece ilişkin
tüm sömürü ve katliamlarda pay sahi-
bidir.

+ 1950’lerin ikinci yarısında İsrail
ile özel ilişki geliştiren Fransa, İsrail’in
Arap halklarına karşı başlıca kaynağı
oldu.

+ Madagaskar’da 1947 yılında
özgürlük talebiyle ayaklanan halka
karşı katliam yaptı. 40 bin Madagas-
karlıyı katletti.

+ 1952 yılında başlayan Cezayir
Ulusal Kurtuluş hareketinin üzerine
bütün vahşetiyle gitti. 10 yıllık savaş
sonunda 1.5 milyon Cezayirli yurt-
severi katletti. Yüzlere köy ve kasaba
yerle bir edildi.

+ II. Paylaşım Savaşı sırasında Al-
man faşizmiyle işbirliği içine girerek
binlerce Fransız devrimcisi ve yurtse-
verin katledilmesine seyirci kalmıştır.

+ Kongo’nun yurtsever lideri Patricia
Lumumba’yı başkanlık sarayında ünlü
suç örgütü “Paraşütçü Birlikleri” eliyle
kaçırmış, uçakta işkence ile öldürülüp
cesedini Cezayir’e indirmiştir.

+ 1956’da İngiltere ile birlikte
Süveyş Kanalı’nı işgal etti.

+ 1967-68 yıllarında Fransız işçileri
ve öğrencilerine karşı kitle halinde
şiddet uyguladı. Yüzlerce kişi yaralandı
ve tutuklandı.

+ Vietnam’ı işgal etti. 1975’te savaş
sona erdiğinde 2 milyon kişinin
öldürülmesinde pay sahibi oldu. Ge-
risinde ünlü “Kaplan Kafesleri” ve
yanmış, yıkılmış bir ülke bıraktı.

+ Irak’a yönelik 1991 yılında ger-
çekleştirilen “Çöl Fırtınası” harekatına
ABD’li emperyalistlerin peşinden ka-
tıldı ve 100 bin Iraklı’nın katledilme-
sinde suç ortağı oldu.

+ Ruanda’yı işgal ederek kabileler
arası savaşı kö̈rüklemiştir. Bu işgal
sırasında sadece bir ay içerisinde 500
bin Ruandalı katledildi.

+ Yeni Kaledonya’da Machoro’nun
katledilmesi, Green Peace gemisin ba-
tırılması ve bir gazetecinin öldürülme-
sinden sorumludur.

+ Dünya çevre kirliliğinin önde
gelen sorumlularından biridir. Pasifik
Okyanusu’nda nükleer denemelerini
halen sürdürmektedir.

+ Yugoslavya’yı parçalayan ve ha-
len Yugoslavya halklarının katledil-
mesine yol açan savaşta politik ve as-
keri olarak rol aldı.

+ Türkiye dahil, dünyadaki devrimci
örgütlere karşı operasyonlar düzenledi,
tutuklamalara başvurdu. İspanya ile bir-
likte Bask bölgesinin bağımsızlığı için
savaşan ETA’ya ortak operasyonlar
düzenledi. Cezayir Ulusal Kurtuluş Sa-
vaşçılarına yönelik terör, işkence ve tu-
tuklama kampanyalarını düzenledi.

Burda sadece Fransa’nın katliam-
larını yazdık. Amerika’nın, İngilter’nin,
Hollanda’nın, Belçika’nın, İtalya’nın
da Faransa’dan hiç de geri kalır yanı
yoktur. Tüm emperyalistler katliam-
cıdır. Sömürü düzenlerini halkların
sömürüsüne borçludurlar.  Kansız sö-
mürü de yoktur.

FFRANSA’NIN KATLİAMLARI

Berkin Elvan’ ın 
Katil ler inden 
Hesap Soracağ ız!

Berkin'in katilleri yargılanıncaya,
adalet gerçekleşinceye kadar eylemleri
sürdürme kararlılığında olan Halk Cep-
heliler, bu haftada “Berkin için Adalet”
eylemleri yaptı. 

ANTALYA: Antalya Halk Cephesi
10 Ocak’ta Berkin Elvan’ın katillerinin
cezalandırılması için adalet nöbeti ey-
lemindeydi. Eylemde “Berkin Elvan’ın
Katilleri Cezalandırılsın Adalet İstiyoruz”
pankartı açıldı. Eylemde yapılan açık-

lamada Berkin Elvan’ın katilleri yargı-
lanıncaya kadar adalet eylemlerinin sü-
receği ifade edildi. Antalya Halk Korosu
tarafından Berkin için yazılan şarkı söy-
lendi, hesap soran sloganlar atıldı. 

TEKİRDAĞ: Dev-Genç'liler 11
Ocak'ta Berkin Elvan için Alkaya mev-
kiinde bulunan üst geçide “Berkin’in
Hesabını Soracağız–Dev-Genç” pan-
kartını astılar. Asılan bu pankartla 576
gündür Berkin’in katillerinin yargılan-
madığı ama katillerden mutlaka hesap
sorulacağı belirtildi.

KOCAELİ: Dev-Genç'liler 11
Ocak'ta İnsan Hakları (Sabri Yalım) Par-
kı’nda Haziran Ayaklanması sırasında

polisin attığı gaz kapsülüyle başından
vurularak katledilen Berkin Elvan için
eylem yaptı. Berkin için adalet müca-
delesinin yükselişinden korkan katil sü-
rüsü, basın açıklamasına Güvenlik Şubesi,
Terörle Mücadele Şubesi, yüzlerce po-
lisiyle gelerek acizliklerini ve korkularını
sergilediler. Dev-Genç'in yaptığı açık-
lamada: "Basın açıklamasına dahi yüz-
lerce polisin gelmesi faşist iktidarın kor-
kusunun günden güne büyüdüğünün
göstergesidir. Faşist AKP ve katil polisleri
bilmeliler ki, korkularını daha da büyü-
teceğiz, her yerde birer Berkin olup
hesap sormak için karşılarına çıkacağız"
denildi.
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Berkin ve Uğur…. Aynı kurşun-
larla aynı kişiler tarafından vurulan
iki çocuk… İki genç… Biri 15’inde,
biri 12’sinde vuruldu. Berkin ve Uğur
için, devlet tarafından öldürülen tüm
çocuklarımız için “Katilleri Birdir,
Bunun İçin Sorulacak Hesapları da
Bir Olacak” diyerek günler öncesin-
den 100 bin imza hedefli bir kam-
panyaya başlamıştı Kürdistan Halk
Cepheliler… Yine bu kampanya prog-
ramı içinde 5 Ocak olan Berkin’in
doğum gününde, “Gerçek Doğum
Günü Hesaplarının Sorulduğu Gün-
dür” diyerek İstanbul Feriköy Me-
zarlığı’na giden Dev- Genç’liler Ber-
kin’in başucundan aldıkları toprağı
Uğur’un mezarına götürmek için
yola çıktılar. 6 Ocak’ta Kürdistan
Halk Cephesi ile buluşmak için yola
çıkmışlardı. Ancak hem Berkin’in
doğum gününde polisin saldırısı,
hem yollarda yoğun kar yağışı ne-
deniyle 7 Ocak’ta Amed’de olabil-
diler. Sabah saatlerinde Amed’de
Amed Özgürlükler Derneği’nde bir
araya gelen Halk Cepheliler son ha-
zırlıklarını da yapıp programlarına
başladılar. Programlarında önce Ber-
kin ve Uğur’un katillerinin cezalan-
dırılması talebini anlatan bildiri da-
ğıtımı, ardından 12.00’de Ofis-AZC
Plaza önünde basın açıklaması ya-
parak Mardin- Kızıltepe’ye hareket

etmek vardı. Kızıltepe’de Uğur’un
mezarı ziyaret edilerek Berkin’in
toprağı Uğur’un mezarına bırakılacak,
Uğur’un mezarından alınan toprak
da Berkin’in mezarına götürülecekti. 

Toprak… Özgürlüğü, bağımsızlığı
için uğruna ölümlere gidilip gelinen
bir avuç kırmızı killi toprak… Ber-
kin’in ve Uğur’un toprağı birbirine
karışacak, birbirinde hayat bulacaktı.
İkisi de o kara gözleriyle bakarak
aynı toprağın altında adaleti bekli-
yordu çünkü. 

Ancak daha bildiri dağıtımına
başlayalı sırasında başladı polisin ta-
cizi. TOMA’lar, çevikler, akrepler,
sivil ve resmi polis otoları… Diyar-
bakır İl Emniyet Müdürlüğü tüm
“güvenlik” güçlerini yığmıştı Ofis’in
ortasına… Bir askerleri eksikti! Bildiri
dağıtımı daha 10 dakika olmuşken
polisin saldırısı başladı. Uğur’un,
Berkin’in katilleri bu kez Kürdistan
Halk Cepheliler’e saldırıyordu. 

Manzara yine aynıydı: Saldırıya
karşı direniş! Polis, bildiri dağıtırken
önleri kesilen Halk Cepheliler’i yer-
lere yatırarak gözaltına almaya çalıştı.
Ancak hem Halk Cepheliler’in dire-
nişi, hem de halkın sahiplenmesi ile
gözaltına alınanlar tek tek polisin
ellerinden söküp alındı. Halk bir yan-
dan polisi yuhalarken, bir yandan da

gözaltılara engel olmak, işkenceyi
önlemek için araya girdi. Bu sırada
gözaltına alınanların bir kısmı geri
alındı. Ancak AKP’nin katil polisleri
TOMA’ları, akrepleri ve zırhlı araçları
ile halka da saldırdı. Saldırının so-
nucunda 2’si 18 yaşından küçük,
toplam 15 kişi gözaltına alındı. 

Saldırı sonrası tekrar bir araya gelen
Halk Cepheliler, ikiye ayrılarak bir
kısmı gözaltıları sahiplenmek için Di-
yarbakır İl Emniyet Müdürlüğü’nün
önüne, diğer grup da programı devam
ettirerek Kızıltepe’ye yola çıktı. Yan-
larında Berkin’in toprağı vardı. Halk
Cepheliler gerçekleşen saldırı sonucu
gecikseler de saat 15.00 sıralarında
Kızıltepe’ye vardılar. Burada Uğur
Kaymaz’ın annesi ve Eğitim-Sen’den
yaklaşık 10 kişinin de gelmesiyle bir-
likte Uğur Kaymaz’ın mezarına vardılar.
Baba oğul mezarları bir aradaydı…
Önce Uğur’un ve babasının mezarlarına
karanfiller bırakıldı. Uğur’un mezarı
başında Uğur Kaymaz ve Berkin Elvan
nezdinde tüm devrim şehitleri için bir
dakikalık saygı duruşu yapıldı. Me-
zarlıkta açılan “Berkin Elvan ve Uğur
Kaymaz’ın Katilleri Cezalandırılsın-
Halk Cephesi” pankartıyla birlikte
Uğur’un ve Berkin’in katillerinin bir
olduğu, bunun için de hesaplarının bir
olduğunun anlatıldığı Halk Cephesi

Berkin’den Uğur Kaymaz’a Katliamların Hesabını Soracağız! 
Edirne’den Kürdistan’a Adalet Mücadelesini Büyütüyoruz!

BBERKİN ELVAN’IN VE UĞUR KAYMAZ’IN BERKİN ELVAN’IN VE UĞUR KAYMAZ’IN 
KATİLLERİ CEZALANDIRILSIN!KATİLLERİ CEZALANDIRILSIN!

Amed’de Berkin ve Uğur
İçin Yapılan Bildiri 

Dağıtımına Polis
Saldırdı.

Saldırı ve Gözaltılara 
Rağmen Berkin’in 
Toprağı Uğur’a, 
Uğur’un Toprağı 
Berkin’e Karıştı!

Yürüyüş
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açıklaması okundu. Berkin ve Uğur
için, davası yeni sonuçlanarak 28 bin
lira gibi bir kan tazminatı ile sonuçlanan
Ceylan’ın paramparça olmuş bedeni
için adalet mücadelesinin mutlaka sür-
dürüleceği anlatıldı. Uğur Kaymaz’ın
annesi de Kürtçe bir konuşma yaparak,
“Uğur’u 12 yaşında terörist diyerek
vurdular. 12 yaşında bir çocuk nasıl
terörist olur? Berkin’i de tıpkı böyle
vurdular. İkisi de aynıdır” diyerek he-
saplarının sorulması konusunda dilek-
lerini ifade etti. Konuşmanın ardından
Berkin’in mezarından getirilen toprak
Uğur’un mezarına döküldü, Uğur’dan
da Berkin için toprak alındı. Sonrasında
Uğur ve Berkin için bir şarkı söylendi.
Anma “Uğur Kaymaz Ölümsüzdür,
Anaların Öfkesi Katilleri Boğacak,
Biji Bıratiya Gelan, Şehit Namırın”
sloganları ile bitirildi. Anmaya yaklaşık
20 kişi katıldı. 

Amed’de bildiri dağıtılırken göz-
altına alınanlar için de ek olarak 24
saatlik süre alınmıştı. Daha sonrasında
çıkarıldıkları mahkeme sonucunda
haftada 3 gün imza konarak 6 kişiye
denetimli serbestlik verildi. Gözaltına
alınan herkes serbest bırakıldı. 

***

Berkin Elvan ve
Uğur Kaymaz’ın
Katillerini Biz
Yargılayacağız!

Kürdistan Halk Cephesi 7 Ocak’ta
yayınladığı açıklamayla Berkin Elvan
ve Uğur Kaymaz için adalet müca-
delesine saldırıları teşhir etti, adalet
mücadelesinin asla engellenemeye-
ceğini dile getirdi. Açıklamada, Ber-
kin Elvan ve Uğur Kaymaz için
adalet mücadelesini birleştirerek ka-
tillerin cezalandırılması için bir kam-
panya başlatıldığı, bu kampanya kap-
samında Kürdistan’ın birçok ilinde
imza toplanıp bildiri dağıtıldığı an-
latıldı. Polisin 26 Aralık’ta Amed’de,
28 Aralık’ta Urfa’da açılan imza
standına saldırıp Halk Cephelileri
gözaltına aldığı teşhir edilerek, daha
bir gün önce katil polislerin Cizre’de
Ümit Kurt adında 14 yaşında bir ço-
cuğu kalbinden vurarak katlettiği an-
latıldı ve katillerden mutlaka hesap
sorulacağı vurgusu yapıldı. 

***

Halkın Adaletinden 
Kaçamayacaksınız!

9 Ocak’ta Dersim Yeraltı Çarşısı
üstünde toplanan Halk Cepheliler
"Baskılar Bizi Yıldıramaz! Halk Cep-
hesi" pankartı ve dövizleri açtılar.
Dersim Halk Cephesi tarafından ya-
pılan eylem sloganlarla başladı, sal-
dırılar teşhir edildi. DHF'nin de ka-
tılarak destek verdiği açıklamaya 15
kişi katıldı.

***

AKP, Kan
Bedeli Verip
Kurtulmak
İstiyor! 

Diyarbakır’ın
Lice İlçesi’ne bağlı
Şenlik Köyü’nde
28 Eylül 2009 günü
arazide bombanın
patlaması sonucu
ölen Ceylan Önkol

için Diyarbakır 2. İdare Mahkemesi
ailesine kan bedeli olarak 28 bin 208
lira 85 kuruş maddi tazminat verilmesini
kararlaştırdı. Dersim Halk Cephesi
yaptığı açıklamada: “Suçlu olan Uğur,
Ceylan, Berkin, Enes değil, suçlu olan
halkın çocuklarını, halka olan kinle-
rinden sebep, sokak ortasında katleden
ahlaksızlar katillerdir... Yeminimizdir!
Ceylan’ın o parçalanmış bedeninin
kini ile halkın adaleti olup, eteğine
ölü bedeninin parçalarını toplayıp
koyan anaya biz adaleti getireceğiz.
Yeminimizdir; Berkin'in hesabı mahşere
kalmayacak, hesabını soracağız katil-
lerden” denildi. 

***

Saldırarak, Salyalarınızı
Akıtarak Halkların
Kardeşliğine Engel
Olabildiniz Mi?
Bir Kez Daha

Biz Kazandık!
Uğur’un Mezarını
Karanfillerimizle
Bezedik!

Wan Halk Cephesi, 9 Ocak’ta bir
açıklama yayınlayarak, AKP’nin katil
polisleri tarafından katledilen Uğur
Kaymaz’ın Mardin Kızıltepe’deki me-
zarına 7 Ocak’ta gitmek için bildiri
dağıtımı yapan Kürdistan Halk Cep-
heliler’in gözaltına alınmasını protesto
etti. Halk Cepheliler 24 saat gözaltında
kaldı. Açıklamada: “…Gözaltıları alıp
Berkin’in mezarından alınan toprağı
yerde bırakmayarak Mardin’e Kızıl-
tepe’ye ulaştırdı Cepheliler. Ve aileyi
de alarak Uğur’un mezarı başındaydı-
lar… Her sıktığınız kurşunda öfkemiz
çığ gibi büyüyecek ve tükürüğümüzle
boğacağız sizi. Berkin, Uğur, Ceylanlar
kâbusunuz olacak, geceleri uykularınız
kaçacak… çocuklarımızın dökülen
kanlarının hesabını soracağız” denildi. 

D e r s i m

A m e d

A m e d
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Katillerimiz Cezalandırılmadı!



Ülkemizde Gençlik

Emperyalizmin yeni sömürgesi olan ülkemizin eğitim
sistemi de emperyalizmin çıkarlarına göre şekillenmiş-
tir. Emperyalizmin eğitim sistemi; sömürü düzenine kar-
şı çıkmayacak, yoz, bencil, bireyci, tek tip beyinler ye-
tiştiren, sömürü düzeninin devamı için kalifiye eleman
ihtiyacını karşılayan bir eğitim sistemidir. 

1945'ler sonrası çok partili döneme geçiş, yeni sö-
mürgeciliğin başlangıcı ve 1950'de ABD ile geliştirilen
yeni sömürgecilik ilişkileri eğitimde de kendini göster-
di. Emperyalizm; ülkemizdeki eğitim sistemi yerine Ame-
rikancı eğitim sistemini oturtmaya çalıştı ve diğer yan-
dan sosyalizme karşı dini de kullanmaya başladı. 1949
yılında din seçmeli ders olarak orta öğretime sokuldu. De-
mokrat Parti (DP) iktidarı hem "Komünizm tehlike-
sine karşı" hem de oy tabanını oluşturan tarikatlarla iliş-
kileri sonucu dine sarıldı ve bu dönemde 19 tane İmam
Hatip Lisesi (İHL) açıldı. 

1960 sonrası gençliğin mücadelesinin gelişmesi kar-
şısında İHL sayısı da arttırıldı. 

12 Eylül Amerikancı faşist cuntası ile birlikte ku-
rumsallaşan YÖK; öğrencileri zapturapt altına almak için
öğrencilerin en ufak bir hak arama eyleminde, protesto
eyleminde, örgütlenme girişiminde vb. öğrenciler karşı-
sına; hem polis hem de savcı ve hakim olarak çıkarılmıştır.
Üniversitelerdeki özgürlük ortamına kimin istediği ve na-
sıl bir özgürlük olacağının sınırlarını çizen YÖK'tür. Ya-
saklar, soruşturmalar, okuldan uzaklaştırmalar, polis, ida-
re, sivil faşistlerin saldırıları, gençliğin yaşadığı sorun-
lardır. YÖK, öğrenciler üzerinden bir baskı makinesi gör-
evini yerine getirmekle yükümlüdür. 

12 Eylül Amerikancı faşist cuntası imam hatip lise-
lerini ve eğitimin bütününde din dersini zorunlu hale ge-
tirdi. İmam hatip liseleri ile düzene itaat eden, şükürcü
beyinler yetiştirilmede kullanıldı. 

Faşist AKP: Sömürüye, Zulme,
Adaletsizliğe Karşı Her Geçen Gün
Büyüyen Gençliğin Öfkesini Din ile
Kontrol Etmek İstiyor

Bugün AKP faşizmi eliyle din ana okuldan yüksek-
öğrenime kadar eğitim sisteminin her aşamasına adım
adım yerleştirilmektedir. Okullar birer birer imam hatip
liselerine (İHL) dönüştürülmektedir. Farklı inanç ve mez-

heplerden ailelerin inançları yok sayılarak, öğrencilere baş-
ka bir alternatif sunulmayarak İHL'ler dayatılmaktadır. 

Ana okullarından başlanarak uygulamalı eğitim adı al-
tında öğrencilerin camilere taşınması; namazı sevdirme, ku-
ran kursları vb. ile daha çocuk yaştan itibaren dini kulla-
narak, halkın inancını sömürerek, "ahlaklı olmayı vatanı-
nı-milletini seven bir toplum yaratmayı" vb. yalan ve de-
mogojileriyle beyinlerimizi teslim alırken, sünni inançtan
olmayan halkımızın çocuklarına da bu yolla asimile etmeyi,
kendi düzenlerine uygun hale getirmeyi amaçlamaktadır. 

Sünni inanç temelinde verilen eğitim ile diğer halk-
ların inanışları yok sayılıp bu ailelerin çocukları zorun-
lu din dersleri ile sünnileştirmeye çalışılmaktadır. 

İlköğretimden başlanarak eğitim içeriği şovenizmle, mil-
liyetçilikle doldurulmuştur. Her şey Türklük ile başlayıp
Türklükle bitmektedir. Şovenist, ırkçı düşünceler kitap say-
falarından gençliğin beynine bir zehir gibi akıtılmaktadır.
Ders kitaplarında, Anadolu'da binlerce yıldır yaşayan halk-
lar yok sayılır, dahası bu halklar ezeli düşman olarak ta-
nıtılmaktadır. Anadolu'da yaşayan halkların isimleri küfür
yerine kullanılacak kadar şovenizm boyutlanmıştır. 

Kendisi gibi düşünmeyen herkes düşman, komünist,
dinsiz vb. görülür. Örneğin: "İdeolojik halay çekmek"ten,
Nazım Hikmet şiiri okumaktan cezalar yağdıran zihni-
yettir üniversitelerin başına çöreklenen. 

Okullarda açılan mescitler, türbanlı eğitim vb. den son-
ra 80 üniversiteye cami inşaatına başlanacağı müjdesi-
ni veriyor Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez. 

"Türkiye'de yaklaşık 20 milyon genç var. Bu gençle-
rimize ulaşmak istiyoruz. Şehirlerdeki üniversite cami-
lerini önemsiyoruz. Bu camilerde gençlerle iletişim ku-
racak din görevlileri hizmet verecek. Onların manevi yön-
den gelişmesini, camilerden istifade etmesini istiyo-
ruz." (21 Kasım 2014-Birgün Gazetesi) 

Öğrencilerin yığınla sorunu vardır. Yurtların yetersizliği,
koşulları, ulaşım sorunları, kantin fiyatlarının yüksek ol-
ması, harçların olması, eğitim içeriği, kalitesi ve bilimsel
olmaması, üniversitelerin yapısının özerk olmaması,
ÖGB, polis, jandarma, üniversite yönetimlerinin baskıları,
saldırıları, tehditleri, soruşturmalar, okuldan atmalar, fa-
şist saldırılar... Mezun olan öğrencilerin branşlarına göre
iş bulamamaları, milyonlarca işsiz arasına diplomalı iş-
siz olarak her yıl binlercesinin katılması vb. birçok sorunu

Gençlik Federasyonu’ndan
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vardır öğrencilerin. AKP bu
sorunları çözeceğine, gençli-
ğe cami yapmak istemektedir. 

Faşist AKP üniversitelerde-
ki tüm sorunları yok sayarak öğ-
renci gençliği din ile "manevi
yönden gelişme"lerini sağla-
yarak kontrol altında tutmak
istiyor. Din görevlileri öğrenci-
lere karşılaştıkları tüm sorunlar, yaşadıkları tüm hak
gasplarına, keyfilikler karşısında susmayı, ülkemizde ya-
şanan her şeye gözlerini kapamalarını ve kendi durumla-
rına şükür etmeyi, boyun eğmeyi vb. tembihleyecekler! 

Yapılacak camiler ve cemaat aracılığıyla gençliği ce-
maatlere ve tarikatlara yedekleyerek hak arama kavga-
sından uzak tutma, düşünmeyen, şükreden bir gençlik ya-
ratılmak istenilmektedir. 

Dinci, gerici, şovenist eğitim ile gençlik zehirlen-
mektedir. Yapılacak camiler ile inançlı öğrencilerin dini
duyguları sömürülürken, farklı inançlara sahip veya
dine inanmayan öğrenciler baskı altında tutulacaktır. 

Gerici, Şovenist, Faşist
Tüm Politikalara Karşı Gençliği
Örgütleyecek Olan Devrimcilerdir 

Ülkemizdeki eğitim sistemi, her aşamasıyla var olan

sömürü sisteminin dişlilerinde
kalıba sokulan, haksızlıklara,
adaletsizliklere karşı gözlerini
kapayan, okullardaki kışla dü-
zenine itaat eden, emperyalizmin
yoz kültürünü yayan emperya-
lizm ve işbirlikçi oligarşinin
sömürü düzenlerinin devamı-
na hizmet eden, ucuz işgücü, ka-

lifiye eleman ihtiyacını karşılayan, her adımı paralı
olan, şükürcü, biat eden bir gençlik-nesil üzerine kurul-
muştur. 

Diğer yandan düzen dini şovenist eğitimle kendi po-
litikalarına uygun bir gençlik yaratmayı hedefliyor. Bu
sistem halkın mücadelesine karşı tetikçi-vurucu güç
olarak kullanacağı ve yine faşizme halk tabanı yaratılan
bir eğitim sistemidir. 

Bu eğitim sisteminde gençlikle tek tek ilgilenecek, on-
ları bir araya getirecek ve sorunlarına çözümler üretecek
olan bizleriz. 

"Gençlik kime aitse gelecek onundur" diyor Bul-
garistan devriminin önderi Dimitrov. 

Gençliği inanç, dil, mezhep, kültür vb. ayrımı yap-
madan halk ve vatan sevgisiyle örgütleyecek olan biz-
leriz... 

Gençliği örgütleyecek ve geleceği kazanacağız. 

DEV-GENÇ

Muğla, Adıyaman, İzmir ve birçok ilde üniversiteliler
ulaşıma yapılan zamlara karşı eylemler yaptı. Üniversi-
teliler ''Hırsız değiliz öğrenciyiz'' sloganları ile birden ar-
tan zamları protesto etti. Günlük 5 TL'ye varan yol para-
sı öğrencileri ciddi anlamda maddi sıkıntılara sokuyor. Ula-
şım zamlarına karşı yapılan eylemler elbette bir adımdır,
ama önemli olan bu gücü birleştirip bir sonuç almaktır. Gün
be gün haklarımız gasp ediliyor. Taleplerimizi dile getir-
diğimiz için gözaltına alınıyoruz ve işkence görüyoruz, Be-
del ödüyoruz. Hırsız AKP halktan çaldıkları paraları
ayakkabı kutularında saklarken bir yandan da tüccar gibi
öğrencilerin parasına göz dikiyor. Parasız ve bilimsel eği-
tim hakkımızı gasp eden sadece AKP belediyeleri ile kal-
mıyor. Muğla ve İzmir’de CHP belediyeleri de pervazsızca
öğrencilerin parasına göz dikiyor. Sözde sosyal demokrat
ve solcu geçinen CHP ulaşım ve kantinde yapılan zamlarla
öğrencilerin haklarını gasp ediyor. 

Televizyonlarda AKP iktidarına ateş püsküren, elleri-
ne geçen her fırsatta Gezi şehitlerinin isimlerini kullanan
CHP'nin AKP'den hiçbir farkı yoktur. Peki çözüm nedir? 

Her sorunun bir çözümü gençliğin öğrenci meclisleri
var. Üniversiteliler, liseliler parasız ve bilimsel eğitim, üc-
retsiz ulaşım hakkımızdır ancak bu haklarımızı mücade-

le edersek kazanabiliriz. Bunun en son örneği; Kırklare-
li belediyesinin ulaşıma 1 TL zam yapmasıyla Kırklare-
li öğrenci meclislerinin baskısı üzerine ulaşım zammını
geri çekmek zorunda kalmıştır. İmza toplayan öğrenci mecl-
isleri üyelerine polis azgınca saldırmış ve gözaltına almıştır.
Buna rağmen öğrenci meclisleri çalışmalarından vaz-
geçmemiş ve zammın geri çekilmesini sağlamıştır. Birlikten
güç doğar. Öğrenci arkadaşlar birlik olalım, örgütlenelim
ve tüm gücümüzle hakkımızı arayalım. 

GENÇLİK FEDERASYONU 

ZAMLARA KARŞI ÖĞRENCİ MECLİSLERİNDE BİRLEŞELİM!
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ANTALYA
Antalya-Manavgat Cumhuriyet

Meydanı’nda 7 Ocak’ta Dev-Genç’li-
ler öğrenci meclislerini tanıtmak
amacıyla masa çalışması yaptı. Ya-
pılan çalışmada 500 bildiri ve 1 Yü-
rüyüş Dergisi halka ulaştırıldı. Masaya
gelen öğrencilerle meclisler hakkın-
da konuşuldu. Meclislerin amacı ve
kimlerin katılabileceği hakkında bil-
gi verildi. Masaya gelen öğrenciler-
den iletişim numaraları alındı ve öğ-

renci meclisleri girişiminin dü-
zenleyeceği panele davet edil-
di.

TEKİRDAĞ
Tekirdağ’da 9 Ocak’ta Namık

Kemal Üniversitesi önünde öğrenci
meclislerini tanıtmak amacıyla bildiri
dağıtımı yapıldı. Yarım saat süren bil-
diri dağıtımı sonucu 100 adet bildiri
öğrenci gençliğe ulaştırıldı. Aynı içe-
rikte afişlemeler yapıldı. 15 afiş De-
ğirmenaltı Mahallesi’nde öğrencile-
rin yoğun olarak geçtiği yerlere ya-
pıştırıldı. Yapılan çalışmaya öğrenci
gençlik büyük ilgi gösterdi.

Çerkezköy: Çerkezköy’de 5
Ocak’ta Çok Programlı Lisesi’nde, Li-
seli Dev-Genç’liler tarafından öğ-
renci meclisleri bildirisi dağıldı. Ya-
pılan çalışmada oğrenci meclislerinin
önemi ve kurulma amacı anlatıldı.
Öğrencilerin yoğun ilgisinin yanı
sıra iletişim bilgileri alındı ve sohbet
edildi. 40 dakika süren çalışmada
250’ye yakın bildiri dağıtıldı. 10
Ocak’ta Çerkezköy Tepe ve İstasyon
mahallelerinde 100 adet öğrenci mecl-
isleri pulu yapıştırıldı. Pullama yapı-
lırken, halktan insanlar meclislerle il-
gili sorular sorarak ilgilendi. 

Ülkemizde Gençlik

Öğrenci Meclislerinde
Tüm Halk Çocuklarına Yer Var

Halk Savaşçılarını Değil
Berkin’in Katillerini Yargılayın!
Liseli Dev-Genç'liler Okmeydanı İTO Lisesi duvar-

larına 14 Ocak'ta "Saraylarınız Berkin'in 16 Kiloluk Be-
denin Altında Kalacak" ,"Yaşasın Dolmabahçe Eylemi-
miz! Halk Savaşçısı Fırat Özçelik Onurumuzdur" ve "Ber-
kin'in Katilleri Aranıyor / Liseli Dev-Genç” imzalı 3 adet
yazılama yaptılar. Daha sonra Okmeydanı sokaklarına inen
Liseli Dev-Genç'liler mahallenin 3 farklı yerine "Fırat Öz-
çelik Onurumuzdur! / Liseli Dev-Genç" yazılamalarını yap-
tılar.

ESENYURT-KIRAÇ: Kıraç Jandarma merkez
bölgesinde 6 Ocak'ta “Ya Berkin’in Katillerini Verirsiniz
ya da Saraylarınızı Başınıza Yıkarız Dev-Genç / DHKC”
yazılı bomba süsü verilmiş pankart asıldı.

Grup Yorum Gönüllüleri Çoğalıyor;
"Ne Gerekiyorsa Yaparız"

ANKARA - ODTÜ: 7 Ocak’ta ODTÜ (Ortadoğu
Teknik Üniversitesi)  Fizik Bölümü P-7 amfisinde Ankara
Dev-Genç’lilerin düzenlediği Grup Yorum'la 30. yıl söy-
leşisi yapıldı. 75 kişinin katıldığı söyleşide Grup Yorum'un
30. yılını nasıl bir organizasyonla karşılayacağı, konser
için hep beraber nasıl çalışılacağı, Grup Yorum'un de-
ğişmeyen çizgisi ve tarihi konuşuldu. Birçok öğrenci gö-
nüllü olmak istediğini söyledi, gelişmelerden haberdar ol-
mak için telefon numarasını verdi. Ayrıca Anadolu Halk
Korolarında çalışmak istediklerini söyleyenler oldu.
Soru-cevaplarla 2 saat süren program hep birlikte türkü-
lerle sona erdi. 

