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Adaletsizlikten çatlayan hayata
Fıratça taşınır ancak halkın adaleti
Yolu yok başka:
Tanya'dan yadigar ne varsa
Tereddütsüz kuşanılacaktır şimdi
Yokluktan daha büyüktür çünkü öfkemiz.
Kuşanılan tarihin cüretidir,
Kuşanan halkın cevahiridir
Kuşanan
Ve kuşanılan

Candır...

Sorulan

Ve sorulacak olan

Halk çocuklarının hesabıdır...

Zaman

İşte o zamandır!

Ve davranan

Hep olduğu gibi

Mahir Hüseyin Ulaş'tır...

TANYA’DAN YADİGAR NE VARSA



İİ ç i n d e k i l e r
23 Gençlik Federasyonu’ndan:

Gençlik kimdir?
Üniversitelileri neden
örgütlemeliyiz?

24 Liseliyiz Biz: Halk için adalet,
liseliler için eğitim istiyoruz! 

25 Hayatın Öğrettikleri:
Senin neferin olayım Parti’m...

26 Halkın Hukuk Bürosu:
Halk kendi yasalarını yapıyor!

28 Devrimci Okul: Sıradanlaşmak

31 Halk Düşmanı AKP:
Halk düşmanı AKP
devşirmecidir!

32 Kürdistan’da Tek Yol Devrim:
Emperyalizmin
kumandasında kazanılan “zafer”
Kürt halkına özgürlük değil,
emperyalizme bağımlılık getirir 

34 Devrimci İşçi Hareketi:
AKP, kanımızı emen,
alın terimizi sömüren
patronların hamisidir

38 Röportaj: 14-15 Şubat’ta
Kamu Emekçileri
Kurultayı’nda sorunlarımızı ve
çözümlerimizi tartışıyoruz

40 Direnen Sarıyer Belediyesi işçileri

tüm haklarını kazandılar!

4 DHKC: Meydanlardan saraylara
her yerde karşınızda bizi
bulacaksınız!

7 “Saraylar saltanatlar çöker,

kan susar bir gün zulüm biter”

9 Dilekçeden namlulara kadar

adaletin sesi o meydanlarda
olacak!

11 Aradığınızı bulamadan

o sizi bulacak! 

13 Adalet İstiyoruz:
Biz halkız! Halkı
yenemezsiniz, halkı

öldüremezsiniz!

14 Halk kurtuluş savaşçıları

7 milyarın gücüdür!
16 Reformizm, revizyonizm,

oportünizm, Kürt milliyetçiliği
halkların hiçbir sorununu
çözemez: Biz çözeriz!

17 Düzen içi hiçbir çözüm
halklara umut olamaz!

21 Sol’un Köşe Taşları: Yetti artık

işçi sınıfına ettiğiniz ihanetler!

Berkin’in Katillerini
Cezalandırmazsanız

Her Yerde Savaşçılarımızın
Namlularıyla Karşılaşırsınız!

41 Halkın Mühendis
Mimarları:
AKP’nin TMMOB’a
saldırılarına karşı

2 günlük açlık grevindeyiz!

42 TAYAD’lı Ailelerden:
Hapishanelerde hasta
tutsakların ölümü
katliama dönüştü!

44 Röportaj: 30. yıl konserlerine
gönüllüler ordusuyla
hazırlanıyoruz!     

46 Sanatçıyız Biz: Umut halkta,
halkın ideolojisinde

47 Bu Halk Bu Vatan Bizim:
Bu vatana nasıl kıydılar!

48 Umudun sesi Yürüyüş’le
zafer daha yakın!

50 Mahallemizde çetelere ait tüm
odakları dağıtacağız!

51 Katil Mehmet Ağar’ı
aklamak için faşist
yasalarını bile çiğniyorlar!

53 Avrupa’da Yürüyüş:
Yasaklanan Grup Yorum
konseri Amsterdam
Meclisi’nde tartışıldı!

55 Kulağımıza Küpe Olsun

56 Yitirdiklerimiz...

DUYURU
Yürüyüş'ün 1 Şubat 2015 tarihli 454. sayısında AKP'nin

gerici eğitim sistemine karşı çeşitli Alevi dernek ve
kurumlarının 8 Şubat'ta Kadıköy'de yapacağı mitinge Liseli
Dev-Genç olarak "Parasız, Bilimsel, Demokratik Halk
İçin Eğitim İstiyoruz! Liseliler, 8 Şubat'ta Kadıköy'de Li-
seli Dev-Genç Saflarında Birleşelim!" çağrısı yapılmıştı... 

Bu mitingin düzenleyicileri arasında İzzettin Doğan'ın
başını çektiği Alevi bezirganlığı yapan ve AKP'nin iktidarı
boyunca AKP'nin riyakar, faşist, halk düşmanı politikaları-
na destek veren Cem Vakfı da bulunduğu için Halk Cephesi
olarak mitinge katılınmayacaktır!

Tüm halkımıza duyurulur!

HALK CEPHESİ

KAPILARIN ARDINDA 

HALK VAR!
Demokratik kurumlara ve 

evlere yap ılan bask ınlara karş ı  

YER: GALATASARAY LİSES İ  ÖNÜ
TAR İH: 11 ŞUBAT 2015

SAAT: 19.00

HALK CEPHES İ

Taksim’deyiz. ..



Ölü yaralı yok diyor egemenler...
Teselliye bakın. 

30 Ocak saat 14.30’dan itibaren
İstanbul polisi siyasi ölüdür artık. 

Bizim de yasalarımız var demiş-
tik.

Savaşçılarımız meydanlarda ya-
zıyorlar yasaları.

Tarihe tanıklık eden meydanlarda,
adalet talebimizi aramaya devam
edeceğiz. 

Dilekçeden namlulara kadar... her
yolu denedik denemeye devam ede-
ceğiz...

Adaletin sesi meydanlarda olacak.
Meydanlardan kaçsanız, saraylarınızın
kapısında olacak namlularımız. 

Adalet istiyoruz. Bundan sonra;
Taksim’de ve tüm meydanlarda adalet
arayan savaşçılarımızın silah seslerini
dinleyeceksiniz..

Eylemimizin hedefi; AKP’nin
meydanlarda halka TOMA’larla, zırhlı
araçlarla, tazyikli suyla, gaz bomba-
sıyla, copla saldıran halk düşmanı,
işkenceci polis kurumudur.

Eylemimizin amacı; 14 yaşındaki
Berkin Elvan’ı yakın mesafeden nişan
alarak başından gaz tüfeği ile vurarak
katleden katil polislerin yargılanma-
sıdır!

Talebimiz; ADALETTİR!
TÜRKİYE’NİN MEYDANLA-

RINDAN DÜNYANIN MEYDAN-
LARINA SESLENİYORUZ !

TÜRKİYE’DE ADALET YOK-
TUR. BİZ SAĞLAYACAĞIZ! 

Bir AKP’li çıksın ve tüm halka
bu düzende adaletin var olduğunu
söylesin... Adaletin var olduğuna
kimseyi inandıramazsınız!

600 gündür Berkin Elvan’ın ka-
tilleri yargılanmıyor. Katiller ellerini
kollarını sallayarak halka gaz sık-
maya, cop vurmaya, işkence yapmaya
devam ediyorlar.

İŞTE MEYDANLAR, İŞTE BİZ;
kavganın meydanlarında adalet arı-
yoruz. 

Adaleti Biz Sağlayacağız

Bundan sonra meydanlardan sa-
raylara Cepheliler’in adalet arayan
namlularıyla karşılaşacaksınız. 

Adaletsizlik sürdükçe bu mey-
danlar hiç boş kalmayacak!

AKP’nin Polisleri
Suçludur, İşkencecidir,
Katildir!

Polis faşizmin bekçiliğini yapı-
yor... Tüm halkımız tanıktır: Halkın
en meşru, en demokratik her türlü
talebi polisin en vahşi terörüyle bas-
tırılıyor. Son üç hafta içinde Cizre’de
üçü çocuk 6 kişiyi katletti. Tek bir
polis yargılanıyor mu? Hayır! Fakat
12 yaşındaki çocuklar Berkin Elvan
gibi gaz tüfekleriyle katledilmeye
devam ediyor... 

Düzenin bekçileri ne vatanı, ne
halkı, ne onuru savunamazlar. Vatan
ve halk için, onur için dövüşmeye
ve bedel ödemeye yalnız DEVRİM-
CİLER cüret edebilir.

Bakın tek bir savaşçı karşısında
tek bir mermi sıkamadılar. Hepsi

Meydanlardan Saraylara Her Yerde
Karşınızda Bizi Bulacaksınız!

Berkin Elvan’ın Katillerini Cezalandırmazsanız
Her Yerde Savaşçılarımızın
Namlularıyla Karşılaşırsınız

600 gündür ADALET istiyoruz; ADALET yok! 
Faşist devlet kendi yasalarını dahi uygulamıyor. Adaleti biz sağlayacağız!

30 Ocak 2015 Cuma günü saat 14.30 civarında Berkin Elvan’ın katillerinin yargılanması için Taksim
Meydanı’ndaki halk düşmanı, işkenceci polislerin TOMA’larla, zırhlı araçlarla karargâh kurduğu

bekleme noktasına bir Cephe savaşçısı tarafından silahlı saldırı gerçekleştirilmiştir. 

Tarih: 31 Ocak 2015                                                     Açıklama: 441

DEVRİMCİ HALK 
KURTULUŞ CEPHESİ

Basın Bürosu

Yürüyüş

8 Şubat
2015

Sayı: 455
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sindi, siper aldı, saklandı. 

Bunun telaşıyla hızla emniyet
açıklama yapmak zorunda kaldı…
Açıklamanın özü şu “vallahi billahi
biz de sıktık ama kaçtı işte.” Sadece
ortaya çıkan korkularını ve çaresiz-
liklerini kapama telaşının sonucuydu
bu da. Bir şarjör boşalttı savaşçımız...
Hiçbiri yoktu ortada. 

Taksim Meydanı’na en meşru ta-
leplerini istemek için çıkan herkese
neden saldırıyorsunuz? 

Berkin Elvan için adalet isteyen-
lere neden saldırıyorsunuz? 

Siz, 14 yaşındaki çocuklarımızı
katledin biz susalım mı? Adalet is-
temeyelim mi? 

Diyor ki Egemenler
Ölen Olmadı...
Teselli Budur
Bu Ülkede Adalet
Siyasi Olarak Ölmüştür

Faşizmin polisleri siyasi olarak
ölmüştür. 30 Ocak Cuma günü  saat
14.30’dan itibaren İstanbul Polis Teş-
kilatı siyasi ölüdür artık...

Polis, hırsızların, arsızların, ka-
tillerin çürümüş düzenini savunmak-
tadır. Hırsızların saraylarını, kutularla
para saklayanları korumaktadır.  Bu-
nun için siyasi olarak ölmüştür...

Moral olarak ölmüştür... 

Ölümü göze almış bir savaşçının
karşısında yerinizden bile kıpırda-
yamazsınız.

Silahlarınız, teknik araç gereçle-
riniz, sonuna kadar boşaltılmış şar-
jörlerin karşısında boşa çıkmıştır. 

Fedayı göze almış savaşçılarımız
karşısında çaresizsiniz. 

Üzerinize doğrulttuğumuz silahlar
“eski”, “müzelik” vb. demagojisi de
sizi kurtaramaz.

İlk eylemde silah eskiydi dediniz...
Şimdi takır takır saydırdı işte mer-
mileri... Silah bozuk falan da değildi.
Öylesine acınacak durumdasınız ki
bir silahın modelinin eski olmasından
dahi medet umuyor; kendi sinmiş
ve çaresiz halinizi bununla kapatmaya
çalışıyorsunuz.

Feda ve cüret en büyük iki sila-
hımızdır.

Siz çürüyorsunuz... Haksızsınız...
Hırsızsınız… Katilsiniz... Korkuyor-
sunuz.

Taksim’in Göbeğinde
Onlarca MOBESE’nin
Önünde Onlarca Polisin
Karşısında Hesap Soran
Adalet Arayan
Cephelinin  Cüretidir!

Biliyoruz kazanmak için cüretli
olmalıyız. Daha fazla cüret ve ka-
rarlılıkla faşizmi yeneceğiz. Cüretin
kaynağı ideolojik netliktir...

Siyasi ve ideolojik önderliğini
emperyalizmin yaptığı;

1- Teslimiyet

2- Uzlaşma

3- Tasfiye dayatmaları karşısında
tek çözüm savaşmaktır. Savaşaca-
ğız.

Dayı’mızın da dediği gibi; cesaret
“ben yapabilirim” demek, cüretli
olmak ise “Sadece Cepheliler ya-
pabilir” diyebilmektir. İşte bu cüretle
hareket ediyoruz. 

Burjuva, reformist, parlamenterist
hiçbir güç, bağımsızlık, demokrasi,
ulusal sorun, toprak sorunu, adalet-
sizlik, yoksulluk gibi devasa sorunları
çözemez, bu ekonomik, siyasi tabloyu
değiştiremez. Biz değiştiririz. İddia-
mızın dayanağı, devrimci bir prog-
rama, devrimin yolunda yürüme cüret
ve kararlılığına, her koşulda müca-
deleyi sürdürme iradesine sahip olu-
şumuzdur.

Cüret ve fedakarlığın temsilcisi
Cephe’dir. Baştan ayağa feda, baştan
ayağa cüret savaşçılarımızla kaza-
nacağız. 

‘İrade, Cüret ve Emektir.’ Cüretin
sınırlarını aştık. Emeğimizle her şeyi
yaratacağız. 

Cüret, direniş, savaş, her zaman
bizim ilkemiz olmaya devam ede-
cek.... Ve tek başına kalabilme cüre-
timizi büyüteceğiz. 

Onlarca polisin karşısına tek bir
Cepheli çıkıp silahının son mermisine

kadar adalet arıyor... 

Bu fedayı kuşanmış Cepheli’nin
yüreğidir... Cüretidir, hesap sorma
bilincidir. İktidar iddiasıdır. 

Bu cüretle savaşan Cepheliler’i
asla yenemezsiniz... 

Tek bir kadın savaşçımız halka
yasakladığınız o meydanlarda sizi
beyninizden vurup çıktı!..

O SAATTEN SONRA O MEY-
DANDAKİ TÜM POLİSLERİNİZ
SİYASİ ÖLÜDÜR ARTIK. 

Tek bir savaşçının cüreti karşısında
kılınızı kıpırdatamadınız... 

Özde ve biçimde cüretli savaşımızı
büyüteceğiz. 

Yarattığımız tüm İlk’ler ve dev-
rime kadar sürecek ‘Tekrar’lar la biz
kazanacağız. 

Düzenin bekçileri ne vatanı, ne
halkı, ne onuru savunamazlar. Vatan
ve halk için, onur için dövüşmeye
ve bedel ödemeye yalnız DEVRİMİN
KADROLARI cüret edebilir.

İstemek cürettir. Adalet istiyoruz.

Adalet için  kararlı ve bedel öde-
meye hazırız. 

Barikatın üzerine yürüyen cüret
bizimdir.

Mahir; tarihsel kopuşun önderli-
ğidir... Mahir; Marksizm-Leninizm’in
evrensel ilkelerinin savunucusu ve
Türkiye devriminin kendi yolunun
mimarı olarak ölümsüzdür... Mahir,
Cephe’nin ve Kızıldere’nin tered-
dütsüz komutanı olarak ölümsüzdür...
Dayı; devrimin ihtiyaçlarına cevap
veren iradenin, cüretin adı olarak
ölümsüzdür... Mahir ve Dayı; devrim
yolundan sapmamanın önderleridir.
Buradan aldığımız güçle yeni yepyeni
ve hiç eskimeyen eski tarzımızla sa-
vaşıyoruz. Savaşmaya devam ede-
ceğiz. 

Teslimiyete karşı direnerek, yoz-
laşmaya karşı örgütlenerek, çürüyene
karşı devrimci değerleri sahiplenerek,
cüretkarlık ve uzlaşmazlık gelenek-
lerimizle umudu büyütüyoruz!

SÜRECİMİZİ CÜRETLE OMUZ-
LAYAN KOMUTANIMIZLA SA-
VAŞÇILARIMIZLA HESAP SORU-
YORUZ...

8 Şubat
2015

Yürüyüş
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Katil İşkenceci Polislere
Sesleniyoruz

Halka saldırmaktan, işkence yap-
maktan vazgeçin. 

Adalet arayanlara saldırmaktan
vazgeçin! 

Sizi, 14 yaşındaki Berkin Elvanları
katletme talimatı veren Tayyip Er-
doğan koruyamaz... Halka ve dev-
rimcilere karşı suç işlemekten vaz-
geçin... Berkin’in katillerini bize tes-
lim edin... 

Katilleri Koruyan AKP’ye
Sesleniyoruz!

Şimdi biz meydanlardan çıkıp ge-
liyoruz... Saraylarınızın kapısına da-
yanıyoruz.

“Olağanüstü önlemlerle” koru-
maya aldığınız meydanları size dar
edeceğiz... 

Sarayların içine yaptırdığınız sı-
ğınaklarınız sizi korumaya yetme-
yecek! 

Halk çocuklarını katletmekten
vazgeçin. 

Katilleri korumaktan vazgeçin...
Berkin’in katillerini istiyoruz!

Katillerin cezalandırılmasını is-
tiyoruz... 

KAHROLSUN FAŞİST AKP
DİKTATÖRLÜĞÜ! 

YAŞASIN HALKIN ADALETİ!

DEVRİMCİ HALK
KURTULUŞ CEPHESİ

Gözaltılarınız Berkinlerin
Sesini Susturamaz!

Kadıköy’de 30 Ocak’ta da stant
açan Halk Cepheliler “Onbeşinde
Bir Fidan Umudun Çocuğu Berkin
Elvan” kitabının toplu dağıtımını ya-
parken, polis saldırarak 10 Halk Cep-
heli’yi ve 4 SDP’liyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınanlar Kadıköy Rıh-
tım Karakolu’na götürüldüler. Göz-
altılardan sonra ise Dev-Genç’liler
aynı yere tekrar masa açarak gözal-
tıların devrimcileri yıldıramayacağını
gösterdiler. Kitap satışına devam
edildi. Gözaltına alınan 14 kişi ise
gece serbest bırakıldılar.

Adaleti Söküp Alacağız!
1 Şubat tarihinde AKP’nin katil

polisleri hem Taksim’i hem Kadıköy’ü
abluka altına aldılar. Taksim’de
“15’inde Bir Fidan Umudun Çocuğu
Berkin Elvan” kitabını satan 10 Dev-
Genç’liyi gözaltına aldılar. Kadıköy’de
önceki gün Dev-Genç’in masa açmak
istediği yere 50 çevik kuvvet konuş-
landırdılar. 4 akrep, TOMA’lar ve bin-
lerce resmi-sivil katil sürüsü Bahariye
Caddesi ve çevresini sardı. Dev-Genç'li-
ler  polisin Taksim'de ve Kadıköy'de
yaptığı saldırı ve ablukayla ilgili açık-
lama yaptı. Yapılan açıklamada: "Son
2 haftada gözaltına alınanların sayısı
150’yi aştı. Ne değişti? Biz bir kere
ilan ettik, Berkin adalete doyuncaya
kadar susmayacağız! Bu adalet sava-
şıdır. Ve dilekçeden namluya kadar
her yolu deneyeceğiz!" diyerek mü-
cadelelerini sürdüreceklerini belirtti.

Berkin’in
Katillerinden de Kadıköy
İşkencecilerinden de
Hesap Soracağız!

Günlerdir Kadıköy’de Dev-
Genç'lilerin standına saldıran polis
2 Şubat’ta birkez daha saldırdı. Dev-
Genç’li; Mustafa Koçak, Sercan
Ayzit, Diren İdil Civelek ve Uğur
Karakaş’ı gözaltına aldı. Dev-Genç’li-
ler, halkı Bahariye Caddesi Yapı
Kredi önüne devrimcileri sahiplen-
meye çağırdı. 

4 gündür Dev-Genç’lilere saldır-

maya devam eden Ber-
kin’in katilleri 3 Şubat’ta
da Dev-Genç’in açacağı
masaya saldırıp 4 Dev-
Genç’liyi gözaltına aldı. 

D e v - G e n ç ’ l i l e r ;
“Tüm halkımızı Dev-
Genç’lileri sahiplenmeye
Kadıköy Bahariye Cad-
desi Yapı Kredi önüne bekliyoruz!
Berkin’in katillerinden, çocuklarımızı
katledenlerden korkmuyoruz tüm
halkımızı bu katillere karşı direnişi-
mize desteğe çağırıyoruz!” diyerek
direnişi sürdüreceklerini belirtti.

Yürüyüş
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Berkin’in Katilleri Berkin’in Kitabına Dahi Tahammül Edemiyor
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Saraylar, saltanatlar bugüne ka-
dar egemenlerin gücünün, ihtişa-
mının bir parçası olmuştur. Sa-
rayların büyüklüğü, güzelliği, ülke
egemenlerinin ne kadar zengin ve
kudretli olduğunun bir göstergesi
olarak yansıtılmıştır günümüze.
Mısır piramitlerinden saraylarına,
İngiliz saraylarından şatolarına,
Osmanlı saraylarından yalılarına...
uzanan bu ihtişamın, bu garabetin
dayandığı yer, elbetteki halkın
yoksullaştırılması ve daha da sö-
mürülmesiydi.

Ve tarih, sarayları, saltanatları,
yerle bir edenlerle birlikte anılmıştır.
Her ne kadar yazmasalar da ege-
menlerin tarih yazıcıları, bu gerçekler,
halkın öykülerinde, destanlarında,
şiirlerinde, türkülerinde ifadesini bul-
muştur. Ve yüzlerce yıl kuşatılmış
tüm saraylar, "yalınkılıç-yalınayak"lı-
lar tarafından yerle bir edilmişler;
ne şah koymuşlar ne de sultan...

Yüzyıllar öncesinde Asya'da, kent-
lerde, kalelerde ve saraylarda kuşat-
malara, isyanlara ve herhangi bir sal-
dırıya karşı haberleşmek için işaret
kuleleri kullanılmıştır. Bu kulelerde
ateş yakılması, kentin ya da kulenin
düştüğü anlamına gelirmiş. Zulme,
sömürüye isyan eden yoksul halk,
düşmanın karşısında askeri anlamda
zayıftır, güçsüzdür. Bir anda birden
çok kenti kuşatmalarının teslim al-
malarının imkanı yoktur. Halkın ya-
ratıcı gücü de burada ortaya çıkmak-
tadır. Sayıca az olan halk ve önderleri,
çareyi saraya sızıp, işaret kulesini
ateşe vermekte bulur. Sarayın düş-

tüğünü sanan diğer kentler, kendilerini
kuşatan halka kendiliğinden teslim
olur. İktidarları çok uzun sürmese
de, yoksul halk, egemenlere karşı
büyük bir zafer kazanmıştır.

Bu durum, bugün de çok farklı
değildir aslında. Her ne kadar emper-
yalizm çağında yaşıyor olsak da, ege-
menlerin sarayları-saltanatları hiç bit-
memiştir. Onlardan birisi de, Osmanlı
artığı, saray soytarısı R. T. Erdoğan'dır.

O da tüm egemenler gibi, sömür-
düğü, aç-açıkta bıraktığı, yoksul
halkın parasıyla kendilerine "Ak-
Saray" yaptırmıştır. O "Ak-Saray"da
milyonlarca yoksul halkın emeği,
madenlerde katledilen yüzlerce iş-
çinin kanı, binlerce inşaat işçisinin
canı ve dahi açlıktan ölen onlarca
çocuğun çalınan gelecekleri vardır.

Tüm Şatafatına Rağmen 
AKP Halktan Korkuyor

Onca ihtişama, görkeme rağ-
men, R.T. Erdoğan, halktan korku-
sunu gizleyemiyor. Milyarlarca lira
harcayıp yaptırdığı 1150 odalı "Ak
Saray"ın altı sığınak ve tünellerden
geçilmiyor. Bunu da yeterli görme-
miştir ki, "Ak Saray"ı özel birliklere
korutturmaktadır. Sanılmasın ki, tüm
bunlar olası bir saldırı için hazırlan-
mıştır. R.T. Erdoğan ve AKP için
artık "olasılık" yoktur. Gerçeklik var-

dır. Bu gerçeklik, halkın artan öf-
kesi, yönetememe krizi ve tabii
ki, Cephe'nin, tüm bu gerçekleri
iradi olarak zorlamasıdır.

R.T. Erdoğan'ı ve emperyalist
efendilerini asıl korkutan, yeni bir
ayaklanmanın gerçekleşmesi ve
Cephe'nin buna iradi müdahalede
bulunabileceği olgusudur. AKP, ik-
tidarda kaldığı her geçen gün, yö-
netememe krizini daha da büyüt-
mektedir. Bu krizi aşmasının bir
yolu da yoktur. Emperyalizm,
AKP'nin alternatifini ortaya çıka-
ramadığı için, iradi bir müdahalede
bulunamamaktadır. Tüm bu aç-
mazların içinde büyüyen, gelişen,

Dolmabahçe eylemi, salt
hesap sorma eylemi değildir.

Aynı zamanda feda
eylemidir de... Feda ve feda

eylemi şekilsel bir olgu
değildir. Onun için belli bir
kalıba, sınıra hapsedilemez.
Feda bugün genel anlamıyla
her şart, koşul altında silahlı

mücadeleyi büyütmek,
sürdürmek için atılan

adımların hepsidir.

Muhammed Mehdi'nin hak sancağını
Çekelim bakalım nic'olursa olsun 
Teber çekip münkirlerin kanını 
Dökelim bakalım nic'olursa olsun 

Müminleri bir katara dizelim
Güruh güruh şu alemi gezelim
Münkirlerin sarayını bozalım
Yıkalım bakalım nic'olursa olsun

Pir Sultan Abdal

‘Saraylar Saltanatlar Çöker,
Kan Susar Bir Gün Zulüm Biter’

İstanbul Anadolu Adalet Sarayıİstanbul Dolmabahçe SarayıTayyip Erdoğan’ın Ak Saray’ı
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her alanda örgütlenip mücadeleyi
büyüten bir tek Cephe vardır.

Yeni ayaklanmalar, halkın biriken
öfkesinin patlaması an meselesidir.
Fakat bu, Cephe için öngörünün dı-
şında, iradi bir hedef olarak ortaya
konulmuştur. Yeni ayaklanmalara ön-
cülük edebilecek kadroları, savaşçıları
yaratma çabası içerisine girmiştir. R.T.
Erdoğan'ı yer altında sığınak yapmaya
zorlayan işte bu gerçeklerdir.

Cephe'nin yükselişi engellenemez.
Çünkü, zulmün, baskının, açlığın,
yoksulluğun arttığı, milyonların adalet
arayışı içerisinde olduğu bir yerde,
her koşulda, halkın her türlü sorununa
cevabı alabilecek tek örgütlenme
Cephe'dir. İktidar iddiası, devrim he-
defi Cephe'yi her alanda güçlü kıl-
maktadır.

Dolmabahçe Eylemi, 
Devrimci Savaşı 
Büyütmek İçin Yakılan 
İşaret Kulesidir

"2015 yılı da bizim olacak" de-
miştik. Yeni yılın ilk günü, bu iddia-
mızın gerçekliğini hesap soran eyle-
mimizle ortaya koyduk. 1917'den
beri "Kışlık Sarayları" yakmaya de-
vam ediyoruz.

Berkin için, halk için adalet isti-
yoruz. Adalet arayışımız, devrimci
mücadeleyi büyütme hedefimizdir.

Milyonlarca halkın adalet arayışına
cevap almak için, tutuşturduk kuleleri.
Ya teslim olacaklar ya teslim ala-
cağız hepsini.

Dolmabahçe eylemi için çok şey
söylendi, çok şey yazılıp çizildi. Ama

hiç kimse gerçeği söyleyemedi.
"Bomba patlamadı", "Silah 2.
Dünya Savaşı'ndan kalma idi,
tutukluk yaptı." "Kahraman po-
lisimiz saldırganın üstüne atla-
yarak, kıskıvrak yakalandı" vb.
vb... Daha fazlası da söylendi.

"Patlamayan bomba", "Tutuk-
luk yapan silah", bu ülkenin Baş-
bakanı'na; "Biz korkmuyoruz,
ofisimize yürüyerek gidiyoruz"
dedirtmek zorunda bıraktı. Gün-
lerce "patlamayan bomba", "tu-
tukluk yapan silah" konuşuldu

burjuva basında. Ya bir de patlasaydı
o bomba. Ya ateş alsaydı o silah...
Ya ateş alsaydı...

Yanılıyorlar, kendilerini aldatı-
yorlar. Ortada ne "patlamayan bomba"
ne de "tutukluk yapan silah" var. Bir
kere yakıldı sarayın işaret kulesi.
Artık bütün şehirler, bütün karar-
gahlar, teslim olmak zorunda. Ya
teslim olacaklar ya da teslim alacağız
hepsini.

Feda Savaşçılığı
Gelişmeden Devrimci 
Savaş Büyütülemez 
Sürdürülemez

Dolmabahçe eylemi, salt hesap
sorma eylemi değildir. Aynı za-
manda feda eylemidir de... Feda
ve feda eylemi şekilsel bir olgu de-
ğildir. Onun için belli bir kalıba,
sınıra hapsedilemez. Feda bugün
genel anlamıyla her şart, koşul al-
tında silahlı mücadeleyi büyütmek,
sürdürmek için atılan adımların
hepsidir.

Bugün, bütün koşullar, imkanlar
neredeyse silahlı mücadeleye elve-
rişsiz bir durumdadır. “Elverişsiz”
oluşu, ödenecek bedelin çok ağır
oluşundan kaynaklıdır. Ya en ağır
bedeller ödenecek ve koşullar sonuna
kadar zorlanacak, ya da silahlı mü-
cadeleden diğer bir deyişle devrim

iddiasından vazgeçilecektir. Devrimle
düzen arasında işte bu kadar ince
bir çizgi vardır.

Biz biliyoruz ki, bugün yürüttü-
ğümüz feda savaşçılığı, çölde gerilla
savaşı vermeye benziyor. Bizim için
önemli olan koşullar değil, mevcut
koşullarda silahlı mücadeleyi sür-
dürmektir. Feda savaşçılığı bu kısır
döngüyü kıracak tek güçtür.

Devrim iddiasından, devrimci mü-
cadeleden uzaklaşan sol, feda ey-
lemlerini, "Böyle bir eylem için değer
miydi" diyerek küçümsemeye, eyle-
min içini boşaltmaya çalışıyor. Uğ-
runa ölünecek hiçbir değer kalma-
mışsa, sonu ihanettir. Sol, kendi ta-
rihine, insanları kendi hareketlerine
ihanet etmiştir. İhanet çürüyen tır-
nak gibidir. Kesilip atılmazsa, bü-
tün vücudu çürütür. İhaneti meş-
rulaştıran sol, ihanetlerden başını
kaldıramaz oldu.

Kim demiş, çölde gerilla savaşı
verilemez diye. Tarihe güzellikler
nakşeden büyük ustalar, gerilla mü-
cadelesi için kumdan dağlar yarattılar.
Biz de feda savaşçılığından yeni dağ-
lar yaratıyoruz. Düşen her feda sa-
vaşçısı bir kum tanesidir, dağları ya-
ratan. Bir kez daha yaktık işaret ku-
lelerini, ya teslim olacaklar ya da
teslim alacağız hepsini...

Bugün, bütün koşullar,
imkanlar neredeyse
silahlı mücadeleye

elverişsiz bir
durumdadır. “Elverişsiz”
oluşu, ödenecek bedelin

çok ağır oluşundan
kaynaklıdır. Ya en ağır
bedeller ödenecek ve

koşullar sonuna kadar
zorlanacak, ya da silahlı
mücadeleden diğer bir

deyişle devrim
iddiasından

vazgeçilecektir. Devrimle
düzen arasında işte bu

kadar ince bir çizgi
vardır.

Vurun koçaklarım meydan günüdür
Ölümden korkmayın dünya fanidir
Onlarınki çalıp çırpma dinidir 
Tuna seli gibi kanlar akmalı

Yetim ekmeğini yemeli beyler
Zehirli gömleği giymeli beyler
Öç nasıl alınır görmeli beyler
Köşkün, sarayını yıkıp yakmalı

Köroğlu
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Meydanlarda hak istenir, talepler
dile getirilir, faşizme öfke gösterilir,
faşist saldırılar, hak gaspları, fa-
şizmin halk düşmanı yüzü teşhir
edilir... Meydanlara çıkmak faşizme
meydan okumaktır bir anlamda... 

Basit bir “inatlaşma” değil, fa-
şizmle irade savaşının adıdır mey-
dan savaşı. O meydanı kazanama-
yan hakkını da kazanamaz. O mey-
danı vermeyen faşizm emekçilere
hakkını da vermez. 

Bazı meydanlar bu anlamda bir
sembole dönüşür. Faşizmin katliam-
cılığının, halk düşmanlığının sembolü
olur. Ve aynı zamanda halkın faşizme
direnişinin, çatışmasının da sembolü
olur. Bu sembol halkın moral gücüne
dönüşür. 

İşte faşizm buna tahammül ede-
mez. Meydanları halka yasaklar.
Önemsiz, sıradan göstermeye çalışır.
“O meydanı değil şu meydanı kul-
lanın” der. Daha da olmadı o meydanı
fiziken yok etmeye çalışır. 

Taksim Meydanı böyle bir mey-
dandır. 

Yaklaşık 12 yıllık faşist AKP dö-
neminde çok şey yaşandı Taksim
Meydanı’nda... 

Meydan hemen her gün 24 saat
polis kuşatmasında oldu. Polisin ka-
rargah noktalarından biri oldu. TO-
MA’lar, onlarca, bazen yüzlerce çevik
kuvvet, özel tim, sivil güçler, akrep-
ler... Taksim Meydanı’nın değişmeyen
yüzü oldu. 

Taksim Meydanı’nda yapılmak
istenen her açıklama polisin azgın
saldırısından nasibini aldı. Yüzlerce,
binlerce insanımız işkencelerle, yer-
lerde sürüklenerek gözaltına alındı. 

Sıkılan suyun, atılan gazın had-
di-hesabı yoktur bu meydanda. 

Öyle bir gün vardı ki, o gün
sadece Taksim Meydanı değil, adeta
tüm İstanbul kuşatma altındadır, sı-
kıyönetim halindedir. O gün, 1 Ma-
yıs’tır. 

1 Mayıslarda AKP’nin saldırganlığı,
halk düşmanlığı şaha kalkar. Evlerin
içine, hastanelere biber gazı atılır.

2002-2009, 1 Mayıs günü dişe
diş, sokak-sokak, cadde-cadde dire-
nilir Cepheliler’in öncülüğünde. 

AKP, 2010 yılında büyük demok-
rasi şovları yaparak Taksim Meyda-
nı’nı 1 Mayıs’a açtığını söyler. Cep-
heliler bu demagojiye “Taksim’i Di-
renerek Kazandık, Kitleselliğimizle
Zaptedelim!” şiarıyla cevap veri-
yordu. Yüzbinlerce emekçi 1 Mayıs
Alanı’nı doldurdu. AKP’ye meydan
okudu. 32 yıl sonra yüzbinler o mey-
dandaydı. 

“Demokrasi şovu” tutmayan, ta-
hammülsüz faşist AKP, Taksim Mey-
danı’nı, meydanları yasaklamaya de-
vam etti. 

Kanımız aktı o meydanlarda, bin-
lerle gözaltına alınıp işkencelerden
geçirildik, coplar indi kafalarımıza,
tonlarca su ve biber gazı sıkıldı üze-
rimize, kafalarımıza... 

Tüm bu yanlarıyla Taksim Mey-
danı faşizmin gerçek yüzüdür. Tür-
kiye’de faşizm var mı yok mu diye

tartışanlar Taksim Meydanı’na bak-
sınlar. Gerçeği göreceklerdir. 

Taksim Meydanı’nı halklarımızın
belleğinden silmeye çalışan AKP
faşizmi son çare olarak meydana
Topçu Kışlası yapmayı, AVM yap-
mayı, otel yapmayı gündeme getirdi.
Çok değil 1 Mayıs 2013’te meydana
giremeyen devrimciler, emekçi hal-
kımız bir ay sonra 31 Mayıs gecesi
binler, onbinler olup meydanı zap-
tetti. AKP’nin polisi geride otobüs-
lerini, kasklarını, coplarını bırakıp
kaçarcasına terk ettiler Taksim Mey-
danı’nı. Haziran Ayaklanması’ydı
bu; günlerce ülke gündemini belir-
leyen, AKP’ye ecel terleri döktüren... 

Meydanlar bu yanıyla aynı za-
manda faşizme karşı direnmenin,
ayaklanmanın da adıdır. 

Meydanların açılması mücade-
lesi, meydanlarda olma mücadelesi

haklar mücadelesidir. Adalet müca-
delesidir. 

600 gündür Berkin için adalet is-
tiyoruz bu meydanda. Sesimiz bo-
ğulmaya çalışılsa da, gözaltına alınsak
da, işkencelerden geçirilsek, tutuk-
lansak da... O meydanda olduk, vaz-
geçmedik... 

Yasaklanan Meydanları
da Böyle Açacağız! 

“30 Ocak 2015 Cuma günü saat
14.30 civarında Berkin Elvan’ın ka-
tillerinin yargılanması için Taksim
Meydanı’ndaki halk düşmanı, işken-
ceci polislerin TOMA’larla, zırhlı
araçlarla karargâh kurduğu bekleme
noktasına bir Cephe savaşçısı tara-
fından silahlı saldırı gerçekleştirildi.” 

Cephe savaşçısı elini kolunu sal-
layarak girdiği meydanda işkenceci
polislere adaletin sesini haykırdı; iki
şarjör mermi boşalttı. Ve sonra aynı
sakinlikte elini kolunu sallayarak
meydandan çıktı. 

Meydanları halklarımıza yasak-
layanlar, TOMA’larla, zırhlı araçlarla,
sivil-resmi onlarca, yüzlerce polisiyle

HALKI ADALETSİZ BIRAKANLAR: MEYDANLARI HALKA YASAKLAYANLARDIR! 

DİLEKÇEDEN NAMLULARA KADAR 
ADALETİN SESİ O MEYDANLARDA OLACAK!

Taksim Meydanı kum gibi polis
kaynar. Bir slogan atsan onlarcası
tepene üşüşür. Tek bir savaşçının

karşısında saklanacak yer aradılar.
Ne ateş edebildiler ne de takip. 

AKP'nin polisleri bu sefer
korkaklığın destanını yazdılar.
Onların gücü ancak silahsız,

savunmasız halka yeter...
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meydanları tutanlar bir Cephe sa-
vaşçısı karşısında meydanda yoktu!
Sinmişti! Adeta dondular! 

Bir Cepheli’nin meydan okuyuşu,
bu örnek bize yasaklanan meydanların
nasıl açılacağının da somut bir ör-
neğidir. AKP’nin yasaklarına, terörüne
boyun eğmeyeceğiz. Adaletsizliğine
boyun eğmeyeceğiz. Yasaklanan,
işgal edilen meydanlarımızı faşizmin
elinden işte böyle alacağız. 

MEYDANLAR BİZİMDİR! 
Faşizmle yönetilen bir ülkede

haklar böyle alınır; DİLEKÇEDEN
NAMLULARA KADAR... Her yolu
deneyerek, her yolla savaşarak... Hiç-
bir yolu reddetmeden... 

Haziran Ayaklanması’nın talep-
lerinden biri de Taksim Meydanı’nın
halka açılmasıydı. 

“1 Mayıs Alanı olan Taksim ve

Kızılay başta olmak üzere Türki-
ye’deki tüm meydanlarımızda, ka-
musal alanlarımızda toplantı, gösteri,
eylem yasaklarına ve fiili engelle-
melere son verilmesini; ifade öz-
gürlüğünün önündeki engellerin
kaldırılmasını TALEP EDİYORUZ.” 

İflah olmaz reformistler, icazet-
çiler, düzeniçiler meydanların açıl-
masını sadece talep ederler, beklerler.
Meydanlar açılırsa o meydana inerler.
Meydanlar açılmazsa AKP’yi “pro-
testo” ederler, “kınarlar” ya o mey-
dana inmezler ya da AKP’nin gös-
terdiği meydana giderler. 

Direnme hakkını kullanmazlar.
Meşrulukları yoktur çünkü. Nerede,
nasıl bir ülkede yaşadıklarını unu-
turlar. 

600 gündür her yolu denedik
ve deniyoruz. Adalet istiyoruz. 

Hakların bedel ödenerek, direni-
lerek kazanılabildiği bir ülkede ya-
şıyoruz. Bu bizim tercihimiz değildir.
Bu faşizmin bize dayattığıdır. 

“Burjuvazi, / kavgaya davet etti
bizi/davetleri kabulümüzdür!” di-
yoruz. 

SONUÇ OLARAK, 
Bir, meydanları halklarımıza ya-

saklayanlar halkımızı adaletsiz bıra-
kanlardır. 

İki, meydanları özgürleştirme, fa-
şizmin elinden alma mücadelesi ek-
mek ve adalet mücadelesidir. 

Üç, meydanları faşizmin elinden
almak için dilekçeden namlulara her
yol meşrudur. 

Dört, meydanlar bizimdir, faşizme
bırakmayacağız, bu iktidar iddiamızın
ifadesidir.

Katil Polislerin Mahallemizde
Rahatça Dolaşmasına

İzin Vermeyeceğiz!
AKP'nin katil polisi günlerdir Gazi Ma-

hallesinde terör estiriyor. İmam Hatip’i TO-
MA’lar ve  akreplerle koruyor. İmam hatip
lisesini korumak için Gazi Mahallesi’nin ne-
redeyse her sokağını gaza boğdu. Sokakta
topluca oturan insanlara, kucağında çocuğuyla
dolaşan bir kadına dahi plastik mermi sıktılar.
Gazi Özgürlükler Derneği’ni, Gazi Halk Mec-
lisi’ni taciz ettiler. Akreplerin kapılarını açarak
küfredip ahlaksızca el kol hareketleri yaptılar. 

Ama hayır! Burası Gazi, bu namussuzlara
burada yer yok!

Bunun için; 1 Şubat günü Nalbur bölgesinde
bir akrep gençler tarafından taşlandı. Ardından
Nalbur trafonun yanında özel harekata ait
akrep aracı 2 Cepheli tarafından molotoflarla
yakıldı. Bizi mahallede gaza boğarsanız,
gelene geçene plastik mermi sıkarsanız, bu
halkın çocukları da sizin o sokaklarda rahatça
dolaşmasına izin vermez.

Berkin’in Katilleri
Muhatabımız Değildir!

Bir gün sizi polis olduğunu
söyleyen biri ararsa, Berkin’in
katilleri olduklarını söyleyip, te-
lefonu kapatın. AKP’nin polis-
leri, devrimcilerin ve devrimci-
lerin yanında olanların ailelerini
arayarak “sohbete” çağırıyor.
“Kızınızla, oğlunuzla ilgili gö-
rüşmek istiyoruz” diyerek, ka-
rakola getirebildikleri ailelere
çocukları hakkında, devrimciler
hakkında yalanlar anlatıyorlar.

Bu yöntem yeni değildir.
Dünyanın neresinde olursa olsun
faşist diktatörlüklerin olduğu
ülkelerde polisin halka karşı sa-
vaşta kullandığı yöntemler ay-
nıdır. Tehdit, şantaj, yalan, iyi
polis-kötü polis oyunu… Bunlar
polisin bilindik yöntemleridir.
Ama “polistir yapar" diye gör-

mezden gelmeyeceğiz, göz göre
göre ailelerimize en aşağılık ya-
lanlarını empoze etmelerine mü-
saade etmeyeceğiz. Polis teşki-
latı, ailelerimizi bize karşı kul-
lanmak istiyor. Ailelerimiz, hal-
kımızın bir parçasıdır. Asla sizin
gibi işkencecilerin, ahlaksızların
yanında olmayacaktır.

Polis tarafından aranıp taciz
edilen ailelerimize sesleniyo-
ruz:

İşkenceci Polislerin Ayağına
Gitmeyin!

İşkenceci Polislerle Telefon-
da Konuşmayın!

Onlara “Berkin’in Katilleri”
Olduklarını Söyleyin ve Tele-
fonu Suratlarına Kapatın!

Halk Cephesi



AKP’nin katil polisleri son 10
gündür, devrimcilerin yaşadığı ve
örgütlü olduğu mahallelere gece ya-
rıları baskınlar düzenliyor. Esenyurt,
Avcılar, Bahçelievler, Maltepe Gül-
suyu, Gülensu ve Esenkent, Kıraç-
Kuruçeşme mahallelerinde yapılan
baskınlarda, evlerin kapıları koçbaş-
larıyla kırıldı, onlarca insan işkenceyle
gözaltına alındı. Polis "Elif Sultan
Kalsen'i arıyoruz" dediği her evde
"Elif'i mi arıyorsunuz? Boşuna ara-
mayın, o sizi bulur!" sözleriyle kar-
şılaştı. Keyfi ev baskınlarına yapılan
açıklamalarla tepki gösterildi. 

Avcılar: 
Avcılar’da 1 Şubat’ta saat 03.30

ile 05.30 arası AKP'nin eli kanlı
faşist polisleri tarafından Halk Cepheli
ailelerin evleri basıldı. Hiçbir uyarı
yapılmadan, kapıları kırılarak evleri
basılan ailelerden isimleri öğrenilenler
şöyle: Gülay Korkmaz, Barış Çifte-
göz, Murat Karataş, Adil Kayam,
Belgin, Sibel Ortakçı, Seher Akdemir
ve Talat... 

Avcılar Halk Cephesi açıklama
yaparak: “AKP'nin katil polislerini
uyarıyoruz; arkadaşlarımızın başına
gelecek en ufak bir şeyin hesabını
misliyle soracağız. AKP'nin artan
baskı yasaları varsa bizim de yasa-

larımız var. Baskılarınız, operasyon-
larınız bizleri yıldıramaz” denildi. 

Esenyurt:
Esenyurt’ta 1 Şubat’ta yapılan ev

baskınlarını protesto etmek için Esen-
yurt Halk Cepheliler Cumhuriyet
Meydanı’nda bir basın açıklaması
yaptı. Açıklamanın okunduğu ve slo-
ganların atıldığı eyleme 45 kişi katıldı.
Eyleme çevredeki insanların ilgisi
yoğundu. 

Armutlu: 
Baskılar, Gözaltılar, Operasyon-

lar Bizleri Yıldıramaz!
Armutlu Halk Cephesi son bir

haftadır mahallelerde polisin yaptığı
keyfi ev baskınları ve gözaltılarla
ilgili 2 Şubat’ta bir açıklama yaptı.
Açıklamada: “Gözaltına aldığınız in-
sanlarımızın saçının tek teline zarar
gelirse eğer, hesabını misliyle sora-
rız… Gülsuyu’ndaki evleri basıyor-
sunuz, insanlarımızı gözaltına alıp
işkence yapıyorsunuz ama mahallede
uyuşturucu satan, Hasan Ferit’in eli
kanlı katillerine dokunmuyorsunuz…
Bağcılar, Kıraç-Kuruçeşme, Bahçe-
lievler, Esenyurt, Esenler'e operas-
yonlar oldu. Evlerimiz basılıp arka-
daşlarımız gözaltına alındı. “Elif Sul-
tan’ı arıyoruz” diyorlar… Bu yalanı
evleri basmak için söylüyor, mahal-

lelerimizde terör estiriyorlar. Bizler
arkadaşlarımızın her zaman yanın-
dayız. Eğer gözaltına aldığınız bir
yoldaşımızın saçının teline zarar ge-
lirse hesabını misliyle sorarız” denildi. 

İkitelli: 
İkitelli Halk Cephesi, 1 Şubat’ta

bir açıklama yaparak, Ocak ayı ba-
şından beri İstanbul’un mahallelerinde
polisin düzenlediği pervasız ev bas-
kınları ve gözaltılara karşı halkı da-
yanışmaya çağırdı. Açıklamada:
“Tüm halkımızı, dostlarımızı Yürüyüş
Dergisini, kurumlarımızı sahiplen-
meye çağırıyoruz. Gelin kurumları-
mıza sahip çıkın, dergimizi dağıtın.
Hiçbir şey yapamam, diyorsanız gelip
kapımızdan selam verin. Devrimci-
lerle halkın bağları çok güçlüdür.
Düşmana korku veren de halkla kur-
duğumuz bu güçlü, kopmaz bağlardır.
Bugünler bu bağları daha da güç-
lendirme günleridir. Kurumlarımız
evimiz gibidir. Evimize, mahallemize,
değerlerimize sahip çıkalım” denildi. 

Karayolları: 
Biz Biliyoruz Kimi Aradığınızı,

Belanızı Arıyorsunuz!
Karayolları Halk Cephesi de bir

açıklama ile ev baskınlarını protesto
etti. 1 Şubat’ta yayınlanan açıkla-
mada; “Korkularınızı büyütecek dün-

Aradığınızı Bulamadan O Sizi Bulacak! 

Çaresizce Kendi Pisliğinizde 
Boğulacaksınız!

Kuruçeșme Esenyurt

8 Şubat
2015

Yürüyüş

Sayı: 455
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yayı siz eli kanlı katil polislere dar
edeceğiz. Ailelerimizin evine gir-
mekten vazgeçin. Asıl suçlu olan ka-
tillerin, hırsızların peşine düşün. Suç-
suz olan insanların evlerine girip ya-
landan yere göz boyamaktan vazge-
çin. Bizleri bugüne kadar baskınla-
rınızla teslim alamadınız, bugünden
sonra da alamayacaksınız!” denildi.

Bahçelievler: 
Bahçelievler Halk Cephesi 1 Şu-

bat’ta bir açıklama yaparak, polisin
yaptığı ev baskınlarının keyfi oldu-
ğunu ve kendilerini yıldıramayacağını
belirtti.  Diğer mahallelerde olduğu
gibi, 1 Şubat gecesi Bahçelievler
Kocasinan Mahallesi'nde oturan Gü-
lay Korkmaz’ın da evi “ihbar var
arama yapacağız” bahanesiyle basıldı. 

TAYAD: 
Çaresizce Saldıran AKP ve Ma-

şası Katilleri Uyarıyoruz!
TAYAD’lı Ailelerimizden Uzak

Durun!
TAYAD’lı aileler 1 Şubat’ta bir

açıklama yayınlayarak, AKP'nin eli
kanlı polislerinin Avcılar’da oturan
TAYAD'lı Adil Kayam ve Yakup-

Seher Akdemir'in evinin ka-
pılarını kırarak içeri girip
terör estirdiklerini, bunun he-
sabını vermek zorunda ol-
duklarını ifade ettiler. Açık-
lamada polislere “Simit satın,
su satın onurlu yaşayın.
AKP'nin yalakalığını yap-
maktan vazgeçin” denildi.

DEV-GENÇ: 
“O Bir Dev-Genç’lidir!”
Dev-Genç’liler, “Elif Sultan Kal-

sen’i arıyoruz” bahanesiyle yapılan
ev baskınlarıyla ilgili 2 Şubat’ta yap-
tıkları açıklamada şu sözlere yer
verdi: “O bir Dev-Genç’lidir. Dev-
Genç demek ahlak demek, halk sev-
gisi demek, cüret demek. Sabahat
Karataş'ın mayasına sahip olmak de-
mektir. Siz ise Sabo’nun sözleriyle
'birer satılık uşak ve Manukyan’ın
çocuklarısınız!'

Halkımızı kan uykularından uyan-
dırmayın! Baskınlarınız, aramalarınız
boşuna! Şu mesajı mı vermek isti-
yorsunuz halkımıza? 'Biz nerede ol-
duğunu biliyoruz bulacağız'.. İstih-
baratınız ölüdür! Siz önce Taksim’de-
ki siyasi ölünüzü kaldırın.

Artık evleri basmayın. Biz Geli-
yoruz!... Bu savaşı ahlaklı ve cesur
olan kazanacak! Cesur da biziz, ah-
laklı da biziz! Tek başına baskın
yapan da biziz! Zafer de bizim ola-
cak!...”

Tekirdağ: 
Tekirdağ'da 1 Şubat’ta Tekirdağ

AVM önünde, 26 Ocak’ta Dev-
Genç’liler baskınları protesto etmek
için bir basın açıklaması düzenlediler.
Yapılan basın açıklamasında gözal-
tıların, baskınların halkın yükselen
mücadelesinin önüne geçemeyeceği
belirtildi. Sloganların atıldığı eyleme
10 kişi katıldı. Yapılan basın açıkla-
masına halk alkışlarla destek vererek
Dev-Genç’lileri sahiplendi.

Tekirdağ’da Dev-Genç’liler 26
Ocak’ta, yapılan baskınların hesabını
sormak amacıyla yazılamalar yaptı. 

“İç Güvenlik Yasa Paketi”
Fiilen Yürürlüğe Girmiştir

Çağdaş Hukukçular Derneği İstanbul Şubesi İç Güvenlik Paketi
ve Gözaltı Terörüyle ilgili 2 Şubat'ta açıklama yaptı. Yapılan açık-
lamada: "Son dönemde polise veya AKP iktidarını temsil eden
çeşitli kurumlara yönelik gerçekleştirilen bir dizi silahlı ya da
bombalı eylemden sonra, aynı senaryonun uygulamaya konularak
her yerde dizginsiz bir polis terörü estirilmesine tanık oluyoruz. 

Son üç gündür İstanbul’da benzer bir tablo vardır, adeta adı
konulmamış bir sıkıyönetim hali söz konusudur. 30 Ocak'ta Taksim
Meydan'ındaki polis noktasına yönelik silahlı saldırı eyleminden
sonra, İstanbul polisi senaryoyu sahneye koymuş; sıkıyönetim
günlerini aratmayan bir şekilde ev baskınlarına başlamıştır. İşte
böyle bir senaryoyla İstanbul'da üç gün içinde onlarca ev basıldı,
birçok kişi gözaltına alındı.  Baskınlar hala sürüyor... İlk olarak
eylemin gerçekleştiği günün ertesi, yani 31 Ocak sabaha karşı İs-
tanbul-Maltepe’deki Gülsuyu-Gülensu ve Esenkent mahallelerinde
5 evi ve Mahir Hüseyin Ulaş Parkı'nı özel harekât polisleri
eşliğinde basan siyasi şube polisleri 3 kişiyi gözaltına aldı. 1
Şubat gecesi sabaha karşı ise Avcılar, Esenyurt ve Bahçelievler'de
toplam 8 eve baskın düzenlendi, 2 kişi gözaltına alındı. AKP
polisi “iç güvenlik paketi”ni daha yürürlüğe girmeden uygulamaya
başlamış ve bu terörüne devam edeceğini ilan etmiştir. " denildi.

Katilsiniz! Korkaksınız!
Alçaksınız!

Kürdistan Halk Cephesi (Aniya Gele Kur-
dıstan) 4 Şubat’ta açıklama yayınlayarak, Van’da
gözaltına alınan 8 Halk Cepheli’nin keyfi ve
hukuksuz bir şekilde gözaltında tutulduklarını
belirttiler. Açıklamada; “3 Şubat sabahı Van’da
yine Halk Cepheliler’e yapılan operasyon ha-
beriyle uyandık. Daha güneş doğmadan gelip
azgınca saldırarak, halkın evlerini talan ederek
8 Halk Cepheli’yi gözaltına aldılar. 24 saatlik
gözaltı süresiyle alınan Van Halk Cepheliler 4
Şubat’ta Van Adliyesi’ne götürülmüşlerdir… İs-
tanbul’da Elif’i arıyoruz diyen ahlaksızlar aciz-
liğinizi, zavallılığınızı operasyonlar yaparak mı
kapatacağınızı sanıyorsunuz. Kapatamazsınız!
Devrimcilerden, inançlarından korkmaya devam
edin, kinlerinden korkmaya devam edin. İşken-
celerle gözaltına aldığınız arkadaşlarımız için
korkmaya devam edin” denildi. Gözaltına alı-
nanlar mahkemede serbest bırakıldılar.

KÜRDİSTAN HALK CEPHESİ
(ANİYA GELE KURDISTAN)

Tekirdağ

Yürüyüş

8 Şubat
2015

Sayı: 455
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"... açıp mavi kanadımızı 

saldık hakikatin avazını; 

aslolan halkın hayatıdır 

ve hayat elbette 

halkın olacaktır" 

Ümit İlter

“Siz Elif Sultan'ı bulamadınız
ama o sizi bulacak!”

Bu söz, Gülsuyu-Gülensu Ma-
hallesi’nde, polis, ev araması görü-
nümüyle halkın üzerinde terör esti-
rirken halktan insanlarımızın polise
söylediği bir sözdü. 

Bu söz tarihsel olarak halkın ye-
nilmezliğini anlatıyor. Bu söz halk ço-
cuklarının mücadelesinin kesintisiz-
liğini, sürekliliğini, haklılığını ve
meşruluğunu anlatıyor. 

Bu söz halkın gücüdür, halkıyla
bütünleşmiş devrimcilerin savaşı
halklaştıran bir örgütün gücüdür. 

Boşuna aramayın, O sizi bula-
cak! 

6 Ocak'ta Sultanahmet’te Turizm
Şube Müdürlüğü’ne yönelik bombalı
eylemden sonra polis tarafından he-
def haline getirilen bir devrimciyi,
Elif Sultan Kalsen'i bulmak için haf-
talardır yüzlerce ev basılıyor…İs-
tanbul’dan Edirne Uzunköprü’ye ka-
dar insanlar gözaltına alındı… 

Bir tek devrimcinin peşine mi düş-

müş koca(!) İstanbul polisi? Hayır o
devrimcinin bir tek kişiden ibaret ol-
madığını çok iyi bilmektedir oligar-
şi. 

O bir tek devrimci, halkın adale-
tidir. O tek devrimci halkın öfkesi,
halkın umududur. O devrimciyi bu-
lup halkın umudunu, öfkesini, ada-
letini teslim almak istiyorlar. Ama bil-
medikleri ve asla anlayamayacakla-
rı bir şey var. Devrimci tek başına
yüzlerce değerin toplamıdır ama o de-
ğerler o devrimciyle birlikte yok ol-
maz, tutsak edilmez, çoğalır, büyür..
Halk asla yenilmez... Bu, halkın ha-
yatıdır. 

O nedenle Elif Kalsenler Tak-
sim’in göbeğinde halka yasakladı-
ğınız o meydanlarda buluyor sizi!…
Taksim eyleminden sonra da yüzlerce
evin basıldığı söyleniyor… İnter-
nette yapılan haberlerde 3 bin evin
basıldığı yazılıyor. 

Dergimize ulaşan bilgilere göre
Esenyurt, Avcılar, Bahçelievler'de
Sekizevler, Maltepe, Gülsuyu, Gü-
lensu, Esenkent, Sarıgazi, Kartal,
Çayan, Alibeyköy, Gazi, Okmeyda-
nı, Kıraç-Kuruçeşme gibi mahalle-
lerde yüzlerce ev basıldı. 

Tekirdağ, Çerkezköy, Edirne
Uzunköprü... ve Anadolu’da çok sa-
yıda ilde yüzlerce ev polis tarafından
basıldı... Bütün baskın ve teröründen

eli boş dönmüştür. 