SAMSUN: Elektrik Mühendisleri Odası’nda 7
Ocak’ta Grup Yorum söyleşi ve dinletisi yapıldı. 60 ki-
şinin katıldığı söyleşide Grup Yorum’un 30 yıllık tarihi
ve 30. yıl stadyum konserlerine dair yapmak istedikleri,
dinleyicilerin önerileri üzerine konuşuldu. Söyleşiye ka-
tılanlar daha çok Karadeniz’de bir konser beklentilerinin
olduğunu söylediler ve 30. yıl konserlerinin çalışmasın-
da gönüllü olmak ve haberleşmek için iletişim numara-
larını verdiler. Samsun’da da bir Grup Yorum Korosu kur-
mak isteyen öğrenciler oldu. Söyleşi Grup Yorum'dan is-
tenilen türkülerin hep birlikte söylenmesiyle son buldu.

ZONGULDAK: Grup Yorum, 8 Ocak’ta Zonguldak
Maden Mühendisleri Odası’nda Zonguldak halkı, işçile-
ri, öğrencileri, mühendisleri ve öğretmenlerinden oluşan
150 kişiyle söyleşi ve dinleti yaptı. Söyleşide, Ankara kon-
serine insanların nasıl destek olabileceğinden bahsedildi.
“Ne gerekiyorsa yaparız” diyen halktan insanların ilgisi
yoğundu. 

Baskılar, Tehditler
Bizi Yıldıramaz!

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Anadolu Lise-
si'nde 13 Ocak'ta öğrenci meclisleri anketi yapan Dilan
Mollaahmetoğlu önce polisle işbirliği yapan müdür ta-
rafından tehdit edildi ve kendisine okul etrafından
uzaklaşması gerektiği, aksi takdirde polisi arayıp mü-
dahale ettireceği, okuldaki arkadaşlarının da disiplin ku-
ruluna yollanacağı söylendi. Gitmemekte kararlı olan Di-
lan Mollaahmetoğlu anketine devam etti. Çalışmaya de-
vam etmesi üzerine işbirlikçi müdürün çağırdığı polis-
ler tarafından gözaltına alındı. Akşam saatlerinde key-
fi şekilde gözaltına alınan Dilan Mollaahmetoğlu ser-
best bırakıldı.

Antalya
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Dev-Genç’liler Anadolu’nun farklı
illerinden gelen yoldaşlarıyla ger-
çekleştirdikleri kurultayda öğrenci
meclislerini her yönüyle ele aldı. 

Dev-Genç’liler ile 3-4 Ocak ta-
rihleri arasında yapılan Dev-Genç
Kurultayı ile ilgili yaptığımız röportajı
yayınlıyoruz.

Yürüyüş: Dev-Genç kurultayı
hakkında neler düşünüyorsu-
nuz, neler hissetiniz?

Halil Yakut (Hatay): Kurultaya
her ilden arkadaşlarımız, yoldaşlarımız
ve halkımız katıldı. Öncelikle yürekleri
devrim için atan onca yürekle iç içe
olmak, birlik beraberlik içerisinde da-
yanışmayla kurultayın o devrimci ha-
vasını solumak heyecan vericiydi. Çe-
şitli konularda ülkemizdeki gençliğin
durumu emperyalist sömürü, faşizm
ve Dev-Genç’in durumu üzerine otu-
rumlar düzenlendi. Bu oturumlar gerek
bütün yoldaşlarımız, gerek halkımız
üzerinde çok olumlu bir etki bıraktı
ve son derece öğretici oldu. Oturum-
lardan geliştirdiğimiz teorik bilgilerimizi
pratiğimize nasıl daha iyi bir şekilde
yansıtabileceğimiz konusunda bir kez
daha düşünme fırsatımız oldu. Halk
Ayaklanması’nda, ülkemizdeki faşizm
koşullarında ayaklanma öncesinde, ge-
lişiminde ve sonrasında Dev-Genç’in
üstlendiği yönlendirici misyonu bir
kez daha gördük kurultay sürecindeki
oturumlarımızda. Oturumların en iyi

yönlerinden biriyse halkımızın soru-
larına cevap olabilmemizdeki teorik
donanımımız ve bunu pratiğimizle en
iyi şekilde yansıtabilmemiz oldu.

Her zaman olduğu gibi halkımızla
iç içe bir kurultay gerçekleştirdik.
Oturumların dışında yine devrim tür-
külerimizle, marşlarımızla, salonu sa-
ran halaylarımızla devrim heyecanı-
mızı, coşkumuzu ve umudumuzu bü-
yüttük. Bütün bunlar bize gençliğin
devrime olan inançlarının ve umutla-
rının en somutlanmış halini gösterdi.

Rafet Hakyemez (Muğla): He-
pimiz için büyük bir onurdu, burada
olmak aynı havayı teneffüs etmek.
Mücadelenin bizden neler beklediği
ve neleri yapabileceğimizi öğrendik.
Cüretimize cüret kattık, gücümüzün
büyüklüğünü tekrar anladık.

Serkan Türkmen (Eskişehir):
Coşkuluydu, Dev-Genç ruhunu ta-
şıyan arkadaşlarla bir arada olmak,
dayanışma ve inanç aşılayan bir ku-
rultayın gerçekleşmesini sağladı. 

Ferhat Dindaroğlu (Denizli):
Dev-Genç tarihinin büyüklüğünü ve
mücadelenin haklılığını bir kere daha
gördük. Her dönemde ülke siyasetine
yön veren ve gündemden asla geri
kalmayan Dev-Genç’in her zaman
gençliğin tek alternatifi olduğunu
anladık.

Nursel Ergür (İzmir): Dev-Genç
kurultayı bizim için bir onurdu, ka-
rarlılığımızı ve direnişimizi bir kat

daha büyüterek devam edeceğiz. 

Yürüyüş: Kurultaydan ne
sonuç çıkardınız, kendi ilinize
dair çıkardığınız sonuçlar
neler?

Halil Yakut: Kurultay bizlere her
şeyden önce çok büyük ve birbirine
sarsılmaz bağlarla kenetli bir aile ol-
duğumuzu gösterdi. Her il kendi ko-
şullarına göre mücadele veriyor, fakat
az önce de söylediğim gibi hepimiz
kocaman bir ailenin fertleriyiz.

Rafet Hakyemez: Meclislerin
önemini kavradık. Sonuç olarak yü-
rümenin yetmediğini artık koşmamız
gerektiğini anladık. Kendi ilime dair
çıkardığım sonuç öğrenci meclisinin
nasıl bir ihtiyaç olduğunu  kavramam
oldu.

Serkan Türkmen: Daha çok ör-
gütlenmeliyiz. Devrimciler olarak biz-
lere düşen görevin halk için, devrim
için, Cephe için ne yapabilir sorusunu
sormalıyız her an. Örgütlü olmanın
bir zorunluluk olduğunu, yeni insan
yaratmak iddiasında olan bizlerin,
halkımıza ulaşmak için gece gündüz
çalışması gerektiğini kavratıcı ve özel-
likle öğrencilerin devrim mücadele-
sinin dönemsel olmadığı, demokratik
üniversite ve sosyalizm mücadele-
sinden öğrenci kesimin ayrı tutula-
mayacağı gerektiği vurgulandı.

Ferhat Dindaroğlu: Düzenin
gençliğe yönelik her türlü saldırısını,

Röportaj

Dev-Genç Öğrenci Meclislerini
Tüm Anadolu’ya Yayacak!

Halil Yakut Rafet Hakyemez Serkan Türkmen Ferhat Dindaroğlu Nursel Ergür

18 Ocak
2015

Yürüyüş

Sayı: 452

223HALKIMIZI ZEHİRLEMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ!



her anında alternatifler sunmamız
gerektiğini gördük. Devrimin zorun-
luluğunu biliyoruz. Buna öncülüğü
gençlik yapacaksa eğer, gençliği dev-
rim saflarına çekecek olan da Dev-
Genç’tir. Denizli için durum, ülkenin
genelinden pek de farklı değil. Gen-
çliği yozlaştırmaya çalışan bir düzen,
gençlik mücadelesini sindirmeye ça-
lışan faşizm, buna karşı durmaya ça-
lışan bizler varız.

Nursel Ergür: Dev-Genç kurul-
tayında bulunduğumuz kampüslerde,
sınıflarımızda eğitimin gericileştiril-
mesine,  piyasalaştırılmasına karşı
sessiz kalmayıp arkadaşlarımızı da
bu konuda bilgilendirip Dev-Genç
saflarında mücadele edeceğiz, etme-
liyiz. Biz Dev-Genç'liler yapılan
zamlara, yozlaşmaya karşı alternatifler
üreterek, sorgulayan, araştıran, bir
gençlik yaratacağız.

Yürüyüş: Kurultayda
gözlemlediğiniz eksikler var
mı, sizce neler eklenmeliydi?

Halil Yakut: Ben kurultayda bir
eksiklik görmedim. Kurultayımıza
gelen insanlarımızın hepsi bütün otu-
rumlara aktif bir şekilde katılım gös-
terdi. Gerekli anlarda molalarımız
oldu, herkesin yiyecek ve içecek ih-
tiyacı karşılandı. Ayrıca halaylarımızla,
türkülerimizle hepimizin coşkusu hiç
durmadan artmaya devam etti.

Ferhat Dindaroğlu: Tek eksik-
liğin, bazı konuşmaların çok fazla
hazırlanmamış olması ve panelistlerin
heyecanlı olmalarıydı. Bunun hari-
cinde hemen hemen her konuya de-
ğinilmesi ve dolu dolu geçmesi tatmin
ediciydi.

Serkan Türkmen: Konuşmanın
çok uzun sürmesi, odaklanma nok-
tasında zorlayıcı olsa da, genel olarak
kurultay gayet coşkuluydu.

Nursel Ergür: Dev-Genç kurul-
tayı çok güzeldi, konuşmalar ve sin-
evizyon çok güzeldi.

Yürüyüş: Eklemek istediğiniz
bir şey var mı ?

Halil Yakut: Bizler bu büyük
aile olarak, Dev-Genç ailesi olarak
şanlı tarihimizin şanını sürdürmeye,
direniş geleneklerimize yeni gele-
nekler katmaya, doğru bildiğimiz
haklı olduğumuz bu meşru mücade-
leyi hiç durmadan sürdürmeye devam
edeceğiz. Bizler Dev-Genç’lileriz,
geleceğin umudu bizleriz! Yaşasın
Dev-Genç, Yaşasın  Dev-Genç’liler

Hepinizi İstanbul’daki tüm arka-
daşları devrimciliğimin olanca ateşiyle
kucaklıyorum ve bizi misafir edenlere
teşekkür ediyorum. 

Rafet Hakyemez: Hepinizi İs-
tanbul'daki tüm arkadaşları devrim-
ciliğimin olanca ateşiyle kucaklıyo-
rum ve bizi misafir edenlere teşekkür
ediyorum. 

Serkan Türkmen: Selam olsun
Dev-Genç'e... 

Ferhat Dindaroğlu: Ülkemizde
zorlu süreçler başlıyor. Ayaklanan
bir halk, buna öncülük eden bir genç-
lik, bastırmaya çalışan faşizm var.
Yeni yasa ve düzenlemelerle halkı
sindirmeye çalışanlara karşı yapma-
mız gereken tek şey mücadeleyi yük-

seltmektir.
Nursel Ergür: İstanbul’daki ar-

kadaşlarımıza ve bizi hoşgörüyle kar-
şılayan halkımıza teşekkür ederiz.
Öğrenci meclisleri piyasalaştırılmaya
çalışılan üniversitelerde, öğrencilerin
hakkını aramaya devam edeceğiz ve
elbette ki alacağız, zamlara, katlamalı
harçlara karşı, öğrencinin parasıyla
ayakkabı kutularını dolduran AKP
hükümetine karşı en meşru talebimiz
olan parasız, bilimsel, demokratik
eğitimi savunuyoruz ve elbette ki
AKP hükümetinin baskısı daha çok
artacak. Ama biz Dev-Genç'liyiz, gü-
cümüzü tarihimizden ve gelenekleri-
mizden alırız, bizim gücümüz, daha
fazla bizden korkuyorlar, bu yüzden
okullarda sivil polislerle, faşistlerle
saldırıyorlar ama biz Dev-Genç'lileriz.
Baskılar bizi yolumuzdan döndüre-
meyecek ve kararlılığımızı daha da
arttırıyor. Kısacası biz Dev-Genç'liler
istediğimiz her şeyi bedeli ne olursa
olsun alacağız.

Yaşasın Dev-Genç, Yaşasın Dev-
Genç’liler!..

ODTÜ 4. Yurt: Ankara ODTÜ'de yurtlarda
kalan Dev-Genç’liler, 10 Ocak’ta 4.Yurdun kantininde
sabah 9'da biraraya gelerek kahvaltı yaptılar. 10 kişinin
katıldığı kahvaltının ardından gündeme dair sohbet
edilerek kahvaltı programı tamamlandı.

Zonguldak: Dev-Genç’li-
ler 11 Ocak’ta kahvaltıda bir
araya gelerek soh-

bet ettiler. Bir araya gelmenin
coşkusuyla geçen kahvaltıya 6
kişi katıldı. Kahvaltı sonrası gün-
cel konular üzerine sohbet edildi.
Yeni öğrencilerle tanışıldı.

Yürüyüş
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Kucağına doğduk senin. Büyük
sevginle, sıcacık sarıp sarmaladın. De-
ğerlerinden, geleneklerinden oluşan
bir dünya sundun. Biz o dünyaya
düşen birer tohumuz, sen içimizdeki
özümüz. Yalnız anamız babamız değil
sen büyüttün bizi. Fideydik, fidan ol-
duk; fidandık orman olduk. Büyüttükçe
özümüzü biz sen olduk, sen geleceği-
miz, umudumuz.

Önce değerlerini öğrendik. Sıkı
sıkı öğretti anamız, babamız, dedemiz,
ninemiz. Ekmek gibi, su gibi, namus
gibi. Özü bir olanlar için bir okuldur,
hayat denilen geleceğe yürüyüş. Bizi
doyuran, besleyen, büyüten yalnız
anamız değil sendin. Anamızdan daha
aziz bağlandık sana. En öz varlığımız,
kutsalımız oldun.

Sen toprağımızdın bizim, kunda-
ğımızdaki sıcacık kurak, hissettiğimiz
ilk hakikat, evimiz, ekmeğimiz su-
yumuz...

Toprağımızdın, ekinimiz, harma-
nımız ve hayatımız, namusumuz ol-
dun.

Tarihten süzüp getirdin ve sundun
bize. Bin yıllar boyu umudu sakladın,
yaşattın bağrında. Nice kıyımlar, yı-
kımlar, yangınlar, ihanetler gördün de
direndin, dayandın teslim olmadın.
Yeniden yeniden küllerinden doğup
yenilmez oldun.

Ve düşmanı öğrendik daha ilk
gün, gözümüzü açmadan. Anamız
sütündeydi açlık, yokluk. ezilmişlik.
Öğrendik, özümüze düşman olanları,
ekmeğimizin, toprağımızın namusu-
muzun düşmanlarını.

Sen öğrettin ki hayat bir kavgadır
aslında. Özünü ve hakikati bilenler
için kutsal bir kavgadır hem de...
Özümüz, kavgamız, geleceğimiz için-
di. Seni cennet yapmak, hayatı cennet
yapmak, yarını bugün yapmaktı mu-
radımız.

Ve geldik bugüne:

Her yanın yangındır, her yanın

yara, her yanımız düşmandır, her ya-
nımız kavga. Her yanda sömürü,
talan. Her yerde yalan, dolan. Ve zu-
lüm... Ve ölüm...

"Ekmek bulduk yiyemedik.

Bebek doğdu sevemedik.

İşte bizim hallarımız"

Çoğaldı düşmanlarımız, çoğaldı
zulüm. Teslim olmak, yok etmek is-
tiyorlar her şeyimizi. En başta da
özümüzü!

Canımızı, canlarımızı alıyorlar,
ömürlerimizi çalıyorlar. Öldürüyorlar
onar, yüzer. Ve kanımız karışıyor
dağlarına, sokaklarına, ovalarına, de-
relerine... Madende boğuyor, yollarda
parçalıyor, mapus damlarında yakı-
yorlar. Doğmadan yetim kalıyor ço-
cuklarımız, adı konmadan öksüz.
Analar "kuzum nerdesin" deyip top-
raklara döküyor acısını. Babalar der-
din derinine düşmüş sıkıyor dişleri-
ni.

Düşman ki bir zehirli yılan sinsice
saldırıyor özümüze, en başta gele-
neklerimize. Biliyor ki özü bozulan-
dan hayır gelmez, ne kendine, ne
sana, ne de yarına. Köksüz kalmış
gün gün kuruyanlar, kuru yapraklar
gibi güçsüz, dermansız, inançsız ka-
lanlar. Ve özüne düşmanlaşmış hainler,
çürüyenler..

"Murat dedik eremedik

Yarın dedik göremedik

gelir bizim günlerimiz"

Sevdayı ve öfkeyi büyütüyoruz

özümüzün içinde. Durmadan öğre-
niyoruz tarih babamızdan, bilge ana-
mızdan. Sevgi, değer bilmektir, emek-
tir, sahiplenmektir. Ve unutmamaktır,
vatana, halka düşmanlık edeni. Sevgi
nefret etmektir özümüze düşmanlar-
dan, kanımızı dökenlerden, emeğimizi
çalanlardan.

Evet, düşmanımız hem de kanlı
bıçaklı! Öfkemiz var, bin yıllardır
biriktirdiğimiz. İçimizde ateş, içimizde
umut. Ve her nefesimizde sen varsın,
her anımızda kutsal davamız, namus
kavgamız.

Sana geliyoruz: özümüz ve sözü-
müzle. Size geliyoruz özümüzdeki
kahramanlar, halk ve vatan fedaileri.
Al kanların, açlıkların, acıların, yürek
yangınlarının  içinden. Geliyoruz; sev-
gimiz, sıkılı yumruğumuz, silahımız
ve sapanlarımızla. 14'ünde Berkin’iz.
21'inde Hasan Ferit!

Biz varız yılanın başını ezmeye,
yaralara merhem, öfkeye kıvılcım ol-
maya. Biz varız, umut yağmurunuz
olacağız. Biz varız. Bedreddinler, Pir
Sultanlar, Mahirler olmaya!

Fidanlar, Cengizler, Alişanlar, Mu-
harremler var. Emiş Gelinin, "Kara
Su'da kakun var mı kuzum" deyip
oğlunu arayan ananın ahını almaya
adalet olmaya.

Özümüzden sesleniyorsun duyu-
yoruz! Sana söz, sana yemin! geli-
yoruz! Özümüz özgür, özümüz ha-
yatın kendisi olacak. Biz sen olacağız,
sen yaşamımız, özgürlüğümüz!

Kıraç-Kuruçeşme "Diren Kazova!" Afişleriyle
Donatıldı

Devrimci İşçi Hareketi 6 Ocak’ta
Kıraç Kuruçeşme, Fabrikalar ve Bey-
likdüzü, Hadımköy E5 Karayolu’nda
100 adet “Diren Kazova-DİH” afişleri
yaptı. Özellikle binlerce işçinin servis
araçlarıyla geçtiği ve trafiğin sabah ve
akşam çok yoğun olduğu E5 Karayolu
üzerinde yapılan afişlemelerle işçilere
DİREN KAZOVA-DİH tanıtımı yapıldı.
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HALK VE VATAN SEVGİSİ 
ÖZÜMÜZDÜR

Arşiv



Zorluklarla dolu, engellerle dolu
bir mücadele yürütüyoruz. Baskılar,
gözaltılar, işkenceler, bedeller ve
daha birçok zorluklar yaşıyoruz. Bun-
lar mücadele içinde var olan gerçek-
liklerdir. 

Mücadele etmeyi tercih etmek al-
dığımız bilinçli bir karardır. Gönül-
lülük esas olan devrim mücadelesin-
de bizi güçlü kılan, diri tutan duygu-
larımızdır. Bu duygularımız yoldaş-
lık ilişkilerimizdeki duygularımız
saf, temiz, karşılıksızdır. Bize bunu
sağlayan temel kaynağımız ideolojik
netlik ve sağlamlığımızdandır. Duy-
gularımız ideolojimizle birleşince
doğru düşünür ve duygularımızı ör-
gütleriz… 

Yoldaşlarımızla aramızda olan
bağ bizi mücadeleye bağlayan, en-
gelleri, zorlukları aşma kuvvetini ve-
ren duygulardır. Yoldaşlık en kutsal
değerdir. Yoldaşlık ilişkileri çıkarsız,
hesapsız, menfaatsizdir. Yoldaşlık
ucunda ölüm de olsa aynı yolda yü-
rüyebilmektir. 

Yoldaşlık emektir, yoldaşlık sev-
gidir, saygıdır. Yoldaşlık sahiplen-
medir, birbirine sıkı sıkıya kopmaz
bağlarla bağlanmaktır. Hissetmektir,
değer vermektir. Yoldaş olmak güç ol-
maktır. Yaşama gücü verir, direnme
gücü verir, savaşma gücü verir…

Nedir Bizi
Birbirimize Bağlayan?

Biz bir aileyiz. Hem de büyük bir
aileyiz. Aynı amaç uğruna yani ide-
aller uğruna dövüşüyoruz. Hedefimiz
eşit, sömürüsüz, adil, insanın insan-
ca yaşayabildiği bir yaşamdır. Hede-
fimiz sosyalizmdir. Sosyalizm he-
defimize de savaşarak ulaşacağız.
Bu savaşta yoldaşlarımızla birlikte
omuz omuza bedeller ödeyerek, zor-
lukları alt edeceğiz. Bu iddiaya sahip
olduğumuz için birbirimize kopmaz
bağlarla bağlı olan yoldaşlık gücünün
karşısında hiçbir güç duramaz. 

Yoldaşlık birbirini büyütmek, ge-
liştirmektir. Karşılık beklemeden bir-

birine emek ve-
ren tek ilişki
yoldaşlıktır. Biz
yoldaşlarımıza emek veririz. Çünkü
verilen emeğin neye hizmet edeceğini,
niçin verdiğimizi biliyoruz. Neden
emek veririz? Bizim bir amacımız var.
Sosyalizmi kurmak istiyoruz. Bunu
halk ile birlikte savaşarak yapacağız.
Bunun için örgütlülüğü geliştirmek,
halkı örgütlemek, savaşı büyütmemiz
gerekiyor. Yoldaşımıza verdiğimiz
her emek yoldaşımızın gelişmesine,
büyümesine neden olacak. Yoldaşla-
rımızın büyüyüp gelişmesi mücade-
lenin, örgütlülüğün de gelişmesi de-
mektir. Yoldaşlarımızla bir savaş içe-
risinde olacak, emek vereceğiz. Bu sa-
vaş yoldaşımızın kişiliğine değin
yoldaşımızda olan eksik ve zaafları-
na karşı bir savaştır. Verdiğimiz bu sa-
vaşla yoldaşımızı düzenin kiri pa-
sından arındırmak ve örgütlemektir
amacımız. 

Her yoldaşımız bizim için çok de-
ğerlidir. Biz yoldaşımızı sahipleniriz.
Eksiği de, hatası da, olumlusu ve
olumsuzluğuyla bizimdir. Her yol-
daşımızın sorunu bizim sorunumuz-
dur. Bizim olacak, görüp kabul ede-
cek ve ilkelerimizle, kurallarımızla,
devrimci eğitimle yok edip örgütle-
yeceğiz. Her yendiğimiz eksiklikte
düşmana taktığımız bir çelme, attı-
ğımız tokattır. 

Yoldaşlık tereddütsüz canını ema-
net etmektir. Bu yoldaşlık ilişkisinde
duyulan güvendir. Çünkü şunu biliriz.
Yoldaşımız ne yapacaksa bizim için
yapacak. O canını, örgütün olduğunu
bildiği için gözü gibi bakar. Yoldaşı-
mızın canı bizimdir. Bizim olan ise ör-
gütündür. Bunun için her şey çok kıy-
metlidir. 

Yoldaş Olmak
Birbirimize Yelek
Olmaktır

Emperyalizm bizi yok etmek için
her yöntemi kullanıyor. Emperyaliz-
min bu saldırılarını boşa çıkartmak,

ona darbeler vurmak mücadeleyi bü-
yütmekten ve yoldaşlık ilişkilerimi-
zi geliştirmekten geçer. Emperya-
lizm mücadele içinde açık bıraktığı-
mız bir kapıdan içeriye sızmaya ça-
lışır. Bunu yoz kültürüyle, kendi
ideolojisiyle yani bize ait olmayan
kültürüyle yapar. Buna izin vermemek
için birbirimizi koruyacağız. Yol-
daşlık birbirinin sırtına geçirilen ye-
lektir. Bu yelek yeri gelir soğuktan,
yeri gelir yağmurdan, yeri gelir rüz-
gardan, yeri gelir kurşunlardan
korur bizi. Koruyup kollayan olur
bizi. Biz yelek olacağız. Gün olur yol-
daşımız için saatlerce yürürüz, uy-
kusuz kalırız. Gün olur yoldaşımıza
yardımcı oluruz. Gün olur yoldaşımız
için düşünür, kafa yorarız ve saatler-
ce bıkıp usanmadan konuşur, anlatır,
öğretmeye çalışırız. Her bir yoldaşı-
mızın eksiğini gösterip doğruyu an-
latmak, her bir yoldaşımızın ihtiyaç-
larına cevap vermek, gidermek so-
rumluluğunu taşırız. Yoldaşlarımız
için her türlü fedakarlığı göze alırız. 

Yoldaşlık birbirinin her şeyi ol-
maktır. Hüznü de, mutluluğu da,
umudu da, öfkeyi de yüreğinin de-
rinliklerinde hissetmektir. Birlikte
gülebilmektir ağız dolusu…  Şehit-
lerimiz bize yoldaşın en güzelini
canlarıyla öğretmişlerdir. Hesap sor-
maktır, adalet olmaktır yoldaşlık. Er-
dal Dalgıç, Engin Çeber’in hesabını
sormak için işkencecilerden hesap sor-
du. İbrahim Çuhadar adalete susayan
yüreklerde yanan ateşe bir damla su
olmak için halk düşmanlarının be-
yinlerinde patlayarak feda etti ken-
disini. Rıza komutan çatışmanın or-
tasında yoldaşını korumak, onun gü-
venliğini almak için feda etti kendi-
sini. Yoldaşına kalkan oldu. Tıpkı
18’inde Sibel komutan gibi, Muhar-
rem gibi... 

Yoldaşlık güçtür, direnme gücü ve-
rir. Yoldaşlık eli hep omuzlardadır. Bu
el en zor zamanlarda ayağa kalkma-
mızı sağlar. Bu el bizi kaldırır,  yü-

Kendini Geliştirmeyen Düzeni Geliştirir

YOLDAŞLARIMIZ 
KUŞANDIĞIMIZ 

FEDA YELEĞİMİZDİR

Yürüyüş
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rütür, koşturur ve hedefimize
vardırır. 

Fedalarla, fedakârlıklarla,
emekle, sevgiyle, sahiplen-
meyle… daha pek çok duy-
gularla doludur yoldaşlık. Bi-
rimiz hepimiz için hepimiz bi-
rimiz için direnmek, bedelle-
ri göze almaktır. 7 yıl boyun-
ca tecrit zulmüne karşı direnen
özgür tutsakları sahiplenmek,
sesi olmak… 7 yıl boyunca 4
mevsim, gece gündüz alan-
larda olmak haykırmak…
Gözaltına alınmak, cop ye-
mek, işkence görmek, tutuk-
lanıp tecrit hücrelerine ko-
nulmak…

“Birimiz hepimiz için, he-
pimiz birimiz için” dedik di-
rendik ve Güler Zere yoldaşı-
mızı zulmün elinden çekip
aldık. 

Yoldaş olmak bir çift göz
olmaktır. Yoldaşımızın bir ke-
miği için ölümü dahi göze alı-
rız. Aradan yıllar geçse de
unutmayız, vazgeçmeyiz, he-
sabını sorarız… ölürüz de
yoldaşımızdan vazgeçmeyiz,
ölürüz de yoldaşımızı teslim
etmeyiz… 

Tüm eksik, hata, zaaf, yan-
lışlarımızın tek bir ilacı vardır.
O da sevgi… Sevgimizle yol-
daşlarımızı iyileştirerek, eme-
ğimizle güçlendireceğiz, yol-
daşlarımızın doktoru olacağız. 

Her yoldaşımızı sevdiği-
mizde, her yoldaşımıza emek
verdiğimizde, her yoldaşımı-
zı sahiplendiğimizde, her yol-
daşımızın eksiğini tamamla-
dığımızda, her yoldaşımızı
eğitip geliştirdiğimizde, mü-
cadelede kalıcılaştırdığımızda
biz de güçleneceğiz. Her yol-
daşımız hedefe koştuğunda,
vardığında kazandığı zafer
bizim de olacak. 

Yoldaşlık bağlarımızı bü-
yütüp geliştirdiğimizde, yol-
daşlarımıza yelek olduğu-
muzda düşmana darbeler vu-
racağız… 

İşbirlikçi AKP iktidarının 12 yıllık ik-
tidarı süresince halka yaşattığı acı, yok-
sulluk, yokluk ve ölümdür. Hiçbir gün
geçmedi ki ölüm haberleriyle uyanma-
yalım. 

Ya iş kazalarında, ya açlıktan ya da so-
ğuktan evine odun götüremediği için do-
narak ölüyoruz. Onlar saraylarında, vil-
lalarında keyif sürerken, bizler kış orta-
sında donmamak, açlıktan ölmemek için
çöplerden topladıklarımızı satarak geçi-
mimizi sağlamaya çalışıyor. 

Onlar bizim kanımızın, terimizin
üzerinde yatlar, katlar, arabalar alırken
bizler barakalarda yaşıyoruz. 

Ve utanmadan meydanlara çıkıp hal-
ka nasıl hizmet götürdüklerini, Türki-
ye’nin ekonomisini düze çıkardıklarını
halkın gözüne baka baka yalan söylü-
yorlar.

Türkiye’nin ekonomisini düze çıkar-
maktan anladıkları zenginliklerine zen-
ginlik katmaları, ülkemizin her tarafını
emperyalizme satmaları, pazarlamaları-
dır.

Katil Erdoğan yaptığı sarayın halka ait
olduğunu söyleyerek demagoji yapıyor.
Kendine 1150 odalık saraylar yaptırırken
halk bu kışı, soğuğu nasıl geçireceğini bi-
lemiyor.

Evet, onlar saraylarında, villalarında
keyif sürerken bizler barakalarda, soğukta
donmamak için birbirimize sarılıp yatı-
yoruz.

Şimdi vereceğimiz örnek ülkemizde
yaşanan örneklerden bir tanesi bunun gibi
yüzlercesi binlercesi var.

Zeytinburnu'ndaki metro üst geçidi-
nin altında ve Altınşehir Viyadüğü’nün
altında barakalarda yaşayan Mihrekalı ai-

lesi çöpten topladıkları geri dönüşüm
malzemeleri ile geçimlerini sağlıyor.
Dondurucu soğukta barakalarda yaşayan
çocuklar bir yandan çıplak ayaklarla
karlar üzerinde oyunlar oynarken, diğer
yandan da sobanın etrafına toplanarak
ısınmaya çalışıyorlar. Kara kışı derme çat-
ma barakada geçiren Mihrekalı ailesi ge-
celeri donmamak için birbirlerine sarı-
larak uyuduklarını belirtiyorlar. Konuş-
malarında:  "EKMEĞİMİZİ ÇÖP-
TEN ÇIKARTIYORUZ", "Bizim bu
çektiğimiz rezilliği görmenizi istiyo-
rum” diyen Bahar Mihrekalı, "Evimiz
yok, sıcak bir çatımız yok. Dışarıda ba-
rakaların içinde kalıyoruz. Soğuktan dı-
şarıda donacağız, yiyecek ekmeğimiz
yok. Yardım eden yok mu bu Türk va-
tandaşlarına. Suriyelileri hep kucakladı-
lar, bizi de kucaklasınlar artık yeter.
Kâğıt toplayıp geçimimizi sağlıyoruz. Be-
lediye gelse bizi buradan kovar. Ekme-
ğimizi çöpten çıkartıyoruz, çoluk çocuk
topluyor plastik, onu satıyoruz” dedi.  

Saray halkın sarayıysa alın bakalım bu
aileyi saraylarınıza. Ama bunu yapa-
mazsınız. Siz ancak soğuk havalarda, göz
boyamak amacıyla birkaç günlüğüne
spor salonlarına doldurursunuz evsiz,
yoksul halkımızı… Peki sonrası? Bunun
cevabını veremezsiniz… Çünkü yine o
sokaklara atılıyor halkımız. Halkı bu hale
getirenin sizler olduğunu bildiğiniz için
halktan korkarsınız.  Çocukların gözle-
rine bakamazsınız. O gözlerde kendi
sonunuzu görürsünüz. 