Amaç tek başına bir devrimciyi
bulmak da değildir. Bu baskınlarla
halkla devrimciler arasındaki bağla-
rı koparmak; korkuyla, terörle halkı
teslim almak istiyorlar. 

Üç bin değil, üç milyon ev de bas-
sanız nafile. Bu korku yiyip bitirecek
sizi. Bu polisin, siyasi iktidarın basit
ama cüretli bir silahlı eylem karşı-
sındaki çaresizliğidir. Öyle bir çare-
sizlik ve korku ki ne kadar komik ve
aciz bir duruma düştüklerini bile
hesap edemez haldedirler. 

Daha bekleyin siz... Büyüttüğü-
nüz öfkeden, yarattığınız adalet-
sizlikten korkun!... Daha gördüğü-
nüz ne ki! 

Hapishaneler yüzlerce halk ço-
cuğuyla dolu.. Toprağın altında bu
halk için vatan için canını vermiş bin-
lerce şehit yatıyor. Bitirebildiniz mi,
bitti mi? 

"Bir gider bin gelirim/ beni
vurmak kurtuluş mu?" 

Elif’i de yakalayabilirsiniz. İn-
sanüstü güçlere sahip değil hiçbir
devrimci. Sadece halk olmanın sa-
deliğine, Cepheli olmanın cüretine sa-
hipler... Ama ne yaparsanız yapın ne
Elifleri, ne Cephe savaşçılarını biti-
rebilirsiniz! 

Cepheliler Halkın Adaleti olma-
ya devam edecek...

Biz halkız! Halkı Yenemezsiniz, 
Halkı Teslim Alamazsınız!
Halkı Öldüremezsiniz! 

Adalet Talebimiz Devam
Ediyor Bizleri Yıldıramazsınız

Dev-Genç'liler 27 Ocak'ta Kadıköy Bahariye Cadde-
si’nde stant açıp Yürüyüş Dergisi tanıtımı yaptılar. 25
Ocak'ta Berkin Elvan için yapılan eylemde gözaltına alı-

nıp tutuklanan
Umutcan Arıkan
ve Burhan Eras-
lan için “Berkin
İçin Adalet İste-
mek Suç Değil-
dir! Umutcan ve
Burhan Derhal

Serbest Bırakıl-
sın! Kadıköy
Dev-Genç” pan-
kartı yapıp astılar.
Dev-Genç'liler
“Mi lyon la r ca
Göz Berkin’in
Katilini Arıyoruz!
Liseli Dev-Genç” pankartını da Bahariye Caddesi üzeri-
ne astılar. Masaya gelenler ile sohbet eden Dev-Genç'li-
ler halka AKP’nin yeni baskı yasalarını ve buna karşı na-
sıl hareket edilmesi gerektiğini anlattılar. Çalışmaya 12
kişi katıldı. 50 Yürüyüş Dergisi, 5  Umudun Çocuğu Ber-
kin Elvan kitabı verildi.



Halk kurtuluş savaşçısı halka umut
taşırken, düşmana korku saldı. 

Siyasi ve ideolojik olarak eylem
değişik boyutlarda değerlendirildi, de-
ğerlendiriyoruz.

Bunu tek başına biz değil tabii
düşmanlarımız da yapıyor. 

Düşmanda yarattığı moral bozuk-
luğu, düşmanın güçsüzlüğünün halkta
görülmesi, düşmanın önlemlerinin
devrimci cüret, yaratıcılık karşısındaki
çaresizliği ve acizliği, halkta yarattığı
umut, mutluluk, moral... 

Bu ülkede faşizm varsa direnenler
olacak; baskı varsa baskıya karşı ko-
nulacak; açlık ve yoksulluk varsa ona
karşı ekmek ve adalet isteyenler de
olacak... Oluyor ve olacak..

İşte Alişanlar, Muharremler bunun
sonucuydu. En son Dolmabahçe ve
ardından Taksim'deki halk kurtuluş
savaşçıları... Faşizme verilen cevabın
adı oldular. Biz varız, biz var olacağız
dediler yine.

Cepheliler yine seslendiler halklara
ve halk düşmanlarına... Halklara biz
umuduz diyerek birlik ve mücadeleye
çağırırken, düşmana da yine; korkun
bizden yıkacağız bu düzeninizi ense-
nizdeyiz deyip, morallerini altüst etti.
Kendi burjuva basınları, kendi uz-
manları bile güçsüzlüklerini itiraf
etmek zorunda kaldılar gazete sütun-
larından...

"Saldırganın bulunamaması tam
bir istihbarat faciası" diye başlıklar
atılıp; "Taksim Meydanı'nda polis nok-
tasına silahla ateş ettikten sonra kaçan
DHKP-C militanı Elif Sultan Kalsen
halen bulunamadı. Güvenlik uzmanları

güvenlik zaafiyetini 'utanç verici facia'
olarak değerlendirdi...

Çocuklar bile tanıyor... Elif Sultan
Kalsen'in halen bulunamamasını utanç
verici olarak değerlendiren emekli
Polis Müfettişi Anadolu Atayün de
'Artık sokaktaki çocukların dahi tanı-
dığı Elif Kalsen Türkiye'nin en iyi ko-
runması gereken Taksim Meydanı’nda
eylem yapıp kaçıyor. 

Bu ismin bu eylemi gerçekleştirmesi
ve sonra kaçması ayrı bir zafiyet ve
utanç kaynağı' diye konuştu" dendi.

Evet artık sokaktaki çocuğa bile
söyleseler kim diye, söyleyecekken
tüm Türkiye'yi araya araya bulamaz-
larken; halk kurtuluş savaşçısı burun-
larının dibinden çıktı.

Halkımız, Cepheliler; polisin bir
kadın savaşçıyı arıyoruz diye estir-
dikleri teröre karşı "belanızı arıyor-
sunuz" derken belaları Cephe savaş-
çıları onları Türkiye'nin en denetimli
yerlerinden olan resmi sivil polislerden,
kameralardan geçilmeyen Taksim Mey-
danı’nda buldu. 

O büyük, yere göğe sığdarama-
dıkları istihbaratları, sızmaları, MO-
BESE’leri, telefon dinlemeleri, tek-
nolojik harikaları sonuç vermedi. Dev-
rimci cüret ve yaratıcılık karşısında
tuzla buz oldu. Siyasi olarak öldü. 

Son teknolojileri ile yerde, gökte
arayıp bulamadıkları genç kadın halk
kurtuluş savaşçısı onları teknolojik
olmayan bir silahla buldu...  Haklılık
ve meşrulukla buldu. Cüretle ve ya-
ratıcılıkla yürüdü üstlerine. İnlerinde,
son teknolojilerini, istihbaratlarını,
yüz binlerce sivil-resmi askeri gücünü,

demagojilerini, yalanlarını... hepsini
ama hepsini yerle bir etti.

Bizim karşımızda, örgütlü, silah-
lanmış halk karşısında duramazsınız.
Korkak ve güçsüzsünüzdür demiştir. 

Taksim'in göbeğinde yerde gökte
bulamadıkları kadın halk kurtuluş sa-
vaşçısının gücü HALKIN GÜCÜ-
DÜR.

Taksim'in göbeğinde yerde gökte
bulamadıkları kadın halk kurtuluş sa-
vaşçısının gücü kişisel değil ÖRGÜT-
SELDİR. 

Bu yüzden de ne bir savaşçıya, ne
de bir sürece, döneme aittir. Bir Cephe
tarzıdır. Bu Cephe'nin yarattığı FEDA
RUHUNUN GÜCÜDÜR.

Taksim'in göbeğinde yerde gökte
bulamadıkları kadın halk kurtuluş sa-
vaşçının gücü; açlığımız ve yoksullu-
ğumuzun sebebini gösteren, bilimsel
olarak emperyalizmin yenilebileceğini,
nasıl yenileceğini, bunun silahlı mü-
cadeleden geçtiğini söyleyen MARK-
SİZM-LENİNİZM’İN GÜCÜDÜR!

Taksim'in göbeğinde yerde gökte
bulamadıkları kadın halk kurtuluş sa-
vaşçısının gücü; Markizm ve Leni-
nizm’i bir dogma olarak ele almayıp
bunu ülke topraklarımıza uyarlayan,
halk kurtuluş savaşının manifestosunu
yazan “DÖNMEYE DEĞİL ÖLMEYE
GELDİK” DİYEN MAHİRLERİN
GÜCÜDÜR!

Taksim'in göbeğinde yerde gökte
bulamadıkları kadın halk kurtuluş sa-
vaşçısının gücü; BU İDEOLOJİNİN,
TARİHİN, ŞEHİTLERİMİZİN, KAN
VE CAN BEDELİ YARATTIĞIMIZ
GELENEKLERİMİZİN, DEĞERLE-

Son Teknolojileri, Yüz Binlerce Resmi Sivil Askeri Gücü, Tankı Topuna,
MOBESE’si, Dinlemeleri, Tüm "İleri" İstihbaratlarına Karşı BİZ VARIZ!

HALK KURTULUŞ SAVAŞÇILARI; 7 MİLYARIN GÜCÜDÜR!

ÇÜRÜYEN, HIRSIZ, KATİL, OBUR BU DÜZENİN 
GÜÇSÜZLÜĞÜ KARŞISINDA; BİZ 7 MİLYARIN GÜCÜYÜZ!

VE TEKRARLIYORUZ; 

DÜNYAYI BİR KEZ DE TÜRKİYE'DEN SARSACAĞIZ!



RİMİZİN GÜCÜDÜR!

"BÜTÜN GERİCİLER KAĞIT-
TAN KAPLANDIR!"

Ezilen sınıflar tarihsel anlamda
politik olarak haklı ve güçlü, askeri
olarak güçsüzdürler. Egemen sınıflar
ise tarihsel olarak haksız, politik olarak
güçsüz ancak askeri olarak güçlüdürler.
Halk savaşı stratejisi, halkların işte
bu tarihsel haklılığını, politik gücünü
askeri güçle birleştirmenin stratejisi-
dir.

Bütün gericiler kağıttan kaplandır.
Bu tez halkımızı ideolojik olarak çok
güçlendirdi. Halkın zafere inancını
pekiştirdi. Halk kurtuluş savaşında
son derece büyük rol  oynadı. 

Burjuvazi çürümüş, asalak bir top-
lumsal sistemin egemen sınıfı olarak
yeni ve insana dair hiçbir şey yarata-
maz. 

Kapitalizm hırsızdır, katildir, za-
limdir. Bu sistem içinde üretilen ne
varsa hepsi halkın emeği, alın teri,
kanı canı üzerine kurulmuştur. 

Kapitalizmin insanı, bencilliği ve
bireyciliği ile alabildiğine güçsüzdür.

Kapitalizm gericidir. Üretim iliş-
kilerinin gelişmesinin önünde engeldir.
Bu nedenle gericidir. Bütün gericiler
kağıttan kaplandır.

Sosyalizm, gelişmekte olanın, ye-
ninin temsilcisidir. Yeni üretim iliş-
kileri, yeni insan gelişmeye açıktır.

Emperyalizm ve oligarşi tüm sal-
dırganlığına,  tüm vahşetine, katliam
ve işkencelerine rağmen  güçsüzdür.
Tüm gözdağı, terör, yalan ve dema-
gojilerine rağmen ve krizleri her geçen
gün derinleşirken, tüm güçlülük gös-
terilerine rağmen güçsüzdürler. 

Bu ülkede faşist devlet yok olmaya,
devrimci şiddetimiz altında ezilmeye
mahkumdur...

Çünkü;

- Devlet tekelci burjuvazinin dev-
letidir. Meclis ve hükümetler ise sadece
birer kukladır. Adalet, yasa, hukuk,
meclis, polis, ordu... Hepsi tekellerin
çıkarlarının bekası için vardır.

- Faşizmin hüküm sürdüğü ülke-
mizde, kayıplar, katliamlar, infazlar,
işkenceler bir devlet politikasıdır.

- Demokratik haklar ve özgürlükler
için mücadele eden herkesin karşısına
faşist devletin anayasası, yasaları,
polis copu, işkenceler ve hapishaneleri
çıkar.

- Vatanımıza ait, halklarımızın
emeği ve alın teriyle yarattığı tüm
değerlere ve zenginliklere emperyalist
tekeller ve işbirlikçileri el koyuyor. 

- Halkların açlığı ve yoksulluğu
üzerinden tekelci holdinglerin serma-
yeleri artarak büyümekte. 

- Halk, her geçen gün daha da
yoksullaşırken, emperyalist tekeller
daha fazla sömürerek, servetlerine
servet, zenginliklerine zenginlik ka-
tıyorlar. Ülkemizdeki açlığın ve yok-
sulluğun sorumlusu, başta ABD olmak
üzere tüm emperyalistlerdir.

- Savaşlar, işgaller, açlık ve yok-
sulluk... adlarıyla birlikte anılır.

- Uğrunda nice canlar verdiğimiz
vatan topraklarımız, ABD ve NATO
üsleriyle dolmuş, semalarımızda kan-
larımız pahasına kovduğumuz düş-
manın bayrakları dalgalanmaktadır. 

- Dün düşman bellediğimiz em-
peryalistler, vatan hainlerinin mari-
fetleriyle bugün sofralarımıza kadar
girmişler, kursağımızdaki son lokmayı
çalmanın hesaplarını yapmaktadırlar. 

- Yeni doğan her bebek, emperyalist
tekellere 1500 dolar borçla doğuyor
ülkemizde. 

- Halkımızı ezen, sömüren, işkence
yapan, katleden; kültürümüzü yoz-
laştıran emperyalistleri, meclis kür-

süsünden el patlatırcasına alkışlayanlar;
onların önünde el pençe divan duranlar
emperyalizmin uşağı vatan hainleri-
dir.

- Ulusal egemenlik, onur, namus,
her türlü ulusal değer, emperyalist te-
kellerin kasaları dolsun diye işbirlikçi
oligarşi tarafından ayaklar altına alı-
nıyor.

- Faşizmin hüküm sürdüğü bir ül-
kede yaşıyoruz. Haklar ya kağıt üze-
rinde kalmakta, ya da faşizm tarafından
fiili olarak kullanımı engellenmektedir. 

Sonuç Olarak; 
Düşman güçsüzdür. Bütün saldı-

rılarına, cinayetlerine rağmen halkın
gücü ve Cephe'nin karşısında güç-
süzdür. 

Halkın örgütlü gücü karşısında
güçsüzdürler.

Silahlanmış örgütlü halk karşısında
güçsüzdürler.

Marksizm-Leninizm’i kendine bay-
rak edinmiş, ayakları ülke topraklarına
basan Cephe, Cephe savaşçıları kar-
şısında güçsüzdürler. Korkak ve ça-
resizdirler. 

Güçsüzlükleri bizim gücümüzdür.
Savaşı barikat, işgal,  çok çeşitli bi-
çimlerde gelişen direnişler, politik ve
askeri  eylemlilikler temelinde, düşman
diye gördüğümüz bütün hedeflere vu-
rarak  yaymalıyız. 

Faşist iktidarı yıpratan, teşhir eden,
zor duruma düşüren, korkutan ve ni-
hayetinde halkın mücadelesini geliş-
tiren küçük büyük, önemli önemsiz
demeden her türlü eylemliği gelişti-
rebilmeliyiz. Her yer savaş alanıdır.
Düşman güçleri her yerdedir. Teslim
olmama, uzlaşmama ve her yerde
düşmana biraz daha fazla vurma an-
layışımızla her yeri savaş alanına dön-
üştürmeliyiz. Düşmana sürekli ense-
sinde nefesimizi hissettirmeli ve yer-
de-gökte arayıp da bulamazlarken bu-
runlarının dibinde olmalı, son tekno-
lojilerini bulunduğumuz her alanda
savaşı büyüterek yerle bir etmeliyiz. 

ÇAĞIMIZ DEVRİMLER
ÇAĞIDIR!

DÜNYAYI BİR KEZ DE
TÜRKİYE'DEN SARSACAĞIZ!



Burjuva, reformist, parlamenterist
hiçbir güç, bağımsızlık, demokrasi,
ulusal sorun, toprak sorunu, adalet-
sizlik, yoksulluk gibi devasa sorunları
çözemez, bu ekonomik, siyasi tabloyu
değiştiremez. 

Biz değiştiririz. 

İddiamızın dayanağı, devrimci
bir programa, devrimin yolunda
yürüme cüret ve kararlılığına, her
koşulda mücadeleyi sürdürme ira-
desine sahip oluşumuzdur.

Devrimcilik, en genel anlamda
mevcut kurulu düzeni yıkıp, daha
ileri bir sistemi kurmaksa, düzenin
yarattığı ve bizi teslim almaya çalışan,
zaman zaman kuşatan, ekonomik,
ideolojik, politik, fiziki her alanda,
bu nesnelliği değiştirecek bir taktik
ve program ortaya koymazsak, bu
taktik ve programı hayata uygulaya-
bilecek ideolojik birikim ve dinamiğe
sahip kadrolar yetiştirmezsek, düzenin
yarattığı bu nesnelliklerin üzerine
çıkıp, devrimi geliştirmek mümkün
değildir. 

Devrim, bir oldu bittiyle ortaya
çıkan ve bir anda gerçekleşen tesadüfî
bir olgu değildir. 

Devrim, birçok süreçte strateji-
lerin, taktiklerin, programların uy-
gulanışı sonucu ortaya çıkan, düzenin
nesnelliklerini ve statükolarını yıkarak
onlarca küçük devrimler diyebilece-
ğimiz olguların sonucu oluşur. 

***

Sorunun özü şudur; düşüncede,
dolayısıyla davranışta, her şeyiyle
düzenden tam bir kopuş sağlanama-
dığında; yenilgi, baskı ve zor koşulları
ile M-L'nin, sosyalizmin ideolojik
ve maddi olarak yıprandığı, güç yi-
tirdiği bu tür süreçlerde, M-L dü-
şünceyi sağa-sola sapmadan, içini
boşaltmadan taşımak, çok güç veya
imkansızdır.

Belirsizliğin, şekilsizliğin nede-
nini, sorulan ve açıklanamayan so-

ruların cevabını bu temelde aramak
gerekir. Sağa sola savrulan, oportü-
nistleşen, devrimciliğe inançsızlaşarak
reformistleşen, hatta bencilleşen, sı-
radan veya halka yabancı küçük bur-
juva aydınının yaşamını seçen bin-
lerce devrimci, kötü ruhları taşıdık-
larından bu yolu seçmemişlerdir. On-
ları buraya sürükleyen M-L'yi yanlış
kavrayışları, yanlış uygulayışları so-
nucu doğan kötümserlikleridir.

***

Mutlaka bu nesnelliğin üzerine
çıkacak bir programı ve bu programı
hayata uygulayacak örgütlenmeleri
ve bu örgütlenmelerin ana unsuru
kadroları yaratmalıydık.

***

Burjuva partilerinin ve “barış”
partilerinin cennet vaat eden propa-
gandalarının sahteliğini, geçersizliğini,
halkın tarihsel deneylerini parti prog-
ramımızla somutlayıp halkı öz ör-
gütlenmelerine kavuşturmak ve mü-
cadeleye katmak güncel hedefimiz
olmalıdır. Halkı örgütlemeden, kendi
sorunlarına sahip çıkmasını sağla-
madan, bunlar için mücadele ver-
meden adı sosyalist bile olsa hiç
kimsenin bu sorunları çözemeyeceğini
yüksek sesle söylemeliyiz. Halka,
kurtuluş yolunun ihtilal olduğunu
göstermeyenler, ihtilalci örgütlenmeler
için çalışmayan ve faşist devlete
karşı halkı savaştırmayan ve savaş-
mayan her örgüt, adı ve sözleri ne
olursa olsun, halkın devrimci müca-
delesini ve kurtuluşunu geciktirmek
istiyor demektir. Bu düşünceler hangi
renkten ve tondan gelirse gelsin özde
burjuva düşüncelerdir.  

***

Silahlı savaşı geliştirmeyen, halkı
örgütlemeyen ve silahlandırmayan
hiçbir hareketin gelişme şansı yoktur.
Yüz binlere, milyonlara varan halk
potansiyelinin varlığı bir gerçek ol-
duğu kadar bunların örgütsüzlük ger-

çeğini de kabul edip buna göre adım-
lar atmak zorundayız.

***

Oligarşinin bütün yasa ve kuralları
bir kenara iterek pervasız davranışları
artarak sürecektir. Oligarşinin saldı-
rılarına karşı koymak, politikalarını
bozmak daha büyük ve yaygın askeri
eylemlerle ve sokaklara daha çok
kitleleri dökmekle mümkündür. Si-
lahlı mücadeleyle kitle mücadelesini,
yeraltı mücadelesiyle legal ve yarı
legal mücadeleleri birleştirebilme us-
talığını gösterebilmeliyiz. Bütün zorba
yöntemlere rağmen oligarşi legal ve
yarı legal olanakları da ortadan kal-
dıramayacaktır. Bu durum esas olarak
bizim bu mevzilerde kitlesel olarak
direnmemize ve çatışmaları daha ka-
rarlı sürdürmemize bağlıdır.

***

En temel sorunlarımız; ülkemizin
bağımsız olmayışıdır. Ülkemizde de-
mokrasinin olmayışıdır. Halkımızın
açlığı ve yoksulluğudur. 

Ülkemizi onursuz, işbirkçi ikti-
darlar yönetiyor. Bu iktidarlar, em-
peryalistlerin ve işbirlikçilerinin hiz-
metindedir. 

***

Bağımsız olmayan bir ülkede her
şey emperyalistler ve işbirlikçileri
içindir. Ekonomik, siyasi temel olan
emperyalistlerin çıkarlarıdır.

Sorun bir "yöntem" sorunu değil,
"sistem" sorunudur. Çözüm emper-
yalizmin ve faşizmin dışında bir "sis-
tem" kurabilme sorunudur. 

Çözüm mevcut sömürü düzenini
yıkıp yerine sömürünün olmadığı,
tüm halkın eşit olduğu halkın ikti-
darını kurmak için devrim yapmaktır.
Bunu da düzen reformist, oportünist
düzen içi hiçbir güç yapamaz. Bunu
yapacak ideolojiye, programa, stra-
tejiye ve örgütlenmeye sahip olan
sadece devrimcilerdir. Biz  yaparız... 

Reformizm, Revizyonizm, Oportünizm, Kürt milliyetçiliği
Halkların Hiçbir Sorununu Çözemez:

BBİZ ÇÖZERİZ!



* Yunanistan’da SYRİZA’nın
“Zaferi” Halkın

Emperyalizme Olan
Öfkesinin Düzen içine

Çekilmesidir!

* Kendi ideolojisi, kendi poli-
tikaları, iktidar hedefi
olmayan oportünizm,

reformizm, Kürt milliyetçileri
ve düzen solu esen

her rüzgardan etkileniyor...
Şimdi de umutsuzların
umudu SYRİZA oldu...

* Emperyalizme Karşı
Bağımsızlık Mücadelesi

Vermeden SYRİZA Bağımsız
Politikalar Uygulayamaz...

* Reformist sol, halkın
adalet, özgürlük,

demokrasi taleplerini
sömürmektedir!

* Emperyalistler ve
işbirlikçileri bütün kriz

dönemlerini reformist, düzen
içi “sol”un  işbirlikçiliğiyle

atlatmıştır. SYRİZA’nin
misyonu da bu olacaktır.

DÜZEN İÇİ HİÇBİR ÇÖZÜM DÜZEN İÇİ HİÇBİR ÇÖZÜM 
HALKLARA UMUT OLAMAZ!HALKLARA UMUT OLAMAZ!

25 Ocak 2015 Pazar günü, yapılan
genel seçimlerden, Radikal Sol Koa-
lisyon (y), kısaltılmış adıyla SYRİZA,
beklendiği üzere birinci parti olarak
çıktı. SYRİZA %36,3 oy oranıyla 149
milletvekili çıkararak önemli bir seçim
başarısı elde etti. Ancak milletvekili
sayısı SYRİZA’nın tek başına hükümet
kurmasına yetmedi. Nea Demokra-
tia’dan kopan sağcı ve milliyetçi Ba-
ğımsız Yunanlar Partisi(ANEL)’den
iki milletvekili alarak Aleksis Çipras
başbakanlığında koalisyon kuruldu.
Seçim sonuçlarından sonra Aleksis
Çipras, Yunan halkının tarih yazdığını
söyledi. Halkın yazdığı bu tarihte
SYRİZA’nın ve Çipras’ın hangi rolü
oynayacağını önceden kestirmek için
kahin olmaya gerek yok. 

SYRİZA,  sol örgüt ve grupların
birliğinden oluşan bir partidir.
Ortak bir program etrafında birleşilmiş
olsa da klasik anlamda homojen bir
parti yapılanmasından söz edilemez.
2001’de bazı sol örgüt ve gruplar
arasında oluşturulan Solun Birliği ve
Ortak Eylemi İçin Alan adlı koalis-
yona dayanır. 2004 seçimlerinde sol
ittifakın kurulmasıyla ortaya çıktı.
Bir koalisyon olarak biçimlenen
SYRİZA, 2009 seçimlerinde eko-
nomik krizin etkilerine karşı halkın
muhalefetinin arttığı dönemde öne
çıktı ve 2012 Haziran seçimlerinde,
% 26,9 luk  bir oyla ciddi bir çıkış
yakaladı. Beş yıl içinde oylarını 8
kat artırarak da iktidara geldi.

SYRİZA’yı iktidara taşıyan, IMF,
Avrupa Komisyonu ve Avrupa Mer-
kez Bankası’ndan oluşan Troyka’nın
kemer sıkma politikalarını ve em-
peryalist dayatmaları kabul etme-

yeceği üzerine yaptığı seçim propa-
gandasıdır. 

SYRİZA, 2008’den bu yana, ya-
şanan ekonomik kriz ve yoksullaşma
nedeniyle kitlelerin iktidardaki işbir-
likçi partilere karşı büyüyen öfkesini,
sol söylemlerle kendine yedeklemeyi
başarmıştır. 

 Yunanistan, bir ülkenin uygu-
layabileceği en sıkı, en ağır kemer
sıkma politikası uygulamak zorunda
bırakıldı. 

 Tüm çalışanlar ortalama ola-
rak ücretlerinin üçte birini kaybetti.

 Özel sektörde çalışanların en
az üçte biri küçüldü, maaşlarını bile
alamadılar. 

 İnsanlar sağlık, beslenme ve
barınma giderlerini karşılayamıyor. 

 Kamu harcamaları %40, özel
sektör harcamaları %70 düştü. 

 Bütün bunlara rağmen devlet
borçları arttı. İşsizlik oranı %26, genç
işsizler oranı %50. 

 Troyka paketi uygulanmadan
önce 3,74 milyon kişi özel sektörde
çalışıyorken, 2014 yılında bu rakam
2.78 milyona geriledi. 

 2008 yılında Yunanistan’da ya-
şayan her on bin kişiden 2 kişinin
göç ettiği kayıtlara geçerken, bu
rakam 2013 yılında on binde 47’ye
ulaşıyor. 

İşte SYRİZA’yı iktidara getiren
bu vb. koşullar ve SYRİZA’nın bu
tabloyu değiştirme vaadidir. Ancak,
kapitalist-emperyalist düzenin yarattığı
sorunlara yine bu düzen içinde çözüm
aranması hem SYRİZA’nın vaadlerini
yerine getirmesini engelleyecek hem
halkın taleplerini karşılayamayacaktır. 

UMUT HALKLARIN UMUT HALKLARIN 
KURTULUŞ SAVAŞINDAKURTULUŞ SAVAŞINDA

8 Şubat
2015

Yürüyüş

Sayı: 455
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Adındaki
“Radikal Sol” 
Dışında
SYRİZA’nın 
“Radikal Sol”la 
İlgisi Yoktur

SYRİZA’nın  seçim zaferi,
Türkiye’de ve dünyanın birçok
ülkesindeki burjuva basın “Yu-
nanistan’da radikal sol kazandı” şek-
linde verdi. “Radikal Sol” kavramı
ülkemizde ve dünya genelinde, silahlı
mücadele veren ve silahlı savaşı sa-
vunan Marksist-Leninist, devrimci ör-
güt ve partileri anlatır. Oysa, adındaki
“Radikal Sol”    ibaresi dışında SYRİ-
ZA’nın “radikal sol”la bir ilgisi yoktur.
Doğal olarak da; SYRİZA’nın prog-
ramı, Yunanistan’da radikal, köklü
bir düzen değişikliği içeren bir prog-
ram değildir, halkın krizle birlikte
had safhaya ulaşan bazı sorun ve
sıkıntılarına hitap eden, kapitalist
sistemi özüne dokunmadan restore
etme programıdır. Çipras ve SYRİ-
ZA’dan düzeni zorlayacak bir politika
ve program beklemek politik yanlış-
lıktır.

Emperyalizmden Tam 
Kopulmadan, Bağımsız 
Politikalar Uygulanamaz!

SYRİZA, ilk kurulduğu 2004’ten
ve partiye dönüştüğü 2012’den itibaren,
sol, sosyalist söylemlere rağmen par-
lamenter yolu savunan, Avrupa Birlikçi,
reformist bir çizgide bir partidir.
SYRİIZA’nın programına baktığımızda
düzenden kökten, devrimci kopuşu
değil, düzenle uzlaşmayı da görüyoruz. 

Krizlerin olduğu dönemler hep
halka düzen solu “umut” olarak
gösterilir ve egemen sınıflar kriz-
lerini düzenin soluyla aşma yönte-
mine başvururlar. Reformist solun
bu tutumu kapitalist düzen için can-
kurtaran rolünü oynamaktır. 

SYRİZA’nın
Programında AB ve
IMF’den Çıkmak Yok 

SYRİZA bu rolü oynayacak mı?
NATO’dan ve IMF’den çıkacak mı?