Korkun bizlerden, halkın öfkesin-
den korkun. Bu yalın ayak kalan çocuk-
ların yeni Berkinler olmasından kor-
kun. Çünkü bu zulüm saraylarınızı yer-
le bir edecek olanlar bunlar.

Düşmanı
Halk

AKP

Bizlere Yaptıklarınızın
Hesabını Misliyle Ödeteceğiz
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2015 yılı genel seçimleri yaklaşırken refor-
mizm ve onun peşinden sürüklenen oportünizm
yine seçim hayalleri içine daldı. Seçim ittifakları
ve çeşitli arayışlar içindeler. Çokça da akıl
veren... İşte bunlardan biri Nazım Alpman.
Şöyle diyor: 

“Yine olabilir. Böylesi bir pratiği küçücük bir
çocuk gösterdi. Cumhuriyet tarihinin en kitlesel
cenaze töreni Berkin Elvan için yapıldı! O gün
bir arada olanlar seçim günü de aynı şeyi yapa-
bilirler. Her hareketin benimseyeceği temel talepler
etrafında yapılacak birlik ve seçim ittifakıyla, bu soyguncu
güruh yenilgiye uğratılabilir. Ölçü de belli. Çocuklar gaz
fişekleriyle öldürülmesin: Berkin İçin Solda Birlik!” (Nazım
Alpman, BirGün gazetesi, 5 Ocak 2015) 

Alpman seçim ittifakının, seçim birliğinin temeline
Berkin Elvan’ı koymuş. Demiş ki o zaman oldu, cum-
huriyet tarihinin en kitlesel birliği Berkin’in cenazesinde
sağlandı. “Yine olabilir”.

HAYIR OLAMAZ! 

SEÇİMLER İÇİN İSTEDİĞİNİZ İTTİFAKI KUR-
SANIZ DA HALKIN BİRLİĞİNİ SAĞLAYAMAZSI-
NIZ!

O cumhuriyet tarihinin en kitlesel kalabalığını
toplayan şey düzene karşı adalet talebidir. Yanlış an-
laşılmasın bu düzenden beklenen, onun vereceği bir
adalet değil, hesap sorularak alınacak bir adalettir. 

Nazım Alpman ve onun düşüncesinde olanlar 269
gün boyunca; Berkin hastanede yatarken, ölüme direnirken
yapılanlara baksınlar önce. 

Nazım Alpman ve onun düşüncesinde olanlar Haziran
Ayaklanması’na baksınlar önce. Reformizm ayaklanma
ateşini söndürmeye çalışırken devrimcilerin nasıl bu
ateşi körüklediklerini, halkın reformistlerin değil dev-
rimcilerin peşinden gittiğini göreceklerdir. 

O tarihi kalabalık birden bire ve kendiliğinden top-
lanmadı. 

O tarihi kalabalığı toplayan, bir araya getiren,
uzlaşmaz adalet talebidir. Faşizmle dişe diş çatışma ka-
rarlılığıdır. AKP’ye meydan okuyuştur. Isrardır, sonuç
alıcılıktır. Kendine güvendir, meşruluktur. 

Bakın biz hala meydan okumaya, Berkin için adalet
istemeye devam ediyoruz. Hem de kan bedeli, can
bedeli. 

Sahi Berkin’in cenazesinde o milyonlar nasıl top-
landı? Nasıl biraraya geldiler? Var mı sizin bir cevabınız?

Yoktur. 

Yoktur, çünkü seçimle yatıp seçimle kalkıyorsunuz.
Düzenin dışına taşan bir ufkunuz, iddianız, hedefiniz
yoktur. 

Reformizmin Düzen Dışında Bir 
Ufku Yoktur! 
Bunun İçin Tek Aracı 
Seçimlerdir, Parlamentodur 

Reformizmin ve onun peşinden sürüklenen oportü-
nizmin klasiği olmuştur artık. Ne zaman seçim dönemi
yaklaşsa “kıpırdanmaya” başlar. Halkı hatırlar. Hatta
sol olduğunu, sosyalist olduğu vb. hatırlar. 

Seçim ittifakları ve arayışlarının peşine düşer. Birlik
çağrıları yükselir. 

Seçimler biter. Bir seçim daha hüsranla sonuçlanmıştır.
Aldıkları oy komiktir. Halka veryansın ederler. Bu halka
“müstahak” derler. Olmadık şekilde aşağılarlar halkı,
kendilerine oy vermedikleri için. 

Halka ne verdiniz ki halktan karşılık bekliyorsunuz?
Örgütlerinizin adında “halk” olması, “özgürlük” olması,
“komünist” olması, “emek” olması yetiyor mu sanıyorsunuz? 

Yasal partiler kurarak, örgütlülüğü tasfiye ederek,
devrimci değerleri bir kenara atarak halkın peşlerinden
geleceğini düşündüler. Milyonları kucaklayacaklarını
düşündüler. Bunu biz değil kendileri söylüyorlar. 

Hayır halkımız aptal değildir. Asıl aptal olanlar halkı
aptal yerine koyanlardır. 

“Seçim yenilgisini” gizlemek için "Sonuç emekçilere
ve sola birleşin diyor" başlıkları atarlar her seçim son-
rasında. Bu söylemde klişeleşmiştir artık. 

Oysa seçimlere kadar yatmışlar, yatmışlardır. Seçim
gelince de “çalışmaları” gerektiğini, “halkı” hatırlamış-
lardır. 

Halkı suçlayarak, birlik olunmadığı için “yenilginin”

Seçim Hayalleri ve Gerçekler 
ASLOLAN ADALET MÜCADELESİDİR 

DÜZENE KARŞI MÜCADELEDİR!
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yaşandığını söyleyerek gizlemeye çalıştıkları gerçekte
kendi gerçeğidir reformizmin. 

Bir düzen partisi kadar bile çalışacak, halka gidecek
mecalleri yoktur. 

AKP’ye veryansın ederler. AKP’yi kurtulunması
gereken bir baş belası olarak görürler. Peki bunun için
ne yaparlar? Hiçbir şey. AKP seçimlerde daha fazla oy
alıyorsa bunu bütün ülke çapındaki örgütlülüğüne borç-
ludur. Ve halkın içindeki çalışmasına borçludur. Elbette
yalan söylüyor, elbette demagoji yapıyor, elbette takiyye
yapıyor. Ancak böyle de olsa halka gidiyor, halk içinde
çalışma yapıyor. 

Oysa reformizmin, oportünizmin halkla hiçbir bağı
kalmamıştır. Kaç yoksul mahallesinde örgütlülükleri
var? Halkın hangi sorununu çözmeye çalışmışlardır?
Hangi projeleri vardır? 

Yoksul halkla “aynı mahalleden olmayanlar” halkı
örgütleyemezler... 

Reformizmin ufku düzendir. Düzenin ötesiyle işi
yoktur. Bunun için de tek araçları seçimler ve parla-
mentodur. Ancak bunun için dahi çalışacak mecalleri,
iddiaları, emekleri yoktur. Bunun için sonuç hep
hüsrandır. 

Berkin’i, Berkinleri Yaşatmak 
Adalet Mücadelesini Yükseltmektir! 
Milyonları Örgütlemek 
Adaletsizliklerden Hesap Sormaktır! 

269 gün... 

Her gün hastanede yanı başındaydık. 

Her gün sokaklarda sloganlarımızla, gösterilerimizle,
adalet isteyerek “Diren Berkin” dedik. 

Yerlerde sürüklendik, coplandık, gözaltına alındık,
işkencelerden geçirildik ve tutuklandık. 

Berkin hayata gözlerini yumduğunda da bitmedi
adalet kavgamız. Daha gür yükselttik. Ödediğimiz be-
deller daha da arttı. Vazgeçmedik ve vazgeçmeyeceğiz.
Sonu bedel, sonu ölüm olsa dahi. 

Milyonları Berkin’in etrafında bir araya getiren işte
bu kararlılık ve inançtır. 

Milyonları Berkin’in etrafında bir araya getiren Ber-
kin’in 15’inde bir fidan oluşu, yaşının küçüklüğü değil
asıl olarak yüreğinin büyüklüğüydü. 

Katil ve katilleri bellidir Berkin’in. Biz değil tüm
dünya biliyor katilleri. Bir tek polisi dahi mahkeme
önüne çıkarmadılar. Bırakalım mahkeme önüne çıkarmayı
iddianame dahi yoktur ortada. Böylesine adaletsizdirler.
Böylesine halka düşmandırlar. 

Milyonlar adaletin peşinden gider. İnancın, sahip
çıkmanın, bağlılığın peşinden giderler. 

Değerlerimiz için ölürken bize “yaşama hakkı kut-

saldır” diye saldıranlar şimdi neredesiniz? Berkin için
neden adalet istemiyorsunuz? 

Eskaza seçimleri kazansanız neyi değiştireceksiniz? 

Çok iyi biliyoruz düzeni değiştirme iddiası olmayanlar
adaleti de sağlayamazlar. 

Alpman gibileri reformizmi, oportünizmi tümüyle
düzen içine çekme gayretindedir. CHP ile buluşturmaktır
bu gayretin ifadesi. 

“Solda birlik için umut veren gelişmeler var. Bunların
başında da kısaca “Haziran” geliyor. Sosyalist sol çe-
kirdekli hareketin içinde CHP’li milletvekilleri, parti
yöneticileri de yer alıyor.” (agy) 

Bu mu umut? CHP’de ne umut var ki,
“Haziran”da da olsun. 

“Sosyalist solun her rengi CHP içinde yer almaktan
rahatsızlık duymazdı. 1980 ve 1990’ların başında da
SHP için benzer bir durum vardı. Yine olabilir.” (agy) 

Diyelim ki oldu. Sonra ne olacak? 

Kendini “sol”, “demokrat”, “halktan yana”, nasıl
nitelerse nitelesin halklarımızı düzenin içine çekmeye ça-
lışanlar, düzen beklentileri yaratanlar en az düzenin
sahipleri kadar adaletsizlikte, soygunda, sömürüde pay
sahibidir. 

Halklarımızı aldatmaktan vazgeçin. Çürümüş düzenin
çürümüş beyinleri olmayın. Çözüm mü arıyorsunuz?
Çözüm adalet mücadelesini yükseltmekte, düzene karşı
halkın iktidar mücadelesini yükseltmektedir. 

Sonuç Olarak; 
Bir, Berkin’in etrafında milyonları bir araya getiren

düzen içi politikalar, seçim hesapları değil adalet mücade-
lesidir, düzene olan öfkedir. O öfke de kendiliğinden
ortaya çıkmadı. Halk Cephesi’nin 269 gün boyunca göz-
altılar, tutsaklıklar, şehitlikler pahasına sürdürdüğü mücadele
sonucunda çıkmıştır. Ve Berkin Elvan unutulmadıysa ve
hala halkın çok büyük bir kesimi tarafından aynı duyarlılıkla
sahipleniliyorsa Halk Cepheliler’in Berkin için adalet mü-
cadelesini kararlılıkla sürdürmesinden kaynaklıdır. 

Tayyip Erdoğan “ölmüş gitmiştir, yatıyorlar, kalkı-
yorlar Berkin diyorlar” diye çaresizliğini ifade ediyorsa
hiçbir şeyin kendiliğinden olmadığını görün. 

İki, ekmek ve adalet mücadelesi düzen içi mücadele
ile karşılanamaz. Ekmek ve adalet mücadelesi faşizme
karşı dişe diş, kararlı, uzlaşmaz bir mücadele ile başarıya
ulaşır. 

Üç, milyonları örgütleyecek ve halklarımızı kurtuluşa
götürecek olan devrimcilerdir.
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2. BÖLÜM 
Solun emperyalizmin ideolojik

etkisi altına girdiğini söylemiştik.
Elbette bu bir sonuçtur. Direnme
hakkının tarihsel meşruluğu yitiril-
miştir. Meşruluk yitiminin, direnme-
menin olduğu yerde de çürümek ve
bitiş kaçınılmaz olmuştur. 

Emperyalistler halkları tek başına
baskı ve şiddetle teslim alamayacağını
tarihsel deneyimleriyle öğrenmiştir.
Bunu çok iyi bildiklerinden ki, baskı
ve şiddetin yanında ideolojik, siyasi
ve kültürel saldırılarını da buna paralel
şekilde uygulamışlardır. 

Amaçları, halkları sindirmek, bı-
rakalım hak talebinde bulunmayı,
bunun için direnmeyi dahi akıllarından
geçirmemecesine yüreklerine korku
salmak ve yılgınlığı yaymaktır. Böy-
lece emperyalist-kapitalist düzeni de-
ğişmez kabul etmek, kaderlerine kö-
lece boyun eğdirmektir. 

Bu politikanın halkta yarattığı so-
nuçlar bir yana, asıl önemli olanı
halkın öncüsü olduğu iddiasındaki
solun bu politikadan etkilenmesidir. 

Emperyalizm ve işbirlikçileri dün-
ya halklarına karşı vahşice saldırırken,
dünya üzerinde bu saldırılara karşı
ciddi anlamda hiçbir ses çıkmamak-
tadır. Pek çok devrimci örgüt inanç-
sızlaşmış ve emperyalizmin etkisi
altına girmiştir. Emperyalizmin gücü,
yıkılmazlığı, hatta doğruluğu, dünyada
barışı ve özgürlüğü sağlayabileceği
keşfedilmiştir. Parti-Cepheyi say-
mazsak bugün dünyada emperyalizme
karşı silahlı savaşı savunan örgüt
kalmamış gibidir. Yılgınlığın ve ka-
ramsarlığın, emperyalizmin gücünün
abartılmasının ve ondan korkulup
mücadele alanının terkedilmesinin
en önemli nedeni, meşruluk bilincinin
yara almasıdır. 

"Ulusal ve sosyal kurtuluş ha-
reketlerinin doğması, gelişmesi ve
dünyanın hemen tüm kıtalarına ya-
yılmasıyla birlikte, emperyalizm bu
gelişimi durdurmak ve mahkûm et-
mek için, “terörizm” suçlamasıyla
kurtuluş hareketlerini gayri meşru
duruma düşürüp, kendi terörizmini
meşru kılmak istemektedir. Kuşku-
suz, emperyalizm, tarihin gelişimini
durduramaz, dolayısıyla kurtuluş
hareketlerini ve sınıflar savaşını en-
gelleyemez. Ama bu yalan ve de-
magoji, ulusların uyanmasında ve
halkların kurtuluş savaşlarının ge-
lişmesinde belirli oranda etkili olmuş,
kurtuluşu geciktirmiştir." (D. Ka-
rataş, Seçme Yazılar, Emperyalistlerin
ve İşbirlikçilerinin En Büyük Yalanı:
“Terörizm”) 

Emperyalistler halklara ve onun
öncülerine karşı "terörizm" demago-
jisiyle her türlü aracı kullanarak sö-
mürülerini meşrulaştırdılar. Her türlü
ambargo, provokasyon, yalan haber
yayma, yasal düzenlemeler, hukuk-
suzluk, halkları birbirine kışkırtma
bu politika temelinde uygulandı. 

Sol Meşruluğunu Neden
ve Nasıl Yitirmiştir? 

Her kesim açısından meşruluk
anlayışı kendi sınıfsal çıkarlarına,
amaçlarına ve hedeflerine uygun ola-
rak biçimlenir. Bu gerçek kavran-
madığında düzenin meşruluğunu esas
almak, direnme hakkından vazgeçmek
kaçınılmazdır. 

Emperyalizm gerçeği çok iyi bi-
linmesine karşın özellikle sosyalist
sistemin de çökmesiyle kendi ayakları
üzerinde duramayan sol, emperya-
lizmle uzlaşma politikaları geliştir-
meye yöneldiler. Öyle ki bu hareketler
ne için mücadele ettiklerini, savaş-
tıklarını tümüyle unutup "barış olsun,

kan dökülmesin" söylemlerine sarıl-
maya başladılar. 

Artık dost düşman yer değiştir-
mişti. Halkların kurtuluşu, talepleri
için direnmek, savaşmak en büyük
suçtu. Provokasyona gelmekti, terö-
rizmdi, yaşam hakkına saldırıydı,
çağdışı kalmış şeylerdi, değişime
ayak uyduramamaktı. Bunu emper-
yalistlerden önce kendine "sol" di-
yenler söylemeye başlamışlardı. Açık-
ça emperyalizmin propagandasını
yapar hale geldiler. Öyle ki devrimci
eylemler sonrası "teröre karşı yü-
rüyüş" düzenlemeyi bile düşündüler. 

Sonuç adım adım tasfiyedir. Kendi
meşruluğunu yitirmek, sol adına em-
peryalist söylem ve teorilerin meş-
rulaştırılmasıdır. Yitirilen sadece meş-
ruluk değildi. Varlık koşullarını da
yitirdiler. Kürt milliyetçileri, refor-
mizm ve ondan etkilenip yedeklenen
“Sol”un tablosunu toparlarsak; 

Bir, ideolojik sağlamlığa sahip
olmayan, kendi ayakları üzerinde du-
ramayan, ayakları kendi ülke top-
raklarına basmayan solun emperya-
lizmin başta ideolojik olmak üzere
fiziki saldırılarına karşı duramayacağı
açıktır. 

İki, emperyalizmin "terör" de-
mogojisine karşı kendi haklılığına,
meşruluğuna güvenmeyip direniş ve
savaş yerine "barış ve uzlaşma"
siyasetini seçtiler. Yasal particilik
moda haline geldi. 

Üç,  devrimci ideolojiye, değerlere,
halka dayanmak yerine emperyalist-
lere dayanmayı tercih ettiler. 

Dört, bedel ödemekten kaçtılar.
Emperyalizmin "uğruna ölünecek
bir değer yoktur" düşüncesine gel-
diler. Emperyalizmin şiddetini üzerine
çekmeye gerek yoktu. 

Beş, kendi oportünist, taklitçi, dog-

SÜREÇ VE SOL – SOLDAKİ SAFLAŞMA 
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matik ideoloji ve politikalarını sor-
gulayacaklarına sosyalizmi, sosyalist
değerleri sorgulamaya yöneldiler.
"Üçüncü yol" teorileri böyle gelişti. 

İşte emperyalizmin çok yönlü sal-
dırıları karşısında bu sol tarihsel meş-
ruluğunu ve direnme hakkı yitirmiştir.
7 yıllık Büyük Direniş süreci direnme
hakkı ve meşruluk noktasında opor-
tünist ve reformist solun iflasını açık
biçimde göstermiştir. 

"Yaşadığımız koşullarda, müca-
delenin gelişimi bu yorgun, yılgın
ve inançsızları süratle saflaştırmak-
tadır. Oligarşi ve emperyalizmle köp-
rüler kurup, devrimcileri etkisiz hale
getirebilmek için, her türlü politikayı
ve taktiği gündeme sokacaktır. Bu
durum giderek derinleşecektir." (D.
Karataş, agy.) 

Dayı yaklaşık 20 yıl önce söyle-
mişti bunları. Yukarıda özetlediğimiz
tablo bu tespitleri açık biçimde ortaya
koymaktadır. 

Tek Başımıza Kalsakta
Savaşmaya
Devam Edeceğiz! 

Çoğu kez, sola yönelik siyasal
değerlendirmelerimiz "ağır" bulun-
maktadır. Oysa biz siyasal tespit ve
değerlendirmelerimizi kendi öznel
durumumuza göre yapmayız. Sınıflar
mücadelesi içinde kimin nerede dur-
duğuna göre yaparız. 

Örneğin; reformist, oportünist sol
açısından pek çok değer olduğu gibi
dostluk da silinmiş, yok edilmiştir.
Dostluk, birbirini eleştirmemek, kol-
lamak, tabi olmak haline getirilmiştir. 

Önderimiz yaklaşık 20 yıl önce-
sinde bugün de geçerli olan bu değeri
şöyle ortaya koymuştur: 

"Siyasi bir yapı, emperyalizme
ve faşizme karşı savaşan, hatta mu-
halif olan yapıların izlediği yolu,
taktikleri beğenmeyebilir, yanlış bu-
labilir. Hatta anarşist, terörist olarak
da değerlendirebilir. Ama bu örgüt
ve gruplar emperyalizme ve faşizme
karşı konumlarını sürdürüp savaş-
maya devam ettikçe, dost safların-
dadırlar. Dostluk, özenli bir ilişki,
özellikle de düşman karşısında bir-
liktelik demektir. Bunun dışına çı-
kanlar, düzenin yanında saf tut-
muşlar demektir." (D. Karataş, agy.) 

Evet, ne yazık ki sol birkaç istisna
hariç düzenin yanında saf tutmuştur. 

Sosyalizm yıkılırken; emperyalizm
dünyanın tek hakimi benim, benim
"Yeni Dünya Düzeni"me uyacaksınız
derken; emperyalizmin "barış", "de-
mokrasi", "uzlaşma", "silahlı mü-
cadelenin devrinin kapandığı",
"bağımsızlığın modasının geçtiği",
"terörizm" demagoji ve yalanları
çok geniş kesimleri ikna ederken;
ülkemizin şehirlerinde, dağlarında,
hapishanelerde... katledilirken; tecrit
altında ve dört duvar arasında bize
"teslim olun" çağrıları yapılırken;
emperyalizm uğruna ölünecek bir
değer bırakmayıp "bireyciliği" her
alanda hakim hale getirirken... Biz
hep aynı yerde olduk. Kendi "Mark-
sist-Leninist sandalyemizde" otur-
maya devam ettik. ‘Kurtuluşa Kadar
Savaş’ şiarından şaşmadık. Mahirlerin
yolundan sapmadık. 

Saldırı altında kendi yolundan

sapmamak, savaşmayı sürdürmek
ideolojik sağlamlıktır. Tarihsel meş-
ruluğunun; haklılığının bilincinde ol-
mak ve bunun gerektirdiği doğrultuda
gitmektir. 

"Parti-Cephe ideolojisi hayatın için-
de kendisini doğrulayan, sonuç alan
özellikleriyle ülkemizde devrimin yo-
lunu çizmiştir. Bu ideolojinin doğruluğu
kadar onu hayata geçiren örgütün sa-
vaşma kararlılığı da önemlidir." 

Sonuç Olarak; 
1- Faşizme karşı mücadelede iki

temel dayanağımız vardır: Direnme
hakkı ve meşruluk. Direnme hakkının
meşruluğunun yitirildiği noktada çü-
rümek ve bitiş kaçınılmazdır. Solun
tablosu bunun ifadesidir. 

2- Solda yeni saflaşmalar olacaktır.
Saflaşmayı belirleyecek olan silahlı
savaşın, iktidar mücadelesinin bü-
yütülmesidir. 

3- Emperyalizme, oligarşiye ve
faşizme karşı mücadele etmek meş-
rudur. Meşruluk hiçbir mücadele ve
örgütlenme biçimiyle sınırlandırıla-
maz. 

4- Bağımsız bir örgüt, bağımsız
bir ülke, özgür bir halk ancak em-
peryalizmin ideolojik, politik, kültürel,
tüm politikalarından kopuş sağlayarak
ve savaşarak kazanılabilir. 

5- Emperyalizmi karşısına alma-
yan; milliyetçi, mezhepçi, oportünist,
reformist tüm teoriler çökmüştür.
Halkları kurtuluşa götürecek tek se-
çenek Marksist-Leninistler teori ve
politikalardır.

Bitti...

Eskişehir’de 10 Ocak’ta Ali İsmail Korkmaz için tu-
tulan adalet nöbetinin 64’üncüsü yapıldı. Her hafta
olduğu gibi Adalar Migros önünde toplanıldı. Kar yağışı
ve aşırı soğuk havaya rağmen adalet nöbetine devam
edilmesi halkın ilgisini çekti. 

Eylemde okunan açıklamada; Ali İsmail Korkmaz’ın
davasına ilişkin gelişmeler hakkında bilgi verildi. Ayrıca
Gülsuyu Mahallesi’nde devlet destekli uyuşturucu çeteleri
tarafından katledilen Hasan Ferit Gedik davasının mah-
kemenin fiziki şartları bahane edilerek ertelendiği anlatıldı.

Berkin’in doğum
günü olan 5 Ocak
tarihinin, Ber-
kin’in katilleri
yargılanıp hak et-
tikleri cezayı bu-
lana kadar hesap
günü olarak ilan edildiği belirtildi. Haziran Ayaklanması
şehitlerinin ismi okundu ve gelecek hafta aynı saatte
adalet nöbetinin tekrar yapılacağı duyuruldu.

18 Ocak
2015

Yürüyüş

Sayı: 452

31HALKIMIZI ZEHİRLEMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ!

Eskişehir’de Ali İsmail Korkmaz İçin Adalet Nöbeti Devam Ediyor!

ALİ İSMAİL KORKMAZ’IN KATİLLERİ CEZALANDIRILSIN!



1-) Genel olarak
meclisler nedir?

Meclis’in sözlük anlamı : “Bir
konuyu tartışmak veya konuşmak
için bir araya gelmiş kimseler top-
luluğu: dostlar topluluğu” demek-
tir. 

Bizim bahsettiğimiz meclisler
ise sadece konuları görüşmek-
konuşmak için değil, kararları alıp,
hayata geçiren örgütlenme biçimi-
dir. 

Sözlük anlamından da anlaşıldı-
ğı gibi meclisleri herkes kurabilir…
Burjuvazi de, proletarya da, ezilen-
ler de, ezenler de meclis örgütlen-
mesini kullanabilirler, örgütleyebi-
lirler. Bizim  için önemli olan mec-
lisin burjuvaziye değil proletaryaya,
ezenlere değil ezilenlere hizmet
etmesidir. 

Örneğin halkın da oy kullanarak
“seçilmiş” milletvekillerinden oluş-
turduğu Türkiye Büyük Millet
Meclisi vardır. TBMM emperyaliz-
me, oligarşiye hizmet eden bir mec-
listir. Bu düzenin meclisidir, bizim
değildir. Bunlara burjuva partileri-
nin karar meclisleri de denilebilir.

Bu durumda biz kendi meclisle-
rimizi, bize hizmet eden, bizim
sorunlarımızı çözmeye çalışan ve
ezenlerin iktidarını yıkıp, yerine
kendi iktidarımızı kurmanın yolunu
açabilecek, kendi örgütlülüğümüz
olan meclisleri kurmalıyız. 

2-) İşçi Meclisleri
Nedir?
İşçi meclisleri, işçilerin oluştur-

duğu kendi öz örgütleridir. İşçilerin
birliğinin ve örgütlü gücünün ifade-

sidir. Her işçinin konuş-
ma, oy hakkı olan, işçi-
lerinin iradesini temsil
eden, işçilerin doğrudan
karar aldıkları ve bu
kararı hayata geçirdik-
leri örgütlenmeleridir.
İşçi meclisleri meşru
ö r g ü t l e n m e l e r d i r .
Gücünü “yasallık”ta
değil haklılıklarından
alan örgütlenmelerdir.

Bu nedenle; ne patronlardan ne de
iktidarlardan izin almalarının gerek-
mediği bir örgütlenmedir.

Öz olarak: işçi meclisleri, işçile-
rin bir araya geldiği sorunları ve
çözümünü tartıştığı ortak karar aldığı
ve hep birlikte uyguladıkları meclis-
lerdir. Kendi gücünü gösterecek,
yönetmeyi öğrenecekleri yer işçi
meclisleridir.

3-) Neden
İşçi Meclisleri?
İşçilerin kendilerinden ve halk

güçlerinden başka güvenebileceği
bir güç yoktur. Halkın ve kendi
örgütlülüğünden ve birliğinden
başka hiçbir güç işçilerin derdine
deva olamazlar. 

İşçilerin kendi eylemliliklerinde,
örgütlerinde, geleceklerinde söz ve
karar sahibi olmaları için gereklidir
işçi meclisleri… 

Çünkü bütün diğer örgütlenme-
ler işçilerin sorunlarını çözmekte
yetersiz kalıyor. Sendikaların duru-
mu ortada!...  Sarı sendikaları, pat-
ron sendikacıları, AKP’nin direk
örgütlediği sendikaların işçilerin
sorununu çözebilmesini düşün-
mek… ki yaşayarak ve üzülerek
görüyoruz sendikaların, hükümet ve
patronların güdümünde oldukları-
nı… 

Kendilerine devrimci, M-L,
komünist diyenlerin işçi alanındaki
örgütlenmelerin gücü de yaptıkları
da ortada! “küçük olsun, benim
olsun” anlayışıyla hareket eder,
bedel ödemeyi göze almayan bu
örgütlenmeler de işçilerin sorunu
çözmüyor.  

Bu nedenlerden dolayı işçi mec-
lisler gereklidir. İşçilerin birliğini
sağlayacak, herkesi birleştirecek,
bir güç olmalarını sağlayacak olan
örgütlenme işçi meclisleridir. İşçi
meclisleri hep birlikte hareket etme-
mizin yolunu açacaktır. 

Ülkemizde işçilerin %20’i ancak
örgütlü… yani sendikalı. İşte bu
örgütsüzlük ortamında çekim mer-
kezi olacak, tüm işçileri birleştire-
cek olan örgütlenme işçi meclisleri-
dir. 

4-) İşçi Meclislerinin
İşlevi ve Görevi Nedir?
İşçi meclislerimizin görevi işçile-

rin bulunduğu bölgenin işyerinin,
atölyenin, fabrikalarının bütün sorun-
larını kapsar. Günlük geçim derdin-
den, işyerinin sorunları, ekonomik-
siyasal-politik sorunlara kadar işçile-
ri, halkı ilgilendiren her şey işçi mecl-
islerini de ilgilendirir. Dolayısıyla
görev alanına girer. 

İşlevi, işçilerin tüm farklılıkları-
na rağmen dayanışmasını sağlamak,
kendi sorunlarına ortak çözümler
aramasını-üretmesini ve işçilerin
birliğini sağlamaktır. İşçilere yöne-
lik tüm saldırılara karşı hep birlikte
direnişler örgütlenmesidir. Karşı
konulmasını örgütlemektir. 

Mücadele içinde işçilerin yaratı-
cılığını geliştirmeyi, kendi gücünün
farkına varmasını sağlamaya çalışır.
İşçiler, meclis örgütlenmesiyle
kendi hakkına, yaşamına ve onuru-
na sahip çıkmayı öğrenir. 

Meclisler işçiler için okul olur,
yaşam içinde birçok şeyi öğrenirler,
politikleşirler. Bu gelişim işçilerin
kendi güçlerinin bilincine vardığı,
faşist iktidarların işçiler ve halk üze-
rindeki politikalarını ve faşist yapı-
sını tanıdıkları, buna karşılık ne
yapılması gerektiğini öğrenecekleri
bir işlev görür meclisler.

İşçiler, örgütlü ve birlikte müca-
dele etmeyi öğrendikçe, olumlu
sonuçlar aldıkça, birlikteliğin, daya-
nışmanın ve mücadelenin kapsamı-
nın genişlemesinin kalıcılaşmasının
da önünü açacaktır. 

Ta rih ten, bi lim den, 
ön der le ri miz den, ge le nek le ri miz den

öğ ren dik le ri mizle güçleneceğiz

BilgiBilgi
güçtürgüçtür

SORUDA10
İŞÇİ MECLİSLERi
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5-) İşçi Meclisleri
Kimlerden Oluşur?
İşçi meclisleri işçilerin en geniş

birlikteliğini oluşturmak ve müca-
deleyi büyütmek için vardır. Bu
nedenle, halk düşmanı olmayan, eli
halkın kanına bulaşmamış olan,
düzene – patrona hizmet etmeyen
emeği ve alın teri ile geçimini sağ-
layan her işçi meclislerde yerini ala-
bilir almalıdır. 

CHP-AKP-MHP’ye, düzen par-
tilerine oy veren işçiler de yer alabi-
lirler. Bir işyerinde çalışanlar önce
işçidir. Şu, bu partiye oy veriyor
olmaları belirleyici değil, siyasal
kimliklerini esas olarak belirleyen
onların işçi sınıfı içinde olmalarıdır.
Hepsi aynı patron tarafından sömü-
rülmektedir. Hepsi aynı hak gaspla-
rına maruz kalmaktadır. Bunlar
devrimden çıkarı olan, devrimin
kitle gücünü oluşturacak kesimler-
dir. İşçi meclisleri aynı zamanda
işçileri düzen partilerinin etkisinden
kurtarıp kendi sınıfının çıkarları
için mücadele etmelerini sağlaya-
cak örgütlenmelerdir. 

Yine herhangi bir sendikada
örgütlü işçiler de işçi meclisleri
içinde yer alabilirler. Bugün baktı-
ğımızda sendikalar bir işyerinde
işçilerin yaşadığı hiçbir soruna
sahip çıkmamaktadır. Meclisler bir
işyerinde yaşanabilecek her soruna
anında müdahale edebilme olanağı-
na sahiptir. Bir işçinin sendikalı
olması ya da başka bir örgütlenme
içinde olması meclis içinde yer
almasının önünde engel değildir.  

6-) İşçi Meclislerinin
İşleyişi Nasıl Olacaktır?
İşçi meclislerinde herkesin eşit

söz hakkı olacaktır. Kimse başka-
sından daha faza söz hakkına sahip
değildir. Yine kimse bir başkasının
söz alıp konuşmasını engelleyemez.
Meclislerde her şey açıklık ve her
yönüyle konuşulur-tartışılır ve kara-
ra bağlanır. Karara herkes uyar.

Çünkü işçi meclislerinde demo-
kratik merkeziyetçilik ilkesi uygu-

lanır. Tartışmalar bitirilip karar alın-
dıktan sonra uygulama aşamasında
herkes alınan kararı uygulamak
zorunda olmalıdır.  Yani mecliste
alınan kararlar tüm işçileri bağlar.
Aksi, meclisleri tartışma kulübüne
çevirir ki bu da işçilerin hiçbir soru-
nunu çözmez, arttırır!

Üyeler tarafından gündeme geti-
rilen her konu meclis gündeminde
tartışılır ve karar altına alınır. 

Elbette işçi meclislerinin çalış-
ma kuralları olacaktır. Hangi
zamanlarda toplanacağı nasıl karar
alınacağı, meclisin temsili yetinin
nasıl yapılacağı, faaliyetlerin gerek-
tirdiği paraların nerede ve nasıl top-
lanacağı, aidat ilişkisi olup olmaya-
cağı… vb. vb. birçok konu tüzükler
veya başka yöntemlerle belirlenir.
Bu tüzükte mecliste yapılan tartış-
malarla belirlenir. 

Pratik içinde de yani birçok ihti-
yaç ortaya çıkabilir. Bunlarda pratik
içinde, yine herkesçe tartışılabilir,
ihtiyaçları giderecek organlar (örne-
ğin komiteler gibi) yaratarak
önlemler alınacaktır.

7-) İşçi Meclisleri
Sendikaları Yadsıyan
Bir Örgütlenme Midir?

Elbette ki hayır… Meclisler
sendikaları yadsımaz, aksine sendi-
kaları da kapsar, meclis örgütlen-
mesinin içine alır. 

İşçi sınıfının örgütlülüğü deni-
lince sendikalar akla gelmektedir.
Oysa sendikaların durumu ortada-
dır. Sınıf sendikacılığı değil düzen
partilerinin yedeğinde patron sendi-
kacılığı yapmaktadırlar. İşçilerin
çıkarları için değil patronların
çıkarları için işçileri kontrol altında
tutan bir sendikacılık vardır. 

Esas olarak çalışan işçilerin
yüzde onu bile örgütlü değildir. 

Patron sendikaları işçileri bir
araya getiremezler, kararlar aldırta-
mazlar, kendileri kapalı kapılar
ardında patronlarla birlikte kararlar
alıp uygularlar! Meclisteki ise tam
işçilerin içinde, birlikte kararlar alı-

nır ve birlikte uygulanır. 

Tabi sendikalar içinde de dev-
rimci faaliyetler sürer, ancak işçi
tabanının iradesi temelindeki örgüt-
lenmelerin oluşturulması için ne
sendikaların devrimcileşmesi bek-
lenir ne de kitle iradesi.
Sendikaların yasal kalıpları içine
sapabilirler. Sendikalı ve sendikasız
işçi sınıfının en geniş kesimini oluş-
turan işçiler için işçi meclislerinde
örgütlenmek tek alternatiftir.

Tüm bu şeyleri göz önüne aldı-
ğımızda meclis örgütlenmesi sendi-
kalı-sendikasız,örgütlü-örgütsüz
tüm işçilerin en geniş taban örgüt-
lenmesi olduğu bir kez daha ortaya
çıkıyor…

8-) İşçi Meclislerinde
İdeolojik Mücadele
Olacak Mı?

Evet meclisler bir yanıyla da
ideolojik mücadele alanları da ola-
caktır. Her kesimden işçinin olduğu
ve herkesin söz hakkı olduğu, tartı-
şılarak kararların alındığı bir yerde
ideolojik mücadelenin olması kaçı-
nılmazdır. 

Biz ideolojimize, kendimize
güveniyoruz. Aynı zamanda işçile-
re, halka da güveniyoruz. Ve evet
meclislerden bizim istemediğimiz
kararlar da çıkabilir. Bu karara da
uyacağız tabi… 

Meclislerin, ideolojik mücadele-
nin bir alanı olması biz devrimcile-
rin avantajıdır. Avantajdan da öte
istediğimiz bir durumdur. 

Çünkü meclislerde sadece örgüt-
lü insanlar, devrimciler olmayacak,
her kesimden işçiler olacak. 

AKP-CHP’nin… MHP’nin taba-
nı… bu düzen partilerine oy veren,
onların ideolojik etkisinde olan işçi-
ler de olacak. Yine işçileri düzen
sınırları içinde tutarak çalışacak
olan reformist-oportünistler de ola-
bilir meclislerde. 

İşte ideolojik mücadeleyle bu
işçileri de düzen partilerinin refor-
mist ve oportünistlerin etkisindeki
ideolojiden kurtararak kendi sınıf
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gerçeklerini görmesini sağlayacağız. 

Tüm bu işçiler ideolojik mücade-
le sonucu, pratik içinde doğruları
görecek ve devrime kanalize olacak,
devrim için mücadele edecek duru-
ma gelecekler, saflarımızda örgütle-
neceklerdir.

9-) İşçi Meclisleri Yasal
Bir Örgütlenme Midir?
İşçi meclisleri, işçilerin kendi

gücünü ve taleplerini birleştirdiği
kendi sorunlarına çözüm aradığı,
söz-karar yetkisinin tamamen kendi-
sinde olduğu, sorunu tespit etmek ve
çözüm arayışında iradesini koyduğu
demokratik-meşru bir örgütlenme-
dir. 

Demokratik meşru bir örgütlen-
me olduğu için hiçbir yasa ile kendi-
ni sınırlamaz. Önemli olan bu sömü-
rü düzeninin faşist yasaları değil
işçilerin meşruluklarıdır, ihtiyaçları-
dır. Bu nedenle meclisler karar alır-
larken, kararları uygularken faşist
yasalara göre değil, kendi meşruluk-
ları ile hareket ederler. Ki, yasal bir
örgütlenme işçi meclislerinin ruhuna
aykırıdır.

10-) İşçi Meclisleri ile
İşçi Komitelerinin
İlişkisi Nedir?
İşçi meclisleri de işçi komiteleri

de daha fazla örgütlenmek içindir.
Ancak işçi meclisleri belirttiğimiz
gibi en geniş kesimleri içinde barın-
dıran bir örgütlenmedir. İşçi komite-
leri ise yeri geldiğinde iki kişi ile
bile çalışan meclislere göre dar bir
örgütlenme biçimidir. 

Meclisler zorunlu olarak bir üst
örgütlenmedir. Bu nedenle meclisle-
rin altında, meclislerin ihtiyaçlarına
göre komite örgütlenmeleri oluştu-
rulabilir. Örneğin, basın komitesi,
ekonomi komitesi, kadın komiteleri
vb. gibi. Aynı komiteler meclisin
aldığı kararları hayata geçiren,
denetleyen organlar görevini de
üsleneceklerdir. 

Bu da ihtiyaca göre, meclisin
aldığı kararlar olacaktır. 

Grup Yorum Yeni Yılın İlk Kon-
serini Eskişehir’de Gerçekleştirdi!

3 Ocak’taki Grup Yorum konse-
ri için hazırlıklar yaklaşık bir ay ön-
cesinden başladı. Soğuk demeden,
yağmur-kar demeden her gün konser
tanıtımı için masalar açıldı. Bütün Es-
kişehir konser afişleriyle defalarca ya-
pıldı. Yapılan afişler her gece katil po-
lisler tarafından yırtıldı. Buna rağmen
sökülen her afişin yerine her gün ye-
nileri yapıldı. Konser çalışması kap-
samında afişleme, bildiri dağıtımı, pul-
lama yapıldı. Esnaflar ziyaret edildi,
okul gezileri yapıldı. Çalışmalar kon-
serin yapılacağı güne kadar sürdü.

Nihayet 3 Ocak günü Grup Yorum
Eskişehir’de dinleyicileriyle buluştu.
Grup Yorum 2015 yılının ilk konse-
rinde Eskişehir’de, Gar Düğün Salo-
nu’nda yaklaşık 1000 kişiyle buluştu.

Konser öncesinde TAYAD tutsak
ürünleri; Boran Yayınları ve Tavır Ya-
yınları’nın bulunduğu stantlar kurul-
du. Kamu Emekçileri kurdukları stant-
ta konsere katılanlara Kamu Emek-
çileri Cephesi Kurultayı’na davet
çağrısı yaptı. Stantlara ilgi yoğundu.

Grup Yorum'un açılış konuşması-
nın ardından ev sahibi Gültepe Kül-
tür Dayanışma Derneği adına bir ko-
nuşma yapıldı. Sahnenin arkasında
Haziran Ayaklanması Şehitleri’nin
silüetlerinin bulunduğu  ‘Adalet İsti-
yoruz' pankartı bulunuyordu. ‘Gü-
leycan’  ile başlayan konserde kav-
ganın türküleri hep bir ağızdan söy-
lendi. Berkin Elvan için yapılan şar-
kı da seslendirildi. Bütün kitle türkü-
lere ve marşlara eşlik etti.

Konserin ikinci yarısı başlarken

Dev-Genç’liler ve ardından Kamu
Emekçileri konuşma yaptı. Kamu
Emekçileri, 14-15 Şubat’ta yapılacak
kurultaylarına çağrı yaptılar. Dinle-
yiciler konserin ikinci yarısı boyun-
ca türkü ve halaylara coşkuyla katı-
lırken, Grup Yorum üyeleri yaptıkla-
rı konuşmalarda emperyalizmin Or-
tadoğu’ya saldırılarını teşhir ederek
emperyalizmle uzlaşarak halkların
kurtuluşunun sağlanamayacağını dile
getirdiler.
Şehit aileleri de sahnede yerlerini

aldılar. Önce Ali İsmail’in Babası
Şahap Korkmaz, bu ülkenin adalet sis-
teminden bir beklentisinin olmadığı-
nı ve oğlunun katillerinin gereken ce-
zayı alacağına inanmadığını söyledi.
Korkmaz’ın konuşması sık sık hesap
soran sloganlarla kesildi. Ahmet Ata-
kan’ın annesi Emsal Atakan yaptığı
konuşmada AKP’nin kendi hırsız-
lıklarını unutturmak için gençlerimi-
zi katlettiğini söyledi. Mehmet Ay-
valıtaş’ın babası Ali Ayvalıtaş,
AKP’nin ülkeyi faşizmle yönettiğini
gericiliğin ve ırkçılığın, AKP’nin
halkları düşmanlaştırmak için kul-
landığı bir yöntem olduğunu söyledi. 

‘Cemo’, ‘Defol Amerika’ ve ‘Der-
sim’de Doğan Güneş’ marşlarının ar-
dından Grup Yorum üyeleri dinleyici-
lerine 2015’in Grup Yorum’un 30. yılı
olduğunu ve Türkiye’nin 5 bölgesinde
stadyum konserleriyle kutlanacağını
anlattılar. Ertesi gün yapılacak 30. yıl
konser söyleşisinin duyurusu yapıldık-
tan sonra Grup Yorum üyeleri dinleyi-
cileriyle tekrar görüşmek üzere veda-
laştılar. Konser saat 22.00’de ‘Haklıyız
Kazanacağız’ marşı ile sona erdi.
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 EYLÜL
 2-3 Eylül: 2 Eylül’de “Hasan

Ferit için, Adalet için 4 Eylül’de
Kartal Adliyesi’nde Olalım” kam-
panyası çerçevesinde Halk Cepheli-
ler Okmeydanı Anadolu Parkı’nda ça-
dır açtılar. Açılan çadıra saldıran po-
lis 2 Halk Cepheli’yi gözaltına aldı.
Mahalleye de saldıran polisin gel-
mesini engellediği ambulans sebebi ile
kalp krizi geçiren bir kişi yaşamını yi-
tirdi.

 3 Eylül 2014: 3 Eylül günü
Silopi’ye, IŞİD’in katlettiği Ezidi
halkıyla dayanışmaya giden Halk
Cepheliler yola çıktı. 5 Eylül Cuma
günü Silopi’de bulunan Ezidi halkı-
na yardım kolilerini ulaştırdılar...

 4 Eylül 2014: Hasan Ferit Ge-
dik’i katleden çetelerin yargılandığı
davanın ikinci duruşması 4 Eylül ta-
rihinde görüldü. 4 Eylül günü İstan-
bul’un Anadolu yakasında adeta ola-
ğanüstü hal yaşandı. Mahkeme 15 Ey-
lül tarihine ertelendi.

 4 Eylül 2014: Hasan Ferit Ge-
dik’in 2. duruşmasının görüldüğü 4
Eylül sabahı, çetecilerin kaldığı Mal-
tepe Hapishanesi önüne Cephe Sa-
vaşçıları tarafından bomba düzenek-
li pankart asıldı. 

 Eylül 2014 İlk Haftası: Dev-
Genç’liler ülkenin dört bir yanında aç-
tıkları Seher Şahin Rehberlik ve Da-
yanışma Masaları’yla Seher Şahin’i
mücadelelerinde yaşatmaya devam et-
tiler.

6 Eylül 2014: Mecidiye-
köy’deki TORUNLAR GYO Rezi-

dans inşaatında asansörün 32. kattan
düşmesiyle 10 işçi daha iş cinayeti so-
nucu katledildi. Halkın Mühendis
Mimarları ve Devrimci İşçi Hareke-
ti, sorumluların yargılanması için
Torunlar Holding’in önünde her haf-
ta eylemlerini sürdürdüler…

 12 Eylül 2014: Gazi Mahal-
lesi’nde  polis güne baskınlarla baş-
ladı. Onlarca kişi gözaltına alındı.
Halk Meclisi’nin konteynerini çaldı-
lar. Cepheliler baskınlara direnişle ce-
vap verdi. “Katil Polis Mahalleden
Defol” sloganlarının inlettiği sokak-
larda çatışmalar yaşandı ve katiller ka-
rakola kaçtılar. Sabahın 9’unda baş-
layan direniş, akşam saat 20.00’de sal-
dırıları ve gözaltıları protesto eden yü-
rüyüşle devam etti. Gazi halkı çalınan
Halk Meclisi konteynerinin yerine
yeni bir büro yeri yaptı ve daha son-
ra çalınan konteyneri de polisten
aldı. 

 12-13 Eylül 2014: Gelenek-
selleşen Armutlu Güz Şenliği’nin
11’incisi, 12-13 Eylül tarihlerinde
Küçükarmutlu Köyiçi Meydanı’nda
yapıldı. 

 14 Eylül 2014: İstanbul’da
Geleneksel Halk Sofrası Pikniği ya-
pıldı.

 15 Eylül 2014: Hasan Ferit
Gedik'in katillerinin yargılandığı da-
vanın 15 Eylül'deki 3. duruşmasında
da hiçbir aşama kat edilemedi. “Gü-
venlik” nedeniyle  davanın başka bir
ile nakledilmesi için dosya Adalet Ba-
kanlığı’na gönderilerek duruşma 19
Kasım 2014'e ertelendi. Ferit'in aile-
si ve Halk Cepheliler, adliyeden çıkıp
250 kişiyle Kartal’a yürüyüş yaptı. Ve
Kartal Meydanı’nda 19 Kasım'a ka-
dar sürecek 75 günlük oturma ey-
lemine başladı. Oturma eyleminin son
bir ayı Açlık Grevi olarak sürdürül-
dü.

 17 Eylül 2014: 17 Eylül ge-

cesi, 10 işçinin katledildiği Mecidi-
yeköy’deki rezidans inşaatının sahi-
bi Torunlar Holding’e ait Esenyurt To-
rium AVM binası Cephe Savaşçıları
tarafından uzun namlulu silahlarla ta-
randı. 

 21 Eylül 2014: Bu sene ikin-
cisi düzenlenen Anadolu Halk Kon-
seri 21 Eylül Pazar günü Mamak’ta
Eski Kömür Deposu’nda yapıldı.
Konsere yaklaşık 35 bin kişi katıldı.

 22-23 Eylül 2014: TA-
YAD’lı Aileler, Çayan Mahallesi'nde
Hasta Tutsaklar için çadır açarak 1 ay
orada kalacaklarını ilan etmişlerdi.
Katil polisler ise TAYAD’lıların aç-
tığı çadırın yanından sürekli geçerek
taciz ettiler. 22 Eylül'de saat 05.30’da
harbe çıkar gibi akrepleriyle gelen ka-
tiller 4 TAYAD’lıyı gözaltına aldılar.
Çadıra yönelik yapılan saldırıyı teş-
hir etmek için TAYAD'lılar tarafından
23 Eylül günü yürüyüş yapıldı. Poli-
sin taciz ve saldırılarına rağmen ça-
dır bir ay boyunca açık kaldı. 

 27-28 Eylül 2014: İzmir’de
27-28 Eylül’de Doğançay Halk Fes-
tivali yapıldı. Festivalde düzenlenen
panelde konuşan Hasan Ferit Ge-
dik’in dedesi olan Mustafa Dede
yozlaşmaya karşı verilen mücadele-
yi, ödenen bedelleri anlattı. En son da
Grup Yorum sahne alarak umudun,
kavganın türkülerini söyledi. 

 30 Eylül 2014: Hasan Fe-
rit’imizin katledilişinin 1. yılı dola-
yısıyla Gazi'de Halk Cepheliler tara-
fından 4 bin kişinin katıldığı bir yü-
rüyüş yapıldı. Mezarlığın girişinde,
uzun namlulu silahları, tek tip kıya-
feti ve bereleriyle iki milis havaya ateş
ederek selamladılar kitleyi. Milisler
kitlenin önünde yürüyerek Ferit'in me-
zarı başında yerlerini aldılar.

 EKİM 
 4 Ekim 2014: 4 Ekim 2014'te

Gülsuyu Emek Caddesi üzerinde,

2014
1 Eylül- 31 Aralık

3. BÖLÜM

CCephe’nin 

1 yılı

18 Ocak
2015

Yürüyüş

Sayı: 452

35HALKIMIZI ZEHİRLEMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ!

Torunlar Center Önü

Çayan TAYAD Çadırı



Cephe taraftarı olan İsmail
Doğan, Cepheliler tarafın-
dan daha önce uyarılan Ercan
isimli uyuşturucu satıcısını
yine uyarmaya gittiğinde İs-
mail Doğan silahla vuruldu.

6 Ekim 2014:
IŞİD’in Rojava Kantonu
olan, Kürt halkının yaşadığı
Kobane’ye yönelik 6 Ekim’de baş-
layan saldırıları Halk Cepheliler ta-
rafından da eylemlerle protesto edil-
di. Kürdistan’ın çeşitli illerinde
HDP’nin çağrısıyla yapılan protes-
tolara AKP polisinin ve Hüda-Par gibi
gerici faşistlerin saldırıları sonucu
50’nin üzerinde kişi öldürüldü...  Cep-
heliler Kürdistan’da, diğer illerde ve
İstanbul’da Kürt halkının yanında
olduklarını eylemleriyle gösterdiler.

 8 Ekim 2014: Halkın Öğret-
menleri 8 Ekim’de Gazi Şehitleri
Cemevi önünde ücretsiz kurslara baş-
ladı. Öncelikle cemevinde iki derslik
oluşturuldu. Birinin adına Gazi şe-
hitlerinden Sezgin Engin'in, diğer
dersliğe de Berkin Elvan Kütüphanesi
ve Dersliği adı verildi. Daha sonra 16
Kasım günü de Eskişehir Gültepe
Kültür Dayanışma Derneği’nde Gö-
nüllü Eğitim Toplulukları derslere
başladı.

 8 Ekim 2014: Ezidi halkıy-
la dayanışma amacıyla topladıkla-
rı yardımları götürmek için 9
Ekim’de yola çıkan Halk Cepheliler
Erzincan İl Jandarma Komutanlığı ta-
rafından durduruldu ve gözaltına
alındı. Yardımlara valilik tarafından
el konuldu. Direnişe geçen Halk
Cepheliler  17 Ekim akşamı el ko-
nulan yardımları geri alarak Silo-
pi’de Ezidi halkıyla dayanışma ziya-
retini gerçekleştirdi. 

 14-16, 21 Ekim 2014: İs-
tanbul, Hatay ve Ankara’da Dev-
Genç 45. Yıl Şenlikleri yapıldı. İs-
tanbul’da birinci günü (14 Ekim)
Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sa-
natlar Fakültesi Fındıklı Kampü-
sü’nde yapılan Dev-Genç 45. Yıl
Şenliği’nin ikinci günü de Bomonti
Kampüsü’nün sergi salonunda ger-
çekleşti.Ankara ODTÜ’de Dev-
Genç’in 45. yılı kutlandı. 21 Ekim’de
ODTÜ Fizik Bölümü önündeki alan

pankartlarla donatıldı. Ardından gün
boyu açık kalacak Dev-Genç, Halkın
Mühendis Mimarları, Halkın Hukuk
Bürosunun kitapların, tutsak ürünle-
rinin, dergilerin olduğu stantları, Fi-
zik Bölümü önüne kuruldu. Bir yan-
dan da Antalya ve Eskişehir’den ge-
len Dev-Genç’lilerle birlikte coşku-
lu halaylar çekildi. Şenliğe yaklaşık
2000 kişi katıldı.

 19 Ekim 2014: 19 Ekim günü
Hollanda'nın Lahey şehrinde Dev-
Genç’in 45. yılı dolayısıyla yapılacak
olan Grup Yorum konseri, Hollanda
devleti tarafından yasaklandı. 

 20 Ekim 2014: Büyük Dire-
nişte şehit düşen kahraman 122’ler, 14
yılın ardından 20 Ekim’de Cebeci
Mezarlığında Halk Cepheliler tara-
fından anıldı.

 22 Ekim 2014: 300 bin me-
zun, atanmayı bekliyor, AKP öğret-
men değil polis atıyor. Ataması ya-
pılmayan öğretmenler, Hatay'da 22
Ekim günü eyleme başladılar. “Öğ-
rencilerimize kavuşana kadar dire-
neceğiz!” diyerek, her gün açtıkları
stantta; ancak birlikte direnilirse hak-

larının kazanılacağını anlatıp
imza topladılar. Eylemler
Türkiye genelinde yayıldı.

 24 Ekim 2014: Po-
lis 24 Ekim'de sabah 05.00
saatlerinde Küçükarmut-
lu’daki 25 eve baskın dü-
zenledi. Basılan yerlerin ara-
sında Halk İçin Mühendislik

Mimarlık Dergi Bürosu da vardı. 24
Ekim gecesi Armutlu Mahallesi’ne
yapılan baskınlarda gözaltına alınan
13 kişi 27 Ekim’de çıkarıldıkları
mahkemeden serbest bırakıldı.

 25 Ekim 2014: Gazi Mahal-
lesi'nde çeteler tarafından yakılan
Muharrem Karademir Aile Çay Bah-
çesi'nin açılışı, 25 Ekim’de mahalle
halkının katılımıyla gerçekleşti.

 28 Ekim 2014: İş cinayetle-
ri durmak bilmiyor. 28 Ekim 2014 ta-
rihinde, Karaman-Ermenek 'te 18
madenci Has Şekerler'e ait kömür ma-
deninde su altında mahsur kaldı.
Haftalar boyu madencilerin cesetle-
ri madenden çıkarılamadı. Karaman'a
gitmek için İstanbul’dan 29 Ekim'de
yola çıkan Halk Cepheliler sabah
saatlerinde, Karaman'a 150 km kala
jandarma tarafından durduruldu, Er-
menek’e gitmeleri engellenmek is-
tendi. İki günlük beklemenin ardından
Halk Cepheliler, polisleri atlatarak Ka-
raman’a girdiler.

 30 Ekim 2014: 30 Ekim’de
Fransa’nın başkenti Paris’te Halk
Cepheliler Recep Tayyip Erdoğan
arabasının yaklaşık 5 metre uzağında
" ‘Soma ve Karaman’da Katliamların
Sorumlusu Katil Erdoğan’dır. He-
sap Soracağız’ Halk Cephesi" pan-
kartını açıp sloganlar atarak protesto
ettiler. Pankart açıldığı sırada Erdo-
ğan’ın korumaları aracı hızla uzak-
laştırdı. 

 KASIM 
 1 Kasım 2014: 1 Kasım günü,

Armutlu Halk Marketi'nin açılışı ya-
pıldı. Alevi Dedesi'nin okuduğu dua-
nın ardından Armutlu Cemevi Yöne-
tim Başkanı Ayşe İşeri kısa bir ko-
nuşma yaptı. Konuşmasında marke-
tin neden ve nasıl kurulduğunu anlattı.

 1-2 Kasım 2014: 1-2 Kasım
2014 tarihlerinde Gazi Mahallesi Bü-
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Hasan Ferit Yıldönümü Gazi



yükpark'ta, Sanat Festivali'nin 2.’si
yapıldı. Birçok sanat dalından sanat-
çının bir araya gelerek düzenlediği sa-
nat buluşmasının bu yılki konusu “İşçi
Ölümleri ve İşçi Direnişleri” idi.

 1-2 Kasım 2014: 2. Uluslar-
arası Eda Yüksel Halk için Bilim,
Halk için Mühendislik Mimarlık Sem-
pozyumu, 1-2 Kasım tarihlerinde İs-
tanbul Küçükarmutlu’da gerçekleşti-
rildi.

 5 Kasım 2014: Armutlu hal-
kı, şehitlerinin anısına katliamın yıl-
dönümü olan 5 Kasım’da yemek ver-
di ve anma gerçekleştirdi. 5 Kasım
günü önce cemevi bahçesinde anma ya-
pıldı. 

 6 Kasım 2014: Dev-Genç’li-
ler Edirne’den Van’a, Amed’e; Der-
sim’den Çanakkale’ye, İzmir’e, Muğ-
la’ya, Ankara’ya; Hatay’dan, Kocae-
li’ye, Tekirdağ’a... kadar 14 ilde lise-
lerde işgaller, boykotlar direnişler ger-
çekleştirdi. İstanbul’da 9 lisede, 3 üni-
versitede boykot ve işgaller yapıldı.
Ülke genelinde yapılan boykot ve iş-
gallerde 100’ün üzerinde Dev-Genç’li
gözaltına alındı, ikisi tutuklandı. Dev-
Genç Milisleri YÖK'ün kuruluşunun
yıldönümünde 1. Levent'te bulunan
ÖSYM Binası’nı tarama eylemi ger-
çekleştirdi.

 13 Kasım 2014: İkitelli’de 13
Kasım'da, Yozlaşmaya Karşı Birol
Karasu Halk Şenliği'nin 2’ncisi Yıldız
Düğün Salonu'nda gerçekleştirildi. 

 15-16 Kasım 2014: Liseli Dev-
Genç’liler, “YÖK kaldırılsın Berkin’in
Katilleri Cezalandırılsın” şiarıyla yap-
tıkları boykottan aldıkları güçle 15-16
Kasım tarihlerinde Gazi Büyük Park’ta
‘Liseli Dev-Genç Kurultayı’ yaptılar. 

 16 Kasım 2014: Hatay Ata-
ması Yapılmayan Öğretmenler Anka-
ra’ya yürüdü. Türkiye’nin dört bir ya-
nından Ankara’ya gelen 3 bin öğretmen
“Adaletli Atama İstiyoruz, Koşulsuz
Atama İstiyoruz, Öğretmeniz Haklıyız

Kazanacağız” sloganlarıyla Maliye
Bakanlığı önünden Milli Eğitim Ba-
kanlığı’na  kadar yürüyüş yaptı. 

 23 Kasım 2014: Grup Yorum,
30. yıl konser çalışmaları çerçevesin-
de söyleşilere başladı.

 23 Kasım 2014: Halk Cephe-
liler, halka ve devrimcilere baskı uy-
gulayarak terörünü meşrulaştırmaya ça-
lışan, onurumuz kızıl maskelerimizi he-
def gösteren AKP’ye ve baskı yasala-
rına karşı, 23 Kasım’da Okmeyda-
nı’nda yürüyüş yaptı. Aynı içerikli
eylemler ülkenin dörtbir yanında sür-
dürüldü...

 25 Kasım 2014: Mimar Sinan
Güzel Sanatlar Üniversitesi öğrencileri,
okul idaresinin yaz döneminde hırsız
gibi girip kaçırdığı eşyaları ve yıktık-
ları Seher Şahin Dayanışma Odası'nı
geri almak için okulda bulunan
MSGSÜ Kitap Satış Reyonunu 25
Kasım'da işgal etti. Dev-Genç’liler
işgal direnişiyle, gasp edilen odaları-
nı geri aldılar.

 ARALIK
 5 Aralık 2014: TAYAD’lı ai-

leler 5 Aralık'ta hapishanelerde para-
sı ödenmeden yayın alma yasağına kar-
şı Metris Hapishanesi önünde eylem
yaptılar. 

 8 Aralık 2014: Dünya maden-
ciler gününde Zonguldak’ta panel ya-
pıldı. Eğitim-Sen Zonguldak Şube-
si’nin, 8 Aralık’ta düzenlediği panele,
Halkın Mühendis -Mimarları da katıl-
dı.

 14 Aralık 2014: 14 Aralık Pa-
zar günü Kültür ve Turizm Bakanlığı
ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ta-
rafından düzenlenen Mevlana'nın Vus-
lat Gecesi adı altında yapılan "3. Şeb-
i Arus" İstanbul etkinliğinde yalanla-
rın, riyakarlığın, sahtekarlığın ortasına
iki devrimcinin açtığı pankart bomba
gibi düşüverdi... Pankartı açan dev-
rimciler gözaltına alındı, ama o pankart
açılmış, sloganlar haykırılmıştı: BER-

KİN ELVAN’IN KATİLİ TAYYİP
ERDOĞAN...

 17 Aralık 2014: 17 Aralık
2014 günü ABD Başkanı Obama ve
Küba Devlet Başkanı Raul Castro eş
zamanlı olarak kameraların karşısına
geçerek iki ülke arasındaki ilişkileri ye-
niden düzenlemek ve normalleştir-
mek için diplomatik görüşmelere baş-
layacaklarını duyurdular.

 19 Aralık 2014: 19 Aralık’ta
Antep Hasan Kalyoncu Üniversite-
si’nde Eski NATO genel sekreteri
Rasmussen, Başbakan yardımcısı Nu-
man Kurtulmuş ve Fatma Şahin’in
katıldığı sempozyum yapıldı. Onca
güvenlik önlemine rağmen 2 Halk
Cepheli Sempozyumun çıkışında “Ka-
til NATO Defol! 19-22 Aralık’ın He-
sabını Soracağız” yazılı pankartı aça-
rak protesto etti. 2 Halk Cepheli göz-
altına alındı.

 19-22 Aralık 2014: 19-22 Ara-
lık katliamı 14. yılında ülkenin dört-
biryanında yapılan eylemlerle, yürü-
yüşlerle, pankartlarla, milis eylemle-
riyle protesto edilerek şehitler anıldı. 

 24 Aralık 2014: Liseli Dev-
Genç’liler tarafından 24 Aralık'ta “Ber-
kin’in Katilleri Aranıyor!” adıyla eş za-
manlı eylemler yapıldı. Taksim Gala-
tasaray Lisesi önünde ve Kadıköy
Boğa Meydanı’nda gerçekleştirilen
eylemlerde bir araya gelinerek açıkla-
ma yapıldı. 

 25 Aralık 2014: ODTÜ’de
Dev-Genç’liler topluluk odası inşa et-
mek için işgale başladı!

 27-28 Aralık 2014: Kürdistan
Halk Cephesi Roboski’de savaş uçak-
larıyla katledilen 34 Kürt köylüsünün
katledilmesini protesto ederek Robos-
ki’de yapılan anmalara katıldı. 

 27 Aralık 2014: Grup Yorum
yeni çıkaracakları “Dünden Yarına
Ustalarımız, Ruhi Su” albümünün ta-
nıtımı için Bostancı Gösteri Merke-
zi’nde 27 Aralık’ta sevenleriyle buluştu.
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Yunan ordusu, İngiliz emperya-
lizminin desteğiyle ve aynı zamanda
çıkarları doğrultusunda İzmir'i işgal
ettiğinde tarih 15 Mayıs 1919'dur.
Yunan ordusu İzmir'e ayak bastığında
karşısında işgale karşı koyacak bir
ordu bulamamıştı ve bunun rahatlığı
içerisindeydi. Haklıydılar, çünkü Os-
manlı  padişahı ve İstanbul hükümeti
emperyalizme boyun eğmiş, işbir-
likçilik ve teslimiyet politikalarını
uygulayan bir pozisyondaydılar. Em-
peryalist ülkelerle imzalanan anlaş-
malarla Osmanlı ordusu "ordu" ol-
maktan çıkartılmış ve büyük oranda
tasfiye edilmiş-silahsızlandırılmıştı.
Osmanlı padişahı yalnızca saltanatını
ve çıkarlarını düşünmekte, bu doğ-
rultu da emperyalistlerin tüm istek-
lerini yerine getirmekteydi.