Emperyalizmle olan tüm bağımlılık
ilişkilerini koparıp, üsleri kapatabi-
lecek mi? Yunan oligarşisinin em-
peryalistlerden aldığı borçları “öde-
miyorum” diyebilecek mi? İşte bir
iktidarın niteliğini belirleyen temel
kıstaslardan bazıları bunlardır. SYRİ-
ZA bütün bunları yapmadığı sürece
hiçbir şey değişmeyecektir. Her ne
kadar seçim propagandaları içinde
Çipras “borcu biz yapmadık biz öde-
meyeceğiz“ dediyse de iktidar ol-
duktan sonraki açıklamalarında; bur-
juvaziye ve emperyalizme güvence
vermek için söylemlerini değiştirdi.
Borçları zamana yayma konusunda,
faizlerinden indirim konusunda mü-
zakere yapılacağını söylemeye baş-
ladı. SYRİZA Başkanı Aleksis Çipras,
bakanlar kurulunun ilk toplantısında
“AB ve avrodan kopmaya yol açacak
çatışmalar içine girilmeyeceği” açık-
lamasını yaptı. Aynı gün Ekonomi
Bakanı Yannis Varufakis de buna pa-
ralel açıklamalar yaptı. 

Avrupa Birliği, halkın değil tekel-
lerin çıkarları için birliktir. Halkın çı-
karları bağımsız, demokratik, sosyalist
Yunanistan’dadır. SYRİZA’nın AB
içinde kalma isteği, örgütün niteliği
konusunda fikir veriyor. Bu hareket,
kendine Radikal Sol Koalisyon adını
verse de aslında politikalarında radikal
bir taraf yok. Yunanistan’ın emper-
yalizmle ilişkilerini sorgulamıyor. Ne
NATO’ya, ne IMF’ye, ne de AB’ye
karşı. Kitlelerin önüne koyduğu prog-
ramda sosyalizm hedefi de yok. Ka-
mulaştırma yerine burjuvazinin ver-
gilerini arttırmayı programlıyor.

SYRİZA, bir yandan bu açıkla-
maları yaparken diğer yandan da, bir
haftalık hükümetken, halka verdiği
sözleri tutacağı mesajını vermeye baş-

ladı. Özelleştir-
melerin durdu-

rulduğunu, özel-
leştirme komisyo-

nun işine son veril-
diğini, yasal dayanak-

tan yoksun olarak işten
atılanların işlerine dö-

neceğini ve yaklaşık 400
avro dolaylarında olan as-

gari ücretin 751 avro olacağını açıkladı. 

Sosyalistler, sosyalist ekonomi po-
litikayı uygularlar. SYRİZA, hem
sosyalist olduğunu söylüyor hem eko-
nomi politikalarının Marksist, devrimci
bir program olmadığının altını çiziyor.
Yunanistan ve Avrupa’nın krizine çö-
züm olarak, özel sektörün ağırlıklı
olduğu ama devlet ve kamu sektörü-
nün büyük role sahip olduğu bir
karma ekonomiyi, Keynesyen politi-
kalarını, savunuyor. SYRİZA‘nın
ekonomi danışmanı Costas Lapavit-
sas, BBC’nin HardTalk programında
ekonomomi politikalarını; “...politika
ılımlı bir Keynesçilik politikası. Bu
Marksist devrimci bir program değil.
Nasıl yorumlarsanız yorumlayın, bu
kemer sıkma politikalarını terk et-
meye dönük ılımlı-Keynesyençi bir
politikadır” şeklinde açıkladı. 

Bu kendisine sosyalist diyen bir
partinin programı olamaz. Olsa olsa
sosyal demokrat bir düzen partisinin
programı olabilir. SYRİZA’nın seçim
kazanmasını “devrim” diyecek kadar
abartan, kendisine örnek alan düzen
solu bu programı halklara “umut”
olarak gösteriyorlar. Krizi yaratan,
borç batağında yüzdüren kapitalist
sistemin kendisidir. Kapitalizmin
işleyiş yasaları değişmediği sürece
ülkedeki krize çözüm bulunması
mümkün değildir. Kapitalist devlet
mekanizması paramparça edilme-
den yeniden yapılanamaz. Sadece
yamalar yapılabilir, çatlaklar sı-
vanabilir. Bu da zaten emperya-
lizmin ve oligarşinin istediği bir
yenilenme, tazelenme durumudur.

Hiçbir Düzeniçi Çözüm
Halka Umut Olmaz!
Umut Yapanlar Suçludur!

Yunanistan’da seçimleri SYRİ-
ZA’nın kazanması, Türkiye ve Av-
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rupa’da büyük yankı uyandırdı. Düzen
solunda abartılı bir coşku ve moral
havası yarattı. Reformist ve revizo-
nistleri heyecanlandıran şey, parla-
menterist sosyalizm hayaliydi. Oysa
tarih, bu hayale kapılanların yaşadıkları
olumsuz ders ve örneklerle doludur.
Reformistler evrimden fersah fersah
kaçarlar. Devrimci olmayan düze-
niçi solu da halka devrimci, diye
umut olarak sunarlar. Bugün de
yaptıkları budur. 

Özellikle de SYRİZA’nın başarısını
yere göğe sığdıramayan reformist
çevreler, “sosyalistlerin zaferi” na-
raları atarak, “SYRİZA; başka türlü
bir umut” diyerek bayram ettiler.
Aynı yolla ve aynı programla kendi-
lerinin de kazanacağı hayallerine ka-
pıldılar. “Demek ki olabiliyormuş’a
inanmak, çabalamak için bir sebe-
bimiz daha oldu” diyerek kendilerine
de umut kapılarının aralandığına inanç
tazelediler. 

Yetmedi; seçim öncesi SYRİZA’nın
kazanma ihtimalinden ve daha sonra
da kazanmasından yola çıkarak, SYRİ-
ZA deneyini hemen “Dünya ölçüsünde
yankıları olan bir zafer” ve “evrensel
yeni bir model”  ilan etmeye başladılar.
SYRİZA’nın elde ettiği seçim zaferi-
nin, Avrupa’nın tüm politikalarına sert
bir tokat olduğu söylendi. Daha önce
“Arap Baharı” söylemleri arasında
çok sıkça duyduğumuz “Domino et-
kisi” tezlerine sarılarak “Ege’de kopan
dalgayı illaki bir başkası izleyecektir.
Darısı Türkiye halklarının başına!”
tespit ve temennilerde bulundular.

Kendine sol ve hatta sosyalist, dev
rimci diyen SYRİZA’yı kendilerine
yakın görme yarışına girdiler.
SYRİZA’yı paylaşamadılar. “Türki-
ye’nin SYRİZA’sı kim?” sorularıyla “ra-
dikal solcu” tartışmaları başladı. Tür-
kiye’nin SYRİZA’sını yaratma yarışı
başlattılar. ÖDP kendisinin SYRİZA’nın
kardeş partisi olduğunu söyledi.
HDP’yle  ve daha 6 ay önce kurulan
Birleşik Haziran Hareketi’yle benzeş-
tirmeye başladılar. Hatta, hızını ala-
mayan CHP Gençlik Kolları bile; “Ül-
kemizde de SYRİZA modelini kurmaya
çalışacağız” açıklaması yaptı. SYRİ-
ZA’nın en hararetli savunuculuğunu
ÖDP ve BİRGÜN Gazetesi yaptı..  

BİRGÜN Gazetesi aylar öncesin-
den başladı yazmaya. Neredeyse he-
men hergün haberlerinden köşe ya-
zılarına kadar her yerde Yunanis-
tan’daki seçimler ve SYRİZA vardı.
“SYRİZA’nın kazanması Akdeniz’e
örnek olabilir” başlıkları attı. SYRİZA
Akdeniz’e yayılırsa, Portekiz ve İs-
panya’da kemer sıkma ve krize çözüm
politikalarında ciddi değişiklikler gün-
deme geleceğini yazdı.

Özgürlük ve Dayanışma Partisi
(ÖDP), kardeş partisi! SYRİZA’yı
kutlarken “ SYRİZA’nın başarısı, in-
sanlığa barbarlıktan başka bir şey
vaat etmeyen kapitalizm karşısında
halkın Avrupa’da ve yer yüzünün dört
bir yanında gelişen yeni bir düzen
kurma arayışının bir ifadesidir” dedi.
Gerçi biz hiç göremedik, hissedemedik
ama  ÖDP bu mesajında; “ABD ön-
cülüğündeki emperyalist güçlere,
küresel sermayenin tahakkümüne
karşı” iki yakadan barikat ördükle-
rinden bahsetti. 

ÖDP Eş Genel Başkanı Alper Taş,
SYRİZA’nın başarısının Birleşik Ha-
ziran Hareketi’nin iddiasını güçlen-
dirdiğini söyledi. Oğuzhan Müftüoğlu;
“Biz SYRİZA’yız” dedi.

ÖDP’den Hayri Kozanoğlu, SYRİ-
ZA’nın, tüm Avrupa için umudu, sol-
duyuyu ve çözümü temsil ettiğini
yazdı. Böyle düşünenler yalnızca ÖDP
çevresi değil elbette. Türkiye solundaki
hâkim reformist eğilimin yaklaşımını
yansıtıyor. Oysa, SYRİZA’nın ne prog-
ramı ne hedefleri kapitalist sömürü
sisteminin yarattığı sorunların çözü-
münü ve halkların özgür, bağımsız,
demokratik ülke umudu temsil etmiyor.
Ama ayakları kendi ülkesinin toprak-
larına bir türlü basamayan, kendi ül-
kesinin sorunlarına, mücadelesine, dev-
rimine dair doğru dürüst politikası ol-
mayan, reformist sol SYRİZA’nın ken-
dine biçmediği misyonu SYRİZA’ya
biçmekte bir sakınca görmüyor.

Kendi Ülke Koşullarına
Göre Bağımsız Politikası
Olmayanlar Esen Her
Rüzgardan Etkilenirler

Ülkemiz reformizminin, revizyo-
nizminin, oportünizminin bu tavırları

yeni de değildir. Geçmişte de Sovyet-
ler’den, Çin’den, Arnavutluk’tan, Bul-
garistan’dan devrim ithal etmeye çalı-
şanlar da onlardı. Reformizmin SYRİ-
ZA’nın seçim zaferi karşısında gös-
terdikleri bu tavırları, kendi ülkelerine
dönük hiçbir politikalarının ve Tür-
kiye halkının sorunlarına ilişkin
programlarının olmadığını da gös-
teriyor. Rüzgar nereden esiyorsa
yüzlerini hemen o yana dönüyorlar.
Dün Latin Amerika diyorlardı. Şimdi
gözdeleri Yunanistan oldu.  Zira
Türkiye’ye ilişkin tek bir projeleri
yoktur. Her seçimde seçimlere gi-
rerler ama düzen partileri kadar
bile asgari programa sahip değil-
lerdir. En iyi yaptıkları şey taklittir. 

Sosyalizmden, devrimden umu-
dunu yitiren reformizm, Lulalar’ın,
Chavezler’in, Moralesler’in, Çip-
raslar’ın seçimle, parlamentoyla ka-
zanmayı umduğu düzen içi değişim
rüzgârlarının kuyruğuna takılmış du-
rumdadırlar. Devrimden umudunu ke-
senler, devrimci barutunu tüketenler,
halktan yana duran en küçük bir re-
form kırıntısını, politika değişikliğini
devrim diye sunuyorlar. 

SYRİZA’nın Seçilmesiyle
Avrupa Solunu da Sahte
Umutlar Kapladı

Yunanistan’da SYRİZA’nın açık
farkla aldığı seçim zaferi Avrupa’daki
sol partilerde de  büyük yankı yarattı.
Başta yakın zamanda seçime girmeye
hazırlanan ve anketlerde SYRİZA
gibi önde görünen İspanyol Podemos
Hareketi, SYRİZA’yı  kutlayarak, Yu-
nanistan’dan esen rüzgârı arkalarına
alacaklarını söyledi. Podemos Genel
Sekreteri Pablo Iglesias: “Korku
son buldu ve umut başladı. Yapabiliriz
ve kazanacağız” dedi.

Fransız Sol Parti lideri Jean Luc-
Mélenchon: “Yunanlar sayesinde belki
de Avrupa’da hayatı cehenneme çeviren
tüm verileri masaya yatırabileceğiz.
Evet, tarihi bir an yaşıyor olabiliriz.
Umarım Fransa’da da SYRIZA’nın
Yunanistan’da yarattığı gibi bir atılım
yaratabiliriz” dedi.

Alman Sol Parti (Die Linke) lideri
Katja Kipping: “Sonuçlar, sosyal bir
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felaket ve büyük bir sorumsuzluk olan
ekonomik kesinti diktasının açık bir
reddini gösteriyor. SYRİZA’nın zaferinin
Avrupa için kızıl bir şafak olmasını
umuyoruz”  temennisinde bulundu.

Portekiz Sosyalist Parti Genel
Sekreteri Antonio Costa: “SYRİZA’nın
seçim zaferi Avrupa’da bir değişimin
sinyalini veriyor. Artık farklı bir siyaset
üreterek, ne ekonomiye yeni bir canlılık
katmayı başarabilen ne de mali durumu
düzelten kemer sıkma politikalarına
dur denmeli” diyerek çapından büyük
misyon yükledi SYRİZA’ya.

SYRİZA’nın kazanması Avrupa
solunda bayram havası estirirken em-
peryalist cephede durum pek de öyle
değildi. Bu SYRİZA iktidarıyla ta-
mamen iplerin kopacağını düşündük-
leri anlamında da değil elbette. Em-
peryalist cephenin sözcüleri hiç vakit
kaybetmeden ayar çekme girişimle-
rinde bulundular. Başta Alman ve
Fransız bankalarına olan borçları ve
faizleriyle boğuşan Yunanistan’ın,
IMF, Avrupa Komisyonu ve Avrupa
Merkez Bankası’ndan oluşan Troyka
ile sert bir mücadele yaşayacağının
işaretleri görünmeye başladı. 

IMF Başkanı Lagarde, daha seçimin
ertesinde Yunanistan’ı, reform prog-
ramını sürdürmeye çağırıp adeta tehdit
etti. Yunanistan’ın başkenti Atina’ya
gelen ve Başbakan Aleksis Çipras ve
Ekonomi Bakanı Yannis Varufakis ile
görüşen Avro bölgesinin ekonomik
politikalarından sorumlu olan Avro
Grup Başkanı Jeroen Dijsselbloem
tehdit içeren açıklamalar yaptı. Aynı
saatlerde Almanya Ekonomi Bakanı
Wolfgang Schauble ise “Almanya bas-
kılara boyun eğmez” diyerek sert me-
sajlar verdi. AB Parlamentosu Başkanı
Martin Schoults, Aleksis Çipras’a “Eğer
çatışmaya girerseniz siz kaybedersiniz”
uyarısı yaptı.

Reformist,
Parlamenterist Yol Halkı
Sömürü Sistemine
Mahkum Etmektir! 
Tek Yol Halkın Örgütlü
Gücü, Silahlı Savaşıdır

Bir yanda büyük tekellerin ve em-

peryalistlerin çıkarları, öte yanda yok-
sullaşan, aşağılanan ve haklarını is-
teyen halk var.  Bu iki tarafın çıkar-
larının dengesi üzerine olan planlar
halkın aleyhinedir. SYRİZA’nın tarafı
halktır. Halkın çıkarları, emperya-
lizmle ekonomik, siyasi, askeri bütün
bağların kesilmesindedir. Emper-
yalist üslerin kapatılmasındadır.
Aksi halde bağımsızlıktan, özgürlükten
bahsedilemez. SYRİZA, hem Avrupa
Birliği’nde, hem NATO’da kalarak,
emperyalist anlaşmaları ve borç iliş-
kilerini sürdürerek sosyalist olduğunu
söyleyemez. Bu anlamda da SYRİZA
Yunan halkına ve Avrupa halkına
umut olamaz. Reformist politikalarla
halkın sorunlarına kalıcı çözüm de
sunamaz. Reformizm, emekçi kitle-
lerin umutlarıyla oynamanın, emek-
çi kitlelere hayaller pompalayıp on-
ları düzene bağlamanın diğer adı-
dır.

Halkın çıkarları, devrimdedir, sos-
yalizmdedir. “Tek yol devrim” şiarı
bugün, her zamankinden daha çok
geçerlidir. Hiçbir teori bu şiarı değiş-
tirememiştir. “Devrim değil, reform”
diyenler, parlamenter yollarla, reform-
larla sistemi değiştirebileceklerini, ik-
tidarı alabileceklerini sananların hüs-
ranını Latin Amerika’da bolca gördük.
Reformist sol, halk kitlelerini sistem
içinde hapsetmekten, aldatmaktan,
sömürüyü derinleştirmekten başka
hiçbir şeye yaramaz. Burjuvazi ikti-
darını kolay vermez. Devrime ebelik
yapacak olan “zor”dur. Silahlı müca-
deledir.

Reformist Sol Halkın
Adalet, Özgürlük,
Demokrasi Taleplerini
Sömürmektedir!
Devrimci Bir Önderlik
Olmadığı İçin,
Yunan   Halkının Öfkesi
Düzene Akıtıldı

Lenin, emperyalist çağda devrimin
objektif şartlarının olduğunu söylüyor.
Eksik olan subjektif koşullardır. Yani
proleteryanın devrimci partisidir. Bu
gün Yunan halkının da ihtiyacı, M-L
bir devrimci bir partidir.  Devrimci

bir önderlik olmadığı için, Yunan Hal-
kının, ABD ve AB emperyalizmine,
IMF’sine, Merkez Bankası’na ve Yu-
nan oligarşisine yönelik öfkesinin
önüne reformist bir paket konuldu.
Halkın mücadelesi düzeniçi çözümlere
akıtıldı. 

Kapitalist düzen, reformist politi-
kalar halkın sorunlarını çözemez, kur-
tuluşunu sağlayamaz. 

Faşist devletin ne parlamentosunda,
ne mahkemelerinde adalet yok. İki
yıldır, 600 gündür Berkin Elvan’ın
katilleri yargılanmıyor. Katiller ellerini
kollarını sallayarak geziyorlar. Ekmek,
su, hava kadar doğal hakkımız olan
adaleti istiyoruz, dinlemiyorlar. Ne
yapacağız? Şehitlerimizi adaletsiz mi
bırakacağız? Hayır, adaleti kendi el-
lerimizle uygulayacağız o zaman.
Adalet reformlarla, seçimlerle, faşist
devlete makyaj yapmakla sağlanmaz.
Adalet için silahlanmak ve savaşmak
tercih değil zorunluluktur. Refor-
misler, revizyonistler, oportünistler,
burjuvazinin, emperyalizmin seçim
politikalarının icazetinde ararken ada-
leti Cephe savaşçısı kuşanıp silahını,
Berkin Elvan’ın katillerinin yargılayın
demeye gitti Taksim Meydanı’na.
Adalet için,  halk düşmanı, işkenceci
polislerin  bekleme noktalarını silahla
taradı. Reformistler halk, Berkin’in
katili, adaletsiz düzene umut bağlasın
istiyorlar.  Reformizm kapitalizme
koltuk değnekliği yaparak suç işliyor.  

Sonuç Olarak;
1- Düzen içi hiçbir çözüm halklara

kurtuluş umudu olamaz. 

2- Emperyalizmden bağımlılık iliş-
kileri tamamen kopartılmadan hiçbir
bağımsız politika uygulanamaz!

3- Reformizm, revizyonizm halk-
ların kurtuluşunu değil, düzene bağ-
lanmasını sağlar...

4- Emperyalistler tüm kriz dö-
nemlerinde sol, sosyalist, halkçı söy-
lemlerle halkın öfkesini yatıştırarak
düzen içine çekmişlerdir.

5- Düzen içi hiçbir çözüm halkların
kurtuluşunu sağlayamaz, tek yol halkın
silahlı devrimci savaşıdır!
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DİSK’e bağlı Birleşik Metal-İş ve patronlar
örgütü MESS (Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası)
arasında yürütülen toplu sözleşme görüşmelerinde an-
laşmaya varılamadı. 

Metal işkolunda Aralık 2014 tarihinde Türk-İş’e
bağlı Türk Metal Sendikası ve Hak-İş’e bağlı Çelik-İş
Sendikası MESS ile 3 yıllık toplusözleşme imzaladı.
MESS Birleşik Metal-İş’e de benzer ücret artışını 100
TL ve 3 yıllık toplu sözleşme imzalanmasını dayattı.
Türkiye’de toplu sözleşmeler 2 yıllık imzalanıyor. Buna
karşılık Birleşik Metal-İş 898 TL net ücret alan işçilere
net -ikramiye hariç- 282 TL, net 1374 TL civarında
ücreti olanlar için 305 lira zam talep etti. 1374 TL’nin
üzerinde alanlar için zam oranları kademeli olarak dü-
şecek. 2., 3. ve 4. altı ay için de enflasyon artı yüzde 2
zam ve sözleşmenin daha önceki yıllarda olduğu gibi 2
yıllık imzalanmasını istedi. Metal işkolunda çalışan bir
işçinin çıplak ücreti 866 lira. Metal işkolu gibi ağır,
yorucu ve tehlikeli bir alanda işçilerin %60’ı bu ücrete
çalışıyor. Anlaşmaya varamadılar. 

Bunun üzerine Birleşik Metal-İş işyerlerinde işçilerle
yaptığı toplantılar sonucunda grev kararı aldı. Patronların
grev oylaması istediği 5 fabrikada (Alstom Metal, Ça-
yırova Boru, Kroman, Sarkuysan ve Yücel Boru) sen-
dikanın üye sayısından fazla evet oyu ile işçiler grevi
onayladı. 

Bu Şirketlerin Hangisi Milli!
“Milli Güvenlik” İçin Değil
“Emperyalist ve İşbirlikçi Tekellerin”
Güvenliği İçin Ertelenmiştir Grev!

Sendika 29 Ocak’ta 10 kentte 22 fabrikada greve
çıktı. Grev kararı alınan fabrikalar: Antakya; Yücel Boru
ve Profil End., Bilecik; Demisaş Döküm Emaye Mamulleri
San., Bursa; Türk Prysmıan Kablo ve Sist., İstanbul;
Ejot Tezmak Bağl. Elem. Tekn. San.
Tic., Paksan Makina San. ve Tic., İz-
mir; Mahle Motor Parçaları San. ve
Tic., Schneider Elekt. San. ve Tic.,
Cengiz Makina San., Yücel Boru ve
Profil End., Alstom Grid Enerji End.,
Kroman Çelik San., Sarkuysan Elk.
Bakır San. ve Tic, Çayırova Boru
San. ve Tic., Anadolu Isuzu Oto. San.
ve Tic., Arpek Ark. Prç. Alm. Enj. ve
Klp. San. Tic., Schneider Enerji En-

düstrisi San. ve Tic., Dostel Makina San. ve Tic., Bekaert
İzmit Çelik Kord. San. ve Tic., Konya; Mahle Motor
Parçaları San. ve Tic., Manisa; Schneider Elekt. San. ve
Tic., Mersin; Çukurova İnş. Mak. San. ve Tic., Osmaniye;
Yücel Boru ve Profil End. 

Grev kademeli olarak büyütülecek ikinci aşama olan
19 Şubat’ta MESS’e bağlı 42 fabrikanın tamamına ya-
yılarak 15 bin işçiyi kapsayacaktı. Kapsayacaktı ancak
kapsayamadı! 

Bakanlar Kurulu yurtdışında bulunan bakanlara bile
imza attırmayı başaran bir marifetlik ve ivedilikle grevi
60 gün ertleme kararı aldı. Adı erteleme olsa da fiili
olarak karşılığı grevin yasaklanmasıdır. Resmi Gazete’nin
mükerrer sayısında yayınlanan grev yasağına gerekçe
olarak “milli güvenliği bozucu nitelikte” olduğu
bahanesi gösterildi. 

Bakanlar Kurulu böyle bir gerekçeyle ancak çok
özel; ülkenin savaşta bulunması, büyük bir doğal afet
yaşanması vb. koşullarda grev erteleme hakkına sahip.
Bugün ise ne ülke savaşta, ne de doğal afet yaşanıyor.
Aynı işkolunda üretimde bulunan bir çok fabrika mevcut.
Bakanlar Kurulu’nun yasağı her ne kadar akıllara dur-
gunluk verse de beklenmedik değil. Çünkü AKP iktidarda
bulunduğu yıllar içinde belirli etki düzeyine sahip bütün
grevleri aynı gerekçeyle yasakladı. 

2002 yılında Lastik-İş üyesi 5 bin işçinin grevi,
2003’te Petrol-İş Sendikası'nın örgütlü olduğu Petlas
Lastik Sanayi ve Ticaret grevi, 2003’te Kristal-İş üyesi
5 bin Paşabahçe işçisinin grevi, 2004’te Kristal-İş üyesi
5 bin Paşabahçe işçisi yasağın kalkmasının ardından 30
Ocak 2004 günü greve yeniden başladı. Ancak AKP
grevi ikinci kez yasakladı. Bu kez “milli güvenlik” ge-
rekçesinin yanına “genel sağlık” gerekçesi de eklenmişti.
2004’te Lastik-İş Sendikası'nın Goodyear, Türk Pirelli
ve Brisa Lastik fabrikalarında (20 ayrı fabrikada 5 binin
üzerinde işçiyi kapsayan) grevi, 2005’te Türkiye Ma-

den-İş Sendikası’nın örgütlü olduğu
Erdemir Madencilik A.Ş. (Sivas) iş-
yerindeki grev, 2012’de THY işçisinin
grevini yasaklamak için hava iş ko-
lunda grev ve lokavt yasağını da
içeren düzenleme yapıldı. 2014’te
5800 işçinin Şişecam’a bağlı 10 cam
fabrikasında 8 gün sürdürdüğü grev,
2014’te Çöllolar Kömür Sahası işyeri
ile Çayırhan Kömür İşletmesi’nde
Türkiye Maden İşçileri Sendikası ta-

SAHTEKAR, YALANCI
SENDİKA AĞALARI! 

YETTİ ARTIK İŞÇİ SINIFINA
ETTİĞİNİZ İHANETLER! 

Birleşik Metal İş üyesi
15 bin işçinin grevi “milli

güvenlik” gerekçesiyle
ertelendi...

“Milli Güvenlik” değil,
emperyalist ve işbirlikçi
tekellerin güvenliği için

ertelenmiştir!



rafından alınan grev kararı... 

Bütün bu grev kararları işçi düşmanı patron sevdalısı
AKP tarafından “milli güvenlik” gerekçesiyle yasaklandı.
O yüzden Birleşik Metal İş’in grevinin yasaklanabileceği
bilinen, beklenen bir durumdu. Ol sebepten yasaktan
bir gün önce gazetelere açıklama yapan sendika başkanı
Serdaroğlu bol keseden atıp tutarak hükümetin grevi
ertelemesi karşısında “Metal işçileri böyle bir dayatmayı
asla kabul etmez” dedi. Yasaktan hemen sonra da baş-
kanlar kurulunu toplayacaklarını açıkladı. Hani nerede
kaldı dayatmaları kabul etmeyişiniz? Niye hemen greve
devam edeceğinizi açıklamadınız? 

Oportünizmin tipik davranış biçimi. Söylemde keskin
eylemde kaçak... 

Grev fabrikalarda yapılan toplantılar sonucunda iş-
çilerin ortaya koyduğu iradedir. Kararı işçiler aldı,
yasağı neden işçilerle tartışmıyorsunuz? Hükümetin ya-
sağını, patronların saldırılarını boşa çıkartıp direnişi ve
mücadeleyi büyütmenin yol ve yöntemlerini neden iş-
çilerle konuşmuyorsunuz? Nedeni çok açık. Biz söyle-
yelim. İşçilerin alacağı kararlardan korkuyorsunuz. İş-
çilerin direnişinin altında ezilmekten korkuyorsunuz.
Apar topar başkanlar kurulunu toplmanız bu yüzden.
Greve hemen son vermeniz bu yüzden. Sizin tüm o
aceleciliğinize, işçilere yönelik tehditlerinize rağmen 3
fabrikada işçiler: Demisaş, Ejot Tezmak, Paksan’da
pazartesi günü işbaşı yapmadılar ve patronlarının
MESS’ten ayrılıp sendikalarıyla toplu sözleşme imza-
layıncaya kadar şalteri kaldırmayacaklarını söylediler.
Siz işçileri sırtlarından bıçakladınız onlar hala sizinle
toplu sözleşmenin imzalanmasını istiyorlar. 

Serdaroğlu’nun sözleri bir yönden haklı. Dayat-
mayı metal işçisi kabul etmedi, reformist, korkak,
tutarsız ve ikiyüzlü sendikacılar kabul etti.

KESK, DİSK, TMMOB ve TTB’yi yanına alarak
Genel-İş Genel Merkezi’nde basın toplantısı düzenleyen
Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu, ya-
sadışı grev yapmamak için dikkatli davrandıklarını

söyleyerek “Onlar yasaklayabilir ama her dönem ya-
pacaklarımız var” dedi. Serdaroğlu, grev yasağına yasal
olarak itiraz edeceklerini, eylem programlarında AKP
il binalarına, bakanlık ve Danıştay önünde basın açıkla-
maları yapma gibi kararlar olduğunu dile getirdi. İşçilerin
halen grevi sürdürdüğü işyerlerine ilişkin gazetecilerin
sorusuna da “Sendika olarak aldığımız karara tüm
işyerlerinde uyacağız” diye yanıt verdi. 