Fakat Yunan ordusu aynı zamanda
haksızdı ve yanılıyordu. İzmir'e gel-
diklerinde karşılarında işgale direnen
bir ordu görmeseler de, halk işgale
karşıydı ve işgale karşı bağımsızlık
talebi daha Yunan ordu birlikleri İz-
mir'e adım atar atmaz vatansever ga-
zeteci Hasan Tahsin'de somutlanmıştı.
Hasan Tahsin, Ege'de, Anadolu halk-
ları adına işgalcilere ilk kurşunu sı-
karak şehit düşmüştü.

Yunan ordusunun İzmir'i işgal ede-
ceği işgalden bir kaç gün öncesine
değin halktan gizlenmişti. Osmanlı
padişahı ve İstanbul Hükümeti işgale
karşı bir direniş örgütlenmesini en-
gellemek için bununla da yetinmemiştir.
Ayrıca işgale karşı çıkabilecek İzmir
valisini ve kolordu komutanını gö-
revden almış yerlerine işbirlikçi poli-
tikalarına uygun hareket edecek kişileri
atamıştı. Özellikle işgalden sonra yo-
ğunlaşan, Yunan ordusunun  padişahın
dostu olduğuna, ona karşı mukavemet
etmenin  hilafete karşı mukavemetle

eş değer olduğuna
dair propagandalar
yapılmıştı. Ancak
halk Ege ve tüm
Anadolu'da İz-

mir'in Yunan ordularınca işgal edil-
mesini şiddetle protesto etmekteydi.

İzmir'e iyice yerleşmeye çalışan
Yunan ordusu aynı zamanda işgali
genişletmekteydi. 

20 Mayıs 1919'da Menemen, 25
Mayıs 1919'da Manisa, ve 29 Mayıs
1919'da Aydın'ı aynı gün Ayvalık'ı
işgal etmişti. 

Ayvalık'ın işgali ardından Yunan
ordusunun Bergama'yı da işgal edeceği
haberleri yayılmaya başlanmıştı. Ege'de
henüz, tüm Anadolu'da olduğu gibi
düzenli ordular oluşturulmamıştı. İşgale
karşı milis güçler örgütlenmekteydi.
Demirci Mehmet Efe, Yörük Ali Efe,
Çerkes Ethem gibi isimler önderliğinde
örgütlenen bu kuvvetler Osmanlı or-
dusu içindeki işgal karşıtı subaylarca
destekleniyordu. Dahası bunlar, ulusal
kurtuluş savaşı için örgütlenme çalış-
ması da yürütüyorlardı.

Genel tablo böyleyken, Bergama'da
yaratılacak bir direniş halkların ba-
ğımsızlık için hangi zorlukları aşabi-
leceğini gösterecekti. Bergama'da o
günün koşullarında işgale karşı ör-
gütlenmiş herhangi bir kuvvet yoktu.
Halk bu nedenle Yunan ordusunun
Bergama'yı ele geçirmesini engellemek
için başta Balıkesir ve Ayvalık'tan ol-
mak üzere çevre il-ilçelerden milli
kuvvetlerin  harekete geçmesini isti-
yordu. Buralarda Bergama'yı savun-
mak üzere hazırlıklar yapılırken Ber-
gama  halkı içinde örgütlülük oluş-
turmak için 11 Haziran 1919'da Yüz-
başı Kemal Bergama'ya gönderilmişti.
Ancak o gelmeden önce Bergama eş-
rafı ve işgal yanlısı Hürriyet ve İtilaf
partililer de karşı propaganda-örgüt-
lenme çalışmalarına başlamışlardı.
"Eğer düşman gelirse memleketi silahlı
bir şekilde, olanaklarımız ölçüsünde

savunacağız" diyen, çevre illerden
Bergama'nın savunulması için yardım
isteyen halk, işgal yanlılarının etkisinde
kalmıştı. Öyle ki, işgal  yanlıları, Ber-
gama'da Yunan ordusunu Bergama'ya
çağıran bir kağıdı imzalatmak için
çalışma yürütmüşlerdi.

Yüzbaşı Kemal Bergama'ya gelir-
gelmez önce Kaymakamla görüşmüş,
onun kararsız ve daha çok padişahın
etkisi altına olduğu kanısına varmıştı.
Bir kaç kahvede  halkla ve eşraflarla
görüşmeler  yapmıştı. Yer yer sert tar-
tışmalara varıyordu bu  görüşmeleri.
İyi sonuçlar vermiyordu. 11 Haziran
gecesinde tellal bağırtarak "Balıkesir
ve Ayvalık'tan kuvvet yetişinceye kadar
4-5 Yunanlı'ya şehri çiğnetmemek için
yedi yaşından yetmiş yaşına kadar
Allah'ını seven silahını kapıp hükümet
meydanına gelsin" diye halka çağrı
yaptırmıştır. Bu çağrının sonucu 30
kadar Bergamalı Yüzbaşı Kemal'in
etrafında toplanabilmişti.

Bergama 30 kişiyle savunulacak
ve esas olarak da çevre yörelerden
gelecek kuvvetlerin Bergama'ya ulaş-
masına kadar zaman kazanılacaktı.
Yüzbaşı Kemal ve beraberindekiler
vakit kaybetmeden Yunan ordusunun
Bergama'ya gireceği Reşadiye istika-
metine doğru ilerlemişlerdi. Bakırçay
üzerinde bulunan Eğriköy Köprü gi-
rişinde mevzilenmişlerdi. Bu sırada
onlara 20 kadar gönüllü daha katılmıştı.
Fakat işgal yanlıları boş durmuyordu.
İşgalciye bizzat çağrı kağıdı gönde-
renler bu  yirmi kişi içine de adam
katmışlardı. Gönüllüleri vazgeçirmeye
çalışıyorlardı. Gönüllüler içinde fı-
sıldaşmalar başladı. Hainlerin çabası
sonuç vermişti. Gönüllüler Yüzbaşı
Kemal'e padişah düşmanı olduğunu,
Yunanlılar'ın padişaha dost olduğunu,
evlerine gitmek istediklerini söyle-
mişlerdi. Tüm bunlar kısa bir süre de
yaşanmıştı. Bütün ikna çabalarına
rağmen gönüllüler dağılmaya başla-
mıştı. Eşrafın gönderdiği adamlar bu-
nunla da yetinmemiş ve Yüzbaşı Ke-

BERGAMA BASKINI 
(15 HAZİRAN 1919)

Bu Halk, Bu Vatan Bi̇zi̇m! Kahrolsun Faşi̇zm Kahrolsun Emperyali̇zm!

DDünden Bugüne Anadolu'daDünden Bugüne Anadolu'da
HALK İSYANLARIHALK İSYANLARI

HALK KAHRAMANLARIHALK KAHRAMANLARI

Zali̇mler  Oldukça İsyan Edenler,
Zulüm Sürdükçe de İsyanlar Olacaktır!

Yürüyüş
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mal'i öldürmeye çalışmıştı. Fakat o
civarda bulunan Tuzca Efe buna engel
olabilmişti. Yüzbaşı Kemal bölgeden
ayrılırken bir süvari keşif kolunun
baskınına uğrayarak tutsak edilmişti.

Gönüllüler birliğinin dağılması ve
Yüzbaşı Kemal'in tutsak edilmesiyle
Bergama'nın savunulması olanağı
kalmamıştı. Yunan kıtaları o gecenin
sabahında 12 Haziran'da saat 10.00'da
ellerin kollarını sallayarak Bergama'ya
girmişlerdi. İşgalciyle iyi geçinip dü-
zenlerini korumayı, zenginliklerini
kaybetmemeyi hesap eden, bu amaçla
işgalcilere karşı direnişi engelleyen
eşraf Yunan ordusunu Bakırçay Köp-
rüsü'nde karşılamışlardı. Ellerinde
teslimiyetin simgesi olan beyaz bay-
rak, sıcak buğday ekmeği ve bir kase
tuzla karşılamışlardı Yunan ordusunu.
Onlar gibi düşünmeyen, propagan-
dalarının etkisinde kalmayan halk,
işgalciye öfkesini büyütürken, Yunan
ordusunun Bergama'ya hiçbir direnişle
karşılaşmadan girmesi üzüntü ve
utanç da yaratıyordu.

Yunan tabur komutanı ilk olarak
Bergama Kaymakamı ile görüşmüştü.
İşgale karşı olan fakat Osmanlı padi-
şahının buyruklarından, etkisinden
kurtulamayan Kaymakam Yunan tabur
komutanına, "...bu işgali protesto ede-
rim. En yakın zamanda askerlerinizi
Bergama'dan çekmenizi talep ederim"
diyebilmişti. Ve fakat, durum buyken
işgalciyi protesto etmek yetersiz, hele
hele de ondan askerlerini çekmesini
talep etmek anlamsızdı. İşgalciye karşı
savaşılacak, işgalci defedilecekti...

Bergama dışında hazırlıklar sü-
rüyordu. "Bu sırada Ayvalık'ta 172.
Alay Komutanı olarak Yarbay Ali
Çetinkaya, Bergamalı Adem Bey'in
300 kişilik Kuvay-i Milliye müfrezesi
ve Binbaşı Cemal komutasındaki bir
miktar nizamiye eri ve 250 kişilik
Kuvayi Milliye ve iki ağır makinalı
tüfek ile Belligedik'e gelmiş ve Ber-
gama'ya karşı hazırlanmıştı. Soma
mıntıkasında ise 188. Alay Komutanı
Yarbay Akif Bey 100 kadar erini
Bergama'ya karşı tertiplemişlerdi.
Poyracık'ta 76 kişilik nizamiye kuv-
veti ve 265 kişilik milli kuvvet Ber-
gama'ya karşı hazırdı. Kınık'ta ise

Emekli Kolağası Kemal Bey emrinde
olarak yedek teğmen Fehmi ve Halim
idaresinde 53 silahdan ibarete Ku-
vay-i Milliye müfrezesi vardı.

Bu duruma göre 14 Haziran 1919
akşamı bölgedeki savaşçı sayısı 1600
dolaylarında ve bunlardan 15  Haziran
günü Bergama baskını ve vuruşması
için verilebilecek kuvvet 60 dolay-
larında olabilecekti."

Henüz Yunan ordusu Bergama'ya
girdiğinde keşif çalışmaları başlatmıştı.
Bergama'yı işgal eden ordu kıtaları
askerlerinin çok genç olduğu tespit
edilmişti. İzmir, Menemen ve  hatta
Bergama civarındaki yerli Rumlar'dan
çok sayı da asker bulunuyordu. Bun-
ların savaş eğitiminden yoksun olduğu
biliniyordu. Bergama'nın güney ba-
tısındaki bir alanda çadırlı ordugahta
kalıyorlardı. Asıl ordu kuvvetlerinden
hayli uzaktılar. Hızlıca yardım ala-
bilme olanağına sahip değildiler. Sa-
yıca 600 civarındaki baskın gücüne
karşı çok fazla avantajlıydılar ancak
bu eksikliklerini tespit eden Binbaşı
Cemal ve milisleri karşısında iyi bir
hedef olmaktan kurtulmaları zordu.
Baskını Binbaşı Cemal yönetecekti.
Bergama daha önce askerlik deneyimli
milislerin çoğunlukta olduğu gönül-
lüler ve nizamiye erleri tarafından
doğudan-batıdan-güneyden sarılıyor-
du. Baskın gece yapılacaktı. Ancak,
Yunan askerlerini görmüş gönüllüler
sabırsızdı. Yunan taburu dağınık ve
sokaklardaydı, çarşıdaydı. Bu hal-
deyken kıstırılmıştı. Ancak cılızca
karşı koyabiliyor, kaçıyorlardı. Ani
baskını beklemiyorlardı, bozguna uğ-
ramışlardı. Uzaklaşıp baskına cevap
vermeye çalışan birliklerde çok da-
yanamıyor ve da-
ğılıyorlardı. Me-
nemen'e doğru ka-
çıyorlardı.

Yunan ordusu
Bergama'da boz-
guna uğratılmış ve
400'den fazla ka-
yıp verdirilmişti.
15 Haziran 1919
günü saat 22.30'da
ilk önce Kuvay-i
Milliye ve arka-

sından nizamiye erleri Bergama'ya
girmişlerdi. Bergama'yı işgalciye peş-
keş çeken, direnişi engelleyen Ber-
gama eşrafı ve işgali onaylayan Hür-
riyet ve İtilaf partisi yanlıları ortadan
kaybolmuşlardı. Halk sevinç içeri-
sindeydi.

Bergama baskını, Anadolu halk-
larının emperyalizme karşı bağımsızlık
savaşında önemli olaylardan biridir.
İlk kez bir şehir-ilçe kendi çevre mil-
isleriyle düşmanı püskürtmüştür. Ken-
disini kurtarmıştır. Ki, bu örnek daha
sonra Ege'de, Anadolu'da çoğalacaktır.
Bergama Yunan ordusuna karşı bir
kurşun dahi sıkamamış olmanın utan-
cını, üzüntüsünü yaşarken; Yunan or-
dusu Bergama'ya çağrısıyla davet
edilmişken; tutsaklık yeğlenmişken,
baskın tüm bunları ezebilmiş ve Ber-
gama'ya Kurtuluş Savaşı'nda bir ilk
olma özelliği kazandırmıştır. İlk olma
onurunu yaşatmıştır.

Baskının önemini kuşkusuz Yunan
ordusu da farketmiştir. Ki, sadece 4
gün sonra çok daha büyük kuvvetlerle
Bergama'ya saldırmış, kat edilen yol
boyunca ve Bergama'da bir çok va-
tansever şehit edilmiş, Bergama tekrar
işgal edilmişti. Ama artık teslimiyetçi
ruh hali değil, direnişçi ve hatta düş-
mana baskın vermenin yarattığı mo-
ralli bir ruh hali söz konusudur.

Bergama, İzmir, Ege, tüm Anadolu
emperyalizme karşı savaşma iradesi
ve zafer inancı kazanan halkların
mücadelesiyle özgürleştirilmiştir.

*Yararlanılan Kaynaklar:

Bergama Uygarlık Tarihi- Eyüp
Eriş (Bergama Belediyesi Kültür Ya-
yınları- No:2)

AKP’nin Katil Polisinden
Bağcılar’da Ev Baskını

Bağcılar’da 10 Ocak’ta bir eve
baskın yapan AKP’nin katil polisi,
Selda Karataş ve Ercan Güneş’i
işkenceyle gözaltına aldı. Polisler
baskına “Elif Sultan Kalsen’i arıyoruz”
bahanesini gerekçe gösterdiler.
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KİTABIN ADI: ONBEŞİNDE BİR
FİDAN UMUDUN ÇOCUĞU
BERKİN ELVAN
KİTABIN YAZARI: ALİ OSMAN
KÖSE
KİTABIN YAYINEVİ: BORAN

Yayınevinin Önsözünden;
Umudun Çocuğu Berkin Elvan
Berkin Elvan Haziran Ayaklan-

ması’nın yaşı en küçük şehididir.
Vurulduğunda 14 yaşındaydı. Ayak-
lanma tüm şiddetiyle sürüyordu. 

Berkin Elvan, 16 Haziran sabahı
ekmek almaya giderken yolda
AKP’nin katil polisleri tarafından
yakın mesafeden nişan alınarak ba-
şından gaz fişeği ile vuruldu. 

Berkin Elvan, ekmek almaya gi-
derken vurulmuştu; ancak 15 Hazi-
ran’ı 16 Haziran’a bağlayan gece
sabaha kadar Okmeydanı sokakla-
rında Cepheliler’le birlikte direnişin
içindeydi. Sabah olduğunda kahvaltı
molası vermişti… 

Berkin’in vurulduğu ana ilişkin
görgü tanıklarının anlatımlarını iler-
leyen sayfalarda okuyacaksınız. Ber-
kin Elvan polisler tarafından nişan
alınarak öldürme kastıyla vuruldu. 

Berkin, Cepheliler tarafından ağır
yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Has-

tanesi’nde tam 269 gün komada ölü-
me karşı direndi.  

Berkin’i vuran polisler belliydi,
görgü tanıkları vardı… Adım başı
her yerin kameralarla dolu olduğu
ülkemizde suçluları bulmak hiç sorun
değildi; fakat katil polisler tam bir
koruma zırhı içene alınıp AKP tara-
fından korunuyordu. 

Bu noktadan sonra mücadele artık
Berkin için ADALET mücadelesine
dönüştü.

Bu mücadele 269 gün boyunca
hiç durmadı, bugün de katiller ceza-
landırılana kadar kararlılığıyla sür-
mektedir. 

Berkin’in, katillerinin yargılanması
için bütün Türkiye çapında yüzlerce
eylem yapıldı. Yüzlerce kişi gözaltına
alındı. Yapılan eylemlerden tutukla-
nan, aylarca tutsak kalan insanlarımız
oldu. 

Muharrem Karataş, Berkin’in ka-
tillerinden hesap sormak için Ankara
Emniyet Genel Müdürlüğü’ne roke-
tatarlı bir eylemden sonra şehit düştü. 

Berkin Elvan ADALET için artık
eylem talimatıydı… Bir günde, Tak-
sim Anıtı önünde 10 kez gözaltına
alındığımız oldu. Eylemler aynı anda
örgütlü olduğumuz bütün illerde ya-
pılmaya başladı. 

Berkin’in sesini artık duymayan
kalmamıştı… Çünkü Berkin için ya-
pılan eylemlerimiz sadece Türkiye
ile sınırlı değil, Yunanistan’dan, Al-
manya’ya, Fransa’dan Hollanda’ya,
Belçika’dan, Avusturya’ya, İsviç-
re’den İngiltere’ye kadar Avrupa’nın
bütün ülkelerinde yapılıyordu… Ada-
let mücadelemiz bütün dünyaya ya-
yıldı… 

Berkin Elvan adı artık DİRENİ-
ŞİN ve ADALET istemenin sembolü
olmuştu. 

Bu mücadeleye solu ve faşizme
karşı muhalif olan tüm kesimleri kat-
mak istedik. Ancak bu konuda re-
formist, oportünist sol adeta ayak
diredi. 269 gün boyunca ayaklanma
sürecinde öne çıkan Taksim Platfor-
mu’na sadece iki kez eylem kararı
aldırabildik… Oportünizm ise kendi
reklamının peşinde oldu. Ya kendi
reklamımızı yaparız ya da eyleme
katılmayız diyerek dayattılar. Bir se-

ferinde Okmeydanı’nda yapılan Halk
Cephesi’nin düzenlediği bir eylemde
reklamcılıklarına prim verilmediği
için yürüyüşü terk edip gittiler… 

Ancak reformist, oportünist solun
tavrı böyle iken Berkin için adalet
talebimiz Türkiye’nin dört bir yanında
milyonlar tarafından sahiplenilmeye
başladı… 

Okulların açıldığı gün öğrencileri
Dev-Genç’lilerin yazı tahtasına yaz-
dıkları “UYAN BERKİN, DİREN
BERKİN SENİNLEYİZ” sloganları
karşıladı öğrencileri… 

Liseler, üniversiteler, fabrikalar,
sokaklar... Berkin’in resimleriyle, af-
işleriyle, duvar yazılamalarıyla do-
natıldı. 

Bu kitap bir yerde Berkin Elvan’ın
bütün dünyada bu kadar geniş kitleler
tarafından nasıl sahiplenildiğinin bel-
gesi niteliğindedir. 

Berkin Elvan komada 269 gün
direndi ve şehit düştü. Cephe’nin
çağrısıyla  tüm Türkiye Haziran
Ayaklanması’nda olduğu gibi ikinci
kez ayaklandı. 

Türkiye çapında kayıtlara geçen
63 ilde halk sokaklara çıktı... Çok
sayıda ilde liselerde, üniversitelerde
öğrenciler dersleri boykot etti... Tak-
siciler, otobüsçüler yapılan eylemlere
çeşitli biçimlerde destek verdiler. 
İstanbul’da Cephe’nin örgütlü ol-

duğu her yerde esnaflar kepenk ka-
pattı... 

Burjuva medyanın verdiği rakam-
lara göre sadece İstanbul’da 3 milyon
kişi cenaze törenine katıldı. Gazeteci
Aydın Engin bir televizyon progra-
mında “Cumhuriyet tarihinin gördüğü
en kitlesel cenaze töreniydi” yoru-
munu yaptı.

Bu kadar büyük bir sahiplenmenin
olması herkesi şaşırttı. Televizyon
ekranlarında “uzmanlar” bunun ne-
denlerini tartışmaya başladı. Kimisi
“çocuk” olmasına, kimisi “ekmek
almaya giderken vurulmasına”, kimisi
halkın adalet özlemine, kimisi AKP
karşıtlığının büyüklüğüne, kimisi
masumluğuna, kimisi “Alevi olma-
sına” yordu... Berkin’in halkın vicdanı
olduğunu söylediler... 

Berkin Elvan’ın milyonlar tara-
fından sahiplenilmesine onlarca neden

Çıktı

Yürüyüş
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sayılabilir. Fakat bu nedenlerin hepsi
faşizmin katlettiği herkes için ge-
çerlidir... Bu sayılan konulardaki hal-
kın duyarlılığı, öfkesini açığa çıkart-
ması sonuçtur.. Asıl neden Berkin
Elvan için 269 gün süren adalet mü-
cadelesidir... 

Başbakan Tayyip Erdoğan’ın gece
uykularını kaçıran iki şeyden birisi
Haziran Ayaklanması, diğeri ise Ber-
kin için yürütülen adalet mücadele-
sidir. Tayyip Erdoğan bunu “Yatı-
yorlar kalkıyorlar Berkin Elvan di-
yorlar” diye ifade etmişti. 

Berkin Elvan’ın bütün Türkiye’ye,
hatta dünyaya tanıtan, sahiplendiren
Cephe’nin 269 gün kesintisiz süren
adalet mücadelesidir... Hatta gün ol-
muştur hiç yatılmamıştır... 269 gün
boyunca hastane önünde Cepheliler
nöbet tutmuşlardır... Berkin Elvan
için eylem yapılmayan gün olma-
mıştır. AKP’nin katliamcılığının, ada-
letsizliğinin, faşist niteliğinin teşhir
edilmediği tek birgün olmadı. Yap-
tığımız eylemlerle Berkin nezdinde
halkın adalet talebi, öfkesi en üst
boyutta ifadesini buldu... Berkin’in
şehit düştüğü gün hastaneye bile sal-
dıracak kadar pervasızlaştı AKP’nin
polisi... Ve AKP’nin bütün saldırıla-
rının karşısında hep direnen, polisle
çatışan, hesap soran bir Cephe vardır. 
İşte bu öfke, bu adalet talebi,

hesap sorma isteği 269 gün boyunca
büyüdü halkın içinde. Berkin’in şehit
düştüğü gün Cephe’nin çağrısıyla
birlikte bütün ülke çapında bir tür
ayaklanmaya, hesap sormaya dön-

üştü... 
AKP ve onun medyası sahiplen-

meyi engellemek için Berkin’in ek-
mek almaya giderken değil, “polise
taş atarken” vurulduğunu, çocuk
olmayıp “DHKP-C’li” olduğunu...
söyledi... Ancak bu propagandanın
halkın öfkesini büyütmekten başka
hiçbir etkisi olmadı. 

Berkin Elvan Cepheli’ydi, umu-
dun çocuğuydu... 

Berkin’in komada kaldığı 269
gün boyunca Berkin Elvan’ın adını
bile ağzına almayan oportünizm, re-
formizm Berkin şehit düştükten sonra
tam bir fırsatçılık içinde oldular. Ce-
naze günü kendi reklamlarının derdine
düştüler. Pankart yarışı yapmaya kal-
kıştılar... Tam bir sol çocukluk has-
talığı... Cenazenin kaldırılmasında
“biz de söz sahibi olmak istiyoruz”
diyenler oldu. 

Başbakan Erdoğan, “ekmek al-
maya giderken değil, polisle çatışırken
vuruldu, çocuk değil, DHKP-C’li”
açıklaması yapınca, reformist, küçük
burjuva kesimler hemen kendilerine
Berkin’i sahiplenmek için gerekçeler
aradılar... Tutundukları en önemli
gerekçe onun çocuk olmasıydı. Ek-
mek almaya giderken vurulmuş ol-
masıydı.. Yani örgütlü olunca sahip-
lenmeyeceklerdi, taş atarken, polisle
çatışırken vurulmuş olsa sahiplen-
meyeceklerdi... 

Milyonlar Berkin’i sahiplenince
269 gün susan, adını ağzına almayan
reformizm, oportünizm ve Kürt mil-
liyetçileri de geri duramazdı... Ber-
kin’i önce örgütsüzleştirip sonra “sa-
hiplenme”ye başladılar. “14 yaşın-
daki çocuğun siyasi düşüncesi mi
olur” dediler. Berkin’in sapanla taş
atan kızıl fularlı resimlerini görmeyip
uçurtma uçuran, salıncakta sallanan
çocukluk resimlerini öne çıkarttılar. 

Tam bir fırsatçılık almış başını
gidiyordu: Berkin Elvan’ın adını an-
madıkları tek bir açıklama, tek bir
konuşmaları yoktu... Milyonların
Berkin’i sahiplenmesini kullanarak
Berkin ile hiçbir ilgisi olmayan ko-
nularda Berkin’in adını anmaya baş-
ladılar... 

BU SAHİPLENMEK DEĞİL-
Dİ, BERKİN ÜZERİNDEN RANT

ELDE ETMEKTİ... Çünkü opor-
tünizm, reformizm Berkin Elvan’ın
adını kullanmanın dışında onun için
hiçbir şey yapmadılar... Berkin için
tek bir eylem de yapmadılar. Berkin’in
adını anmaları sadece Berkin adı
üzerinden kendilerini meşrulaştırmak
istemelerindendir... 

AKP, Berkin’in katillerini hep
korudu, biz açığa çıkarttık.

Berkin Elvan’ın katillerini ilk
günden tespit etmek mümkün iken
AKP, Berkin Elvan’ın katillerini ko-
rudu. Kamera kaydı yok dediler... O
sokaktaki kameralar bozukmuş de-
diler... Yapılan suç duyuruları so-
nuçsuz kaldı. Soruşturma açılması
bile ısrarlı bir mücadele sonucu müm-
kün oldu. Ancak Halk Cephesi ısrarla
Berkin’i vuranların peşinde oldu.
Halkın Hukuk Bürosu avukatları po-
lisin kararttığı delilleri kendisi araştırıp
bulup ortaya çıkarttı... Tanıklar bulup
Berkin’in vurulma anını tüm halka
açıkladı. TOMA’ların kamera gö-
rüntülerini inceletti... Polis delillerin
üstünü kapatırken halkın da yardım-
larıyla Halkın Hukuk Bürosu yeni
deliller bularak katillerin kim oldu-
ğunu, vurulma anına kadar kamera
görüntüleri dahil tüm çıplaklığıyla
ortaya çıkarttı. 
Şimdi artık Berkin Elvan’ın kati-

linin kim olduğu sır değil... Kim ol-
dukları biliniyor... Ancak buna rağmen
AKP katilleri korumaya devam ediyor. 

Berkin’in katilleri hala görevle-
rinin başında halk düşmanlıklarını
sürdürüyorlar. Halk Cephesi “Katiller
Cezalandırılana Kadar Susma Tür-
kiye” diyerek kesintisiz mücadelesini
sürdürüyor. Katiller cezalandırılana
kadar da mücadele sürecek. 

Bu kitap aynı zamanda faşizme
karşı nasıl mücadele edileceğinin,
nasıl sonuç alınacağının, devrimci
meşruluğun, devrimci eylemlerin,
demokratik mücadelenin gösterildiği
kılavuzdur. Milyonların sokaklara
kendiliğinden değil, ısrarlı, kararlı,
meşru devrimci bir mücadeleyle çı-
karılacağını göstermektedir. 

Berkin Elvan’ın katillerini bili-
yoruz. Katilleri halk yargılayacak,
Halkın adaletiyle cezalandırılacak...

Saygılarımızla... 
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5 Ocak’ta, Berkin Elvan’ın do-
ğum gününde, mezarı başında ya-
pılan anmadan sonra mezarından
toprak alarak Kürdistan’da Uğur
Kaymaz’ın mezarı başında anma
yapan Halk Cepheliler ile yaptığımız
röportajı yayınlıyoruz. 

Yürüyüş: Halk
Cephesi'nin, Berkin
Elvan ve Uğur Kay-
maz için adalet tale-
biyle başlattığı kam-
panya dahilinde ey-
leme katıldınız. Bu
kampanyadan bah-
seder misiniz? 

Sıla Abalay: Ber-
kin Elvan ve Uğur Kaymaz’ın katilleri
ve hesapları birdir. Onun için Ber-
kin’in ve Uğur’un katilleri cezalan-
dırılsın diye adalet taleplerimizi daha
fazla yükseltiyoruz. Bildiğiniz üzere
Berkin Elvan 15 yaşında 16 kiloyla
katledildi hala katili bulunamadı.
Uğur Kaymaz 12 yaşında 13 kurşunla
katledildi. Biz de bunun için “Berkin
Elvan ve Uğur Kaymaz İçin Adalet
İstiyoruz” adlı kampanya başlattık.
Türkiye’de onlarca, yüzlerce çocuk
katlediliyor. Son olarak Ceylan Önkol
için tazminat parası olarak 28 bin
lira verildi. Soruyoruz bir küçücük
çocuğun hayatı sadece 28 bin lira
mı? Biz de onun Berkin Elvan’ın
Uğur Kaymaz’ın ve tüm çocuk yaşta
katladilen çocukların hesabını sora-
cağız. 

Yürüyüş: Başlattığınız imza kam-
panyasında 100 bin hedef koydunuz.
Azımsanmayacak bir rakam, bu he-
defe ulaşmak için nasıl bir progra-
mınız var? 

Sıla Abalay: Biz 100 bin hedef
koyduk çünkü Berkin’in cenazesine
3 milyon kişi katıldı. 3 milyon kişinin
katıldığına göre 100 bin hedef koy-
mamız biraz az bir hedef oluyor ama

yine de çok ciddi bir hedeftir. Uğur
Kaymaz’ı tanıyan neredeyse hiç
kimse yok. Bizim hedefimiz bir
yandan da Uğur Kaymaz’ı tanıtmak
olmalıdır.

Berkinler, Uğurlar, Ceylanlar,
İbrahimler katlediliyor sokak orta-
larında. Biz de onun için adalet mü-
cedelemizi büyütmeliyiz, büyütmeye
devam edeceğiz. Daha fazla genç
yaşta çocuklar ölmesin diye adalet
mücadelesi veriyoruz, adalet isti-
yoruz ve bunu sadece imza kam-
panyaları ve basın açıklamalarıyla
olmayacağını biliyoruz ama biz ne
kadar Berkin Elvan ve Uğur Kaymaz
dersek yargılamak zorunda kalacak-
lardır. 

Yürüyüş: Dönemin Başbakanı
Tayyip Erdoğan; Kürdistan için 'Ço-
cuk da olsa kadın da olsa gereken
yapılacak' demişti. Haziran Ayak-
lanması sürecinde 'Polise talimatı
ben verdim' diyerek saldırıları en
yetkili ağızdan sahiplendi. Sizce
Tayyip Erdoğan'ın suçu nedir, Az-
mettiren diyebilir miyiz? 

Eser Çelik: Tayyip Erdoğan’ın
suçu sadace genç yaştaki çocukları
öldürmek değildir. Tayyip
Erdoğan’ın suçu Amerika ne derse
onu yapması; kim olursa olsun vura-
caksın çocuk da, kadın da olsa vura-
caksın demesi katil olduğunu ortaya
çıkartıyor. Bizler biliyoruz kimin
katil olduğunu. Tayyip Erdoğan
sadece azmettiren değildir katildir.
Onlarca genç yaştaki çocuklara vur
emrini verendir, kadınları vurandır.
Tayyip Erdoğan iktidara geldiğinden
beri binlerce işçi katledildi. Son ola-
rak Soma’da 301 madenci yanarak,
Ermenek’te 18 işçi boğularak katle-
dildi. Bu sadece son birkaç ay içinde
olanlar. Son bir yılda sadece Gezi
Parkı’nda 9 kişi katledildi. Tayyip
Erdoğan sadece azmettiren değil,
katildir. 

Y ü r ü y ü ş :
Amed'de bildiri
dağıtırken poli-
sin saldırısına
uğradınız, sizi
s a h i p l e n e n
halktan insan-
lar da gözaltına
alındı. Polis ne-
den bu kadar pervasız saldırdı sizce?

Eser Çelik: Bildiğiniz üzere
kendi katliamlarını saklamak halkı
sindirmek için katladiliyor. Bize
‘yatıyorlar kalkıyorlar Berkin diyor-
lar’ dediler. Evet yatacağız, kalkaca-
ğız Berkin diyeceğiz, gerekirse hiç
yatmayacağız Berkin ve Uğur diye-
ceğiz. Ama bizim hedefimiz sadece
Berkin ya da Uğur değildir. Bizim
hedefimiz, katillerin cezalandırılma-
sıdır. Ama polisin saldırma amacı bir
daha Berkin Elvan ve Uğur Kaymaz
demeyelim, bir daha eylem yapma-
yalım... Bizi sindirmeye bizim dev-
rimciliğimizi bitirmeye çalışıyorlar.
Arkadaşlarımıza gözaltındaki işken-
celerde hep Sultanahmet’teki eylem-
den bahsetmişler ve savcı bir arkada-
şımıza ‘beni de patlatın’ dedi. Ama
bu saldırılarıyla sindiremeyecekler
bizi. Arkamızda koskocaman halkı-
mız var. Halkın tepki gösterdiğini
gören işkenceciler halktan 2 kişiyi
gözaltına aldı. Sadece bir daha tepki
gösteriseniz bir dahakine daha fazla-
sını yaparız, demeye çalışıyorlar.
Ama halkı korkutamayacaklar.