Sendika olarak grev, eylem, direniş örgütleyeceklerine
kendilerine rağmen yapılan grevleri bitirmek için çaba
sarf ediyorlar. Bunun için işçileri tehdit ediyorlar. Baş-
kanlar kurulu sonuç bildirgesinde “Mücadelenin bu
yeni evresinin en önemli koşulu sınıf bilinci ve sendikal
disiplin içinde hareket edilmesi, sendikamız kurul ka-
rarları dışında hiçbir kararın tartışılmaması, uygu-
lanmaması ve dışlanmasıdır. Tüm dayanışma gösteren
kurum ve kuruluşların da bu temel ilkeyi gözetmelerini
kendilerinden bekliyoruz” denildi. 

İşçinin aldığı grev kararını işçiye sormadan bitirdiler.
Yetmedi bir de aldıkları kararların tartışılmamasını isti-
yorlar. 

Ne farkınız kaldı kendi görüşünün dışında her türlü
düşünceyi yasaklayan AKP’den. Hem işçiyi yüzüstü
bırakıyorsunuz hem diline, beynine kilit vurmaya kal-
kıyorsunuz. Mücadelenin bu yeni evresinin en önemli
koşulu “sınıf bilinci”ymiş... “Sınıf bilinci”nizi sevsinler.
Sınıf bilinci sınıf düşmanlarına karşı savaşmayı gerektirir.
İlk raundda havlu atıp kaçtığı ringin sütunları arkasından
ahkam kesmeyi değil. 

“Sendikal disiplin”miş... Çok duyduk bu sözleri. Ne
zaman eylem kaçkını; karşılaştığı ilk engelde, barikatta
eylemi bitirmeye, polisle ya da patronla hemen uzlaşmaya
çalışan sendikacılaran karşısına militan işçiler, emekçiler
çıkar hemen eylem disiplininden bahsedilir. 

Yetti Artık! Yetti işçilerin sırtından kazandığınız pa-
ralar! Yetti her eylemde işçileri yüzüstü bırakmanız!
Yetti işçi sınıfına verdiğiniz zararlar! Defolup ait oldu-
ğunuz yere, patronlarınızın yanına gidin! 

Devrimci İşçi Hareketi
Ejot Tezmak ve Direnen Tüm

Metal İşçilerinin Yanında
Devrimci İşçi Hareketi 3 Şubat’ta bir açıklama ya-

yınlayarak, direnen Metal işçilerinin yanında olduklarını
belirtti. Açıklamada: “Metal işkolunda örgütlü olan,
sendikalı olan metal işçileri grev kararı aldılar. 22
fabrikada 15 bin işçi grev kararı alınca AKP hükümeti
metal işçilerinin grev kararını “Milli Güvenlik” gerek-
çesiyle yasakladı. Metal işçileri yasaklama kararını ta-
nımadılar ve işgallerle cevap verdiler. AKP’nin grev
yasaklama saldırısına Metal işçilerinin işgal eylemleri
iyi bir cevaptır. İşgali yapan işçiler daha önceki deneyleri

de inceleyerek işgallerini grev haklarını hayata geçirip
haklarını alana kadar sürdürmelidirler.

İşçi sınıfı bedeller ödeyerek, kan akıtarak kazandığı
grev hakkına sonuna kadar sahip çıkmalıdır. Devrimci
İşçi Hareketi olarak bu hukuksuz ve zorbaca yasaklamayı
tanımıyor ve yüzyıldan fazla verilen mücadele ve
bedellerle kazanılan grev silahına sahip çıkıyoruz. Bu
nedenle Ejot Tezmak işçilerinin yanındayız. Devrimci
İşçi Hareketi olarak 1 Şubat ve 2 Şubat günleri fabrika
önünde basın açıklaması düzenledik ve AKP’nin grevi
yasaklamasından bu yana da Ejot Tezmak işçileri ile nö-
betlerinde, halaylarında, direnişlerinde omuz omuzayız.
Ejot Tezmak İşçileri; sonuna kadar taleplerine sahip
çıkmalı ve kazanana kadar kararlılıkla direnmelidir”
denildi. 

Yürüyüş
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Gençlik gelecektir. Ustalarımız gençliğin rolü üzeri-
ne bu cümleleri kurmuştur. Gençlik yeni ve adil olan
düzeni inşa edecektir. Her zaman üstüne düşen görevi
başarmış olan gençlik halkın itici gücünü oluşturur.
Doğası gereği atılgan ve coşkulu olan gençlik ülkemiz-
deki devrim mücadelesinin de şekillenmesinde büyük
rol oynamıştır. Tarih boyunca gençliğin devrim müca-
delesindeki rolü büyük olduğu gibi ödediği bedeller de
her zaman büyük olmuştur. 

Dev–Genç gençliğin ödediği bu bedeller üzerine
kurulmuş, devrim mücadelesinin önemli bir yapı taşı
olmuştur. Dev–Genç 50 yıllık reformist uzlaşmacı gele-
neğin yıkılması ve Fikir Kulüpleri’nden kopuştur.
Silahlı devrim mücadelesini yürütecek devrimci önder
ve kadroların yetiştiği bir okul olan Dev-Genç THKP-C
ve Mahirler’in yanı sıra THKO, TKP/ML’yi yaratacak
olan devrimcileri de yetiştirmiştir. 

Mahirler’in Kızıldere’de Türkiye devriminin manifes-
tosunu yazdıkları direniş ile şehit düşmelerinin ardından
önderimiz Dursun Karataş Mahirler’in mirasının temsilci-
si olan devrimci hareketimizin kuruluşunu gerçekleştir-
miştir. Dev-Genç yine tarih sahnesindedir. Bu sefer onu
bu sahneye taşıyan 80’lerde cunta döneminde, 90’larda
karşı devrim rüzgarları estiğinde 2000’lerde F tipi teslim
alma saldırıları karşısında ölümüne direnen devrimci
hareketin önderlerini ve kadrolarını yetiştirmesidir. 

Dev-Genç her zaman okul olma misyonunu sürdür-
müştür. Haziran ayında gerçekleşen halk ayaklanmasında
da halkın önünde olmuştur. Bedeller ödemiş, tutsaklar ver-
miştir. Halkımızın faşist devlete olan öfkesi ise sönmüş

değil fakat örgütsüzdür. Biz Dev-Gençliler’in önündeki en
önemli görev de bu potansiyeli örgütlemektir. 

Örgütlenmedeki en önemli silahımız öğrenci meclis-
leridir. Öğrenci meclisleri gençliğin konuşup, tartışıp,
karar alıp uygulayacağı meclisler olarak gençliğin öz
örgütlülüğünü oluşturacaktır. İlk başlarda iradi olarak
çalışmalarını sürdürüyor olmamıza rağmen ısrar ve
kararlılığımızla meclislerimiz üniversiteli, liseli gençli-
ğe mal olacaktır. 

Sorunlarımız üniversitelerde, okullarda binlercedir.
Yemekhane sorunundan yurt sorununa, burs ve harç
sorunlarına kadar birçok sorunumuz vardır. Hepsinin
çözümü için mücadele etmeliyiz. Sorunların çözümün-
de de Dev-Genç’in militan meşru mücadele çizgisini
esas almalıyız. Düzenin yarattığı yoz kültür gençliği
örgütlemekteki engellerden en önemlisidir. Düzen yoz
kültürü ile gençliğe her alanda saldırıp teslim almak
istemektedir. Yerleştirilmek istenilen bencil bireyci pes-
paye düşüncelerin karşısına biz dikileceğiz. Yaratmak
istediğimiz yeni  kültürle mücadele ederek ulaşacağız.
Öğrenci meclisleri bu mücadelede en önemli silahımız
olmasının yanında düzenleyeceğimiz şenlikler, film
gösterimleri, kitap okuma günleri ortak kültürümüzü
şekillendirme araçlarımız olacaktır. 

Dev-Genç, 45 yıllık tarihi ve militan meşru mücadele-
siyle gençliğin öncüsüdür. Haziran’dan sonra açığa çıkan
potansiyeli örgütleyerek kitleselleşip hayata geçirmek iste-
diğimiz her politikamız bizim cüretimiz ve ısrarımız sonu-
cu hayat bulacaktır. Bizlerin yapması gereken ise kararlı-
lıkla ve iradi bir şekilde faaliyet sürdürmektir.

Gençlik Kimdir? 
Üniversite Gençliğini Neden Örgütlemeliyiz? 

İstanbul Gazi Mahallesi Halk Meclisi'nin, halka rağ-
men apar topar yaptırılan imam hatip okulunun kapatıl-
ması için, mücadelesi sürüyor. 27 Ocak’ta yapılan çalış-
malarda aylardır imam hatibe karşı verilen mücadele
anlatıldı. Halk Meclisinde oluşturulan komiteler dört
koldan çalışmalarını sürdürdüler.

Esnaf Komitesi, tek tek esnafları dolaşarak son
dönemde esnaflara karşı polisin saldırılarını anlattılar.
Yaşanan durumun sorumlusunun devrimciler değil polis
olduğu, AKP olduğu vurgulandı. 

Kapı çalışmalarını yapan komite ise Düz bölgesinde
ve Sekizevler'de tek tek evlerin kapılarını çalarak imam

hatip okuluna karşı
verilen mücadelenin
nedenini anlattılar.

Otobüs konuş-
maları yapan komi-
te ise tek tek oto-
büsleri durdurup
binerek, imam hatipleri, mahallede uyuşturucuya karşı
verilen mücadeleyi, elektrik ve su zamlarını anlattılar.
Otobüstekiler de alkışlarıyla desteklerini sundular. 

Ayrıca gün içinde kurulan masada 10 adet Berkin
Elvan kitabı satıldı.

Ülkemizde Gençlik

Gençlik Federasyonu’ndan

Gazi 'de İmam Hatip Okulu'na Karş ı
Mücadelemiz Sürüyor!

8 Şubat
2015
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Berkin vurulalı 600 günden fazla oldu.
Katilleri belli olmasına rağmen teşhis
edilemedi, tanımlanamadı denilerek ka-
tiller korunmaktadır. 

Başta Berkin olmak üzere ''talimatı
ben verdim'' diyerek Tayyip Erdoğan ta-
rafından yapılan katliamlar sahiplenil-
miştir. Bizler Liseli Dev Genç’liler olarak
Berkin’in sapanını bütün liselilere vererek
adaleti sağlayacağız. 

Geçtiğimiz haftalarda Cizre’de yaşanan
katliamlar, devletin çocuk katili yüzünü en
açık haliyle ortaya koymuştur. 14 yaşın-
daki Berkin Elvan’ı katledenler, Cizre’de
de 12 yaşındaki Nihat Kazanhan’ı, 14 ya-
şındaki Ümit Kurt’u katletmiştir. Katiller
ortaya çıkartılıp yargılanacağına “Paralel
devlet”, “devlet içindeki karanlık odaklar”
diyerek katliamın üstü örtülmeye çalışıl-
mıştır. 

Bizler Liseli Dev-Genç’liler olarak
Berkin’den Uğur Kaymaz’a bütün katle-
dilen çocuklarımız için adalet mücadele-
si vermeye devam edeceğiz. 

Faşist AKP her ilçeye, her mahalleye
açmak istediği imam hatip liseleri ile liseli
gençliği gericileştirmek istiyor. 

4+ 4+4 eğitim sistemi ile yetiştirilmek
istenen dindar neslin altyapısı hazırlanır-
ken zorunlu din ve Osmanlıca dersleri ile
bu saldırı pekiştirilmiş oluyor. 

Yapılan bütün saldırılar karşısına en
güçlü silahımız olan öğrenci meclisleri ile çı-
kacağız. Bütün liseli gençliği parasız eğitim
ve katledilen halk çocukları için adalet ta-
lebimizin etrafında birleştireceğiz. Halk
ayaklanmasında nasıl ki yüzbinlerce liseli so-
kağa döküldüyse, Berkin’imizin cenaze-
sinde nasıl milyonlar olduysak halkımızdan
aldığımız güçle yine milyonlar olacağız. 

AKP binler, onbinler olacağımızdan,
adalet talebimizin büyüyeceğinden kork-
tuğu için her yöntem ile saldırmaya devam
ediyor. Geçtiğimiz aylarda toplanan Mil-
li Eğitim Şurası ile aldığı kararlar saldırı-

ların boyutlanarak artacağının gösterge-
si olmuştur. 

Ne şura kararları ne de imam hatip
meslek lisesi dayatmalarını kabul etme-
yeceğiz. Yeni mücadele yılımızda Ber-
kin’in elindeki sapanı, yüzündeki kırmızı
fuları bütün liselilere vereceğiz. Halkı-
mız için adalet, liseliler için parasız, de-
mokratik eğitim mücadelesini yükselte-
ceğiz.

Liseliyiz Biz

Halk için Adalet,
Liseliler İçin Eğitim İstiyoruz!

Bu ülkede yaşıyoruz... Bu halkın çocuklarıyız... Ezilen, sömürülen, 
katledilen bir halkın çocuklarıyız... Bu halkın kavgasında biz de varız!

Yürüyüş

8 Şubat
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Bizler devrimciyiz, bizler Cepheliyiz. Her şeyden her-
kesten öğreneceğiz, öğrendiğimiz her şeyi beynimize ka-
zıyacağız, pratiğimize, gerçeğimize belki bunu hemen ya-
pamayabiliriz, hiçbir şey aniden olmaz, bir birikimi, öğ-
renimi olmak zorunda evet, pratik, devrimcilik, halkımız…
Bir çok şey öğreniyoruz ama hiçbir pratik bu kadar öğ-
retici olmamıştı.

Cepheli olmadan önce serserinin biriydim. Çeteci, maf-
yaların içinde geçti çocukluğum (orta okul yıllarım) büyük
bir uyuşturucu çetesinin haraç toplayıcısı, tetikçisiydim. Hani
her şey yavaş yavaş birikir, aniden patlar ya, ben de bu yoz-
laşmanın içinden Bizim’le  tanıştıktan sonra çıktım.

Ama yoz bir gençtim, BİZ’e saygım vardı. Fakat bir-
çok ilke ve kurallarımızı anlamıyor sadece yapıyordum.
Bir zaman sonra bana daha ayrıntılı anlatmaya başladı yö-
neticilerimiz. Beynim almıyordu, devrimcilik yapıyordum
evet, pratik içinde kavganın içinde pişirmeye uğraştılar beni
haftalar, aylar, yıllarca uğraştılar her daraldığımda...
“Beni anlamıyorsunuz” diyordum, her yalan söylediğimde
“Bana güvenmiyorsunuz” diyordum. Yoldaşlarımla çö-
zemediğim ya da doğru bulmadığım bir şey olduğunda so-
rumluma, “Arkadaşlar ile konuş eleştir, ben sinirliyim, ters
bir şey söyler  kalbini kırarım” diyordum. Serserilikten kal-
ma bir bitirimlikte vardı. Ben arkadaşların eğitimini ka-
bul etmemiş oluyordum, söylediklerini yapmayarak
emeklerinin karşılığını vermiyordum.

Zamanla kurmamam gereken feodal ilişkiler kurmuş
kafa-kol ilişkilerimi geliştirmiş ve çözümü devrimden yana
görmeyip bana sunulan çözüm yollarını kabul etmediğim
için eski  alışkanlığımda çözümü aradım! Alkol içmeye
başladım, bu benim zaafım değildi zaafım haline geldi. Ve
zamanla çürümeye başladım, örgütüm herkeste gördüğü
ve açığa çıkardığı iyi yanlarımı görmüş ve değer vermişti
ama ben çürümenin yanında çürütmeye de başladım ve bir
devrimcinin gidebileceği kötü sonlardan birine gittim! 

Yani bana güvenen yoldaşlarımı, bana güvenen halkımı,
yarı yolda bıraktım, bana verilen bütün emeği, beni de-
ğiştirmek için uğraşan tüm yoldaşlarımı yüzüstü bıraktım. 

İlk bir hafta afallamıştım, ne yapacağımı, ne hissede-
ceğimi bilemedim. Bıraktığım günden sonra hiç alkol kul-
lanmadım, boşlukta gibiydim önceden, devrimcilik ya-
parken eksikliklerimde olsa bir amacım vardı. Dergi da-
ğıtmaya, toplantıya, eyleme gitmek için çıktığım yola şim-
di bir amacım olmadan çıkıyordum. Kapitalist sistemde
yaşıyoruz, para olmadan olmuyor. Ailemden para alma-
yı da gururuma yediremiyordum. Ev, ofis, merdiven te-
mizliği, İngilizce çalıştırma, günlük garsonluk yaptım boş
durmak zulüm gibi geliyordu, yolda, bir yerde mücade-
le içerisinden bir tanıdığı görsem (ki belki beni hatırla-
mayacak bile) utanıp yolumu değiştiriyordum.

Hayatımda çok sevdiğim, beni ben yapan, yaşamıma
anlam katan, seven, eğiten, ana-babadan, yarenden de öte

en değerli şeyimi kendi ellerime bırakmıştım. Canım çok
acıyordu. Bana gerçeği eğriyi-doğruyu, hakkı, adaleti, ada-
letsizliği… her şeyi… dünya ya dair her şeyi öğretmişti
ve daha öğretecekti. Bana öğrettiği gerçeği arkamda “O”
olmadan ben bir hiçtim, küçük burjuvazinin beslediği ben
bile yoktu; buna bir ay dayanabildim, hemen tekrar  iliş-
ki kurdum. İlişki kurmamda yine yoldaşlarımın çok bü-
yük etkisi var.

Ben bıraktım ama yoldaşlarım beni bırakmadı. Beni hep
gözlediler, benden hep haber aldılar. Ben devrimcilik ya-
parken kanımın aktığını, gözümün gördüğünü hisseder-
dim, ama bıraktığımda gözümün feri kalmamıştı. Dünyaya
bakıyor ama görmüyordum gerçekleri de... Susmak ah-
laksızlık, ben bu ahlaksızlığı ortak olamazdım.

Bağ kurduktan kısa bir süre sonra devrimcilik yapmaya
tekrar başladım. Örgütümle bağ kurmuş, yoldaşlarımın
gözlerinin içine bakıyordum. Yoldaşlarıma gözünün içine bak-
mak bana güç vermişti. Şimdi ben de emeklerinin karşılığı-
nı vermeliydim, halkımın güvenini yeniden kazanmalıydım.

Beni anlamıyorsunuz, bana güvenmiyorsunuz… Kap-
rislerimle, bencilliklerimle, bana verilen emeğe saygı-
sızlığımla beni bırakmaya kadar götüren bu süreci aşmalı,
yenilenmeliydim.

Biz zannediyoruz ki, anlaşılmıyoruz, aslında bize fırsatlar
verilse dağları bile deleriz… gibi küçük burjuvazinin sığın-
dığı yalanlara, inkarlara sığınıyoruz. Ama bilmiyoruz ki, göz
bebeği gibi koruyan kollayan, öğreten, seven, bizim için dün-
yaları yıkacak kadar bize değer veren, saçımızın bir tek teli
kopsa koparanlardan hesap sormaya ant içen, bize can, bize
bilinç katan, bize insanlığı, sevmeyi, sevilmeyi, ahlakı, in-
sana dair güzel olan ne varsa öğreten bir partimiz var.

Seni seviyorum PARTİ’m, senin neferlerinden biri ol-
duğum için çok mutluyum ve şimdi görevim sana layık
olmak.    

 Amed Özgürlükler Derneği’nin Yeni
İletişim Numarası:  0543 620 94 04
Adresi: Kaynartepe Mahallesi 231. Sokak
NO 66. Oruç Apartmanı Kat:2 No:5
Bağlar/Amed

 Adana Özgürlükler Derneği’nin Yeni
Adresi: Akkapı Mahallesi 

12118 Sokak. NO: 5
Seyhan/ Adana

Yeni Adreslerimiz
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Senin Neferin Olayım
Partim...



AKP iktidarı, yeni baskı yasala-
rını hazırladı, meclisteki usulen
yapılacak oylamadan sonra hazırla-
dıkları tasarıyı yasallaştırmaya çalı-
şacaklar. Adına “İç Güvenlik Yasa
Tasarısı” dedikleri tasarı, aslında
halka karşı savaşın formülleştiril-
miş halidir. AKP kendisi için
güvenlik önlemleri almaya çalışı-
yor. Bunun için; 

-Kazanılmış tüm hak ve özgür-
lükleri çiğniyor. 

-Uluslararası sözleşmeleri ve
yasaları askıya alıyor. 

- Yargı denetimini ortadan kaldı-
rıyor.

- Polise keyfi uygulamaları artı-
racak yetkiler veriyor. 

- Sıkıyönetim uygulamalarını
yaşama geçiriyor. 

- Bütün bu savaş hazırlıklarını
biraz daha soluk alabilmek, yaşadı-
ğı ekonomik ve siyasi krizi aşmak
için yapıyor. 

Peki basında “İç Güvenlik
Paketi” olarak geçen aslında Polis
Vazife ve Salahiyet Kanunu ile
Bazı Kanun ve Kanun
Hükmünde Kararnamelerde
Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun Tasarısı ne getiriyor; 

1- Polisin Silah Kullanma
Yetkisi Kolaylaştırıyor

Tasarıya göre kendisine veya baş-
kasına yönelik saldırı dışında;  işyer-
leri, konutlar, kamu binaları, ibadet-
haneler, okullar, yurtlar ve araçlara
yapılacak eylemlerde polis silahını
kullanabilecek şekilde yetkilendiril-
mektedir. Eylemlerde molotof, patla-
yıcı, yanıcı, yakıcı, boğucu, yarala-
yıcı ve benzeri eşyaları kullananlar ya
da teşebbüs eden kişilere, “kademeli-
lik” ve “ölçülülük” ilkesi gözetilme-
den doğrudan polise ateşli silah kul-
lanma yetkisi verilmektedir. Bu
düzenleme ile kolluk, elinde ateşli

silah olmadığı kişilerin taş,
sapan, bilye, molotof kullandı-
ğı gerekçesiyle silahını kulla-
nıp ateş edecek, insanları infaz
edebilecektir. 

2- Polisin Arama ve
Keyfi Davranma
Yetkisi Artıyor

Polisin hâkime sormadan
yakalama, durdurma ve
arama yetkileri arttırılıyor.
Polis, bir gerekçe göstermek-
sizin ve hâkim/savcı kararı
olmaksızın dilediği kişiyi
durdurma, üzerinde, eşyalarında ve
aracında, kolluk amirinin sözlü
emri ile arama yetkisi verilmekte-
dir. Üstelik bu “aramanın süresi ve
yeri konusunda” her hangi bir
sınırlama olmadığı gibi üzeri, eşya-
sı aranan kişiye uygulanacak fiili
gözaltı süresi de polis müdürünün
insafına ve keyfine bırakılmıştır. 

Polise Yeni Yetkiler
Veriliyor

Ayrıca polise “koruma altına
alma ve tehlike yakalaması” gibi
belirsiz yetkiler tanınmıştır. Bu yet-
kiyi polis istediği gibi kullanacak,
kişileri istediği gibi özgürlüğünden
alıkoyabilecektir. Koruma altına
alma (gözaltına almada diyebiliriz)
suretiyle kişileri özgürlüklerini
kısıtlamanın süresi belirtilmemiş ve
bu konuda keyfiliğin sınırlarını ala-
bildiğince genişletmiştir. Yine bu
düzenleme ile polise, dilediği kişiyi
tehlike oluşturduğu gerekçesiyle
bir ile, ilçeye ya da bölgeye gir-
mesini engelleme yetkisi vermekte
ve bu şekilde seyahat özgürlüğünü
de keyfi bir şekilde kısıtlayabile-
ceklerdir. 1 Mayıs, kitlesel miting-
lerde insanları önceden gözaltına
almanın kılıfını hazırlamışlardır. 

3- Polis İstediği Kişiyi
Gözaltına Alabilecek

Gözaltına alma yetkisi polise
verilmektedir. Düzenleme ile kolluk
istediği kişiyi, herhangi bir makama
açıklama dahi yapmak zorunda kal-
madan, suçüstü halinde 24 saate,
kitlesel eylemlerde ise 48 saate
kadar gözaltına alma yetkisi veril-
mektedir. Cumhuriyet savcısının
bilgisi ve onayı olmadan gözaltılar
yapılacaktır. Böylece adli bir yetki
olan gözaltı emniyet müdürlerinin
keyfiyetine bırakılmıştır. 

4-Vali ve Kaymakamlar
da Savcı Gibi
Yetkili Olacak

Bir diğer değişiklik İl İdaresi
Kanunu’na eklenen madde ile yapılı-
yor. Buna göre, “lüzumu halinde”
suç faillerinin bulunması ve suçun
aydınlatılması konusunda her türlü
tedbiri almak ve kolluğa emir ver-
mek konusunda tek yetkili makam
artık vali ya da kaymakam olacaktır.
Yani valiler ve kaymakamlar kolluk
amir ve memurlarına suçun aydınla-
tılması ve suç faillerinin bulunması
için gereken acele tedbirlerin alınma-
sı hususunda doğrudan emir verebi-
lecektir. Suçun aydınlatılması ve suç

YYeni Baskı  ve Terör Yasaları  Yasalaşmak Üzere Mecliste Bekliyor 

HALK KENDİ YASALARINI YAPIYOR!
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faillerinin bulunması yargısal bir faa-
liyettir ve sadece yargı makamlarınca
kullanılması gerekir. Bu düzenleme
ile idari bir görev yürüten mevki idare
amiri cumhuriyet savcısının adli yet-
kisine ortak olmaktadır. Vali, suç son-
rasına, suçun aydınlatılması aşaması-
na da müdahale etmekte, suçun aydın-
latılması noktasında olay yeri incele-
mesi, arama, el koyma, yakalama gibi
tedbirlerden hangilerine başvurulabi-
leceğine karar verme yetkisine sahip
olmaktadır. Başka bir ifade ile, delille-
rin gizlenmesi, karartılması, sahte
delillerin oluşturulmasını sağlanmış-
tır. 

Benzer şekilde, valilere ve İçişleri
Bakanı’na suçun unsurlarını belirle-
me yetkisi verilmektedir.
Düzenlemeye göre şiddet olaylarının
yaygınlaştırılmasıyla kamu düzeni-
nin ciddi şekilde bozulmasına yol
açabilecek toplumsal olaylara (kitle-
sel eylemlere) yönelik olarak alınan
ve usule göre tebliğ veya ilan olunan
karar ve tedbirlere aykırı davranan-
lar(grev kararlarının iptali, miting
iptalleri) hapis cezasıyla cezalandı-
rılmakta; kamu düzeninin ciddi
şekilde bozulmuş olup olmadığı
hususu ise ilde vali, birden çok ili
kapsayan olaylarda İçişleri Bakanı
tarafından tespit edilmektedir.

Bu maddeyle vali ve İçişleri
Bakanı’na savcılık yetkisi verilmek-
tedir. Hürriyeti bağlayıcı bir ceza
müeyyidesine bağlanmış bir suçun
maddi unsurlarının tespiti konusun-
da vali ve İçişleri Bakanı yetkili
kılınmaktadır. Vali ve İçişleri Bakanı
resmen yargının yetkisini gasp
etmektedirler. 

Ayrıca vali bu olaylarda belediye
ve diğer kurumların araç ve gereçle-
rine el koyabilecek, kurum persone-
line gerektiğinde polis zoru ile görev
verebilecek, savcı yetkilerini kulla-
nabilecek, belediye, vali emrine
direnmesi durumunda toplumsal
olaylarda meydana gelen zararlardan
sorumlu olacak. 

5- Telefon Dinleme
Yetkisi Genişliyor 

Suçun önlenmesi adı altında kişi-
lerin telefonlarının dinlenmesi

genişletiliyor. Bununla birlikte bir
suç işlensin ya da işlenmesin AKP
karşıtı kişi ve kurumların telefonları-
nın dinlenmesinin yasal imkanı oluş-
turuluyor. Türkiye'de yapılan tüm
aramalar Ankara'da görevli tek bir
hakimin denetimine bırakılıyor.
önleme dinlemesine karar veren yar-
gıç hangi numaranın kime ait oldu-
ğunu kontrol edemeyecektir. MİT,
polis veya jandarma kimin telefonu-
nu dinlemek istiyorsa, farklı isimler
üzerinden ya da hayali suç isnatla-
rıyla dinlenebilecektir. 

6- Polis Boyalı Su
Kullanacak 

Eylemlerde, mitinglerde polis
eylemlere saldırı kararı aldığında
eylem yapanlara çıkmayan boyalı su
kullanılacak. Bu boya uzun süre çık-
mayacak özellikte olacakmış. Böyle
eylemlere katılanların tespiti ve fiş-
lenmesi sağlanmış olacaktır.

7- Anayasal Hakları
Kullanmak Suç Sayılacak

Kanuna aykırı toplantı gösteri
yürüyüşünün tanımı genişletiliyor.
Demir bilye ve sapan, taşın bulun-
durulduğu toplantı gösteri yürü-
yüşleri kanuna aykırı sayılacak ve
bu toplantılara katılanlar yargılna-
cak. Toplantı ve gösteri yürüyüşüne
ilişkin cezalar da artırılıyor. 

Boğucu, yakıcı, aşındırıcı, yara-
layıcı her türlü zehir, her türlü sis,
gaz ve benzeri maddelerin taşındığı
toplantılara katılmanın cezası iki yıl
altı aydan başlayıp dört yıla kadar
çıkartılıyor. 

Toplantı gösteri yürüyüşlerinde
yüzü kısmen kapatmak suç kapsamı-
na alınıyor. Herhangi bir toplantı
gösteri yürüyüşünde yüzü tamamen
ya da kısmen kapatarak toplantılara
katılmak yeni bir suç olarak düzen-
leniyor ve cezası iki yıl altı aydan
başlayıp dört yıla kadar çıkartılıyor.
Yasadışı bir örgüt propagandası
yapıldığı iddiasının bulunduğu bir
eylemde yüzün kısmen bile kapat-
mış olunması durumunda cezanın alt
sınırı üç yıldan başlayıp beş yıla
kadar çıkartılıyor. 