Daha Fazla Çocuklar Katledilmesin Diye
ADALET Mücadelemizi Büyüteceğiz

Sıla Abalay

Eser Çelik

Röportaj

Yürüyüş
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Devrimci Halk Kurtuluş Cephesi Basın Bürosu’nun
9 Ocak 2015 Tarihli 439 No’lu Açıklama ile 6 Ocak
günü Sultanahmet'teki Turizm Şube Müdürlüğü'ne
yönelik yapılan eyleme ilişkin yapılan yanlış üstlenme
aşağıdaki aynı tarih ve sayılı açıklama ile düzeltilmektedir. 

Tarih: 09.01.2015-Açıklama: 439

6 Ocak günü Sultanahmet'teki Turizm Şube Müdür-
lüğü'ne yönelik eylem örgütümüze ait değildir. Eyleme
yönelik yaptığımız üstlenmeyi bu nedenle geri çekiyoruz.
Tüm halkımızdan, taraftarlarımızdan özür dileriz.

Tarihimizde böyle hatalar çok istisnadır. Eylem tar-
zımızı, dostumuz kadar düşmanımız da çok iyi bilir. Biz
Kızıldere'den bu yana söylediğimizi yaparız, yaptığımızı
savunuruz. Hata yaptıysak özür dilemesini de biliriz.
Hata yaptık; çünkü faşizm koşullarında savaşıyoruz. 

Biz de eylem hazırlığındayız. Sultanahmet'teki eylemle
aynı zamanlara denk gelmiştir. Faşizm koşullarında, ey-
lemin ve savaşçılarımızın güvenliği için aldığımız ha-
berleşmeyi en aza indirme ve diğer önlemler nedeniyle
bu hata yaşanmıştır. Düzeltir ve tüm halkımızdan özür
dileriz.

Düşmanın denetiminden çıkmak için aldığımız tedbirler
nedeniyle yaşanan teknik bir sorundan kaynaklı böyle
olmuştur.

Bunun dışında açıklamamızda halk düşmanlarına
ilişkin geçen her şey geçerlidir. Berkin'in hesabını sora-
cağız! Halkın malını çalan Egemen Bağış, Zafer Çağlayan,
Muammer Güler ve Erdoğan Bayraktar'dan hesap sora-
cağız! Hesap soracağımız güne kadar korku içinde yaşa-
yacaklar!

Savaşçılarımız, Halkın Adaletini sağlamak için halk
düşmanlarının peşindedir. Cephe savaşçıları her an
kapınızı çalabilir.

Hedeflerimiz de bellidir. DHKP-C KİMDİR VE
KİME KARŞI SAVAŞIR? Bir sır değildir. Alenen ilan
edilmiştir hepsi. Tüm dünyaya ilan ettik hedeflerimizi.
Eylem zamanı belirsizdir. Halk düşmanları, kapılarını
çalacağımız günü titreyerek bekleyecektir.

DEVRİMCİ HALK KURTULUŞ
PARTİSİ - CEPHESİ

SULTANAHMET EYLEMİNİ ÜSTLENDİĞİMİZ AÇIKLAMAMIZI
GERİ ÇEKİYOR, TÜM HALKIMIZDAN ÖZÜR DİLİYORUZ...

Halk Düşmanları Cephe Savaşçılarını Bekleyin...
Beklemek Sizin Cehenneminiz Olacak! Bekleyin!..

Dev-Genç ve Cephe milisleri ya-
zılamalarla Dolmabahçe eylemini
ve DHKC savaşçısı Fırat Özçelik’i
selamladı. 

İSTANBUL
Bağcılar: 4 Liseli Dev Genç'li

4 Ocak’ta Bağcılar Yavuz Selim
Mahallesi’nde ve Kirazlı Mahalle-
si’nde Dolmabahçe Sarayı’na yönelik
yapılan eylemi selamlayan yazılama
yaptılar.

“Fırat Özçelik Onurumuzdur/
DHKP-C” yazılamasının yanı sıra
birçok yere DHKP-C, DEV-GENÇ
imzalarını attılar. Toplamda 10 ayrı
yere yazdılar. Umudun Liseli Dev-
Genç’lilerle büyüyeceğini gösterdi-
ler.

Esenyurt: Cepheliler, 5
Ocak’ta Yeşilkent ve Esen-
yurt merkezine yazılama yap-
tı. “Berkin Elvan Ölümsüz-
dür - Cephe!”, “Berkin’in
Hesabını Soracağız - Cep-
he!”, “Fırat Özçelik Onuru-
muzdur - Cephe!”, “DHKP-
C”, “DHKC-SPB”, “CEPHE”  slo-
ganları duvarlara nakşedildi.

Okmeydanı: Dev-Genç milis-
leri, 6 Ocak’ta Okmeydanı sokakla-
rında silahlarıyla “Ya Berkin’in Ka-
tillerini Verirsiniz ya da Saraylarınızı
Başınıza Yıkarız! DHKC/DEV-
GENÇ” yazan afişleri astı. Mahalle
içerisinde halk tarafından alkışlarla
karşılanan Dev-Genç milisleri

DHKC’nin Dolmabahçe Sarayı’na
yönelik gerçekleştirdiği eylemin
açıklamasını halka okudu. Çalışma-
nın sonunda silahları ile havaya ateş
açan Dev-Genç milisleri Berkin’in
hesabının mahşere kalmayacağını
açıkladı.

Ümraniye: Cepheliler Ümra-
niye, Kazım Karabekir Mahallesi’nde
yazılamalar yaptı.

Ya Berkin’in Katillerini Verirsiniz ya da Saraylarınızı Başınıza Yıkarız!

Okmeydanı
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Haziran Ayaklanması’nın en öne
çıkan sloganlarından biriydi; “Polis
Simit Sat, Onurlu Yaşa!” 

Onur, sözlüklerde “insanın ken-
disine karşı duyduğu saygı”, “baş-
kalarının gösterdiği saygının dayan-
dığı değer, şeref” olarak tarif ediliyor. 

Bu düzende polis olmak neden
onursuz bir iş olarak ifade ediliyor
peki? Çünkü polislik yoksul halk
çocuklarına yaptırılan bir iştir. Çünkü
polis, kendi halkına ve uğradığı zulme
yabancılaşıp, kendi halkına zulüm
uygulayan el haline gelir. Başkala-
rının çıkarları için “para karşılığın-
da” kendisine ait olana sırtını döner.
Bir nevi kendi sınıfına, halkına
ihanet eder. İnsan, değerleriyle in-
sandır. Bu değerlerin parayla alınır
satılır olduğu bir yerde onur duygu-
sundan da bahsedilemez. Yani yu-
karıdaki slogan uyarıcı, sahiplenici,
yol gösterici söylemiyle bir gerçeğe
işaret etmektedir. 

Geçtiğimiz hafta, İstanbul Sulta-
nahmet’te Turizm Polisi Şube Mü-
dürlüğü’ne yönelik yapılan bombalı
eylemde ölen polis Kenan Kumaş’ın
öğretmen olarak ataması yapılma-
dığı için polis olduğu ortaya çıktı.
Ölen polis binlerce atanmayan öğ-
retmenden biri sadece… Üniversi-
teden mezun olduktan sonra bir süre
sözleşmeli öğretmenlik yapmış; ancak
işsiz kalınca polislik sınavlarına gir-
miş ve polis olmuş…

Ölen polisin akrabalarından biri,
“…Üniversite mezunu ve fizik öğ-
retmeniydi. Ama ataması yapılmadığı
için polisliği tercih etti…” diyor. Bu
beyanda bir doğru, bir de yanlış ifade
var. “Ataması yapılmadı” doğru; ama
“polisliği tercih etti” yanlış. Kenan
Kumaş polis olmayı tercih etmedi.
Bu bir tercih değildir, zorunda bıra-
kılmadır… “Atanamayan öğretmen”
tanımlaması da bu nedenle doğru de-
ğildir. Sanki bir imkansızlık nedeniyle

ya da öğretmenin bir başarısızlığı
nedeniyle atama mümkün olmuyor-
muş düşüncesini oluşturan bu kavram
doğru değildir. Doğru olan ataması
yapılmayan olmalıdır. Atama yapmak
siyasi iktidarın tasarrufundadır.  

Öğretmenleri, polis olmaya zor-
layan bu düzendir. Her şehire üni-
versite açmakla övünüp sonra işsizlik
cenderesinde boğup bırakan, yüzüne
bile bakmayan bu acımasız sistemdir. 

Devlet öğretmen için kadro bu-
lamıyor, ancak imamlar için polisler
için her yıl onbinlerce yeni kadro
açılıyor. Oysa okullar, öğrenciler öğ-
retmensiz, ülkenin her yerinde öğ-
retmen açığı var. Fakat AKP 4-5 yıl
üniversite okumuş öğretmenleri ata-
mıyor, yerine imam ve polis kadrosu
açıyor. Polisleri, kendi yağma talan
ve soygun düzenlerini korumak için
halka ve devrimcilere karşı kullanıyor. 

Sultanahmet’te ölen polis ya da
yaşadığını zanneden yüzbinlerce po-
lis! Hepsi bu düzenin kurbanıdırlar.
Ancak düzenin onursuzluğa, çare-

sizliğe zorlaması, bizim de bu zor
karşısında boyun eğmemizi meşru-
laştırmaz. Simit satarak az miktarda
kazanılan parayla güvencesiz ama
onurlu yaşam bu nedenle tercih
edilmelidir. Polis olarak halkı aç,
yoksul, işsiz, çaresiz, hasta, cahil,
yoz bırakan bu düzenin devamını
sağlıyorsunuz.. Polis olarak evi yı-
kılmasın diye sokaklara çıkan gece-
konduluyu copluyorsunuz… Polis
olarak, sizin gibi dayatmalara boyun
eğmeyip direnişi seçen meslektaşla-
rınızı yerlerde sürüklüyorsunuz. Polis
olarak parasız eğitim isteyen öğren-
cilere işkence ediyorsunuz… İşçiye,
memura, emekliye, öğrenciye, evsi-
ze… Düşmanca bakmaya başlıyor-
sunuz… Polis olmak sıradan bir mes-
lek tercihi değildir. Sınıfınızı, safınızı
değiştirmek, halkınıza ihanet etmektir. 

Atanmayan öğretmenler! 
Aç da kalsanız polis olmayın.

Hırsızlık, yağma ve talan düzeninin
bekçiliğini yapmayın. 

İSTANBUL
Avcılar: Ataması yapılmayan

öğretmenler 8 Ocak’ta Avcılar’da
masa açtılar. Havanın soğuk ol-
masına rağmen açılan masaya
halk sahip çıktı. “Siz bu havada
bile buradasınız, biz de imza ver-
meliyiz” diyerek imza verenler,
kızıyla oğlunu özellikle masaya çağıranlar oldu. Bir saat açık kalan masada
60 imza toplandı. 200 bildiri dağıtıldı ve afiş yapıldı.

Gebze: Gebze’de  Ataması Yapılmayan Öğretmenler Meclisi Girişimi
11 Ocak’ta Beşiktaş’ta yapacağı forumla ilgili Gebze Çarşı, Tatlıkuyu
Köprüsü ve Cuma Pazarı girişinde toplam 40 tane afiş astı.

HATAY
Samandağ’da ataması yapılmayan öğretmenler 12 Ocak'ta masa açarak

imza toplamaya devam etti. Bir saat açık kalan masamızda 25 imza toplandı.

Ataması Yapılmayan Öğretmenler,
Direnmeye Devam Ediyor

Sultanahmet’teki bombalı eylemde ölen polis Kenan Kumaş’ın 
ataması yapılmayan fizik öğretmeni olduğu ortaya çıktı!
ATAMASI YAPILMAYAN ÖĞRETMENLER! 
SİZE DAYATILAN ONURSUZLUĞU KABUL ETMEYİN! 

Simit Satın Polis Olmayın!

Gebze

Yürüyüş
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Her gün sizlerle koşup oynamak isterim; bayırlarda
koşup uçurtma uçurmak, yakalamaca, körebe oynamak;
top koşturmak isterim. Eminim ki bunu sizler de çok is-
tersiniz. 

Bütün bu düşünceleri kafamızda canlı tutarız; olması
için olabilmesini gerçekleştirmek için. 

Ancak zaman hep istediğimiz gibi gitmiyor. Neden
diye hiç düşündünüz mü? Eminim düşünmüşsünüzdür.
Filistinli çocuk generaller hep düşünmüşlerdir. O nedenle
ellerindeki taşları vatanlarını işgal etmiş, koca koca
İsrail tanklarına, askerlerine atıyorlar. Vahşi İsrail, ço-
cukların oyunlarını çaldı; arkadaşlarını, kardeşlerini,
anne-babasını, abi ve ablalarını çaldı. İntifadayı başlattılar. 

Afrika ülkelerindeki çocukların çoğunun yaşı küçük
kalıyor. Onlar hiç büyüyemiyorlar. Açlık sarmış beden-
lerini. O zengin topraklarda ya aç büyüyorlar, ya da
küçük yaşta kalıyorlar. 

Neden mi aç kalıyorlar? Çünkü onların yiyeceklerini
dünyanın en büyük canavarı çalıyor. O canavar Amerika.
Amerika bütün dünya çocuklarının oyunlarını çalmak
istiyor. İstiyor ki bütün yiyecekler, bütün her şey onların

olsun. Amerika’da o yüz-
den obezite artmış… Bü-
yük büyük şirketler kurarak
zevk-i sefa içinde yaşarlar.
En çok zengin onlarda var. 

Şimdi de bizim ülke-
mizde bunu yapmaya ça-
lışıyorlar. Ama buna dev-
rimci ağabeyler, ablalar
izin vermiyor. Amerika’da
buna karşılık buradaki iş-
birlikçileriyle anlaşarak o
devrimci abla ve ağabeyleri

ya tutuklatıyor, ya da öldürüyor. O devrimci abi ve
ablalar hep dağlara çıkmıştır, ellerinde mavzerleriyle.
O devrimciler bütün çocuklar doysun istiyorlar, çocuklar
oyuna doyabilsin istiyorlar. Anneleri babaları, kardeşleri,
arkadaşları hep yanında olsun istiyorlar. 

Amerika da istiyor ki çocuklar, Filistinli çocuk ge-
neraller gibi olmasın. O nedenle çocuklar hep bencil
olsun. Uyuşturucuya, esrara alışsın istiyorlar. Kafalarını
bunlarla meşgul etsinler ki gelip kendi düzenlerini yık-
masın istiyorlar. Fuhuşu yaymak istiyorlar, bu konuda
çoğu yerde başarılı da olmuşlardır. Şimdi en büyük
kaynağı fuhuştan geliyor. Biz de bunu engellemek için
gördüğümüz her yerde onları taşlayalım ki bir daha
gelmesinler ya da devrimci abi ve ablalara söyleyelim,
mahallelerimizden kovsunlar. 

Ama biz çocuklar Ame-
rika’nın yaratmak istediği
bir nesil olmayacağız. Bizler
de ellerimize taşlarımızı,
sapanlarımızı, silahlarımızı
alacağız. Bizim olan ya-
şamlarımızı onların şirketleri
için ezmeyeceğiz. Bütün
çocuklar oyuna, yiyeceğe
doysun; arkadaşlarıyla, ai-
lesiyle, kardeşleriyle birlikte
olabilsinler diye…  Umudun
çocukları olacağız…

ÇOCUKLARA

FOSEM, 1 Şubat’ta tüm ço-
cuklarımızı "Berkin İçin Çiziyoruz"
resim şenliğine davet ediyor. Ok-
meydanı Sibel Yalçın Parkı'nda
Berkin’i, Berkin’in hayal ettiği
dünyayı resmetmek için umudun
çocukları bir araya geliyor. Kolektif
bir şekilde üretmek, hayallerini bo-

yalarla kağıda aktarmak bizim ço-
cuklarımızın da hakkı. İdil Kültür
Merkezi bünyesinde faaliyet gös-
teren Fotoğraf ve Sinema Emekçi-
leri (FOSEM) bu şenliği çocukla-
rımızla birlikte örgütlüyor. Res-
samların, resim öğretmenlerinin de
yer alacağı, çizgi filmlerin izlene-
ceği resim şenliğine tüm çocukla-
rımızı davet ediyoruz.

FOSEM

Anadolu Halk Koroları
Yayılıyor

Bursa’da Grup Yorum Anadolu
Halk Korosu çalışmaları devam ediyor.
11 Ocak’ta Teleferik Mahallesi'nde
Grup Yorum Bursa Halk Korosu için
masa açıldı, bildiriler dağıtıldı. Halk
ile korolar hakkında sohbet edildi.
Grup Yorum severlerin ilgisi yoğundu.
Koroya katılmak için kayıt yaptıranlar,
çocuklarına ve çevrelerine haber ve-
receğini söyleyenler oldu.

FOSEM Resim Şenliğine
Davet

18 Ocak
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Sevgili Devrimci Okul Okurları
Merhaba;

Devrimcilik, halk ve vatan sevgisi-
dir. Emperyalizme ve işbirlikçilerine du-
yulan kindir. Devrimcilik halka ve va-
tana duyulan sevginin, düşmana du-
yulan kinin gücüyle kendini, çevresini
değiştirmektir, devrime engel olan her
şeyle savaşmaktır. 

Halk ve vatan sevgisiyle, sınıf ki-
niyle değişme-değiştirme isteği duy-
mayanlar, devrimci saflarda
kalıcı olamazlar. 

Vatan sevgisi devrimciliğin
en başlıca koşuludur. 

Dayı "vatansever olma-
dan devrimci olunamaz" der. 

Bütün devrim ustaları hal-
kını tanır ve ona güvenir. Halk
sevgisi taşımayan bir insan
devrimci olamaz. Bizler de us-
talar gibi olmalıyız. Devrim oradadır,
halkın içinde...

Vatan ve halk sevgisi, en önemli
devrimcilik yapma nedenimiz haline
gelmelidir. 

Devrimciliğimizi kalıcı hale getir-
mek, devrimciliğin özünü kavramakla
olur. Devrimci saflarda kalıcılık; mü-
cadele nedenlerimizi düşüncede, ya-
şamda, örgütlenmede birer silaha dön-
üştürmekle olur. 

Devrimciliğimiz,
Aklımız ve Hayatımızla
Kaynaşmalıdır 

Savaşımızı halklaştırmak ve iktidarı
almak, bulunduğumuz her yerde yaşamı
devrimcileştirmekle olacaktır. Bunun
için önce kendi devrimciliğimizi güç-
lendirmeliyiz. Biz devrimciliği ne kadar
ister ve kavrarsak o kadar içselleştiririz,
o oranda devrimciliği hayata geçirir, ha-
yatı örgütleriz. Devrimcilik aklımız ve ha-
yatımızla ne kadar kaynaşırsa o kadar güç-
lü oluruz, devrimciliğimiz bulunduğumuz

yerde o kadar güce
dönüşür. 

Bir devrimcinin
en büyük eğitim ara-
cı KENDİSİDİR. 

Ancak kendi ya-
şantısı ile örnek teş-
kil edebilirse, baş-
kalarını da etkileyip

eğitebilir. 
Bir devrimcinin silahı; elleri, bey-

ni, dili, bedenidir.  Yani ilk önce ken-
dimizi örgütleyerek başlayacağız. Ken-
di beynimizi, kendi duygularımızı ör-
gütleyeceğiz.

Beynimizi ve duygularımızı "Biz" e
ait olanla büyüteceğiz.

Savaşımızı halklaştırmak, yaşamı
devrimcileştirmek için bilincimizi, yü-
reğimizi silahlandırmalıyız. Devrimci-

liği düşünce ve yaşamda ne kadar sü-
reklileştirir, kendimizle bütünleştirir-
sek, devrimci ideoloji o kadar büyük bir
güce dönüşür. Bunun için aklımızla ve
hayatımızla hem bilincimizi, hem yü-
reğimizi doldurmalıyız. Savaşımızı ge-
liştirmek, örgütlenmelerimizi çoğalt-
mak için günlük yaşamdan siyasi do-
nanıma kadar yaşamı bir bütün olarak
devrimcileştirmek gerekiyor. 

Devrimciliği aklımız ve hayatımız-
la kaynaştırmak "Ne için devrimcilik?"
sorusuna doğru bir cevap vermekle ve
bu cevabı hayata geçirmekle olur. 

Neden devrimcilik yaptığımıza inan-
cımız tam ise ve devrimci düşünceyi ha-
yatın içinde cüretle ve emekle hayata ge-
çiriyorsak orada kalıcı ve güçlü bir ör-
gütlenme vardır. 

Bizim devrimciliğimiz halk için
yirmi dört saat devrimciliktir. Dev-
rimciliğimizin muhtevası; devrim he-
define yoğunlaşmak, devrimi, ülkeyi ve
halkın kurtuluşunu her an beynimizde
yaşamak, devrimin yakıcı sorunlarını
hissetmek, devrimcilik yapmanın coş-

ku ve onurunu sürekli yaşamaktır. 
Devrimcilikte esas olan daima örgüt

ve devrimdir. Öfkemizi, sevgimizi,
duygularımızı, özlemlerimizi devrim-
le ve örgütle bütünleştirdiğimizde dev-
rimciliğimiz daima güçlü ve kalıcı
olacaktır. 

Dayı, "Devrimci hareket, benim
özgürlüğüm, öğretmenim, gecem, gün-
düzüm, yaşamım" derken devrimci-
likten başka bir yaşam olmadığını an-
latır aynı zamanda...

Yaşamını, bulunduğu her yeri bir
program dahilinde, iradi davranarak
devrimcileştiren Dayı, bir bütün olarak
yaşamımızı da devrimcileştirmiş, dev-
rimciliği kendi somutunda yeniden ta-
nımlamıştır. 

Dayı’nın şahsında yeniden tanım-
lanan devrimcik kendine ve ideolojisine

güvene dayanır. Dayı bu güvenin te-
mellerini şöyle tarif eder: 

"Her yoldaşımız ideolojik do-
nanımı ve ideolojik mücadeleyi, ha-
yatın hiç bir anında ihmal edemez.
İhmal burjuvazinin beynimize gir-
mesi demektir. Açık kapı demektir.
İdeolojik donanım ne istediğini bil-
mek, direniş ve örgütlenme; bir
devrimcinin yaşam biçimidir." ("Bir

Devrimci Dursun KARATAŞ, Cilt 2,
sayfa 200, Boran Yayınları") 

Devrimciliği aklımızla, hayatımızla
kaynaştırmak, bir bütün olarak yaşamı
devrimcileştirmek ideojimizin doğru-
luğuna inanmakla ve ideolojimizi hayata
geçirmekle olur. Bu da, düşmanla sürekli
savaşmak demektir. İdeolojik donanımı
arttırmak ve ideolojimizi somutlamak,
devrime düşman olan her şeyle savaş-
mayı zorunlu kılar. 

Kesintisiz Bir Savaş ve
Yenilenme Halidir 

İdeolojimize ve iddiamıza uygun
devrimcilik yapmak ve bu devrimciliği
geliştirmek, devrimin düşmanı olan her
şeyle uzlaşmaz şekilde savaşmaktır. 

Devrimin iki düşmanı vardır: 
Bir; iç düşman, 
İki; dış düşman. 
Dış düşman, emperyalizm ve oli-

garşidir. 
İç düşman, bize burjuvaziden kalan

ve mücadelemizi zayıflatan her şeydir. 

Ders: Yaşamı
Devrimcileştirmek

Yaşamı
Devri̇mci̇leşti̇rmek İçi̇n
Bi̇li̇nci̇mi̇zi̇, Yüreği̇mi̇zi̇

Si̇lahlandırmalıyızYürüyüş
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Dayı, "'zaaf ve eksik' diye adlan-
dırdığımız bu düşmana karşı mücade-
leyi günlük yaşamımızın sorgulanma-
sına kadar indirgeyip, her gün üzerin-
de durmak zorundayız." (A.g.e, sayfa
391) der. İç düşmana karşı cepheden ta-
vır alınıp, onu yok etme amacıyla ha-
reket edilmediğinde, iç düşman, dev-
rimciliğimizi bir kurt gibi kemirecek-
tir. İç düşman güçlendikçe dış düşmanla
aynı cepheden saldırır. Dayı iç düş-
manın neler yapabileceğini şöyle anlatır: 

"Yüzlerce insanın küçük hata ve za-
afları, disiplinde, yaşamda, savaşta
yüzlerce kural ve ilke hatası demektir.
Dolayısıyla düşmana verilen yüzlerce
koz demektir. İç düşman önlem alın-
madığında önce bireyleri, bireyler de
örgütü kuşatarak, etkisiz hale gelmesini
sağlayacaktır. Adının iç veya dış düş-
man olması çok önemli değildir. Önem-
li olan, niçin 'düşman' olarak adlan-
dırdığımızdır" (A.g.e, sayfa 392) 

Bizim için devrimcilik kesintisiz bir
savaş ve yenilenme halidir. Beynimiz,
yüreğimiz, yaşamımız, düzenle devrim
arasındaki kesintisiz ve uzlaşmaz sa-
vaşın meydanlarıdır. Devrimciliğimizin
nedenleri, haklılığımıza olan inanç ka-
famızda net ve meşru değilse ve bunun
sonucu olarak kendimize güvenimiz za-
yıfsa, düşmanla çarpıştığımız tüm mey-
danlarda yenilgi kaçınılmazdır. 

Düşmanlarımızı yenmek, devrimi ve
devrimciliğimizi büyütmek için verdi-
ğimiz savaşta bir hedef ve plan-prog-
ram olmak zorundadır. 

İç düşmana karşı kesintisiz sürdür-
düğümüz savaşta "Kim için devrim-
cilik?", "Ne için devrimcilik?" ve
"Nasıl bir devrimcilik?" sorularını
sormalıyız. Bu sorular ile doğru düşünür,
doğru olanı bulur ve hayata geçiririz. 

Hedefimiz düşmanı yenmektir ve ilk
işimiz düşmanı tanımaktır. Yeneceğimiz
hangi zaaf ve alışkanlıklarsa, öncelik-
le bunların nedenlerini, biz de nasıl or-
taya çıkıp geliştiklerini bulacağız. Bir
zaaf ya da alışkanlığı ortadan kaldırmak
için planımızı yapacağız. Planımızın te-
melinde eğitim olmalıdır. Zaafımıza, ha-
tamıza karşı kendimizi eğitecek, pratikte
devrimci olanı iradi olarak hayata ge-
çirecek, devrimci olanı büyüteceğiz. 

Bu savaşta attığımız her doğru
adım, kazandığımız her zafer, yeni in-

sanın ve sosyalizmin köşe taşlarıdır. He-
defimize ulaşma kararlılığımızın, ideo-
lojimizi hayata geçirme ve kitleleri
örgütleme iddiamızın aynası pratiği-
mizdir. 

Genel kuraldır: Düşman hangi
yönlerden saldırıyorsa o yanlar tahkim
edilmelidir. Bu kural bir devrimci için
de geçerlidir. 

Düşman en başta ideolojik olarak
saldırıyor. O zaman bir devrimci ön-
celikle üzerindeki burjuva ideolojisine
ve etkilerine karşı savaş açmak zorun-
dadır. Burjuva ideolojisi yerine de hal-
kın olumlu değerlerini, sosyalist ideo-
lojiyi, ahlakını, kültürünü koymalıdır. 

Düşman, "Sosyalizm öldü, yaşasın
kapitalizm" diye saldırıyor. Sosyaliz-
min ekonomik, sosyal siyasal zemini-
nin olmadığını iddia ediyor. Devrimleri
tesadüflerle açıklıyor. Sınıfların ortadan
kalkmakta olduğunu söyleyip sınıflı
toplumların mutlaklığı yalanıyla halk-
ları aldatmaya çalışıyor... 

Sosyalist ideoloji büyük bir güçtür.
Kapitalizm kendi çaresizliğini, asa-
laklığını, çürümüşlüğünü ve bunalımını
kapatmaya çalışır..Ama boşunadır...

Sosyalizm kendisini sürekli yenile-
yen, üreten, her soruna çözüm bulan;
emekle her şeyi yaratabileceğine ina-
nan; insana ait olan her türlü olumlu-
luğun, güzelliğin sahibi olan bir dü-
zendir..

Sosyalist ideolojiyle donanmak bü-
yük bir gücü de taşımak demektir. 

Sosyalizmin gücünün en büyük
kaynaklarından birisi de "sürekli ola-
rak kendi muhasebesini" yapmasıdır.
Sosyalizm, kendini yenilemenin, üret-
menin ve her zaman daha güzel olanı,
halka daha yararlı olanı nasıl hayata ge-
çirebilirim diye kendi içinde savaşı sü-
rekli kılmanın adıdır. 

Biz buna "eleştiri-özeleştiri" di-
yoruz.

Eleştiri-özeleştirinin burjuva ideo-
lojine karşı en öldürücü silah olması-
nın kaynağında bu dinamizm ve mili-
tanlık vardır. 

Pratiğimize, tarihimize bakarak dai-
ma bir muhasebe yapmalı, kendi ger-
çekliğimize bakarak sonuçlar çıkarma-
lıyız. Lenin "Başkalarını yenen galip-
tir. Kendini yenen ise kahraman ve ye-
nilmezdir" der. Bizim kahramanlığı-

mızın ve yenilmezliğimizin temelinde
kendi gerçeğimize cüretle bakmak var-
dır. Kendi doğru ve yanlışlarımıza kork-
madan, abartmadan baktığımız için güç-
lü ve yenilmeziz. Devrimciliğimiz ken-
dimizin ve halkımızın gerçeği üzerine
oturduğu için güçlüyüz. Tarihimiz bo-
yunca halkımıza güvenerek, haklılığı-
mıza inanarak devrimcilik yaptık, bir
umut yarattık. Şimdi umudumuzu mil-
yonlarla büyütme, zaferler kazanma
zamanıdır. Şimdi devrimci düşünceyi
milyonların düşüncesi yapma zamanıdır. 

Devrimci Yeni İnsandır,
Bulunduğu Yeri ve Her
Anını Devrimcileştirendir

Devrim için savaşıyoruz. Yaptığımız
her faaliyet, davranış, ürettiğimiz her
politika savaşımızın kurallarına ve he-
defimize göre olmak zorundadır. 

Günlük yaşamımızda, faaliyetleri-
mizde, eylemlerimizde hedefimiz, yani
iktidar iddiamız somut olmalıdır. 

İktidar iddiası, belli bir bilinci, di-
siplini, programı ifade eder. 

İktidar iddiası, emperyalizme ve
işbirlikçilerinin gaspettiği her şeyi on-
lardan söke söke geri almaktır. 

İktidar iddiası, hakkımızı almaktır.
İktidar iddiası, ekmeğe, adalete ve öz-
gürlüğe duyulan ihtiyaçtır. 

Devrimci, bu ihtiyacı hisseden ve
gereğini yapandır. Devrimci yeni in-
sandır, bulunduğu yeri ve her anını ih-
tiyaçları, hedefi doğrultusunda dev-
rimcileştirendir. Çürümüş düzenin için-
de yeni olanı temsil edendir. 

Sonuç olarak, yaşamı bir bütün ola-
rak devrimcileştirmek için; 

Bir; beynimizi ve yüreğimizi sürekli
silahlandırmalıyız. 
İki; mücadele nedenlerimizi, sev-

gimizi ve sınıf kinimizi birer silaha dön-
üştürmeliyiz. 

Üç; düşmanımızla asla uzlaşmadan
ve kesintisiz savaşmalı, kendimizi ye-
nilemeliyiz. 

Hakkımız olan her şeyi; ekmeği,
adaleti, özgürlüğü düşmandan söküp al-
malı, hayatın içinde halkımızla yeni bir
hayatı kurmalıyız. 

Sevgili okurlar, haftaya başka bir ko-
nuda görüşmek üzere... Hoşçakalın...

18 Ocak
2015
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Gülsuyu Halk Cephesi ise yaptığı çağrı ile bütün
halkı, parkı ve devrimcileri sahiplenmeye çağırdı.
Mahallede polis tacizinin devam etmesi üzerine
akşam 19.00 civarında “Çeteler Vuruyor Polis
Koruyor” sloganlarıyla akrepler taşlandı. Akreplerin
gaz atmasıyla kısa süreli çatışmanın ardından Emek
Caddesi’nden aşağı inerek akrepler caddeyi terk etti-
ler.  Ardından barikatlarını kurarak mahalleyi ve par-
kı koruyan Cepheliler “Umudun Adı DHKP-C”
sloganlarıyla Emek Caddesi’ni kontrol altına aldılar.
Polislerin ardı ardına saldırıları devam etti. 18 akrep
ve 2 TOMA ile gece 12’ye kadar 4 kere saldıran çete-
lerin koruyucusu polisler her defasında Mahir
Hüseyin Ulaş Parkı’nı gaza boğdular. Cepheliler de
molotoflarıyla silahlarıyla çapraz ateşe alarak akrep-
lere karşılık verdi. Son saldırının ardından mahallede sabah
saatlerinde başlayan abluka iyice arttı.