Eylemlerde kanunların suç saydı-

ğı afiş, pankart, döviz, resim, levha,
araç ve gereçleri taşıyanlar veya bu
içerikte sloganlar atanlar veya ses
cihazları ile bunların yayınlayanlar üç
yıla kadar hapis cezası ile cezalandı-
rılacak. Cumhurbaşkanına ya dabaş-
bakana hakaret vb bir çok başlık
kanuna aykırı kapsamında degerlen-
dirilip hapis cezası gerekçesi yapıla-
bilecektir. 

8- Herkesin Parmak İzi,
Damar İzi ve El Ayası
Vermek Zorunda Kalacağı
Bir Dönem Başlıyor

Kimlik tespit ve doğrulama
işlemleri ve yeni çıkarılacak nüfus
cüzdanları için herkesten biyometrik
veri olarak adlandırılan parmak izi,
el ayası ve damar izi alınacak... 

Maddelerden anlaşılacağı üzere
yasa, keyfiliğe sınırsız bir yer açmak-
ta, polise infaz yetkisi getirmekte,
Haziran Ayaklanması döneminde poli-
sin işlediği suçları aklama imkanı tanı-
makta, yargının kullanacağı yetkileri
gasp etmekte, anayasanın kanun önün-
de eşitlik, cezaların şahsiliği, ayrımcı-
lık yasağı, kişi güvenliliği ve özgürlü-
ğü, hukuk devleti, özel hayatın korun-
ması, haberleşme özgürlüğü, seyahat
özgürlüğü, düşünceleri ifade etme
hakkı, hak arama özgürlüğü gibi temel
hakları ihlal etmektedir. AKP bunun-
la sıkıyönetim halini sürekli hale
getirmeye çalışmaktadır. Fakat bilin-
melidir ki, hiç bir baskı yasası halkla-
rın canları pahasına kazandığı meşru
hakları engelleyemez. Kullanılmasını
yasaklayamaz, suç adı altında kısıtla-
yamaz. Halkların direnme hakkı
gibi insanlığın gelişimi açısından
kutsal hakları vardır. Bu haklar
bütün çıkarların ve keyfiyetlerin
üstündedir. 

Halkımızda kendi sınıfsal çıkar-
larına sahip çıkacaktır. AKP hangi
faşist baskı ve terör yasasını çıkartır-
sa çıkartsın halkımız faşizme karşı
mücadelenin içinde kendi yasalarını
yapacaktır. Kendi yasalarıyla direne-
cektir. Son sözü katliamcılar değil,
direnenler söyler, direnenlerin de
kazandığı haklar bütün hakların
üstündedir. 
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Sevgili Devrimci Okul Okurları
Merhaba;

Eksik ve hatalar düzenden ge-
tirdiğimiz, bize, mücadelemize za-
rar veren, devrimci olmayan her
şeydir.

Devrimci olmayana karşı savaşımız
sürekli olmalıdır. Yoksa geriye dönüşler
yaşarız. Tekrar başladığımız yere dö-
ner, bir mesafe katedemeyiz. İleriye
doğru atılmayan her adım bizi geriye
götürür. Adımlarımızın geriye doğru
gitmesi bizi düzenin kucağına,
devrimin ise dışına düşürür. 

Eksik ve hatalarımıza karşı
muhasebeyi düzenli yapmalı,
neden-sonuç ilişkilerini doğru
şekilde kurmalıyız. Diyalektiğin
dört, materyalizmin üç temel
ilkesini her şeyde olduğu gibi
kendimizle olan muhasebe sü-
recinde de işletmeliyiz. 

Eksik ve Hatalarımızı
Küçümsememeliyiz

Hiçbir koşulda hatalarımızı kü-
çümsememeliyiz. Eksiklerimize "nasıl
olsa tamamlarım" gözüyle bakıp basi-
te almamalıyız. Basite almak, yok say-
mak, üzerine gitmemektir. Basite almak,
değiştirmek için emek harcamamaktır.
Basite almak "aman ne olursa olur" de-
mektir. Ki bu, eksiği, hatayı ciddiye al-
mamaktır. Küçümsediğimiz her hata
bizi daha büyük hatalar yapmaya ite-
cektir. Küçümsediğimiz her eksik
"biz"de büyük gedikler açacaktır. Açı-
lan her gediği devrim değil düzen dol-
durur. Ta ki, biz önlem alana kadar bu
böyle sürüp gider. Önlem almadığımız
her eksik, her hata önce kendimize za-
rar verecektir. Kendimize verdiğimiz za-
rar sadece kendimizi bağlamaz. Kişi-
lerin açtığı her zarar mücadeleyi bağ-
lar. Düzeltilmediğinde "BİZ"i kuşatır,
örgütsel, siyasi, kültürel her açıdan za-
rar vermeye başlar. 

Eksik ve ha-
talarımızı dü-
zeltmediğimiz-
de mücadeleyi
geriletir, moral
ve motivasyo-
nu olumsuz
yönde etkiler.
Yapacağımız iş-

lerin yavaşlamasına, düzeltilmeyen
hata ve eksiklerin suça dönüşmesine,
örgütsel bütünlüğün parçalanmasına,
küçük burjuva ruh halinin hakim kı-
lınmasına, yozlaşmaya... daha birçok
olumsuzluğu yaşamamıza neden olur.
Bu saydığımız her bir olumsuzluğu-
muz bizim düşmanımızdır. Düşmanı-
mızı alt edebilmenin tek bir yolu var-
dır, savaşmak. Savaşmadığımızda bü-
yüyen devrim değil düşman olur. 

Devrimciler
Hesaplaşma Yaparlar ve
Sonuçları Yaşamlarında
Hayat Bulur 
İç düşmana karşı hayatımızın her

anını bir eğitime dönüştürmeliyiz.
Okuduklarımızdan, gördüklerimizden,
deney ve tecrübelerimizden öğrenme-
sini bilmeli ve öğrendiklerimizi prati-
ğe geçirmeliyiz. Eğitimimizi sürekli-
leştirmeli, bilince dönüştürmeliyiz. 

Eksik ve hatalar konusunda Dayı
bize: "Kendi eksik ve zaaflarıyla
hesaplaşma yapmayanlar, kendile-
rine karşı acımasız olmayanlar çoğu
zaman küçük hata ve eksikleri, za-
afları abarttığımızı düşünürler. Bu
düşüncenin temeli olan düzenden
köklü bir ideolojik kopuş sağlana-
madığından, savaşın gerçekleri ve
düşmanın acımasızlığı da tam olarak
kavranmadığından küçükmüş gibi
görünen bu eksik ve zaafların yüz-

lerce insanımızda her gün nasıl or-
taya çıktığı ve ne tür zararlar verdi-
ği görülmemektedir. Yüzlerce insa-
nın küçük hata ve zaafları, disip-
linde, yaşamda, savaşta yüzlerce
kural ve ilke hatası dolayısıyla, düş-
mana verilen yüzlerce koz demektir. 

İç düşman, önlem alınmadığın-
da önce bireyleri, bireyler de örgü-
tü kuşatarak, etkisiz hale gelmesini
sağlayacaktır." (Kongre Raporu)
(Bir Devrimci Dursun Karataş 2) 

Dış düşmana açık kapı bırakmamak
için eksik ve hatalarımızla savaşı sü-
reklileştirmeliyiz. Bu savaş devrimci-
liğimiz boyunca süregelen bir savaştır.
Hata ve eksiklere karşı özeleştirel ol-
duğumuzda, kendimizi sürekli deneti-
me ve değerlendirmeye tabi tuttuğu-
muzda, örgüte karşı açık ve dürüst ol-
duğumuzda bu savaşı kazanmamız,

olumlu bir sonuç almamız
kolaylaşacaktır. 

Feda şehidimiz İbra-
him Çuhadar bize yaşa-
mıyla güzel bir örnektir.
İbrahim Çuhadar: "Benim
devrimcilik yaşamım; bir
ilerleme bir gerileme şek-
linde oldu genel olarak."
diyor.

İbrahim Çuhadar bu savaşı ka-
zandı ve kahramanlaştı. Ona bu sa-
vaşta zaferi getiren uzlaşmama kara-
rı oldu. 

Uzlaşmamak, çatışmak, vazgeç-
memek her zaman zaferin garantisi-
dir. 

Kendini Yenilememek
Sıradanlaşmaktır,
Savaş Gerçeğinden
Uzaklaşmaktır 

Sorgulamanın merkezine "ben"i
koymadığımızda, her türlü eksik ve
hatada karşımızdakini, yoldaşımızı
suçlayacağız demektir. Hatamızın
nedenlerine kendimizi değil de, ken-
dimizin dışındaki etkenleri koymaya
başlamak, sorgulamak, sorunumu-
zun çözümü için çaba sarf etmek de-
ğildir. Doğru bir sorgulama değildir.
Sorunun kaynağını kendi dışımızda
açıklamak, kendimizle hesaplaşma-
nın, kendimize yönelip 5N 1K'yı ha-

Ders: Sıradanlaşmak

Eksik ve Hatalarda
Tekrar

Sıradanlaşmaktır
Yürüyüş
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yata geçirmemizin önüne geçer. Bu
yönelim sorunu çözmek şöyle dur-
sun, sorunun büyümesine neden
olur ki, o da örgütlülüğe zarar ver-
meye başlar. Hata ve eksiklerimi-
zin üzerini örteriz, olumsuzlukla-
rımız gün geçtikçe artarak devam
eder. Hataların üzerine gitmedeki
bu özensizlik, ciddiyetsizlik bizleri
daha büyük hataların eşiğine geti-
rir. Ki bu da yenilenmekte ayak di-
remek, savaş gerçekliğine göre
düşünmemek sıradanlaşmaktır. 

Ölüm orucu şehidi Sevgi Er-
doğan; "....Küçük burjuva bir ülkede
yaşıyoruz. Bir yandan eksik ve zaaf-
lara karşı da savaş içinde olmalıyız.
Hoşunuza gitmeyecek belki, 'bu da
nereden çıktı' diyeceksiniz. Hayır
yoldaşlar! Hayır: Ölüme meydan
okuyup da sonra er meydanını ter-
kedenleri hiç mi görmedik, duymadık.
Hep onlar mı inançsızdı? Hayır, biz-
lerin, çevremizdekilerin de uyanık
olması gözlemci ve tartışan, tartıştı-
ran olması gerekiyor..." diyor. 

Evet, her koşulda hata ve eksikler
eğitilerek çözüme ulaştırılabilir.

Devrimci ilke ve kurallardan,
Marksizm-Leninizm’den her sapma
hata ve eksik olarak ortaya çıkar. O
halde çözüm yine kendimizdedir;
kendi ideolojimizdedir.
İdeolojik doğrularımızı yaşamı-

mızla bütünleştirerek, beynimizi ör-
gütlü hale getirerek hataları ve ek-
sikleri en aza indirebiliriz. Her soru-
nun merkezinde bir "BEN" oturur.
Bu "BEN"i "BİZ"e dönüştürmek
için; 

-Emekten hiçbir zaman kaçma-
yacağız.

-Eksik ve hata var diye moralimizi
bozmayacak, rehavete düşmeyeceğiz. 

-Olmadıysa, tekrar deneyeceğiz,
olmadıysa farklı bir yol deneyeceğiz. 

-Farklı yöntemler bulacağız. 
-Kararsız değil, “ben bunu ba-

şaracağım” inancında olacağız.
-Doğru yol, yöntemler bulmak

için tarihimize, şehitlerimize, geç-
mişteki deney ve tecrübelerimize
bakacağız. 

-Öğrenmeyi süreklileştirecek her
şeyden öğreneceğiz, dünya halkla-
rının deneylerinden ve en önemlisi

de kendi tarihimizden ve halkımız-
dan öğreneceğiz. 

-Hiçbir koşulda uzlaşmayacağız.
-Uzlaşmayacak, yeter demeyece-

ğiz. 
-Hata ve eksiklerimizden dersler

çıkaracağız. 
-Niyetlerimizle değil, bilimsel dü-

şüneceğiz. 

Eksik ve Hatalar da
Tekrar Çürütür

Eksik ve hatalarımızı düzeltme-
diğimizde zaaflara, bunlara da mü-
dahale edilmediğinde yozlaşmaya ve
çürümeye dönüşür. 

Bilmeden, öğrenmeden, farkında
olmadan yapılan bir durum söz ko-
nusu değildir artık... Yeri gelmiş pra-
tikten sonuçlar çıkarılmış, yeri gelmiş
iradi bir müdahaleyle eğitim süreci iş-
letilmiş, nedenler tartışılmıştır. Bile-
rek yapmak artık yozlaşmaktır.

Sıradanlık, devrimci olandan uzak-
laşmaktır. Güvensizlik, bilimsellikten
uzak duygularla hareket etmek, yü-
zeysel düşünmek, eksik ve zaaflarla
uzlaşmak, eleştiri-özeleştiri meka-
nizmasını işletmemek, subjektif dü-
şünceler, bencillik... devrimci olma-
yan, devrimcilik içinde düzeni yaşa-
tan düşüncelerdir. 

Sıradanlıklar
Devrimciyi Savaş
Gerçeğinden Uzaklaştırır

Her şeyden önce uzlaşmayı bir çiz-
gi haline getirmek devrimcilik de-
ğildir. Çünkü devrimcilik nesnel ola-
nı değiştirmektir. 

Uzlaşan nesnel olanı değiştire-
mez. Devrimcinin  sorumluluğu nes-

nelliği kavramak ve değiştirmektir.
Bunları yapmıyorsa ben bilirimci-
liğin ve yozlaşmanın içine düşmüş
demektir.

Eksik ve hatalarla uzlaşan bir
devrimci olamaz. Eksik ve hatalar-
la uzlaşmak hedeflerimizden, sa-
vaşımızdan uzaklaşmaktır. Yapma-
dığımız, yapmak için çaba sarfet-
mediğimiz, yanlışta ısrar ettiğimiz,
değiştirmediğimiz her şey devrime
değil düzene hizmet eder. Bu durum
yanlışla ve eksikle savaş halinde de-
ğil, barışık yaşadığımız, iç düş-

manla uzlaştığımız anlamına gelir. 
Eksik ve hatalarla barışık yaşa-

mak, onunla uzlaşmak, liberal dav-
ranmak bir tercihtir. Bu tercih dev-
rimden değil, düzenden yanadır. Bir
devrimcinin tercihi devrimden yana-
dır. Devrimci, yanlışla savaşma ve ka-
zanma, eksiği giderip bir adım öne
çıkma hedefindedir. Her konuda ol-
duğu gibi bu konuda da azimlidir. 

Ölüm orucu şehidimiz Selma Ku-
bat; "Özlemler, zaaflar değişmeyen
olacaktır. Yüzümüz hangi tarafa dö-
nükse o, bugün gelişir. Olumsuzluk-
ları büyüten, geliştiren değil; değişen,
değiştiren, değişimde öncülük eden ol-
malıyız.

Her zaman olumsuz yanlarımız
olacak; duygusallıklarımız, kişisel
olumsuzluklar (...) Ancak devrim mi,
düzen mi dediğimizde, hepimiz "dev-
rim" diyeceğiz. O halde hepimiz,
devrimi büyütmek için içimizdeki dü-
zeni her gün yeniden ezmek zorun-
dayız. Sade bakmak zorundayız. "Aca-
ba"larla bu yollar zor aşılır" diyor. 

Bizler devrimciyiz. Emperyalizme
karşı bağımsızlık, kapitalizme karşı
sosyalizm, faşizme karşı demokrasi
mücadelesi veriyoruz. Hedefimiz kit-
leleri örgütleyip devrim safına çek-
mektir. Bunu yaparken de kendi deği-
şim ve dönüşümümüzü, halkın değişim
ve dönüşümünden ayrı tutmamalıyız.
Elbette ki, halkı değiştirmek için önce
kendi değişimimizi sağlayıp, değişime
inanmalı, yarattığı gücü bilince dönüş-
türmeliyiz. Buna inandığımız, inancı-
mızı sağlamlaştırdığımız takdirde ka-
zanan biz olacağız. Fakat şunu aklı-
mızdan hiç çıkarmayacağız duygu ve
düşüncelerimizi devrimcileştireceğiz,

Eksik ve hatalarla uzlaşan bir
devrimci olamaz. Eksik ve

hatalarla uzlaşmak
hedeflerimizden, savaşımızdan
uzaklaşmaktır. Yapmadığımız,

yapmak için çaba
sarfetmediğimiz, yanlışta

ısrar ettiğimiz,
değiştirmediğimiz her şey

devrime değil
düzene hizmet eder.
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Umudun adını ülkemizin bütün
duvarlarına nakşetmeye devam edi-
yoruz. Her zaman halka umut olduk,
olmaya devam edeceğiz. Bizi biti-
remezsiniz halka kopmaz bağlarla
bağlıyız.

İSTANBUL
Gazi: Mahallelerimizi Uyuştu-

rucu Satıcılarından Temizleyeceğiz!
Hasan Ferit Gedik Cephe Milis-

leri 25 Ocak'ta Gazi Mahallesi’nde
“Torbacıları Cezalandıracağız!”,
“Torbacıları Bize Bildirin!”, “Uyuş-
turucu Satmak Şerefsizliktir!”, “Uyuşturucu Satmak Suçtur!”,
“DHKP-C” yazılamaları yaptılar.

Armutlu: 29 Ocak günü Armutlu'nun duvarlarına yazılama-
lar ve resimler yapıldı. Umudun adı değişik yerlere yazıldı. 

Karakolun alt tarafındaki köşeye “11 Mart'ta Milyonlar Olup
Berkin Elvan'ın Hesabını Soracağız” Cephe imzalı yazılama ya-
pıldı. Armutlu meydana Hasan Ferit Gedik'in resmi yapıldı. 

Armutlu’da Cepheliler 31 Ocak günü saat 22:30 civarında cad-
dede halk meclisinin yakınındaki boş arsadaki duvarlara umudun
sloganlarını nakşettiler. Devrimci Halk Kurtuluş Cephesi'nin açık-
lamasındaki başlığı duvara yazan Cepheliler Armutlu polisini rahatsız
etmiş olacak ki akrepleriyle geçerek tacizde bulundular. 

Bağcılar: 28 Ocak akşamı Cepheliler halkın matbaası duvar-
lara katilleri unutmayacaklarını bir kez daha nakşettiler. “Berkin’in
Hesabını Soracağız/ CEPHE” ve “DHKP-C” yazılamalarından top-
lam 3 adet yapıldı.

MERSİN: Hürriyet, Güvenevler, Cumhuriyet, Bahçelievler,
Fuat Morel Mahallesi ve Pozcu merkezde Dev-Genç'liler ve Cep-
heliler tarafından 28 Ocak'ta umudun adı duvarlara nakşedildi. “Fı-
rat Özçelik Onurumuzdur!”, “Yaşasın Halkın Adaleti!”, “Berkin'in
Katillerini Arıyoruz!”, “DHKC/SPB Katillerin Peşinde!”, “Ka-
tillerden Hesabı DHKC Soracak!”,, “DEV-GENÇ!”, “DHKP-C!”,
“CEPHE!”, yazılamaları yapıldı. Toplamda 73 yazılama yapıldı.    

ÇERKEZKÖY: 30 Ocak tarihinde, Kapaklı ve Çerkezköy böl-
gesinde yazılamalar yapıldı. “Yaşasın Dev-Genç!", "Halkız Hak-
lıyız Kazanacağız!", "Berkin Elvan Ölümsüzdür!", "DHKP-C!",
"Yaşasın Önderimiz Dursun Karataş!" yazılamaları yapıldı. 

ANTEP: Antep'te 30 Ocak'ta “Berkin Elvan Ölümsüzdür!", "Fı-
rat Özçelik Onurumuzdur!” sloganları yazıldı.

Tüm Duvarlar Bizim!
Umudun Adı Halka Umut
Düşmana Korku Veriyor!

devrimcileştirmek eğitmekle mümkündür. Devrimci-
leşmeyen duygu ve düşünceler bizim düşmanımızdır.
O zaman düşmana ait olan her şeyle savaşımızı sürek-
lileştirecek, istikrarlı olacak, iradi davranacak, hızla ye-
nilenecek ve bu savaştan başarıyla çıkacağız. KAZA-
NAN BİZ olacağız. 

Eksik ve Hatalar Hayatımızda
Olacak, Bunları Aşacak Yeniyi,
Devrimci Olanı Koyacağız, Gerisi
Liberalizmdir!

Az ya da çok hepimizin irili ufaklı, eksik ve za-
afları vardır. Eksik ve zaaflarımız bizi korkutmamalı.
Korkmak, pes etmek, sinmek demektir. Korkmamak,
üzerine gitmek, değiştirip dönüştürmektir. Evet,
bizler devrimciyiz, tüm eksikliğimize, hatalarımıza
rağmen. Devrimcilik yaparken, diğer yandan da dev-
rimci kişiliği oluştururuz. Bunları birbirinden ayı-
ramayız. İlk önce eksik ve hatamı düzeltip sonra dev-
rimcilik yapayım diyemeyiz. Devrimcilik yaparken
ancak devrimci kişiliği oluşturur, hatalarını düzeltir,
eksikliğimizi gideririz. Devrimcilik içinde kendimizi
yeniler ve savaşımızı süreklileştiririz. Mücadelenin
dışına düşüp “ilk önce okuyup, öğreneyim, hatala-
rımdan arınayım” dersek bunun sonucunda devrim-
ci değil çokbilmiş oluruz. 

“Elbette eksik ve hatalarımız hep olacak” ra-
hatlığıyla değil, onu değiştirme iradiliğiyle bakma-
lıyız. Onu aşacağımıza inanıp yerine yenisini koy-
malıyız. Bunun aksi ise hata ve eksikle uzlaşmaktır,
bu da liberalizmdir. Savaşı değil, kendi canımızı dü-
şünmektir. Zora gelmeyelim, değiştirmek için sıkıntıya
düşmeyelim, kimi fedakarlıklarda bulunmayalım
demektir. 

Veya eksik ve hatada bunun tam tersi bir durum da
yaşanabilir. "Ben nasıl hata yaparım", "Ben nasıl eksik
bırakırım" diye de bakılabilir. Bu da hatanın ve eksiğin
kabul edildiği anlamı taşımaz. Burada öne çıkan "BİZ"
değil, "BEN" olgusudur. Küçük burjuva gurur şahlanır.
Bu bakış açısında da doğru bir sorgulama yoktur. BİZ'e
verilen zarar değil de BEN'in küçük düşmesi vardır. 

Eksik ve hatalar karşısında yaptığımız her sorgu-
lama kendimizi kavgada sınadığımız, yapıp yapama-
dıklarımızı çıkardığımız, yapamadıklarımızın üzeri-
ne gittiğimiz, yaptıklarımızı büyüttüğümüz anlamına
gelir. Deney ve tecrübelerden öğrenerek yola devam
etmek devrimciliği çevikleştirir, iradi kılar. 

Rus atasözü der ki; "Bir yenilmiş, iki yenilme-
mişe bedeldir" 

Bir devrimci, kendisiyle savaşımını süreklileş-
tirmeli, sürekli kendini yenilemelidir. Ancak o zaman
devrimci kalabilir. İddialarını büyütebilir, iddiaları-
na ulaşabilmek için daha çok çaba sarfeder. 

Sevgili okurlar; haftaya başka bir  konuda gö-
rüşmek üzere... Hoşça kalın...

Yürüyüş
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Emperyalizm var oluşundan bu-
güne ve sosyalizm karşısında diz çö-
küp yok olup gidene kadar kendine
hep işbirlikçiler-uşaklar edinmiştir.
Göz koyduğu toprakları yağmala-
masına, o toprakların yer altı kay-
naklarını iliğinin son damlasına kadar
kurutmasına ve o ülke halklarının kur-
sağındaki son kırıntıya kadar sömür-
mesine ön ayak olacak, elinden gel-
diğinden fazlasını yapacak işbirlikçi-
uşak iktidarlar yaratmıştır. 

AKP, dün göz göze, el ele, diz dize
açıklamalar yaptığı "dostum, canım, it-
tifakım, Müslüman Kardeşim..." de-
diğini yarın kendi elleriyle boğar.
Müslümandır, Filistin'de katledilenle-
re ağlar, çocukların katliamlarına hün-
gür hüngür ağlar ama Filistin'i bom-
balayanlar bu topraklarda eğitilir. 

47 ton silah gönderilir, IŞİD, El
Nusra, ÖSO gibi emperyalizmin kat-
liam orduları Türkiye'de eğitilir, ge-
çişleri Türkiye'den sağlanır. Bom-
balar, füzeler bu topraklardan ateşle-
nir ve ABD'nin çanak yalayıcısı AKP
Suriyeliler'in katledilmesine, sürgün
hayatı yaşamalarına sebep olur. Söz-
de "kucak açar" ama Suriyeli kadın-
lar pazarlanır, ucuz işgücü sağlanır, di-
lenirler burada. 'Suriyeli ılımlı mu-
halifler'in eğitilip donatılacağı yer
Kırşehir İrfanlı'da tesis edildi bile. 

Suriye'deki savaştan kaçıp ailesiy-
le Türkiye'ye gelmek zorunda kalan 16
yaşındaki Tambi Asaad Bursa'da pi-
yano eğitimi almak için eğitim merke-
zine başvurmuş ve müzik konusunda
başarılı olmuş. 16 aylık eğitimin so-
nunda bir video çekip gönderdiği Rus-
ya'daki yarışmadan birincilik almış.
Tambi'yi dinleyen New York Konser-
vatuvarı Piyano Bölüm Başkanı Tamara
Poddubnoya "inanılmaz bir yetenek"
olarak değerlendirmiş. Tombi'nin New
York'taki okula girebilmesi bir prose-
düre takılmış, o da uluslararası dereceye
girmesi imiş. Suriye pasaportuyla yurt-

dışına çıkılamadığından 'sanatın ve sa-
natçının dostu' AKP hemen el atmış işe
ve Tambi Asaad olmuş sana bir gece-
de Tambi Cimok. Cimok T.C. vatan-
daşı olarak St. Petersburg'daki yarış-
maya katıldı, beşinci oldu. Ve eğitimi-
ni de New York'ta tamamlayacağını be-
lirtti. 

"Ceddin deden, neslin baban..."
naralarıyla, bir omzu düşük Kasım-
paşalı hırsız, katil, uşak... çok sevdiği
Osmanlı'nın sadece kıyım-katliam po-
litikasını değil, "devşirme" politikası-
nı da alır. İşlediği suçları bilen, halk-
tan kaçan Osmanlı padişahları kimseye
güvenemez hale geldiğinden "Fethe-
dilen ülkeler halkının Hristiyan erkek
çocukları seçilecek, sünnet edilip Müs-
lüman yapılacak, Türkçe öğretilecek
ve Türk isimleri verilecek  (...) aile bağ-
larından koparılacak, yeniçeri ocağı-
nı aile ocağı bilecek ve eski yaşamla-
rı ile hiçbir bağları kalmadığı için ken-
dilerinin sahibi ve koruyucusu gör-
dükleri padişaha bağlanıp sadık kul-
lar olacaklar" (Osmanlı Saltanat Kav-
gaları/Tekin Botur/syf 41-42) 

Karısına, çoluğuna, çocuğuna, en
yakın korumasına... kimseye güveni
kalmayan Tayyip ve tebaaları AKP kad-
rosunun yaptığı şey devşirmeden baş-
ka bir şey değildir. Osmanlı korku-
sundan böylesi şekilde etrafına kendi-
ne muhtaç ettiği, kulluk edecek, sö-
zünden çıkmayacak, sesini çıkarma-
yacak kişilerle duvar örmeye çalışıyor;
"Örneğin; devşirme sisteminin en ünlü
ürünlerinden biri olan büyük Mimar
Sinan...Vezir-i Azam Sokullu Meh-
met Paşa....Vezir-i Azam Mahmut
Paşa...Vezir-i Azam Hersekzade Ah-
met Paşa..." (Erdoğan Aydın/Osman-
lı Gerçeği/Syf: 322) 

Biz bu devşirme politikasını Os-
manlı'dan biliyoruz. Katliamlardan,
tecavüzlerden, işgallerden sorumlu
AKP, Suriye halklarının çaresizli-
ğinden, yoksulluğundan faydalanacak

kadar aciz ve asalaktır. 
Ülkemizde yüzlerce yetenekli ço-

cuk var. Ki hiç kimse yetenekli veya
yeteneksiz değildir. Yeterli eğitim-öğ-
retim gördüğünde, ilgi alanıyla ya da
yapabileceği işe yönelim sağlandı-
ğında bizim evlatlarımızdan atom
bilimcisi de, müzik dehaları da, bin-
lerce bilim insanı da, yazarı da, çizeri
de... çıkar. Fakat hiçbir zaman bu şe-
kilde bakılmaz, çünkü; insana değer
verilmez. Aksine bizim ülkemizdeki
çocuklarımızın gözlerindeki fer sön-
dürülmeye çalışılır. Olimpiyatlarda
dahi Afrika kökenli insanlar T.C. va-
tandaşı yapılıp dereceler aldırılır. 

Sanatçıyı sanatçı, sporcuyu spor-
cu, bilim insanını bilim insanı... ya-
pan şey halkının ve vatanının ba-
ğımsızlığı, özgürlüğü, çıkarı için ye-
nilikçi, geliştirici düşünmesidir. Ül-
kemiz "SANATÇILARI" Nazım Hik-
met, Ruhi Su, Ahmet Kaya... boyun
eğmediği, halkını-vatanını sevmekten
vazgeçmediği için devşirilememiştir.
SANATÇI olmanın, İNSAN olmanın
gereğidir bu. Ve bu yüzden Yavuz
Bingöl gibiler de padişah bozuntula-
rının saray soytarıları olarak devşiri-
lirler ve hem tarih sayfalarına hem de
halkların hafızalarına kara bir leke ola-
rak kazınırlar. NAZIM HİKMET'ler,
RUHİ SU'lar saygıyla anılırlar. 