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç akşam geç saat-
lerde Cepheliler’in yanına gelerek çetelere karşı mücadele
veren Cephe’nin yanında olmak gerektiğini belirtti.
Sabah Cepheliler’le beraber kahvaltı yapmak isteyen Ali
Kılıç, Engin Çeber Kütüphanesi ve Mahir Hüseyin Ulaş
Park’ını yapmayı önerdi. Ardından parktan ayrıldı. Cephe
Milisleri nöbetlerini tutmaya ve mahallelerini savunma-
ya devam ederken, gece 03.00’da çeteciler parka ateş açtı-

lar. Cephe milisleri anında cevap verdiler. Çeteciler,
Emek Caddesi’nden yukarı doğru kaçtılar. Cephe milis-
leri sabaha kadar nöbetlerine devam ettiler. Halk,
Cepheliler’i sahiplenerek çaylar yemekler getirdi. Cephe
milisleri, mahallelerini gece yağan yağmur ve karın
altında savundular.

Gece boyunca “Çetelerden Hesabı DHKC Soracak”,
“Umudun Adı DHKP-C”, “Yaşasın Devrimci Halk
Kurtuluş Cephesi”, “Önder Yoldaş Dursun Karataş”,
“Gülsuyu Cephe’dir, Mücadeledir” sloganları Gülsuyu
sokaklarında yankılandı.

İstanbul’da, Cepheli Mühendis Mimarlar 13 Ocak’ta
Küçükarmutlu ve Karanfilköy mahallelerinde yazılama yaptı.
“Katil Torunlar'dan Hesap Soracağız” yazılamaları ile AKP bes-
lemesi Torunlar Holding teşhir edildi. Torunlar Holding'in
Mecidiyeköy'deki Türkiye'nin en değerli arazisi olarak değer-
lendirilen Ali Sami Yen Stadı arazisinde yaptığı lüks binaların
inşaatında 10 işçi katledilmişti.

Erzincan’da Cepheliler Halk
Düşmanını Halka Teşhir Etti

“Gülsuyu Cephedir, Mücadeledir”

Arşiv

İş Cinayetlerine Sessiz Kalmayacağız! 
Katilleri Teşhir Edeceğiz,
Hesap Soracağız!

19-22 Aralık
Katliamı’nın Hesabını

Soracağız!
Erzincan’da Cepheliler, 21 Aralık 2014

günü 19-22 Aralık Hapishaneler Katliamı’nın
hesabını sormak için eylem yaptılar. Mahalle
halkından gelen bilgi üzerine, bir  çevik kuvvet
polisinin evinin önüne gidip ajitasyon çekerek
havaya 4-5 el ateş ettiler. Mehmet isimli çevik
kuvvet polisinin evinin önünde halka yönelik
konuşma yapıldı, sloganlar atıldı:
“İşkencecilerden Hesap Sorduk Soracağız! 19-
22 Aralık’ın Hesabını Soracağız! Katil Polisleri
Mahallelerimizde Barındırmayacağız! Katil
Polis Mahalleden Defol!” denilerek katil polis,
halka teşhir edildi.  Daha sonra Cepheliler katil
polisin oturduğu apartmanın duvarına “DHKP-
C” yazdı. Cepheliler güvenli bir şekilde geri
çekildikten sonra mahalleye 2 ekip aracı gele-
rek inceleme yaptı ve mahalleyi sabaha kadar
abluka altına aldı. 

Yürüyüş

18 Ocak
2015

Sayı: 452

LAĞIM FARESİ MAFYA ÇETELERİNİN448



Okmeydanı Hasan Ferit Gedik Savaş
ve Kurtuluş Merkezi’nde 11 Ocak’ta
TAYAD’lı ailelerin düzenlediği, hapis-
hanelerde tutsaklara dayatılan baskı
politikaları ve uygulamaları konu alan
seminer gerçekleştirildi. Seminer sıra-
sında; “AKP Tecrit Saldırısını
Ağırlaştırıyor! Cam Kafesler ve
Kameralar Kaldırılsın!” pankartının
asılı olduğu merkezde hazırlanan  tem-
sili bir cam kafes halkın ilgisini çekti.

Semineri başlatmak üzere söz alan
TAYAD’lı Melih IŞIK, toplantının nede-
nini ve amacını anlatarak,  tüm devrim
şehitleri için bir dakika saygı duruşuy-
la semineri başlattı. Ardından TAYAD’lı
ailelerin avukatı, TAYAD’lı anne Gülsen
Kargın ve son olarak ‘96 Ölüm Orucu
şehidi İlginç Özkeskin’in kardeşi İnanç
Özkeskin konuşmalar yaptılar. TAYAD'lı
ailelerin avukatı yaptığı konuşmada;
görüş kabinlerinin yasal olmadığı halde
uygulanmasından bahsederek, müvek-
killeriyle görüşemediklerini ve bunun
sonucu olarak savunmalarını dahi hazır-
layamadıklarını söyledi. Son olarak 24
saat gözetimin tutsaklar üzerindeki psi-
kolojik bir tecrit olduğunu belirterek
konuşmalarını sonlandırdı. 

TAYAD’lı Gülsen ana ise hapisha-
nelerdeki tecriti anlatarak tutsaklar üze-
rinden örnekler verdi. TAYAD’lı İnanç

Özkeskin ise hapishanelerde yaşanılan
bu politikaların bununla sınırlı kalma-
yacağını ve buna karşı etkili mücadele
gerektiğini dile getirdi.  1 buçuk ay süre-
cek kampanyayı anlattı. Daha sonra
gelen ailelerin neler yapılabileceği konu-
sunda önerileri ve düşünceleri alındı.
Toplantı Ankara’ya yürüyüş yapma,
hapishane önlerinde basın açıklaması
yapma gibi önerilerle bitti. TAYAD’lı
Mehmet Güvel’in, Pablo Neruda’nın
"Bir Ceza İstiyorum" şiirini okumasının
ardından, şiirde anlatılanlar üzerine
konuşuldu. Seminer sonrasında kıraat-
haneler dolaşılarak tutsaklara yapılan
işkenceler anlatıldı. Bildiriler ve imza
föyleriyle gidilen kıraathanelerde 2
imza föyü ve 200 bildiri dağıtıldı.

24 Saat Gözetleme
İşkencesine Son!

Çayan Mahallesi’nde Dilan Kafe’de
TAYAD’lı aileler seminer yaptı. 5
Ocak’ta yapılan seminerde hapishane-
lerde sürdürülen tecrit politikaları, tut-
saklara yapılan saldırılar anlatıldı.
Tutsakların 24 saat kamerayla gözet-
lenmek istendiği, bu politikalarla tut-
sakların psikolojik baskı altında tutul-
duğu ve avukat görüş kabinlerinin cam-
dan yapılarak açıktan gözetlenme daya-
tıldığı, bunun  savunma haklarına sal-
dırı olduğu vurgulandı. Tutsakların bu
saldırılara karşı direndikleri ve hem
kameraları hem de cam görüş kabinle-
rini kırdıkları, bu yüzden sürekli disip-
lin cezaları aldıkları hatta bu yolla
infazların yakıldığı örnekleriyle anlatıldı.

Seminerde bir tutsak annesi, bir tutsak
babası evlatlarının yaşadıklarını, bir avu-

kat ise saldırıların hukuka aykırı olduğu-
nu anlattı.  Sonrasında İzmir Kırıklar 1
No’lu F Tipi Hapishanesi’nden Fikret
Kara’dan gelen bir mektup okundu.

“Şimdi siz bu satırları nerede oku-
yorsunuz bilmiyoruz, biz hücrelerdeyiz.
Ve düşünün ki bu kartı okurken sizi bir
kamera izliyor. Kartı okumadan önce de
izliyordu ve sonra da izleyecek. Yemek
yerken, su içerken, spor yaparken, kitap
okurken, yazı yazarken, temizlik yapar-
ken, TV izlerken, sohbet ederken, çocu-
ğunuzu severken, düşünürken, dinlenir-
ken, gülerken, üzülürken... Ve ekleyin
ekleyebileceğinizi... Hep kamerayla izle-
neceksiniz... Ne yapardınız? Karşı koy-
maz mıydınız? Biz karşı çıkıyoruz. Bunu
kabul etmiyoruz ve asla kabul etmeye-
ceğiz. Ne haklarımızın gasp edilmesini,
ne de kamera işkencesini. Peki ya siz?
Sessiz kalmayın. Sesimize ses katın.
Adalet Bakanlığı’nı, Ceza ve Tevkifevleri
Genel Müdürlüğü'nü, hapishane idaresi-
ni arayın. Karşı çıkın. Bu yazdıklarımı-
zı gönderebildiğiniz herkese gönderin”
sözleriyle tutsakların ağzından bütün
halka, mücadele çağrısı yapıldı.

Seminere katılan bir kişi tutsaklar-
dan gelen mektubu alıp internette pay-
laşacağını söyledi. TAYAD’lı aileler
seminerden sonra Çayan’daki kahveleri
teker teker gezip 24 saat kamerayla
gözetleme ve cam fanus saldırılarını
anlattı ve tutsakların sesine ses verme-
leri istendi. TAYAD’lı aileler gittikleri
her mahallede alkışlarla karşılandı.
Kahve ziyaretleriyle 150 kişiye ulaşıl-
dı. TAYAD’lı aileler kampanya çalış-
malarına devam edeceklerini, evlatlarını
tecritte ezdirmeyeceklerini ifade ettiler.

Hasta Tutsakları Zulmün
Elinden Çekip Alacağız!

İzmir TAYAD’lı aileler, Buca Forbes
Çarşısı’nda “Hasta Tutsaklar Serbest Bırakılsın”
kampanyası bünyesinde çalışmalarına ve eylem-
lerine devam ediyor. 7 Ocak’ta İzmir Kırıklar 1
No’lu F Tipi Hapishanesi'nde açık görüşten çıkan
aileler, Buca Forbes’e gelerek İzmir Halk
Cephesi ile birlikte eylem yaptılar. Hasta
Tutsakları katlettirmeyeceklerini, zulmün elin-
den çekip alacaklarını, bütün halkın bu haklı
mücadeleye destek vermesi gerektiğini belirtti-
ler. Sloganlarla bitirilen eyleme 12 kişi katıldı.

TAYAD'lı Ailelerin Çalışmaları
TAYAD’lı aileler F tipi hapishanelerde 24 saat kamera ve avukat görüş-

lerinde cam kafes dayatmasına karşı kampanyalarına tüm hızıyla devam
ediyor. Evlatlarının seslerine ses katan TAYAD’lı aileler bulundukları her
yerde tecriti anlatarak evlatlarının sesini halka taşıyor. 11 Ocak’ta
Okmeydanı Mahallesi’nde yapılacak olan seminerin çalışmalarına
devam eden TAYAD’lılar, Okmeydanı’nda bulunan kıraathaneleri dola-
şarak sesli ajitasyonlarla seminere çağrı yaptılar. TAYAD önlükleriyle hal-
kın dikkatini çeken aileler, girdikleri her kıraathanede hapishanelerde 24
saat kamerayla tutsaklara dayatılan onursuzluk ve bunun tecrit politikası
olduğunu anlattılar. 2 saat süren çalışmalarda 25 kıraathane gezilerek, halk
ertesi gün yapılacak olan seminere davet edildi. Okmeydanı sokakları oza-
litlerle donatıldı. Okmeydanı’ndaki şehit aileleri ile de sohbet edilerek
seminere davet edildi.

Avukat Görüş Kabinlerini Başınıza Yıkacağız!
24 Saat Gözetlemek Ahlaksızlıktır! Ahlaksızsınız Siz!

18 Ocak
2015
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Dersim'de 6 Kasım 2014’te “Berkin Elvan'ın Katilleri
Cezalandırılsın Boykotu” ve 22 Kasım 2014’te TAYAD’lı
ailelerin AKP önünde yaptığı tabutlu eylemden dolayı
Halk Cepheli ve Dev-Genç’li 6 kişi hakkında savcılık
tarafından soruşturma açıldı.

Dersim'de 6 Kasım 2014 günü tüm lise önünde kara-
kol kuran polis 5 Halk Cepheli ve Dev-Genç’liyi işken-
ce ile gözaltına almıştı. Berkin Elvan için adalet istemek
ve katillerin cezalandırılması için ülkenin her yanında
Liseli Dev-Genç’lilerin çağrısı ile boykot örgütlenmiş;
AKP'nin katil polisleri her yerde saldırarak 100'den faz-
la kişiyi gözaltına almış ve 2 liseliyi tutuklamıştı.
Berkin'in katilleri bilinmesine rağmen tam 571 gündür
daha doğru düzgün bir soruşturma açılmadan, Berkin için
adalet isteyen 4 kişiye hızla soruşturma açılıyor.

Bir diğer soruşturma da 22 Kasım 2014 günü AKP il
binası önünde tabutlu eylem yapan TAYAD’lılara yöne-
lik oldu. Katil polisin savcılığa başvurup tehdit edildiği
şikayeti bahane edilerek Tuncel Ayaz ve Cansu Öztürk hak-
kında güvenlik kuvvetlerini tehditten soruşturma açıldı
ve ifadeye çağrıldılar. Dersim Halk Cephesi, halk düşmanı
AKP’nin ve polisinin bu tarz baskıları ve soruşturmala-
rıyla mücadelelerinin engellenemeyeceğini açıkladı.

Anadolu Halk Okulu’na
Polis Baskını

Halk düşmanı AKP’nin katil polisi, 12 Ocak’ta
Altınşehir-Bayramtepe Mahallesi'nde bulunan Anadolu
Halk Okulu’na baskın düzenledi. Evi tamamen dağıtan
polis, evde bulunan Yurdagül Gümüş ve Mesure
Karagülle’yi keyfi bir şekilde gözaltına aldı. Evin önü-
ne desteğe gelen Halk Cepheliler’i polis engellemeye
çalıştı. Polis ablukası saat 20.00’ye kadar sürdü. 

“Makul Şüphe” Bahanesiyle
Gözaltı

Adana İnönü Parkı'nda 8 Ocak’ta asayiş şube polis-
lerinin kimlik istemesi üzerine Halk Cepheliler; “İnönü
Parkı uyuşturucu satıcılarının, kadın pazarlayanların
merkezi haline gelmişken bizden kimlik alamazsınız, gidin
onlara kimlik sorun” diye cevap verdiler. İşkenceciler teh-
dit ve hakaret içeren konuşmalara başlayınca Halk
Cepheliler ajitasyon ve sloganlarla polisleri teşhir ettiler.
Zorla gözaltına alınan Hasan Farsak ve Derya Bozkurt kesi-
len para cezasının ardından keyfi bir şekilde tutuldukla-
rı gözaltından serbest bırakıldı.

Kan Parası Değil
Adalet İstiyoruz!

Halkın Mühendis Mimarları ve Devrimci İşçi Hareketi,
6 Eylül 2014’te Torunlar GYO (Gayri Menkul Yatırım
Ortaklığı)'ya ait rezidans inşaatında işçileri taşıyan asan-
sörün 33. kattan yere çakılması sonucu 10 işçinin katle-
dilmesini protesto etmek için 11 Ocak’ta Şişli Camii önün-
den Torunlar İnşaat'a yürüyüş düzenledi. Saat 13.00'de baş-
layan yürüyüşe 30 kişi katıldı. Yürüyüş boyunca
“Torunlar'da Yaşanan Kaza Değil Katliam”, “Kan Parası
Değil Adalet İstiyoruz”, “Bedel Ödedik Bedel Ödetece-
ğiz”, “Mühendisiz Mimarız Haklıyız Kazanacağız”,
“İşçiyiz Haklıyız Kazanacağız” sloganları atıldı. 

30 kişinin katıldığı eylem, Torunlar İnşaat önünde yapı-
lan basın açıklaması ve kan parasını temsil eden boyalı
para atılmasıyla sonlandırıldı.  

İstanbul Avcılar Ambarlı Mahallesi’nde 11 Ocak’ta
yıkımlardan dolayı mağdur olan halk toplanarak yürüyüş
yaptı. Ambarlı Mahallesi'nde 57 bina, 2005 yılında
Bakanlar Kurulu kararıyla "riskli alan" ilan edildi. Afete
maruz bölge ilan edilen 57 evden 17'si, yeni yılın ilk gün-
lerinde yıkıldı. Kışa ve havanın soğuk olmasına rağmen
evleri yıkılan mahalleli direnişe geçti.

2 haftaya yakındır Ambarlı halkı yıkım olan mahalle
içerisinde bir araya gelerek Avcılar bölgesinde tüm hal-
ka seslerini duyurabilmek için yürüyüşler yapıyorlardı.
Yapılan yürüyüşler mahalle sakinlerinin desteğiyle birlikte
kitleselleşerek büyüdü ve eylemlerini Ambarlı
Mahallesi’nden başlayarak Avcılar merkeze taşıdılar.
Yürüyüş esnasında; "Yıkıma Karşı Omuz Omuz”,
“Rantçılara Değil Halka Hizmet Et”, “Barınma Haktır
Engellenemez" sloganları atıldı.

Yapılan açıklamanın bitiminde belediye önünden
Ambarlı’ya yürüyerek eylemi bitirdiler.

Barınma Haktır Engellenemez!

Yürüyüş

18 Ocak
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Soruşturmalar, Baskılar
Bizi Yıldıramaz!



İSTANBUL
Gazi: Mahallede liseliler artık Yürüyüş

Dergisi’ni kendi komiteleriyle halka ulaş-
tırıyor. 6 Ocak'ta Pazar Sokağı bölgesindeki
esnaflara Yürüyüş Dergisi’nin 450. sayısının
dağıtımı yapıldı.  Liseliler çalışmada 60 der-
giyi esnaflara ulaştırdı. Aynı gün içerisin-
de 6 liselinin Nalbur bölgesinde yaptığı
dağıtımda 110 dergi halka ulaştırıldı. 7-8-
10 Ocak'ta Nalbur ve şehidimiz Eyüp
Samur'un ailesinin oturduğu sokakta yapı-
lan dağıtımda 230 dergi halka ulaştırıldı.

Avcılar: 11 Ocak'ta 3 kişiyle birlik-
te Avcılar Parseller Mahallesi’nde esnaf-
lar ziyaret edildi ve dergi tanıtım ve satı-
şı yapıldı. 

Gebze: Devrimci İşçi Hareketi 9
Ocak'ta Gebze Emek Mahallesi'nde
Yürüyüş Dergisi’nin tanıtımını ve satışını
yaptı. 4 kişi ile yapılan dergi satışında 6
dergi satıldı. Dergi satışı sırasında kardeşi
vefat eden bir aileye baş sağlığı dileme-
ye giden Devrimci İşçi Hareketi, ailenin
sıcak karşılayarak eve daveti ile evleri-
ne konuk oldu. Aileyle yapılan sohbette
DİH ve Emek Mahallesi’nde yapılan
çalışmalar anlatıldı. 

Karanfilköy: Halkın Mühendis
Mimarları, 8 ve 11 Ocak tarihlerinde
Karanfilköy’de dergi dağıtımı yaptılar. 8
Ocak günü yapılan Yürüyüş Dergisi
dağıtımında halkın daveti üzerine 2 eve
giren Halkın Mühendis Mimarları halkın
sorunları ile ilgili sohbet ettiler. 

Gülsuyu: Halk Cepheliler, 10 Ocak'ta
Hasan Ferit Gedik’in, AKP’nin himaye-
sindeki uyuşturucu çeteleriyle çatışarak şehit
düştüğü Gülsuyu Mahallesi’nde dergi dağı-
tımı yaptılar. Saat 14.30’da başlayan der-
gi dağıtımında Mahir Hüseyin Ulaş
Parkı’ndan başlanıp, Emek Caddesi, Hasan
Ferit Gedik (Heykel) Meydanı, pazar
sokakları bölgelerinde halkın dergisi
Yürüyüş’ü dağıttılar.

Sık sık slogan atıp halka seslenen Halk

Cepheliler balkonlardan
alkışlarla ve zafer işa-
retleriyle desteklendi-
ler. Saat 17.30’a kadar
260 derginin halka
ulaştırılmasının 30
Halk Cepheli bir eve
davet edildi.

KARS: Halka
ulaştırılan dergi sayı-
sı artarak devam ediyor.
Kars Dev-Genç’liler 9 Ocak'ta 450. sayı-
dan 40 adet dergiyi halka ulaştırdılar.

WAN: Wan'da 10 Ocak'ta yapılan der-
gi dağıtımında depremzede ailelere 10,
Telbaşı Mahallesi'nde 20, Yalı
Mahallesi'nde 20 dergi halka ulaştırıldı.
Bölgedeki esnafa ise 20 dergi ulaştırıldı.
Dergi dağıtımı sırasında halka
Diyarbakır’da Halk Cephelilere yapı-
lan saldırı, Berkin’in mezarından Uğur
Kaymaz’ın mezarına yapılan ziyaret,
Roboski’de yapılan anma ve Wan’da
uyuşturucuya karşı savaş kurtuluş mer-
kezi ihtiyacı anlatıldı.

ERZİNCAN: Erzincan-Ulalar bel-
desinde 7 Ocak'ta Dev-Genç'liler Yürüyüş
Dergisi dağıtımı yaptı. Yaklaşık 2 saat
süren dağıtımda yoğun kar yağışı ve
ayazda halk Dev-Genç'lileri sobalarının
yanına davet etti. Soba başında ısınan Dev-
Genç'liler halkla sohbet etti. 60 dergi
halka ulaştırıldı. Dev-Genç'liler 11 Ocak'ta
Mollaköy’de dergi dağıtımına çıktı. Dev-
Genç'lilerin gelişine sevinen köy halkı ısın-
maları için onları evlerine davet ettiler.   

6 Ocak'ta da Erzincan Üniversitesi
İBF’de Dev-Genç’liler sınıflara girerek
“Haklarımızı İstiyoruz Alacağız” bildi-
rilerini dağıttı. 

KOCAELİ: Dev-Genç'liler 11
Ocak'ta Derince'nin Esentepe ve Erzurum
Mahallesi’nde 35 adet Yürüyüş Dergisi’ni
halka ulaştırdılar. Ayrıca Tavşantepe
Mahallesi’nde 15, merkezde 10 olmak

üzere toplamda 60 Yürüyüş Dergisi
halka ulaştırdılar.

MERSİN: Dev-Genç'liler  8 Ocak'ta
Özgür Çocuk Parkı'nda gerçeğin sesi
Yürüyüş Dergisi’nin tanıtımı için masa
açtılar.  Açılan masada 5 Yürüyüş Dergisi
halka ulaştırıldı. "Berkin İçin Ne Yaptın?"
kampanyası dahilinde yaklaşık 700 bil-
diri halka ulaştırıldı. 

BURSA: Yürüyüş Dergisi dağıtımı
olumsuz hava koşullarına rağmen devam
ediyor. 4 Halk Cepheli önlükleriyle 9
Ocak'ta Bursa’nın Kestel ilçesinde Yürüyüş
Dergisi’nin 450. sayısının tanıtımını yap-
tı.  Yapılan tanıtımda çevredeki esnafla soh-
bet edildi. Yoldan geçen insanlara Yürüyüş
Dergisi anlatıldı. Çalışma sonunda 65
Yürüyüş Dergisi halka ulaştırıldı. 10
Ocak'ta ise Gemlik’te 7 Halk Cepheli
önlükleriyle Yürüyüş Dergisi’nin 450.
sayısının tanıtımını yaptı.

HATAY: Tekebaşı Mahallesi'nde 12
Ocak'ta toplu dergi dağıtımı yapıldı.
Dağıtım sırasında sesli ajitasyon çekildi.
Ajitasyonda; “DHKC Savaşçısı Fırat Özçe-
lik’ in Dolmabahçe Sarayı’na yapılan
onurlu eylemini yazan Yürüyüş Dergisi’ni
okuyarak, savaşçımızın yanında olduğu-
muzu hissettirelim. Mahalleniz böylesi
yiğitleri bağrında yaşatmıştır, mahalleniz
nice devrimciler çıkarmıştır. onun için
devrimcilerin sesi olan Yürüyüş Dergisi’ni
okuyalım, okutalım”  diyerek mahalle
boyunca ajitasyon çekildi. 

YYürüyüşümüzü Ülkenin Tüm
Sokaklar ı  Duyacak! Yürüyüş dağıtımcıları bu hafta da sokak sokak, 

ev ev dolaşarak Yürüyüş Dergisi’ni halka ulaştırdı. 

HatayMersin

Gülsuyu



Armutlu Halk Meclisi'nin çağrısıyla ilk büyük halk top-
lantısı 10 Ocak'ta gerçekleşti. Armutlu Meydan’daki bir
kahvehanede yapılan toplantıya 130 kişi katıldı. 

Halk meclisinin çalışmalarının tartışılacağı ilk büyük halk
toplantısının çağrısı için iki hafta içinde 400 afiş ve 10 çağ-
rı pankartı mahallenin değişik yerlerine asılmıştı. Toplan-
tı Armutlu meydanında çadır kurularak yapılacaktı. Hava-
nın soğuk olması nedeniyle toplantı meydandaki bir kah-
vehanede yapıldı. Toplantının yapılacağı yerde “Mahalle-
mizin Sorunlarını Birlikte Tartışacak, Birlikte Çözümler Üre-
tecek, Birlik ve Beraberliğimizi Büyütecek, Yozlaşmaya İzin
Vermeyeceğiz! Armutlu Halk Meclisi” imzalı pankart ve
çeşitli dövizlerle halk meclisinin çalışmalarına katılım çağ-
rısı duvarları süslüyordu.

Toplantıya Armutlu Halk Meclisi temsilcileri, Okmeydanı
ve Gazi Halk meclislerinden temsilciler, Avukat Özgür Yıl-
maz, Halkın Mühendis ve Mimarları katıldılar. İlk olarak Ar-
mutlu Halk Meclisi adına konuşmalar yapıldı. İlk konuşmada,
halk meclisinin neden kurulduğu ve mahallede neler yapı-
lacağı anlatıldı. Daha sonra Armutlu'da yaşanan sorunlar an-

latıldı. Meclis çalışmalarına katılım sağlanması ge-
rektiği anlatıldı. Bu yapılmadığı takdirde sorunların daha faz-
la artacağı anlatıldı. Sorunların çözümünün örgütlülükten kaç-
makta olmadığı, örgütlü olmanın tek çözüm olduğu söylendi.
Okmeydanı ve Gazi Halk Meclisi’nden gelen temsilciler de
kendi mahallelerindeki çalışmaları anlattılar. Kurulan ko-
mitelerden ve neler yaptıklarından örnekler verdiler. Halkın
sorunlarının çözümü için adres olarak karakolları, polisi de-
ğil, halk meclisini gördüğü belirtildi. Av. Özgür Yılmaz da
Gazi Mahallesi’ndeki halk meclisi çalışmalarından, adalet ko-
mitesi çalışmalarını anlattı. Halkın avukatları olarak hem hu-
kuki anlamda, hem de halk meclisi çalışmalarında yanlarında
olacaklarını belirtti. Halk meclislerinin esas olarak halkın ken-
di kendisini yönettiği örgütlenmeler olduğunu söyledi. "Biz
kendi kendimizi yönetip kendi sorunlarımızı çözebiliriz" dedi.
Toplantıda kurulan halk kürsüsünde kürsüye çıkan insanlar
halk meclisinin öneminden, mahallenin öne çıkmış sorun-
larından ve örgütlenme sorunlarından bahsettiler. Halk mec-
lisinin yerinin açıldığı ve burada haftalık toplantılar yapıldığı
anlatıldı.  Halk meclisine ve komitelere katılmak isteyenle-
rin adları alındıktan sonra toplantı bitirildi.

İkitelli Özgürlükler Derneği’nde, 11 Ocak'ta halk
meclisi toplantısı yapıldı. Toplantıda sorunlar konu-
şuldu, sohbet edildi. Toplantıda 25 Ocak'ta büyük halk
meclisi toplantısı yapılmasına karar verildi. 

Bilmediklerimizi öğrene-
cek, bildiklerimizi öğreteceğiz.
Halk okullanrı öğrenmenin ve
öğretmenin okullarıdır. Okul-
larımızı çoğaltarak gücümüzü
büyütüyoruz. Halk okulu çalış-
maları yeni katılımlarla devam
edecek.

Okmeydanı: Okmeyda-
nı'nda 7 Aralık’ta yapılan halk
okulu çalışmasında "Adalet
Mücadelesi" konusu işlendi.
Çalışmada; "Adalet mücadele-
sini yasal yolları sonuna kadar
değerlendirerek yapmalıyız,
ama asıl olan meşru mücadele-
dir, çünkü bu ülkede adalet
yok" denilerek, katledilen Ber-
kin, Hasan Ferit ve Haziran

Ayaklanması şehitleri için neler
yapıldığı, neler yapılabileceği
konuşuldu. 40 dakika süren ça-
lışmada mücadelenin büyütül-
mesi gerektiği belirtilerek öne-
riler yapıldı. Çalışmaya 16 kişi
katıldı.

İkitelli: İkitelli’de 9 Ocak’ta
“Korku ve Meşruluk” konulu
Halk Okulu çalışması yapıldı.
Mücadele içinde her insanın
korkabileceği ama mücadele et-
tikçe bu korkuların aşılacağı an-
latıldı. Bu adaletsiz düzenin
meşru olmadığı, meşru olanın
devrimcilerin adalet ve ekmek
mücadelesi olduğu anlatıldı.  Ça-
lışmaya toplam 12 kişi katıldı.

Halkın Sorunlarını Halkla Birlikte Çözeceğiz
Ankara Halkın Mühendis Mimarları 10 Ocak’ta, Hü-

seyingazi Mahallesi'nde anket çalışması yaptılar. Üç haf-
ta önce evlere gidip kendilerini tanıtan bildiriler dağı-
tan mühendisler, bu hafta aynı evlere giderek anket ça-
lışmasına başladı. 2 saat süren çalışmada 10 aileye ula-
şıldı. 8 aile evlerine misafir ederek anketleri doldurdular.
Halkın Mühendis Mimarları ailelere anket çalışmala-
rının amacını ve gelecekte yapabilecekleri projeleri an-
lattılar, halkla kaynaşarak sorunlarını dinlediler. 100 ai-
leye ulaşma hedefi olan Halkın Mühendis Mimarları,
anket sonuçlarına göre mahallenin öncelikli sorunları-
nı belirleyerek çalışmalarını halkla birlikte şekillendi-
recekler.

BİRLİKTE
Tartışacak, 
Çözeceğiz!

Halk Meclisi Toplantılarını
Daha Da Genişletiyoruz !Birbirimizden Öğrendikçe Güçleniyoruz

Yürüyüş

18 Ocak
2015
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Av ru pa’da

Anadolu Gençlik Kış Kampı 2
Ocak tarihinde sona erdi.

Avrupa’nın herkesi bireyci, yal-
nızca tüketici, giderek yoz zevklerin
peşinde koşan insanlar haline getiren
ortamına alternatif bir yaşamın müm-
kün olduğunu dayanışma ile, ortak
üretim ile, birbirinden güç alan, güç
veren bir kış kampında Anadolu
Gençlik bir kez daha gösterdi.  

Sabah kalkıştan birlikte spor ve
kahvaltıya, belirli konularda sohbet-
lere, pratik üretim olarak ırkçılığa kar-
şı kısa film çekimlerine, kültürel ça-
lışmalar olarak tiyatro, koro, halk
oyunları çalışmalarına ve elbette hep
birlikte organize edilen yılbaşı akşa-
mına kadar yaratılan ve yaşatılan
kolektif bir hayatın güzelliğiydi. 

Yılbaşı akşamı programa deği-
şik ülkelerden aileler katıldı.

Program, kamp radyosuyla baş-
ladı. Kamp radyosu içerisinde kam-
pın değerlendirmesi yapıldı ve yeni yıl

mesajları dinletil-
di.

Ardından kam-
pın başından iti-
baren hazırlanan
koro ekibi, halk
oyunları ekibi ken-
di yaptıkları elbi-
seleriyle oyunları-
nı sergilediler. Ti-
yatro ekibi de ser-
gilediği oyunda bir ailenin günlük ha-
yatını ve haberlerde izledikleri olay-
lara bakış açılarını anlattı, Berkin
Elvan'ın vurulduğu anı canlandırdı. Ti-
yatro'nun sonunda çocuklar Grup
Yorum'un Berkin'e yazdığı şarkıyı ses-
lendirdiler.

Saat 23.55'te dışarı çıkılarak yıl-
başına dışarıda, sloganlar ve marşlarla
girildi. Herkes birbirini mücadele
dolu yıllar dilekleriyle kucakladı.