Çıkarcı, talancı, yağmacı, yalancı,
uşak AKP Haziran Ayaklanması'ndan
bu yana ülkemiz gençlerinden daha da
korkar hale gelmiştir. Bu yüzden 16 ya-
şındaki gençlerimiz sanattan, spor-
dan, bilimden uzak ve bu yüzden
AKP, devşiremediği gençliği bonzai,
corex, zanax... gibi uyuşturucu mad-
delerle katlediyor, yozlaştırarak ah-
laksızlaştırıyor, "Dindar Nesil" yetiş-
tireceğiz diyerek beyinsizleştiriyor. 

Biz buna izin vermeyeceğiz. Ta-
rih tanığımızdır. Gençlerimizi devşi-
remeyecek AKP. Gençlik AKP’nin
değil, umudun gençleri olacak...

Düşmanı
Halk

AKP

Halk Düşmanı AKP 

DEVŞİRMECİDİR...
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Kobanê'de Kürt halkının da, bölge
halklarının da desteğiyle gerçekleştir-
diği direniş IŞİD'in kentten çıkmasıy-
la sonuçlandı... Kentten çıkarılan IŞİD
çetelerinin geride bıraktığı ise harabe
bir kentti... Bu kazanım Kürdistan'ın
her tarafında ve Türkiye'nin çeşitli
kentlerinde “Zafer” kutlamalarıyla
karşılandı. 

Evet, gerçekten de aylardır düştü
düşecek tartışmaları arasında şiddetli
bir savaşa sahne olan Kobanê'de ni-
hayet çetelere geri adım attırılmış ve
kentten çıkarılmışlardı... Böylece sa-
vaşta bir mevzi de ele geçirilmişti... Bu-
nun halkların direnişi sayesinde oldu-
ğu açık bir gerçektir. Kuşkusuz bu ya-
nıyla halkların yaptıkları kutlamalar da
anlamlıdır... 

Buna rağmen direnişin komutanlı-
ğını ve sürecin yönünü esas belirleye-
nin kim olduğu tartışmalıdır. Ve bu ne-
denle biz kazanılan “zaferi!”  tırnak içi-
ne alıyoruz... Çünkü, süreci esas olarak
yönlendiren, çekip çeviren kontrol eden
asıl güç Amerika başta olmak üzere em-
peryalizmdir... Bu gerçeği atlayarak
yapılacak değerlendirmelerin ayakları
havada olacaktır. 

Kobanê'de IŞİD saldırısından son-
ra Amerika'nın öncülüğündeki koalis-

yon güçlerinin hava saldırıları da baş-
lamıştır. Ancak bu saldırılar doğrudan
IŞİD'i vuran ve onu gerileten olmak-
tan uzak, emperyalistlerin göstermelik
harekatlarının ötesine de çok geçmiş
değildir... Geçmesi mümkün de değil-
dir... 

Çünkü, emperyalistler bölgede
IŞİD saldırılarını koordine eden güç
durumundadır. Her ne kadar IŞİD'i tam
olarak denetleyemeseler de yönlendi-
rebilmekte hedeflerini belirlemesini
sağlayabilmektedirler... 

Güney Kürdistan'da yaşanan IŞİD
saldırılarının ardından emperyalizmin
çıkarlarıyla çatışma noktasına gelen
IŞİD'e karşı sert saldırılar gerçekleşti-
ren ve bazı yöneticilerini öldüren em-
peryalisler IŞİD'in o bölgedeki saldırı-
larını durdurmasını da sağlayabilmiş-
lerdir... Ve hemen ardından bu kez de
IŞİD Kobanê'ye saldırıya geçmiştir... İl-
ginçtir ki aynı dönem emperyalist güç-
ler ile işbirlikçileri Esad yönetimine kar-
şı saldırıya geçerken Kürt örgütleri ve
PYD Esad'a karşı tavır almakta tered-
düt geçiriyor, emperyalistlere karşı açık
bir tavır almamakla birlikte emperya-
listlerin istediği gibi Esad yönetimi ile
arasına kalın çizgi çekmiyordu. Em-
peryalizmin denetiminde Esad'a karşı iş-

birlikçileriyle birlikte de hareket etmi-
yordu. Amerika hem doğrudan hem de
Türkiye ve Öcalan üzerinden PYD'yi iş-
birliğine zorlarken bu saldırı da PYD'nin
emperyalizmle işbirliği içine girmesi-
ni zorlayıcı bir etki yaratmıştır. 

IŞİD saldırıları karşısında bölgedeki
Kürt halkı, desteğe gelen tüm güçlerle
birlikte direnişe geçtiler... Emperyalist
güçler ise bölgeyi koruma adı altında sa-
vaş uçaklarıyla bombalamaya başladılar...
Bombalamalar IŞİD'in saldırılarını ya-
vaşlatırken tümden durdurmuyor sade-
ce sınırlıyordu. Bu sayede emperyalist
güçler kontrolü de elde tutmayı hesap-
lıyorlardı... Böylece hem saldırı tehdidi
korunarak PYD ve bölge güçlerinin
kendi denetiminde ve yönlendirmesin-
de hareket etmeleri sağlanacak hem de
hava harekatlarıyla IŞİD'in bölgeyi tam
olarak ele geçirmesi engellenebilecektir. 

Emperyalist güçler koalisyonu ve
Amerika bu politikasında başarılı olmuş
mudur? Elbette olmuştur... Bu sayede
başından itibaren kontrolü ellerinde
tutabilmişlerdir. PYD'yi de kendileri-
ne daha da yakınlaştırarak Esad
karşısında yer alan ve emperyalist-
lerle birlikte hareket eden bir güç ha-
line getirebilmişlerdir. 

PYD'ye yapılan silah yardımları ve
dolaylı destek gibi görünen hava ha-
rekatları sayesinde PYD hem söy-
lemleriyle ve hem de pratiğiyle em-
peryalistlerle işbirliği içinde hareket et-
meye başlamıştır. 

Emperyalistlerin yıllardır bölgede
yürüttükleri politikalara bütünlüklü ola-
rak bakmayıp salt Kobanê ile sınırlı ola-
rak ele alındığında silah yardımlarının
direniş açısından zorunluluğu gibi tar-
tışmalar belki anlamlı olabilir. Ancak
emperyalistlerin bölgeyi kendi çıkarları
doğrultusunda yeniden şekillendirme
politikalarına bakıldığında IŞİD'in böl-
gedeki varlığı, gelişmesi ve emperya-
list politikalarla örtüşen ve ayıran yan-
ları da daha açık ve net olarak görüle-
cektir. Genel bölge politikaları ve son
aylardaki Kobanê direniş sürecinde
emperyalistlerin ve bölgedeki en güç-
lü müttefikleri Türkiye oligarşisinin
tavırları gerçekleri de ortaya koyar ni-
teliktedir. Türkiye oligarşisi başından iti-
baren IŞİD çetelerinin desteklenmesi ve
silahlanmasında başrolü oynamıştır.

Emperyalizmin Kumandasında 
Kazanılan “ Zafer”  

Kürt Halkına Özgürlük Değil, 
Emperyalizme Bağımlılık Getirir

Tek Yol DevrimTek Yol Devrim
Kürdistan’daKürdistan’da
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Bu herkesin bildiği ve savunduğu da bir
gerçektir. Türkiye oligarşisinin, AKP'nin
bu yardımları Amerika'ya rağmen yap-
mayacağı, yapamayacağı da bir o ka-
dar gerçektir. Ancak bunları görmezden
gelerek emperyalizmin Kobane'deki
desteğine anlam biçmek ve IŞİD kar-
şıtlığı noktasında onlarla işbirliği içine
girmek halkların direnişini emper-
yalizm zehriyle zehirlemekten başka
bir sonuç yaratmayacaktır. 

İşte bizim “zafer”, yani tırnak için-
de zafer dememizin esas anlamı bura-
dadır. Çünkü halklar dünyanın hiç bir
yerinde ve hiçbir döneminde emper-
yalizm eliyle bir zafer kazanmamış-
lardır... Emperyalistler bir yerde varlarsa
ve direnişlere yön vermeye başlamış-
larsa orada mutlaka yeni bir boyun-
duruk hazırlığı da vardır. Halkları
kendi denetimlerine alacak, kendi po-
litikalarıyla bütünleştirecek ve bölge-
yi kendi denetimlerine alacak adımla-
rı da mutlaka hazırlıyorlardır. 

Kobanê'de kazanan, IŞİD çetelerini
esas olarak gerileten başta da belirt-
tiğimiz gibi halkın direnişi olmuştur.
Halkın kanıyla canıyla ilmek ilmek ör-
düğü bir direniş sayesinde burası ka-
zanılmıştır. Ancak emperyalistleri bu
işin içine sokmakla bu kazanımı ze-
hirlemek aynı zamanda kendi gelece-
ğini zehirlemek, emperyalistlere ipo-
tek ettirmek demektir. Bunu da daha
şimdiden görebiliyoruz. 

Bir yandan zafer halayları çekilir-
ken, kutlamalar yapılırken öte yandan
ise harabeye dönüştürülmüş olan Ko-
banê'nin yeniden inşası da gündeme
gelmiştir. Yerinden yurdundan edilen
ve evleri harabeye dönen halkın ye-
niden yerleşebilmesi ve yaşamını sür-
dürebilmesi için yeniden inşa bir zo-
runluluktur. HDP açıklamalarına bak-
tığımız da bunun da Türkiye oligarşi-
sine ve emperyalistlere havale edil-
meye çalışıldığını görüyoruz. Türkiye
Başbakanı Davutoğlu'na seslenerek
şöyle diyor HDP Eş Genelbaşkanı
Selahattin Demirtaş; 

"Rojava’nın statüsünün tanınması ve
Kobanê’nin yeniden inşasında samimi
olmaz mı? Öyle ’Kuzey Suriye’yi kabul
etmeyiz, izin vermeyiz’ demekle olmaz.
Bunlar yanlış politikalardır. Doğru olan
Rojava ile el ele vermektir. Bu başarı-

lırsa bölgede yeni bir siyaset doğabilir
ve Türkiye bu siyasetle kazanabilir. O za-
man gidip Somali’de, Cibuti’de ihale pe-
şinde koşmak zorunda kalmaz. Bölge-
nin istikrarı, barışı için ve Türkiye’de yü-
rüyen müzakere süreci için büyük bir fır-
sattır. Rojava ile işbirliği Türkiye’ye ka-
zandıracaktır.” 

Kobanê'nin inşası için oligarşinin te-
kellerini davet eden Demirtaş, bölgeyi
bu hale getirenin kim olduğu gerçeği-
ne de gözlerini kapatmaktadır. Koba-
nê konusunda Türkiye Kürdistanı’nda
da kan döken oligarşinin orayı inşası-
nın halkların çıkarına olmayacağı açık-
tır. Emperyalistler dünyanın dört bir ya-
nında yaşanan bu tür yıkımların baş so-
rumlusu olarak önce yıkar sonra da ye-
niden inşa adına halkların sırtına bir
kene gibi yapışarak sömürürler. Bu em-
peryalizm gerçeğidir. Demirtaş da bu
gerçeği çok iyi bilir. Ancak bildiği
halde de tekelleri davet ederek başka
yerde ihale aramayın gelin bizden ka-
zanın diyebilmektedirler. Kobanê'yi yı-
kanlara yeniden yaptırmaya çalış-
maktır zaferi zehirlemek... 

Diğer yandan KCK Yürütme Kon-
seyi Eşbaşkanlığı, “Kobanê Direnişi,
yeni demokratik Suriye’nin gerçek-
leşmesinin siyasi, askeri ve toplumsal
temelini ortaya çıkarmış, Suriye’de tı-
kanan ve kirli hale gelen savaşı da yeni
bir boyuta taşımıştır. Artık Suriye’deki
savaş demokratik Suriye’yle sonuçla-
nacaktır.” diyerek direnişin kazanı-
mına olmadık misyonlar biçebilmek-
tedir. 

Emperyalizmin denetiminden
çıkmadan, emperyalizme karşı bir
direnişe dönüştürmeden bölgede
hiçbir zafer kazanılamaz... Emper-
yalizmin varlığını sürdürdüğü bir böl-
gede halklar adına bir kazınımdan
söz etmek kendini aldatmaktan başka

bir anlama gelmez. Ya da emperya-
lizmin varlığını ve onunla işbirliğini
meşru gören işbirlikçi bir zihniyeti ta-
şımak gerekir. Çünkü dünyanın hiçbir
yerinde emperyalistler eliyle halklara
ne demokrasi gelmiştir ne de özgürlük. 

Sonuç Olarak; 
1- Kobanê'de kazanan elbette halk-

lardır, halkların direnişidir. Ancak
bunu sadece “zafer” olarak değerlen-
direbiliriz. Daha büyük misyonlar
biçmek kendini aldatmaktır. Çünkü bu
kazanımın harcında ve başında em-
peryalist güçler bulunmaktadır. Em-
peryalistlerle birlikte halkların bir za-
fer kazanması mümkün değildir. 

2- Emperyalizme rağmen zaferler
kazanmak elbette mümkündür. Bunun
için halklara sonuna kadar güvenmek
ve halkın dışında hiçbir güce bel bağ-
lamamak gerekir. Kobanê'de ise bu ya-
pılmamıştır. Tersine emperyalizmden
medet umulmuş ve halen daha emper-
yalistlere ve işbirlikçilerine yaslanma-
ya çalışılmaktadır. Bu, halkların canı,
kanı pahasına kazandıklarını zehirle-
mekten başka bir anlama gelmez. 

3- Halklara yaslanarak ve güvenerek
zaferler kazanmak mümkündür. Bu-
nun yolu emperyalistlere kapıları kapa-
tıp halkların direnişlerine güvenmekten
geçer. Ortadoğu'da emperyalistler halk-
ları bölüp parçalayabildikleri oranda
kazanmışlardır. Yıllardır Suriye'de IŞİD
dahil tüm işbirlikçilerini kullandıkları
halde başarılı olamayan emperyalistle-
rin karşısında Suriye halkı direnmiştir.
Emperyalistler Suriye halkına rağmen
orada zafer elde edememişlerdir. PYD'yi
kendi yanlarına çekme operasyonunu da
bunun için yapmışlardır. 

4- Kobanê veya başka bir yerde
emperyalistlere hiçbir şekilde yas-
lanmadan, ona karşı açık ve net tavır
alarak halklar direniş örgütleyebilir ve
kazanırlar. Suriye gerçeği bütün ola-
rak ele alındığında bunu ortaya koyar.
Kobanê direnişini ve sonuçta gelinen
noktayı da bu bakış açısıyla değer-
lendirmek gerekir. 

5- Halkların Kobanê ve tüm Orta-
doğu'da zaferlerini elde etmek için hal-
kın gücüne dayanan ve emperyalizme
karşı olan direnişleri, savaşları ör-
gütleyelim ve kazanalım!

Emperyalizmin
denetiminden çıkmadan,
emperyalizme karşı bir

direnişe dönüştürmeden
bölgede hiçbir zafer

kazanılamaz... Emperyaliz-
min varlığını sürdürdüğü bir
bölgede halklar adına bir ka-

zınımdan söz etmek
kendini aldatmaktan

başka bir anlama gelmez. 
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İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin (İSİG Meclisi)
yayınladığı rapora göre 2014 yılında Türkiye’de en az
1886 işçi, iş cinayetleri sonucu yaşamını yitirdi. Bu
rakam en az; çünkü meclis kendi kısıtlı olanaklarıyla
ulaşabildiği bilgileri derlemiş. Ülkemizde önemli bir
kesimin sigortasız çalıştığı koşullarda “iş kazaları”nın
kayıtlara geçmediği, iş cinayetlerinin örtbas edildiği;
ölenlerin yakınlarının verilen paralarla, olmadı tehditle
susturulduğu, meslek hastalıklarından ölümlerin hiç
hesaba katılmadığı bilinen gerçekler... ILO (Uluslararası
Çalışma Örgütü) raporlarına göre ölümlerin sadece
%16’sı iş cinayetlerinden, %84’ü ise meslek hasta-
lıklarından olmaktadır. Meslek hastalıklarından ölenler
iş cinayetlerinden ölenlerden 6 kat daha fazla. Bu veriler
ışığında bir hesaplama yapacak olursak 2014 yılında
en az 13.202 işçi öldürülmüş. Ne büyük bir rakam! Bir
ilçenin nüfusu kadar. Sakat kalanlar, çalışamayacak
duruma düşenler bu sayının içinde yok. Tayyip Erdoğan’ın
neden sürekli çok çocuk istediğinin açık cevabıdır bu
rakamlar. Her gün katledilenlerin yerini hızla dolduracak
ucuz işgücü olarak istiyor çocuklarımızı. 

Çünkü AKP’nin düşündüğü halk değil patronlardır.
Patronların çıkarlarını koruyup kollamak için iktidara ta-
şınmış bir partidir AKP. Onlarca, yüzlerce işçiyi katleden
şirketleri vareden, onları holding haline getiren AKP’dir.
İş cinayelerinden sonra da aynı şirketleri korumaya, ihale
ve teşvik yağdırmaya devam etmiştir. İşte ispatı: 

Son yıllarda kazandığı ihalelerle patronlar aleminde
“ihale kralı”olarak anılan Cengiz Holding hızlı yükselişini
neye, kime borçlu? Yaklaşık 9 yıl öncesine kadar Cengiz
Kardeşler İnşaat Şirketi olarak bilinen şirket AKP’den
aldığı teşvikler, kamu ihaleleri ve özelleştirmelerden aldığı
payla hızla büyüyüp holding haline geldi. Son olarak aldığı
üçüncü havalimanı ihalesi, Haliç Yat Limanı ve Çevresi
ihaleleriyle Türkiye’nin önde gelen holdinglerinden biri
oldu. Yükselişin hikayesi Cengiz İnşaat’ın 2005 yılında
Eti Alüminyum şirketini Özelleştirme İdaresi’nden satın
almasıyla başladı. İhale bedeli 305 milyon dolar olarak
belirlendi. İhale ile birlikte yıllık minimum 90 milyon
TL’nin üzerinde geliri olan Oymapınar Hidroelektirik
Santrali bilabedel (bedelsiz) Cengiz Holding’e devredildi.
Yapılan anlaşma gereği yıllık 1.4 milyar kwh elektrik üre-
timine sahip Oymapınar Santrali Eti Alimünyum Şirketi’nin

elektrik ihtiyacını karşılayacak ve sadece %20’lik kısmı
grup şirketleri dışındaki, tüketicilere yani devlete satılabi-
lecekti. Ancak Cengiz İnşaat 2009 yılında bu limitin
%50’ye yükseltilmesi için EPDK’ya (Enerji Piyasası De-
netleme Kurulu) başvurdu. Tüm itirazlara ve aksi raporlara
rağmen başvurusu kabul edildi. Böylece Oymapınar’da
üretilen elektriğin yarısı devlete satıldı. Sayıştay denetçilerinin
yaptığı hesaplara göre, EPDK’nın limit artırma işlemi
şirkete yaklaşık 330 milyon liralık avantaj sağladı. Bu
rakama Oymapınar Santrali’nin yıllık 90 milyon liralık
geliri de eklendiğinde, Cengiz Grubu’nun sadece Oymapınar
Barajı’ndan beş yılda elde ettiği gelir 300 milyon dolara
ulaştı. Cengiz İnşaat, içinde bedelsiz olarak Oymapınar
Hidroelektrik Santrali’nin de yer aldığı Eti Alimünyum
Şirketi için yaklaşık 305 milyon dolar ödemişti. Özetlersek;
bedava aldığı santralin 5 yıllık geliriyle şirketin bedelini
ödedi. 

Üstelik bununla da yetinmeyip 2010 yılında %50’lik
limitin %85’e çıkartılması için başvurdu. Her ne olduysa
bu talepleri kabul edilmeyip %50’lik limit devam etti.
Ancak AKP’nin Cengiz Holding’e yardımları devam
etti. 29 Aralık 2010 tarihinde Maliye Bakanlığı Cengiz
İnşaat’ın 424.4 milyon liralık vergi borcunu sildi.
Asgari ücretliye vergi indirimi bile yapmayan AKP
yarım milyar liralık borcu tek kalemde sildi attı. 

Yetmedi; üçüncü havalimanı ihalesi, Boğaziçi Elektrik,
Akdeniz Elektrik, Uludağ Elektrik, EDAŞ ve Çamlıbel
Elektrik dağıtım bölgelerini kazanan grubun içinde yer
aldı. Yine 2014 Mayıs ayında en büyük teşvik belgesini
Cengiz Holding aldı. Şirketin iştiraki Eti Bakır, Mardin’de
1 milyar 60 milyon liralık yatırım yapacak. Cengiz Hol-
ding’e bağlı işyerlerinde onlarca işçi, iş cinayetlerinde
hayatını kaybetti. 

SOMA’da 307 İşçinin Katili 
Soma Holding’e Termik Santral Lisansı

AKP’nin elinden tutup “Yürü yaa şirketim” dediği
diğer bir grup, adını çok iyi bildiğimiz Soma Holding.
2005 öncesi marketlere bile borcu bulunan Soma Hol-
ding’in kaderi devletten aldığı ihalelerle hızla değişir.
2005 yılından 2014 yılına kadar aldığı ihalelerin bedeli
70 milyara ulaşır. 

TKİ (Türkiye Kömür İşletmeleri) ile ilk anlaşmayı 8

AKP, Kanımızı Emen, Alın Terimizi 
Sömüren Patronların Hamisidir!

Yürüyüş

8 Şubat
2015

Sayı: 455
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Eylül 2005’te yaparak Soma Geventepe maden sahasının
işletmesini alır. Yıllık 1 milyon ton kömür çıkarılması ön-
görülen sahadan çıkan kömür için şirkete 2012 yılında
yaklaşık 90 milyon lira ödenir. Daha sonra ihalesiz olarak
Geventepe’nin yanındaki sahalar ve Işıklar Sahası verilir.
2009 yılında TKİ’den kiraladığı Eynez Bölgesi’ni Ciner
Grubu Soma Holding’e devreder. 307 madencinin katle-
dildiği ocak bu bölgededir. 2013 yılında da Yeni Çeltek
AŞ’ye ait Amasya Merzifon’daki maden sahası Soma
Holding’e devredildi. TKİ ihale yapmadan Soma Holding’den
kömür alıyor. Ve TKİ’nin ihale yaparak aldığı kömürden
çok daha fazla para ödediği sır değil. Son olarak Soma
Holding’in Amasya’da kurulacak termik santral için
EPDK’ya yaptığı başvuru kabul edilerek önlisans verildi.
Yüzlerce madenciyi katleden şirketi korumaya ve teşvik
yağdırmaya devam ediyor AKP. 

10 İşçinin Katili Torunlar’a
Ali Sami Yen’in Tapusu

Sahibi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imam hatip arkadaşı
olan Torunlar Şirketi’ne Ali Sami Yen Stadı’nın arsası
satıldı. İstanbul’un göbeğine yapılan Torunlar Center’da
yük asansörü 32. Kattan düştü ve 10 işçi katledildi. 2
rezidans ve 1 ofis bloğundan oluşan Torunlar Center’da
2013 yılında proje üzerinden satışa çıkarılan daire ve
ofislerin fiyatı 580 bin dolar ile 3 milyon 900 bin
dolar arasında değişiyor. Milyon dolarlara satılan daireleri
yapan işçilerin bindiği asansörün bakımını bile yaptırmayan
bir şirket Torunlar. Aynı şirkete Başkent Doğalgaz’ın
ihalesi de verildi. Ankara’da yaşayan milyonlarca insanın
can güvenliği katil şirketin elinde. 

Sonuç olarak; 
1-İş cinayetleri siyasal bir sorundur. Sistem sorunudur.

Kapitalizm “kar, daha fazla kar, en fazla kar” sloganıyla
hareket eder. Patronlar için önemli olan en az yatırımla
en fazla kârı elde etmektir. Onlar işçi sağlığı ve
güvenliği önlemlerine “maliyeti artıracak gereksiz har-
camalar” gözüyle bakarlar. 

2-Kar hırslarından kaynaklanan kazaları, işledikleri
cinayetlerin de “işçilerin dikkatsizliğinden, ihmalinden,
dalgınlığından vb.” kaynaklandığını ileri sürerek kendi
suçlarını, cinayetlerini gizlemeye dahası işçilerin üzerine
atmaya çalışırlar. 

3-AKP patronların partisidir. Kendi zenginlerini yaratan
bir partidir. Bugüne kadar yaptığı bütün politikalar
patronların lehinedir. Patronlara yaptığı yardım, dağıttığı
krediler, teşviklerle sınırlı kalmamış; “kader” “bu işin
fıtratında var” sözleriyle iş cinayetlerinin yükümlülüğünü
kadere, Allah’a yüklemiştir. İşi camilerde hutbe okutmaya
kadar vardırmıştır. 

4-Son olarak işçilerin lehineymiş gibi gösterdiği
meclis komiyonunda görüşülen yasa tasarısında iş gü-
venliği tedbirlerine uymayan işçileri kıdem tazminatı
ödemeden işten atma hakkını tanıyor patronlara. Bu
yasa geçerse patronlar istediği işçiyi “iş güvenliğine
uymadı” bahanesiyle tazminat ödemeden işten atabilecek. 

5-Çözümü düzen partilerinde aramak yanlıştır. İşçi
sınıfının iş cinayetleriyle katledilişinin, açlık sınırının
altında yaşamaya mahkum edilişinin, aşağılanmasının
hesabını sormak için örgütlenmeliyiz ve patronlar düzenine
son verecek bir savaşa girişmeliyiz.

Devrimci İşçi Hareketi 31 Ocak'ta
Gaziosmanpaşa'daki Ejot Tezmak İşçi-
lerini ziyaret etti. Ziyaret sonrasında
yaptığı açıklamada: "Metal işkolunda
örgütlü olan, sendikalı olan metal işçileri

grev kararı aldılar. 22 fabrikada
15 bin işçi grev kararı alınca, AKP
hükümeti metal işçilerinin grev
kararını “Milli Güvenlik” gerek-
çesiyle yasakladı. Metal işçileri
yasaklama kararını tanımadılar ve
işgallerle cevap verdiler. AKP hü-
kümeti bugüne kadar yasakladığı
ve bugün de metal işkolunda ya-
sakladığı grevler işçi düşmanlığının
sonucudur.  Gerekçe olarak kul-
landıkları Milli Güvenlik soyut bir

gerekçedir. Ayrıca bir patronun fabri-
kasında yapılacak grevle yoksun kalacağı
kârın Milli Güvenlikle ne ilgisi var.
Yoksa Milli Güvenlik denilen şey ger-
çekten patronların kârı mı? AKP’nin

grevi yasaklama kararının gerekçesinden
anlaşılan budur. Hakları için direnen
işçilerin direnişi meşru ve haklıdır. Yap-
tıkları eylemler meşrudur. Metal işçile-
rinin işgal eylemleri haklı ve meşrudur.
AKP’nin grev yasaklama saldırısına iyi
bir cevaptır. İşgali yapan işçiler daha
önceki deneyleri de inceleyerek işgallerini
grev haklarını hayata geçirip haklarını
alana kadar sürdürmelidirler. Aksi tak-
dirde Osmanlı’dan her türlü entrika çe-
virmeyi miras alan AKP Hükümeti kırk
türlü ayak oyunlarıyla işçileri kandıra-
caktır. İşçiler; Unutmayın ki geleceğiniz
kendi ellerinizdedir. Grev hakkını ko-
rumak, kullanabilmek için meşru dire-
nişlerden de başka yol yoktur. “denildi.

Grev Haklarını Kullanabilmek İçin Direnen, İşgaller Yapan
Metal İşçilerinin Direnişleri Haklı ve Meşrudur!

8 Şubat
2015

Yürüyüş

Sayı: 455
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DİH’li işçiler; bu sayfanın fotokopisini çekip ulaşabildiğiniz her işçiye ulaştırın...



ZZafer, Meşruluğundan Aldığı
Güçle Direnenlerindir

DİRENEN SARIYER BELEDİYESİ İŞÇİLERİ TÜM HAKLARINI KAZANDILAR!
CHP’Lİ BELEDİYENİN BÜTÜN AYAK OYUNLARINA, İŞÇİ DÜŞMANLIĞINA

DAYALI SALDIRILARINA CHP İL BİNASINI İKİNCİ KEZ
İŞGAL EDEREK CEVAP VERDİLER VE KAZANDILAR!

Sarıyer Belediyesi Park ve
Bahçeler Müdürlüğü’nde çalışan
taşeron işçiler işten atılınca 26
Ocak 2015 günü CHP İstanbul
İl Başkanlığı binasını işgal edip
işe geri alınmaları talebiyle eylem
yapmışlardı. Aynı gün işçilerin
talebi kabul edilmiş, tazminat-
larının ödeneceği sözü verilip
işe geri alınmışlardı. Aynı za-
manda yerlerinin değiştirilme-
yeceği konusunda da anlaşılmıştı.
Ama CHP”li Belediye yönetimi
işçileri kandırmaya çalıştı. Ertesi
günü işçilere tazminatları öden-
medi, çalıştıkları yerler değişti-
rildi yani sürgün uygulandı.

İşçiler bunun üzerine 28 Ocak
2015 Çarşamba günü tekrar CHP
İstanbul İl Başkanlığı binasına
gittiler. Amaçları anlaşmanın uy-
gulanmasını sağlamak için yet-
kililerle görüşmekti. Ama saat-
lerce beklemelerine rağmen mu-
hatap bulamadılar. Üstelik an-
laşma yapıldığı halde tazminat-
larının da ödenmeyeceği kendi-
lerine söylendi. Bunun üzerine işçiler
tekrar CHP İstanbul İl binasını işgal
ettiler. İşgal esnasında binada bulunan
Murat Karayalçın’da içeride kaldı
ve çıkamadı. Mesai saati sonunda
sadece çalışan personelin dışarı çık-
masına izin verildi.