Ardından hep beraber halaya du-
ruldu. Yeni yılda tüm gençlere hedi-

ye olarak yaptırılan bileklikler dağı-
tıldı. Pastalar ve tatlıları yedikten
sonra program sabaha kadar oynanan
oyunlarla devam etti.

1 Ocak akşamı, kampı başından
sonuna kadar anlatan fotoğraflardan
oluşan sinevizyon, ırkçılıkla ilgili
kısa filmler ve kampta yeni bestele-
nen şarkının kayıtları izlendi.

Kampın son günü olan 2 Ocak ta-
rihinde vedalaşma vakti geldi. Herkes
açısından ayrılmak çok zor oldu. Ge-
lecekteki kamplarda görüşme sözü ve-
rerek herkes birbirini uğurladı.

Almanya Mannhe-
im’da yeni yıla hep birlikte
umut ve coşku ile girildi…

Saat 19.00’da, kirala-
nan yerde bir araya geli-
nerek yapılan yılbaşı kut-
laması hoşgeldiniz ko-
nuşması ile başladı. Son-

rasında, ailelerin hazırlamış olduğu yemekler hep birlik-
te yenildi. Hep birlikte söylenen türküler, oynanan oyun-
lar, çekilen halaylarla, horonlarla 35 kişinin katıldığı yıl-
başı kutlamasından herkes çok mutlu ve yeni bir kavga
yılına girecek olmanın vermiş olduğu umutla ayrıldı.

KIŞ KAMPI UMUTLARLA COŞKUYLA

BAŞLADI VE SONA ERDİ

Irkçılığa Karşı Tek Tek
İnsanlarımızı Örgütleyeceğiz
10 Ocak tarihinde, Köln Sanat Atölyesi ve Anado-

lu Federasyonu’nun birlikte düzenlediği panel Alman so-
lunun Köln'de toplanma yeri olan Altefeuerwache'de ger-
çekleştirildi.

Linke Zeitung'dan (Sol Gazete' den) Peter Wein-
fuhrt, Eski BBC çalışanı Gazeteci Steve Kaczynski ve Ana-
dolu Federasyonu Başkanı Halit Uzunçelebi'nin konuş-
macı olarak katıldığı panelde, ırkçı tehlike karşısında her-
kesten çok ırkçılığa maruz kalanların hassas davranma-
sı ve mücadele etmesi gerektiği; bu anlamda Anadolu Fe-
derasyonu’nun ırkçılığa karşı yürüttüğü mücadeleyi ve
“Irkçılığa Karşı Biz Varız” kampanyasını desteklemek ge-
rektiği vurgulandı.

SOSYALİST YARIŞMAYI BAŞLATALIM!

HER HAFTA DAHA FAZLA
EMEK!

Haftalık Yürüyüş Dergisi standı devam ediyor. Wood
Green Kütüphanesi önünde 14.00 – 16.00 arası açılan
stant boyunca 12 Yürüyüş, 2 Tavır Dergisi halklarımı-
za ulaştı.

Mannheim’da Yeni Yıla Umut ve
Coşku ile Girildi 

18 Ocak
2015

Yürüyüş
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Alman Emperyalizmi Davayı
Türkiye ve ABD'nin Direktifleriyle

Sürdürüyor!
8 Ocak Perşembe günü, Anadolu Federasyonu Üye-

leri Özgür Tutsaklarımız, Alman emperyalizminin kendi
göreceli hukukunu dahi ayaklar altına almaktan imtina et-
meden sürdürdüğü keyfi suç ve suçlu yaratma oyununun
devamı için bir kez daha Stuttgart Yüksek Eyalet Mah-
kemesi'ne getirildiler.

Dava hakimi, bu güne kadar yapılmış tüm feda ey-
lemlerinin, nerede, ne zaman, nasıl, kimler tarafından ya-
pıldıkları ve sonuçlarını okudu. DHKP-C'nin Dolmabahçe
Sarayı’na yönelik eylemi ve DHKP-C açıklamasına geç-
ti. Tutsak avukatlarının gerekli bilgilerin ve çevirilerin sağ-
lıklı olarak bir araya getirilmediği, bunun için zamana ih-
tiyaç olduğunu belirtmesi üzerine duruşma 13 Ocak Salı
günü, saat 09.30'a ertelendi.

31 Aralık günü Stammheim Hapishanesi önünde ey-
lem gerçekleştirildi.

Birçok demokratik kitle örgütünün katıldığı eylem ile
Özgür Tutsaklar yılbaşı günü de yalnız bırakılmadı. Ey-
lemcilerin hapishane çevresinde sloganlarla yürüyüşe geç-
melerinin ardından yanlarında getirdikleri yüzlerce havai
fişeğin fırlatılmasıyla hapishane semaları aydınlandı.
Tutsakların hapishane camları-mazgallarına vurarak ver-
diği destek ayrıca güzeldi. Almanca okunan açıklamalardan
sonra, Anadolu Federasyonu adına da bir açıklama okun-
du. Yaklaşık 200 kişi hep birlikte Türkçe ve Almanca slo-
ganlarla tutsakları selamladı.

Dev-Genç Gençliğimizin
Tek Temsilcisidir!

Konserleri Yasaklanamaz!
Hollanda'da yasaklanan konsere ilişkin açıklama:

19 Ekim 2014 tarihinde Hollanda’da yasaklanan “Ma-
hir'den Dayıya Dev-Genç 45. Yaşında” etkinliğimiz La-
hey belediyesi tarafından yasaklanmıştı. Buna karşı ya-
pılan itiraz, belediye tarafından kabul edilmemişti.

Kurulan bağımsız bir heyet, Dev-Genç’lilerin savun-
masını dinlemek üzere 16 Ocak 2015 tarihinde oturum yap-
tı. Savunmada Dev-Genç ve Grup Yorum anlatıldı.

Belediye çalışanı ise, bu konserin DHKP-C tara-
fından düzenlendiğini ve Grup Yorum'un yasaklı bir grup
olduğunu savundu. Heyetten birisi buna gülerek beledi-
ye çalışanı ile dalga geçti. “Bu bilgileri internetten mi top-
ladınız, Grup Yorum'u ben de dinledim, sözlerini anla-
masak da çok hoşuma gitti. Stadyumlarda konserler ver-
diğini gördüm. Yasaklı olan bir grup nasıl stadyumlarda
konser verebilir” diye sordu.

Bu heyet raporunu hazırlayıp kararı tekrar gözden ge-
çirecek olan merciye öneri olarak sunacağını söyledi.

Ekmeğimizi Ve Umutlarımızı
Paylaşıyoruz

Viyana Anadolu Kültür Merkezi’nde 11 Ocak 2014 ta-
rihinde haftalık pazar kahvaltısı yapıldı. Saat 11.00-
12.00 arası yapılan kahvaltıya çocuklarla birlikte 38 kişi
katıldı.

Kahvaltıdan sonra Yürüyüş Dergisi ile ilgili toplantı
yapıldı. Ülkedeki sosyalist rekabet, gün gün dergi sayı-
sının nasıl arttığı konuşuldu.

İkinci bölümde Anadolu Federasyonu tutsaklarının da-
vası üzerine sohbet edildi.

ROSA LUXEMBURG ANILDI
10 Ocak günü Berlin’de Rosa Luxemburg Konfe-

ransı yapıldı. Binlerce insanın ziyaret ettiği konferansa Halk
Cepheliler, tutsak ürünleri ve tanıtım broşürlerinin oldu-
ğu stantla katıldı.

94 yıl önce Alman faşizmi tarafından katledilen Rosa
Luxemburg ve Karl Liebknecht yürüyüşüne Halk Cep-
heliler de katıldı. Halk Cephesi pankartının taşındığı yü-
rüyüş saat 10.00’da Frankfurter Tor’da başladı. Yaklaşık
on bine yakın insanın katıldığı yürüyüş boyunca enter-
nasyonal dayanışma sloganları ve Grup Yorum türküle-
ri hep bir ağızdan söylendi. Yaklaşık iki saat süren yürü-
yüş, Alman faşizmi tarafından katledilen sosyalistler ve
Rosa Luxemburg için yapılan anıtın önünde son buldu. 

Halkımız Gerçekleri Bizden Öğreniyor!
Londra Anadolu Halk Kültür Merkezi’nde her pazar düzenli olarak yapı-

lan halk toplantısının 21.si yapıldı. Londra Halk Cephesi’nin organize ettiği halk
toplantısı her hafta olduğu gibi bu hafta da kahvaltıyla başladı. Gerçeklerin sesi
Yürüyüş Dergisi’nden ırkçılığı anlatan bir yazı ve Öğretmenimiz köşesi okun-
du. 30 kişinin katıldığı toplantıya Berkin'in babası Sami Elvan’da katıldı.

Tutsaklarımızın El Emekleri
Her Yerde

İsviçre’nin St. Gallen Kantonunda bulunan “Doğu İs-
viçre Alevi Kültür Derneği”, “Simurg” Filminin gösteri-
mine İsviçre TAYAD Komitesi’ni davet etti. Filmin gös-
terildiği salonda masa açan İsviçre TAYAD’lılar tutsak
ürünlerini sergilediler. Film izleyicileri satın aldıkları tut-
sak ürünlerinin yanı sıra tutsaklar için bağışta da bulun-
dular. Film gösterimi sonunda TAYAD’lılar 15 Yürüyüş
Dergisi’ni de halka ulaştırdılar.

Yürüyüş

18 Ocak
2015
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Dolu bir trende yolculuk yaparken
tren görevlisi yanına gelip sadece se-
nin biletini kontrol ediyor. Gördüğü
kadarıyla tek siyah saçlı, kara gözlü
ve onların deyimiyle yabancı sınıfı-
na ait olan “kara kafalı” sensin, di-
ğerleri sarı saçlı, mavi gözlü açık ten-
li. 

Neden dolu bir trende sadece se-
nin biletine bakılıyor? Neden seni di-
ğerlerinden farklı görüyor?

Bu soruların cevabını aslında bi-
liyoruz. Çoğumuz bu olayı Avru-
pa'da toplu taşıma araçlarında yaşa-
mıştır, çünkü Avrupa'da günlük hayat
içerisinde çok büyük bir ırkçılık var-
dır. 

Irkçılık Nedir?
Irkçılık, bir ırkın diğer ırklardan

üstün görülmesidir. Mesela biz Türk-
lük dünyanın en iyi ırkı dersek ve di-
ğer ırk ve milliyetlerden (mesela
Kürt, Arap, Japon, Çinli, Afrikalı, Al-
man vb.) nefret edersek o zaman biz
ırkçı oluruz.

Irkçılık, Emperyalizmin
Politikasıdır!

Peki, ırkçılıkla emperyalizm ara-
sında ne bağ vardır? Irkçılık emper-
yalizm yapabileceği en kötü şeylerden
biridir. Emperyalizm kendi ülkesinde
yabancıları istemiyor. Onları sadece ça-
lıştırmak ve kendilerine hizmet ettir-
mek için getiriyor. Bizim bir çoğumuz
ya küçük yaşta Avrupa'ya gelmişizdir
ya da Avrupa'da doğup büyümüşüzdür.
Bizim ailelerimiz bundan 50-60 yıl
önce bizim geleceğimiz iyi olsun diye
Avrupa'ya gelip gece gündüz demeden
çalışmışlar. Patronları onları kullana-
rak, onları sömürerek çalıştırmışlar ve
bu sadece bir kaç kuruşa. Onlar çalış-
maya ve bütün eziyete katlanmaya de-
vam ederler; sırf kendi çocukların ge-

leceği iyi olsun diye.
Yani aslında şu an gör-
düğümüz Almanya,
Hollanda, Fransa, İs-

viçre, Avusturya, İngiltere, Belçika...
bizim emeğimiz sayesinde bu kadar
zengin olmuştur. Bu ülkelerin herşe-
yinde bizim emeğimiz vardır. Ve hala
da en kötü işlerde bizim annemiz ba-
bamız çalışıyordur; çünkü sadece pis
işlerine layık görüyorlar bizleri. 

Sonra bizlerle işleri bitince de de-
folup gidin ülkemden diyorlar. 

Bizleri ülkelerinden atmak için
herşeyi yapıyorlar. Okulda senin oku-
maman için bir sürü engel koyuyor-
lar önüne, yolda yürürken sadece sen
kimlik kontrolüne tabii tutuluyorsun,
oturumunu iptal ediyorlar ya da hiç
vermiyorlar ve baktı seni kovamadı ül-
kesinden, o zamanda öldürüyor. 

Yabancıları Kovamadığı
Yerde Öldürüyor!

Emperyalizmin ırkçılığı uygula-
mak için kullandığı başka bir yol ise
öldürmektir. 

Öldürdükten sonra da cenazeleri
vermeyip para kazanmak için oyalı-
yorlar. Belçika’da polis tarafından
vurularak öldürülen Ugur ve Süleyman
Aygün adlı iki kardeşinin  cenazeleri
ailelerine verilmedi. Morgta kaldıkla-
rı her gün için 140 euro morg parası ke-
sildi ve otopsisi bitmedi diye tam iki
yılı aşkın süre morgta tutuldu. Aile ce-
nazelerini alamadıkları gibi morgta kal-
dığı her gün için 140 euro borçlandı-
rıldı. Halk Cepheliler’in kampanyası
sonucunda cenazeler alınabildi. 

Hollanda'da polisler İhsan Gürz'ü
sırf Türkiyeli diye, bahane uydurup
gözaltına alıyor ve işkence ile katle-
diyor; sonra da polislerin döverek öl-
dürdüğü ortaya çıkmasın diye kalbi-
ni ve beynini alıp yerine peçeteler so-
kuyor. 

Alman emperyalizmi çeteler kuru-
yor yabancıları öldürtmek için. Şimdi
bu kurduğu NSU (nazilerin çetesi) ile

7 yılda 9 kişiyi öldürttü. Ve 7 yıl bu ci-
nayetlerin kim yaptığı ortaya çıkma-
mıştı. Sırf bu cinayetleri devlet kendi-
si yapmadığını göstermek için 2013 yı-
lında NSU çetesinin üyesi Beate Zscha-
pe'ı tutukladı. Tam iki yıldır katil ka-
dının mahkemesi devam ediyor (en son
1 yıl daha uzatıldı) çünkü yeterince de-
lil yokmuş ellerinde. Bunları sırf biz-
lere unutturmak içi yapıyorlar. Biz
unutursak o zaman Alman devleti ken-
di kafasına göre katil kadına ceza ver-
meyip serbest bırakacaktır. 

Sonuç Olarak
Emperyalizm ırkçılığı böyle yapı-

yor. Irkçılık emperyalizmin politikası-
dır. Kendi halklarını ırkçılıkla zehirle-
sin ki, emperyalistlerin diğer dünya
halklarını sömürülmesine, aşağılama-
sına, en pis işlerde en ucuz ücretle ça-
lıştırmasına razı olsunlar. Emperyalist
tekellerin emekçileri sömürüsüne kar-
şı emekçiler birlik olamasınlar. Em-
peryalistlerin başka ülkeleri “demokrasi,
medeniyet, uygarlık götürüyoruz” diye
işgal etmelerine seslerini çıkartmasın-
lar. Başka halkların sömürülmesine, top-
raklarının işgal edilmesine sessiz kala-
bilsinler. Bunları kendilerine bir meş-
ru bir hak olarak görebilsinler. 

Emperyalistler ırkçı politikalarla
kendi halklarını zehirlemeden başka
halkların sömürülmesini, aşağılan-
masını kabul ettirmezler... Kendi ırk-
larının diğer ırklardan üstün olduk-
larını söylerler ve buna halklarını
inandırırlar ki,  göçmen halkları en pis
işlerde en ucuza çalıştırmaktadırlar...
Onun için ırkçılık emperyalizmin
devlet politikasıdır. Kanunlarında
ırkçılığın yasak olduğuna inanmayın.

Biz onların köleleri olmayacağız.
Biz ve tüm göçmenler emeğimizle va-
rız ve hakkımızı istiyoruz. 

Kendi emeğimize sahip  çıkmalı-
yız. Irkçılığa karşı bizim de var ol-
duğumuzu haykırmalıyız. Hepimiz
Anadolu Gençlik saflarında ırkçılığa
karşı birleşelim! 

EN BÜYÜK TERÖRİST EMPERYALİSTLERDİR!

IRKÇILIK

18 Ocak
2015

Yürüyüş

Sayı: 452

555HALKIMIZI ZEHİRLEMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ!



“... En büyük hedeflerimize ulaşmanın, 
en büyük zaferlerimizi kazanmanın yolunun en küçük, 

en basit, en sıradan denilen işleri yapmakla, oturtmakla
başladığını ve aslında tamamlandığını öğrendik. 

Savaşın bu yanında savaşçının kişiliğindeki ısrar ve
kararlılığı öğrendik.” 

Besat Ayyıldız
25 Ocak – 31 Ocak

Özer Elmas:

İTÜ öğrencisiydi. Cephecilerin saf-
larında anti-faşist mücadeleye katıldı.
27 Ocak 1976’da faşistler tarafından
okul girişinde pusuya düşürülerek kat-
ledildi.

Turgay Koç:

28 Nisan 1966 Malatya doğumludur.
1980’lerin ikinci yarısında Elazığ Fırat
Üniversitesi öğrencisiyken mücadeleye
katıldı. Önce Dev-Genç’li, sonra Dev-
rimci Memur Hareketi’nin emekçilerin-
den oldu. Gözaltılar, tutsaklıklar yaşadı.

Yakalandığı hastalığın tedavisi için bulunduğu Fransa’da
27 Ocak  2003’te aramızdan ayrıldı.

Özer Elmas

Mehmet Tepe: 

İstanbul Kuştepe Lisesi’nde müca-
deleye başladı. Genç, militan bir Dev-
Genç’liydi. Bu lisedeki faşist işgalin kı-
rılmasında önemli rol oynadı. Faşistler
tarafından İstanbul Mecidiyeköy’de Ocak
1978’de katledildi.  

Mehmet Tepe

Besat Ayyıldız

Mehmet Topaloğlu

Bülent Dil:

28 Ocak 1998 Ada-
na’da kaldıkları eve dü-
zenlenen operasyonda
ölüm mangaları tarafından

katledildiler. 

Besat, 1966 Boğazlıyan-Yozgat doğumluydu. Lise
yıllarında Devrimci Sol’la tanıştı. 1988-89’da Ankara
Dil Tarih’te DEV-GENÇ örgütlenmesinde yer aldı.
Daha sonra İç Anadolu Bölgesi’nde çeşitli sorumluluklar
üstlendi. Gözaltı ve tutsaklıklar yaşadı.
1997’den itibaren kırsal alana geçti, son
olarak Akdeniz Bölgesi Kır Silahlı Pro-
paganda Birliği savaşçısıydı.  1976 Kay-
seri Pınarbaşı doğumlu Bülent, yurtdışında
İngiltere’de mücadeleye katıldı, 1997’de
gerilla olarak Akdeniz dağlarına çıktı.
1972 Adana doğumlu Mehmet, adli tu-
tuklu olarak girdiği hapishaneden devrimci olarak çıktı.
Kurtuluş Gazetesi’nin Adana bürosunda çalışıyordu.

Besat Ayyıldız

Turgay Koç

Mete Nezihi Altınay

Cömert Özen

Ali Duran Eroğlu

Tevfik Durdemir

Muharrem Özdemir

İmran Ayhan

Mustafa Aktaş

Karadeniz Recai Dinçel Kır Silahlı Propaganda Birliği komutan
ve savaşçılarından 7 gerilla, 30 Ocak 1996’da Sivas’ın Hafik İl-
çesi’nin Yukarı Asarcık Köyü yakınlarında oligarşinin askeri
güçleri tarafından kuşatıldıklarında direnerek şehit düştüler.

Cömert ÖZEN, 1966 Tokat Almus Durudere Köyü  doğum-
luydu. İstanbul’da Ümraniye, Kü-
çükarmutlu gibi çeşitli gecekondu
bölgelerinde görevler aldı. 1991
yılının ortalarında Tokat-Sivas böl-
gesinde gerillanın yapılanmasında
görevlendirildi. Şehit düştüğünde
birlik komutanıydı. 

Mete Nezihi ALTINAY,

1959 Mersin doğumludur. Devrimci Sol’un oluşumundan
itibaren hareketin saflarındaydı. Cunta yıllarında tutsaktı. 1986-
91 yılları arasında devrimci hareketin yeniden örgütlenmesinde
büyük emeği vardır. Şehit düştüğünde birliğin komutan yardımcılığı

görevini yürütüyordu.

Ali Duran EROĞLU, Tokat
Artova Garkın Köyü 1975 doğum-
luydu. Tokat Ticaret Lisesi’nde bir
taraftar olarak mücadelede yer aldı.
Sivas Katliamı’na karşı eylemlerin
örgütlenmesinde canla başla çalıştı.
1994’te gerillaya katıldı.

Tevfik DURDEMİR, Antalyalıydı. Uludağ Üniversitesi öğ-
rencisiyken, 1986-87 gençlik hareketinin öncü  öğrencilerinden
biriydi. 1991’de illegal alana geçti. Bu dönemde tutsak düştü.
Buca Hapishanesi’nde  gerçekleştirilen özgürlük eyleminin ar-
dından gerillaya katıldı.

Mustafa AKTAŞ, 1989-90’da Ankara DEV-GENÇ içerisinde
bulundu. 1991’de emperyalist savaşa karşı mücadelede tutuklandı.
Tahliyesinden sonra 1992 yılında gerillaya katıldı.

İmran AYHAN, 1966 Ağrı Tutak doğumluydu.
Azeri milliyetindendi. İlkokul öğretmeni olarak
mücadele içinde yer aldı, daha sonra gerillaya
katıldı.

Muharrem ÖZDEMİR, Tokat Vavru Köyü
1971 doğumluydu. Tokat Ziraat Meslek Yüksek
Okulu öğrencisiyken mücadelede yer aldı. 1994
başlarında gerillaya katıldı.

Cömert Özen

Mustafa Aktaş

Mehmet Topaloğlu

Bülent Dil

Mete Nezihi Altınay

Tevfik DurdemirAli Duran Eroğlu

İmran AyhanMuharrem Özdemir



Tevfik SDB savaşçısıydı. Ekip olarak 9 Nisan
1992 günü; bir sene önce aynı gün İzmir'de
bir üs kuşatmasında şehit düşen Faruk Bay-
rakçı ve Olcay Uzun yoldaşlarımızın he-
sabını sormak için çıkarlar yola. Hedefleri;
polis kolejinin kıdemli öğretmenlerini
taşıyan bir otobüstür. Eylem sırasında
çatışma olur. Hamiyet Yıldız yoldaşımız
bu çatışmada şehit düşer. Ali Rıza Kurt
ve Tevfik Durdemir ise Buca hapisha-
nesine getirilirler.

Tevfikler'in Buca'da kaldığı ilk dö-
nemlerde yoğun saldırılar yaşanıyordu.
Bu saldırılardan biri de açığa çıkarılan
bir tünel çalışmasının ardından gerçek-
leşmiştir. Hapishane idaresi tüneli bahane
ederek azgınca saldırır. Tek tek işkencelerden
geçirilen yoldaşlarımızdan bazıları tecrite alınır.
Tecrite alınanlar arasında Tevfik'le beraber, şehitle-
rimizden Ali Rıza Kurt, Celalettin Ali Güler, Bülent
Pak, Müjdat Yanat da vardır. Bir kaç gün sonra sürgüne
gönderilirler. 

Tevfikler’in yeni mevzisi Aydın Hapishanesi’dir
artık. Buca sürgünleri gidene kadar Aydın'da, PKK'li
tutsaklar ağırlıktadır. Sürgün yoldaşlarımızla, hapishane
idaresinin koyduğu statüler bir bir kırılmaya başlar.

Tevfikler Aydın'a sürgün edildiklerinde İzmir DGM'de
mahkemeleri devam ediyordu. Tutuklananların yargı-
landığı yerler dışındaki hapishanelerde kalmasına yasal
kılıf sağlayan genelgeler yayınlanmıştı. 1993 yılının
sonuna doğru tecrit genelgesi olarak geçen bu saldırıya
karşı; bütün hapishanelerde Devrimci Sol davası tutsakları
olarak Genel Süresiz Açlık Grevi Direnişimiz, zaferle
sonuçlandı. Bunun üzerine Tevfikler '94 başında Buca'ya
geri getirildiler. 

Buca'da bir çok yeni tutsak vardı. Yoldaşlarımızın
gelmesiyle daha bir güçlendik, geliştik.

21 Eylül Katliamı’ndan önce Buca'da erkek yoldaş-
larımızla iç görüş olanağımız yoktu. Onları ancak
avukat görüşünde görebiliyorduk. Tevfik'i de '95'in baş-
larında bu görüşlerde tanıdım. Orta boylu, geniş yüzlü,
utangaç bir görünümü vardı. Konuşması biraz dikkat
çekiyordu, belki de kırık dişinden kaynaklıydı. Tevfik'in
ön dişlerinden biri kırıktı.  Dışarıda bir eylem için taksi

kaldırmaya gittiklerinde, taksici direnince
dişi kırılmış ve taksicinin yarattığı vu-
kuattan dolayı o gün eylemi iptal etmek
zorunda kalmışlardı. Kırık dişinin böyle
bir anısı vardı. 

Tevfik'le sohbetlerimiz daha çok eği-
tim üzerine oluyordu. '95 başlarında Bu-
ca'da toplam sayımız 100-120 civarın-
daydı. Tevfik yöneticimiz ve eğitim so-
rumlumuzdu. "Nasıl bir eğitimci olmak"
konusunda emek harcıyordu. Eğitim iş-
leriyle ilgilenecek arkadaşlar için eğitim

programı hazırlamıştı. Mao-Seçme
Eserler'deki kimi yazılardan, dergi-

mizde çıkan perspektif yazılarına,
eğitimle ilgili okunacak diğer ki-
taplara kadar düzenlenmiş bir
programdı. Sohbetlerinde insan-
larımızın ufkunu nasıl genişlet-
memiz gerektiğine dair örnekler
veriyordu. Çok yönlü yetişmek-
yetiştirmek gerektiğine vurgu
yapıyordu. 

Herkese yetiyor, yetişebiliyor-
du Tevfik. Mesela sorardı "bir yol-

daşınla ne kadar sohbet ediyorsun?"
15-20 dakika sohbet edebilmişsek iyi

diyordu. Süreyi sormaktaki amacı, yol-
daşlarımızla ilişkilerimizin bir kaç cümleyle,

işlerin yapılıp edilmesiyle sınırlı olmamasını, paylaşımın
gelişmesini istemesindendi. Erkek arkadaşlar Tevfik'le
sohbetlerini anlatırlardı. Havanın bulutlu olmasından
başlayan bir sohbet saatlerce sürebilir, o sohbetlerin
içinde bağlılık, güven, açıklık, güzellikler boy verirdi.
Erkek yoldaşlarımız karşılıklı iki koğuşta toplam yüz
kişiydi. Tevfik bir çok insanımızın devrimci dinamiklerini,
güzelliklerini açığa çıkaranlardan olmuştur hep. Tevfik'le
olan sohbetlerimizde kitaplara olan sevgisini de göre-
biliyorduk. "Bir kitabın başına oturdum mu bitirmeden
kalkmak istemiyorum" diyor, bunun iyi ve kötü yanla-
rından bahsediyordu.Tevfik yoğun işlerinin arasında
okumaya da yazı yazmaya da zaman ayırabilirdi. Çok
güzel yazardı. Mütevazilik üzerine, düzen-devrim
çelişkisi üzerine yazdığı yazılar hala aklımdadır. Mesela
yataktan kalkarken yaşanan "5 dakika daha mı fazla
uyusam" düşüncesindeki düzen-devrim çelişkisini öyle
bir anlatırdı ki, ikna olmamak mümkün değil. 

Tevfik her sabah en erken kalkanlardandı. Bir çok
arkadaşımız her sabah uyandıklarında, onu masanın
başında işini yaparken gördüklerinden bahsederdi.

Tevfik'in sohbetlerinden yaşamındaki bir çok ayrıntıya
kadar, hemen her davranışının bir tek amacı vardı.
Devrimi güçlendirmek... Mesleği devrimcilikti ve bunu
24 saat yerine getiriyordu. Anısı önünde saygıyla eğili-
yorum.

Bir Yoldaşı Tevfik Durdemir’i Anlatıyor 

24 SAAT DEVRİM İÇİN
ÇALIŞIYORDU TEVFİK 

Anıları Mirasımız



Kendimi hiç akşam olmayacak

Bir gündoğumu için saklıyorum

Kendime kendim olmamayı yasaklıyorum

Yasak artık bana çaresiz kalmak

Yasak bana bocalamak

Olmayanda eriyip gitmek yasak bana

Yasak bana geceysem gündüzmüşüm gibi

Bir gül pembeliğinde uyumak

Zor bir şeyi umduğumu biliyorum

Yasak bana tükenmişi korumak

Her çeşit umutsuzluk yasak bana

Durmuşum, umudumu sürdürüyorum

Bir ağaç altında göğü seyrediyorum

İçimde ne ölüm, ne yaşam korkusu var

Korku bütün yasak bana, 

yasak bana bitmişlik

Bütün yol kavşaklarında, dönemeçlerde

Kendimi bir namlu gibi dosdoğru çiziyorum.

AFŞAR TİMUÇİN

Şiir

“Bir Devrimci Sol’cu, ‘Ben varsam
mücadele devam ediyor.’ şiarıyla hareket
edendir.”

(Devrimci Sol Merkez Komite Üyesi
Niyazi AYDIN)

Özlü Söz

Dünyayı Düzeltmek İçin
Adam, bir haftanın yorgunluğun-

dan sonra, pazar sabahı kalktığında
keyifle eline gazetesini alıp bütün gün
miskinlik yaparak evde oturacağını
hayal ediyordu. Tam bunları düşü-
nürken oğlu koşarak geldi ve parka
ne zaman gideceklerini sordu. Baba,
oğluna söz vermişti; bu hafta sonu
parka götürecekti onu ama hiç dışa-
rıya çıkmak istemediğinden bir baha-
ne uydurması gerekiyordu. Sonra
gazetenin promosyon olarak dağıttı-
ğı dünya haritası gözüne ilişti.

Önce dünya haritasını küçük par-
çalara ayırdı ve oğluna uzattı:

- Eğer bu haritayı düzeltebilirsen
seni parka götüreceğim! dedi. Sonra

düşündü:

- Oh be, kurtuldum! En iyi coğ-
rafya profesörünü bile getirsen bu
haritayı akşama kadar düzeltemez!

Aradan on dakika geçtikten son-
ra oğlu babasının yanına koşarak
geldi:

- Babacığım, haritayı düzelttim.
Artık parka gidebiliriz! dedi.

Adam önce inanamadı ve görmek
istedi. Gördüğünde de hayretler için-
deydi ve oğluna bunu nasıl yaptığı-
nı sordu.

Çocuk: 

- Bana verdiğin haritanın arka-
sında bir insan resmi vardı. İnsanı
düzelttiğim zaman dünya kendili-
ğinden düzelmişti...

Kıssadan Hisse

Başarmak istersen üç yaşlıdan öğüt al.
(Çin Atasözleri)

- Bir işe başlamadan önce, o işi daha iyi
yapanların olduğunu düşünüp onlardan fikir-
lerini almak, yapacağın işte daha başarılı
olmanı sağlar...

Atasözü

Nalıncı keseri gibi kendine yontmak

- Hemen her işte kendi çıkarını düşüne-
rek hareket etmek.

Deyim



ÖÖğretmenimizğretmenimiz

Emperyalistler, işbirlikçi oligarşiler,
burjuva ideologları,

burjuva ideolojisi ile yoğrulmuş
oportünistler, revizyonistler 

her şeyi tahrip edebilir, 
bütün dünyanın bildiği gerçekleri 
çarpıtabilir ve puslandırabilirler.

Ama kanla yazılmış, uğruna
yüzlerce şehit ve binlerce tutsak

verilmiş, bunlarla halkın
belleğine kazınmış bir tarihi

silebilecek güç yoktur. 
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BERKİN ELVAN’IN VE UĞUR KAYMAZ’IN 
KATİLLERİ CEZALANDIRILSIN!

BERKİN ELVAN’IN VE UĞUR KAYMAZ’IN 
KATİLLERİ CEZALANDIRILSIN!

Halk Cephesi 

Berkin Elvan’ın

Mezarında

Diyarbakır’da Berkin Elvan

ve Uğur Kaymaz için adalet

isteyen Halk Cephelilere

polis saldırısı

Kürdistan Halk CephesiUğur Kaymaz’ınMezarında

Berkin’den Uğur Kaymaz’a
Katliamların Hesabını Soracağız! 

Edirne’den Kürdistan’a 
Adalet Mücadelesini Büyütüyoruz!

Berkin’den Uğur Kaymaz’a
Katliamların Hesabını Soracağız! 

Edirne’den Kürdistan’a 
Adalet Mücadelesini Büyütüyoruz!