Bu zaman içinde CHP’liler bütün
işçi düşmanı yüzlerini gösterdiler.

İşçilerle karşı-

lıklı olarak anlaşıldığı halde hesap-
lanmış bulunan tazminatların önce
hesaplanmasına itiraz ettiler. Sonra
para yok dediler. Sonra hiç ödeme-
yeceğiz dediler. Ama Çarşamba gecesi
saat 24.00’e doğru işçilerin hak edil-
miş alacaklarını sonuna kadar ödediler
ve işçiler işgali bitirdiler.

Bir kez daha görüldü ki, diren-
mekten başka yol yoktur. Pazartesi

CHP ile anlaşma yapılırken işçilerin
direnişini hazmedemeyip tekrar
saldıracaklarını biliyorduk. Eminiz
ki, yine saldıracaklar. Çünkü CHP
halk düşmanı, işçi düşmanı bir
partidir. Mitinglerde verdikleri va-
atlerin tamamı yalandır. Önemli
olan ağızdan çıkan değil pratiktir.
Ve CHP’nin pratiği de ortadadır.

Bu nedenle geleceğimizi ka-
zanmamızın tek yolu meşruluğu-
muzdan aldığımz güçle direnmektir.
Bu konuda Sarıyer Belediyesi iş-
çilerinin direnişi örnektir. 

Şunu da biliyoruz ki, son an-
laşma da işçiler açısından bir gü-
vence sağlamamaktadır. Nitekim
taşeron şirketin patronu Ali Yavuz
direnen işçilerin tümünü işten ata-
cağını tekrar söylemiştir. Hatta iş-
çilerden 29 Ocak 2015 Perşembe
günü işe gelmemelerini istemiştir.
Ama ortada direniş ve kazanımları
vardır. CHP’liler bunu bildiklerin-
den şimdilik işçileri atamadılar.
Ama eminiz ki, fırsat kolluyorlar. 

Şunu unutmasınlar; Sarıyer Be-
lediyesi işçileri her zaman direnişe
hazırdır. Bulduğu her yol ve araçla
direnecektir. Böyle küçük zaferlerle
büyük  zaferleri kazanacağız.

YAŞASIN DİRENİŞ, YAŞASIN
ZAFER.

31.01.2015

DEVRİMCİ İŞÇİ
HAREKETİ

Devrimci İşçi Hare-
keti, 31 Ocak'ta Ankara
Ostim’de işçiler ile bire
bir sohbetler etti. Konuş-

maya çekinen işçiler ile
yapılan sohbetlerde hepsinin

örgütsüz olduğu gözlemlendi. 7 ayrı işçi ile ya-
pılan sohbet 3 saat sürdü. İşçilere genel sorun-
larının neler olduğu ve haklarını alıp alamadıkları
soruldu. Kimi işçiler haklarını aldıklarını söy-
leseler de yaşam şartlarının zorluklarından bah-
settiler. 

Devrimci İşçi Hareketi Ankara’da İşçileri Ziyaret Etti

8 Şubat
2015

Yürüyüş

Sayı: 455
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14-15 Şubat tarihlerinde Kamu
Emekçileri Cephesi’nin İstanbul Şişli
Kent Kültür Merkezi’nde yapacakları
kurultay hakkında Akman Şimşek ile
yaptığımız röportajı yayınlıyoruz. 

Yürüyüş: 14 – 15 Şubat
tarihlerinde İstanbul Şişli Kent
Kültür Merkezi’nde bir kurultay
yapacaksınız. Bize bu kurultayın
içeriğinden bahseder misiniz?
Amaç ve hedefleriniz nelerdir? 

Akman Şimşek: Bu kurultaydaki
ana amacımız sorunları ortak olarak
yaşayan ama iktidarlar tarafından ya-
ratılan suni ayrımlar nedeniyle bir araya
gelemeyen emekçileri öncelikle biraraya
getirmenin yollarını, meclislerde ör-
gütlenmeyi tartışacağız. Buradan ala-
cağımız kararlarla tabandan tavana,
tek tek işyerlerinde oluşturacağımız
meclislerde kamu emekçilerini örgüt-
lemenin önemi üzerinde durulacak.
Sorunları yaratan AKP iktidarı karşı-
sında emekçilerin biraraya gelebilece-
ğini, sorunlarının çözümü için ne ya-
pılacağının yöntemlerini de bu kurul-
tayda birlikte belirleyeceğiz. Bu ku-
rultaydaki amacımız sadece sorunları
tespit etmek değil, çözümlerini ortaya
koymak olacak. 

Örgütlenmeye ve mücadele etmeye
karşı olan inançsızlığı yok etmek ama-
cımız olacak. Çalışanlar ciddi bedeller
ödemesine rağmen bir hak kazana-
madı. Var olan hakları ise ellerinden
alınmaya devam ediliyor. Bunun
gerçek nedenlerini açığa çıkarmak
olacak. 

Yürüyüş: Neler tartışılacak?
Gündem maddeleri nelerdir?

Akman Şimşek: Bugün kamu
emekçileri hareketi; gerek örgütlenme
ve mücadele açısından, gerekse de
toplumsal muhalefet içindeki yeri,

etkinliği, iktidar üzerindeki zorlayıcılığı
açısından olması gerekenin oldukça ge-
risindedir. Bunun nedenlerini tartışacağız. 

Kamu emekçisi olan bizler yaşadı-
ğımız açlığın, yoksulluğun yanında
birçok sorunla da karşı karşıyayız.
Emeğimizin karşılığında aldığımız
maaş, resmi rakamlara göre bile açlık
sınırında olan bir ücret. Adeta tiyatroya
dönüşen TİS (bir başka deyişle toplu
görüşme) görüşmelerinde yine iktidarın
belirlediği ve işbirlikçi sendikaların di-
rek, diğer sendikalarında dolaylı ya da
dolaysız onay verdiği yüzdelik zamlarla
belirlenen ve simit parasıyla ölçülen
zamlar veriliyor. Yoksulluğumuzun ve
açlığımızın daha da büyüdüğü bir dö-
nemi yaşıyoruz. Bu da kaderimizmiş
gibi gösterilmeye çalışılıyor. Var olan
durumu kabul etmemiz isteniyor. 

Kazanılmış olan haklarımızın bir
çoğununu koruyamaz durumdayız.
Yeni haklar kazanmak bir yana, ka-
zanılmış olan haklarımız yeni saldırı
yasaları ile elimizden bir bir alınıyor.
İş güvencemizin yok edilmesi için ik-
tidar türlü türlü oyunlarla saldırıyor. 

Gençlerimiz uyuşturucu ile uyu-
tuluyor, yozlaştırılıyor. 

Eğitim ve sağlık hak olmaktan çı-
karılmış, parası olanın faydalandığı
ticari meta haline dönüştürülmüş du-
rumda. 

En küçük hak almak için mücadele
eden biz ve halkın diğer katmanları

türlü türlü
baskı politi-
kaları ile sus-
t u r u l m a y a
çalışılıyor.
Aylarca, yıl-
larca yaşanan
tutsaklıklar
yaşıyoruz. 

K ı s a c a
saydığımız
bu sorunların
yaşanması-
nın ana kaynağı olan emperyalizmle
bağımlılık ilişkileri devam ediyor. 

90' ların başında, yukarıda kısaca
saydığımız ve daha bir çok sorunumu-
zun çözümü ve yeni haklar kazanmak
için kurduğumuz sendikalarımız ise
çözüm olamadı veya üretemedi. Yaşa-
nanları ve saldırıları sadece protesto
eden bir çizgi izledi. Yasak savmacı,
protestoyu aşamayan, düzeniçi müca-
dele hattı izledi. 

Gerçekleştireceğimiz kurultayda
sendikalarımızın neden mücadeleyi ör-
gütleyemediğini, örgütleyememesinin
nedenlerini tartışacağız. Neden bu ko-
şullarda yaşıyoruz, koşullarımızı de-
ğiştirmek için biz ne yapacağız? Re-
formist anlayışların hakim olduğu sen-
dikalar sorunlarımızın çözümünde bu-
güne kadar üzerini düşeni yapamadı.
Öyleyse reformist, düzeniçi ideolojilerin
hakim olduğu sendikalarımız yaşadı-

ğımız sorunların çözümü için tek al-
ternatif mi? Ki bugüne kadar yaşa-
dıklarımızdan yola çıkarak yaşananları
değerlendirerek, çözümü konuşacak
ve tartışacağız. Çözümün artık her-
kesin kabul ettiği ve kurultaya adını
veren meclisleri, diğer halk kesim-
lerinde gerçekleşen örnekleriyle tar-
tışacağız. 

Yürüyüş: Kurultayın kapsamı
nedir? 

Akman Şimşek: Kurultayın kap-

Röportaj

Kamu Emekçileri, 14-15 Şubat’ta
Kamu Emekçileri Kurultayı’nda 

Sorunlarımızı ve Çözümlerimizi Tartışalım! 

Akman Şimşek

Yürüyüş
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2015
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samını içerik boyutunda de-
ğerlendirecek olursak; ku-
rultayımızın ana konusu sis-
temin giderek yoksullaştırdığı
kamu emekçilerinin yaşa-
mış olduğu sorunları, ne-
denlerini ve çözüm öneri-
lerinin tartışılması olacak.
Sorunlarımızı çözmek için
üyesi olduğumuz sendikala-
rımızın çözüm üretememe-
lerinin nedenlerini tartışıldığı
bir kurultay olacak. 

Katılımcı boyutuyla ku-
rultayımız kimleri kapsaya-
cak? Burada konuşulanlar ve
tartışılanlar kimleri ilgilendi-
recek? Sendikalar ve aldıkları
kararların sadece üyelerini,
bazen de üyelerini bile kap-
sayamadığını görüyoruz. Bu-
nun nedenleri var. Üyelerden
ve çalışanlardan kopmuş du-
rumda sendikalar. Üyeler artık
sendikaların kapsama alanı
dışında. Bizim kurultayımız
ise sadece bizim gibi düşü-
nenlerin, bizimle aynı renge,
inanca, ırka ve aynı düşünceye
sahip olanları kapsamayacak.
Sorunlarımızın ortak olduğu
tüm kamu emekçilerini kap-
sayacak. Yaşadığı koşullardan
rahatsız olan kamu emekçileri
kurultayımıza katılarak dü-
şüncelerini ve çözüm öneri-
lerini sunabilirler. 

Yürüyüş: Bütün Anado-
lu’dan katılım olacak mı? 

Akman Şimşek: Evet bü-
tün illerden katılım olacak.
Anadolu’nun değişik yerle-
rinden katılımlar olacak. Bu-
rada tartışılanların Anado-
lu'nun bütün illerine, işyer-
lerine ulaşması kamu emek-
çilerinin çıkarına olacağını
biliyoruz. Bunun için her il-
den kurultayımıza kamu
emekçilerinin katılmasına
önem veriyoruz. Ve buradan
bir kez de sizin aracılığınızla
tüm kamu emekçilerini dü-
zenleyeceğimiz kurultayımı-
za çağırıyoruz...

20 Ocak 2015 tarihinde kamu emekçi-
lerinin sendikal mücadelesini omuzlarında
taşıyan fedakar yoldaşımız Metin Erkan
ÖZKAN’ı kaybettik. Metin biz yoldaşları
için yeri zor doldurulacak olan büyük bir
kayıptır. Aynı zamanda Metin kamu emek-
çileri sendikal mücadelesinin de büyük
kaybıdır. Sendikal mücadelenin  en büyük
emektarını yitirdik. Metin, 1980 Askeri
Faşist Cuntasında sonra başlayan sendikal
mücadelenin her aşamasında yer alan bir
emekçidir. Pankart, afiş taşımak gibi işlerin
yanında, mücadelenin en kritik aşamasında,
polis barikatlarında hep o olmuştur. Polis
saldırılarında Metin’in olduğu tarafta
hep direniş sloganları duyulurdu. Saldırılar
karşısında direnişi başlatan, kitleyi direnişe
çağıranlar arasında her zaman Metin vardı. 

Kamu emekçileri toplu sözleşmeli-
grevli sendika hakkı için sokağa ilk çıktı-
ğında Metin emekçilerin öncüsüdür. “20
Haziran- 20 Temmuz 1990” arasında bir
ay süren memur eylemlerinin her aşama-
sında Metin’in emeği vardır. Bu eylemler,
1980 sonrası kamu emekçileri sendikal
mücadelesinin başlangıcı ve sendikaların
fiili olarak kurulmasının zeminini oluş-
turmaktadır. Kamu emekçilerinin sendikal
mücadelesinin her aşamasına emek verdiği
gibi kurulan sendikaların her “tuğlasında”
da Metin’in emeği vardır. 

Daha sonra Metin’i Büro Emekçileri
Sendikası’nın (BES) yönetiminde, eylem-
lerinde görürüz. O, hiçbir zaman küçük iş
büyük iş ayrımı yapmazdı. Mücadelenin
yükselmesine hizmet edecek her işi fedakarca
yapardı. Metin’de ‘görev savma’ anlayışı
asla olmamıştır. Sendikal mücadelenin her
emekçiyi etkilemesi, her emekçinin müca-
delenin bir parçası olması için koştururdu.
Kitlelere doğruları, gerçekleri ulaştırmanın,
kitleri örgütlü güce dönüştürmenin önemini
Metin çok iyi kavramıştı. Sendikal müca-
delede hedeflere ulaşmak için örgütlenmenin
önemini biliyor, emekçilerin örgütlü gücünün
oluşması için fedakarca çalışırdı. Bildiri yaz-
maktan, pankart taşımaya, flama taşımaktan,
döviz yazıp alana getirmeye kadar her işi
yapmaktan üşenmezdi. Metin hiç boş dur-
mazdı, sendika bürosunda temizlik yapar,
eylemlerde sade bir katılımcısı olmaz, nerede
bir boşluk görse orayı doldurmaya çalışırdı. 

Metin, uzun süre BES İstanbul 1 No’lu
Şube yönetim kurulunda görev yaptı,

emektarı oldu.
Bu Şube,
AKP’nin saldırı-
larına karşı dik
duran, örgütle-
mesini önemli öl-
çüde koruyan bir
şubedir. Yandaş
sendikaların tüm
manevraların ı
boşa çıkaran, her türlü baskıya karşın
emekçileri mücadeleye sevk eden, sendikal
mücadelenin işyerinde gerçek temsilcisi
olmayı başaran bir şubedir. Şube’nin bas-
kılar karşısından dik durmasında Metin’in
emeği, doğru sözü, tutarlılığı, fedakarlığı
vardır. Şubenin mali sekreterliğini yaptığı
dönemde, Metin için şubenin parası o
kadar kıymetliydi ki, kombiyi, elektriği,
suyu kontrol etmeden şubeyi terk etmezdi.
Mücadele ihtiyaçları dışında paranın bir
kuruşunun bile harcanmasını istemezdi.
Metin’i kızdıran şeylerden biri de sendika
paralarının mücadele ve örgütlenme ihti-
yaçlarının dışında harcanmasıydı. Sendi-
kalar ilk kurulurken maaşını hiç tereddüt
etmeden harcayan bir emekçiydi. 

Metin işyerindeki tüm emekçilerin sevgisi
ve saygısını kazanmıştı. 19 Şubat 2013 tari-
hinde 28 ilde yapılan polis operasyonu ile
gözaltına alınan ve tutuklanan 72 arkadaşımız
arasında Metin de bulunuyordu. Bu saldırı
sonrası, polisin yönlendirmesi ile yalan ve
kara propaganda yapıldı, içinde Metin’in de
bulunduğu sendikacılar, “yasadışı örgüt üyesi
olarak” gösterildi. İşyerlerinde bu yalan
kampanyası idarecilerle birlikte yandaş sen-
dikalar tarafından da sürdürüldü. Ama emek-
çiler her zaman sahip çıktı, onun fedakarlığını,
emeğini hiç unutmadı. Metin’nin naaşı İs-
tanbul Vergi Dairesi Başkanlığı önüne gel-
diğinde binlerce emekçi hiç tereddüt etmeden
anmaya katıldı. Metin binlerce emekçinin
omuzlarında uğurlandı. 

Metin, F tipi hapishanede 11 ay tutsak
olarak kaldı. Hapishane koşulları Metin’nin
de sağlığını bozmuştu. Tahliye olmasından
sonra zamanının önemli bir kısmı hasta-
nelerde geçti. Yakalandığı kanser hastalığı
tecrit koşullarının ürünüdür. Metin’i ara-
mızdan alan hastalığının nedenlerinden
biri de F tipi tecrit uygulamasıdır. Metin
devrim mücadelemizin Kamu Emekçileri
Cephesi’nden şehidimizdir.

MMETİN ÖZKAN
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Emek Hırsızlığı Yapmak Suçtur! 
Yalancılık Suçtur!
Direnen Sarıyer Belediyesi İşçileri 
Tüm Haklarını Kazandılar!
Zafer Meşruluğundan Aldığı
Güçle Direnenlerindir!

CHP’li Sarıyer Belediyesi'ne bağlı Park ve
Bahçeler Müdürlüğü'nde taşeronda çalışan işçilerin
yıllardır emekleri çalınıyordu. Ücretleri geç yatırılıyor,
keyfi olarak işten atılıyorlardı. İşçiler DİH öncülüğünde
direndiler ve haklarını kazandılar. Ama CHP işçilerin
direnişlerini hazmedemedi. Direnen işçileri ve onlara
destek olan işçileri işten attı. Bu kez işçiler CHP il
binasını işgal ettiler. İşgalden birkaç saat sonra işçilerin
talepleri kabul edildi. CHP il yönetimi, CHP’li Sarıyer
Belediyesi yetkilileri ve direnen işçiler arasında protokol
yapıldı. Buna göre işçiler kazanılmış hakları saklı kalmak
üzere işlerine geri alınacaklar, işten atıldıkları andaki
yerlerinde çalışmaya başlayacaklar, 1 gün sonra işçilerin
tazminatları ve maaş eksikleri yatırılacaktı. Ancak CHP’li
Sarıyer Belediyesi anlaşmaya uymadı. İşçilerin maaş
eksikleri ve tazminatları yatırılmadığı gibi çalıştıkları
parklar değiştirildi. Bir anlamda sürgün uygulandı. 

CHP’li belediyenin bütün ayak oyunlarına, işçi düş-
manlığına dayalı saldırılarına CHP il binasını ikinci kez
işgal ederek cevap verdiler ve kazandılar. 
İşçiler 28 Ocak’ta tekrar CHP İstanbul İl Başkanlığı

binasına gittiler. Amaçları anlaşmanın uygulanmasını
sağlamak için yetkililerle görüşmekti. Ama saatlerce

beklemelerine rağmen
muhatap bulamadılar. Üs-

telik anlaşma yapıldığı halde tazminatlarının da öden-
meyeceği kendilerine söylendi. Bunun üzerine işçiler
tekrar CHP İstanbul İl Merkez binasının kapısını zincirleyip
işgal ettiler. İşgal esnasında binada bulunan Murat Ka-
rayalçın da içeride kaldı ve çıkamadı. Mesai saati sonunda
sadece çalışan personelin dışarı çıkmasına izin verildi.

Bu zaman içinde CHP’liler bütün işçi düşmanı
yüzlerini gösterdiler. İşçilerle karşılıklı olarak anlaşıldığı
halde hesaplanmış bulunan tazminatların önce hesap-
lanmasına itiraz ettiler. Sonra para yok dediler. Sonra
hiç ödemeyeceğiz dediler. Ama 28 Ocak gecesi saat
24.00’e doğru işçilerin hak edilmiş alacaklarını sonuna
kadar ödediler ve işçiler işgali bitirdiler.

Bir kez daha görüldü ki direnmekten başka yol yok-
tur… Bu nedenle geleceğimizi kazanmamızın tek yolu
meşruluğumuzdan aldığımız güçle direnmektir. Bu konuda
Sarıyer Belediyesi işçilerinin direnişi örnektir. İşçiler;
“Böyle küçük zaferlerle büyük zaferleri kazanacağız”
diyerek direnişin sürekliliğinin önemine vurgu yaptı.

Çorum'da Dayanışma
Standı Açıldı!

3 Şubat tarihinde Çorum Salı Pazarı alanında Da-
yanışma standı açıldı. Açılan standda devrimci tutsakların
yaptığı ürünler sergilendi. Sergilenen ürünlerle beraber
devrimci tutsakların mücadelesi, tutsaklarımıza sahip
çıkmanın önemi anlatıldı. Standa gelen ziyaretçilerle
kendi kültürü-
müz, değerleri-
miz üzerine de
sohbet edildi.

S t a n d d a
Grup Yorum
30.Yıl Konser-
leri’nde gönüllü
çalışmak iste-
yenler için çağrı
yapıldı.

Kamu Emekçileri Kurultayı
Çalışmaları Devam Ediyor

Kamu Emekçileri Cepheliler, 14-15 Şubat tarihle-
rinde, İstanbul Şişli Belediyesi Kent Kültür Merkezi'nde
yapılacak Kamu
Emekçileri Kurulta-
yı'nın çalışmalarına
devam ediyorlar.

29 Ocak’ta Şişli
ve Mecidiyeköy’de
kurultaya çağrı amaçlı
afiş çalışması yaptılar. 

31 Ocak’ta ise
Taksim'de 110 adet
afiş asıldı. 2 Şubat'ta
Kartal'da yapılan ça-
lışmada ise 90 adet
afiş asıldı.

Sarıyer Belediyesi'nde
Verilen Sözler

Yine Tutulmadı!



AKP’nin TMMOB’a Saldırılarına Karșı
2 Günlük Açlık Grevindeyiz!

Halkın Mühendis Mimarları 4 Şubat’ta bir açıklama yayın-
layarak, 2 günlük açlık grevinde olduklarını duyurdu.
Açıklamada: “Her alanda AKP'nin ve yandaşlarının rant kapı-
larını sonuna kadar aralama amacıyla ve TMMOB'nin tasfiye
edilmesine dönük düzenlemelerin bulunduğu Torba Yasa'ya
karşı odamızı savunuyoruz.

Halkın Mühendis Mimarları olarak TMMOB'ye dönük saldı-
rılarda her zaman en önde mücadele ettik. Gelinen süreçte müca-
delenin daha ileri yöntemlerle ve kararlılıkla sürdürülmesi gerektiği
inancındayız. Bu nedenle Taksim'de Makina Mühendisleri
Odası'nda 2 gün sürecek bir açlık grevi yapacağız.

Bu açlık grevi TMMOB'ye ve yaşamlarımıza dönük
saldırılar püskürtülene kadar devam edecek bir kampanyanın
ilk adımı olacak” denilerek, 6 Şubat’ta Galatasaray Lisesi
önünde yapılacak basın açıklamasına çağrıda bulunuldu. 

Hırsız CLK 
Halkın Parasından Elini Çek!

Antalya Halk Cephesi, 3
Şubat 2015 tarihinde Muratpaşa
Akdeniz Elektrik Fatura Ödeme
Merkezi önünde protesto eylemi
yaptı. Cengiz Limak Kolin
Elektrik Şirketi’nin elektrik fatu-
ralarına yaptığı, soyguna dayalı
zamlar Antalya Halk Cephesi
tarafından protesto edildi.

Eylemde “Hırsız CLK Halkın Parasından Elini Çek!”
pankartı açıldı. Yapılan açıklamada; “Cengiz Limak Kolin
ortak girişim grubu tarafından kurulan Akdeniz Elektrik,
TEDAŞ’tan elektrik şirketini aldığı günden bu yana halkı
soymak için çeşitli yollar denemiş ve son olarak hırsızlıklarını
yaklaşık 3 ay boyunca halka yollamadıkları faturalarla büyütm-
üştür” denildi. Antalya Halk Cephesi, AKP iktidarında hırsızların
korunduğunu, hırsızlığın iktidarın politikası haline geldiğini
de vurguladı. Halkın emeğini  ve ekmeğini çalanlara karşı
ancak örgütlenerek mücadele edilebileceğini söyleyen Antalya
Halk Cephesi, halka örgütlenme çağrısında bulundu. 

Elektrik faturaları üzerinden yapılan soygun-hırsızlığın
sloganlarla da protesto edildiği eyleme, fatura ödeme merke-
zindeki halk da alkışlarla destek oldu.

Halkın Mühendis Mimarları Bildiri Dağıttı
Halkın Mühendis Mimarları, 29 Ocak’ta iş çıkış saatinde

İstanbul Edirnekapı Metrobüs çıkışında bildiri dağıtımı yaptı.
“İşsizliğe, Düşük Ücretle Güvencesiz Çalışmaya Karşı Mühendis
Mimar Meclislerinde Birleşelim!” kampanyası başlatan Halkın
Mühendis Mimarları, özel sektörde düşük ücretle güvencesiz
çalışan veya işsiz olan mühendis mimarların örgütlenmesini
hedefliyor. Bir saat içinde 700 bildiri dağıtan Halkın Mühendis
Mimarları, dağıtım boyunca 4 mühendis ve 1 mimarla alanlarına
ve yaşadıkları sorunlara ilişkin sohbet ettiler.

31 Ocak’ta ise Şirinevler metrobüs çıkışında bir araya
gelen Halkın Mühendis Mimarları, başlattıkları kampanyayı
anlatan 1500 bildiri dağıttılar. Çalışmaya 6 mühendis katıldı. 

Halka Gitmede Israrcı Olacağız
Halkın Mühendis Mimarları, 29 Ocak günü İstanbul

Karanfilköy’de Yürüyüş Dergisi’nin tanıtımını yaptı. 4
kişinin katıldığı çalışmada 45 dergi halka ulaştırıldı. Dergiyi
inceleyen insanlarla elektrik-su-doğalgaz faturalarına yapılan
zamlar üzerine sohbetler edildi. Birçok kişi bu faturaların
toplandığında kiradan bile fazla ettiğini ifade ederek tepkilerini
dile getirdi. Diğer yandan, daha önce dergi almayacağını
söyleyen bir aile, bu kez sadece hal hatır sormak için
kapısını çalan halkın mühendis mimarlarıyla hem sohbet
etti hem de dergi aldı.

Halkın Mühendisleri 4 Şubat’ta yayınladıkları 103 No’lu
açıklamada, AKP’nin TMMOB’a dönük saldırılarına karşı
direnişe devam edeceklerini belirtti. Açıklamada: “AKP’nin
meslek odamız TMMOB’a dönük saldırıları en üst boyuta
ulaşmıştır. Halkı daha fazla sömürmek, vatanı daha fazla
yağmalamak peşindedir faşist AKP iktidarı. Bu saldırıya
karşı meslek odamız TMMOB’u savunmak demek, halkı
savunmak, vatanı savunmak demektir…

TMMOB yöneticileri Harita ve Kadastro Mühendisleri
Odası hariç açlık grevi önerimizi reddetmişlerdir. 

TMMOB İKK bileşenlerinin ortaya koyduğu anlayış
direniş örgütleyen değil yasak savmacı bir anlayıştır.
TMMOB bileşenlerine önerdiğimiz forum çağrısı ise cid-
diyetten uzak bir şekilde değerlendirilmiş, hangi ihtiyacı
karşılayacağı tam olarak idrak edilememiştir. Tekrar söylü-
yoruz; TMMOB kendi koşullarını ileri taşıyan bir direniş
örgütlemek zorundadır. Bu direnişi örgütlemek yalnızca
dar bir çevrenin işi olmaktan çıkmalıdır. Bunun için iki
temel şeye ihtiyaç vardır;

1-) Tüm mühendis mimarların dikkatini toplayacak,
onları uyandıracak bir eylem. (Bize göre açlık grevi bu
işlevi sağlayacak en uygun eylemdir ama alternatifleri de
olabilir. Örn: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı önünde oturma
eylemi)

2-) Mühendis-mimar kitlesinin kendi düşüncelerini ifade
edeceği ve kendi emeğini koyabileceği bir ortam yaratmak
ve böylece dar bir grupla yapılan eylemleri daha geniş bir
kitleyle örgütlemek, odaların hantal, bürokratik yapısına
mahkum olmamak. (Forum bunu sağlayabilecek en uygun
ortamdır) 

Bu iki ihtiyaç bugünün temel ihtiyaçlarıdır ve bunun
kavranmadığını görüyoruz. Bu sebeple bu ihtiyacı karşıla-
mayan anlayışı eleştiriyoruz. Önerdiğimiz 3 günlük açlık
grevini biz yapacağız.

3 günlük açlık grevimiz 6-7-8 Şubat tarihlerinde Makine
Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi'nde olacaktır. Sadece
eleştirmek yetmez! TMMOB’u savunmak için yönetici
olmaya gerek yok! Odalara sahip çıkmak kendine demokrat
diyen herkesin görevidir! Tüm meslektaşlarımızı, dostlarımızı,
halkımızı açlık grevi yapmaya, mesleğimizi, odalarımızı,
halkımızı, vatanımızı savunmaya davet ediyoruz” denildi. 

8 Şubat
2015

Yürüyüş

Sayı: 455
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Direnerek Yașamak Mı,
Direnmeden Yok Olmak Mı?

TMMOB Halkındır, Halkın Kalacak!



Geçtiğimiz iki hafta içinde 4 has-
ta tutsak hapishanelerde katledildi.
Son bir yılda ise 40 hasta tutsak, te-
davileri engellenerek hapishanelerde
katledildi. Hapishanelerde hala 228'i
ağır 578 hasta tutsak bulunuyor.

Oligarşi Tutsakları 
Teslim Almak İçin Her 
Yöntemi Denemekte ve 
Kullanmaktadır 

Tecritin tutsakların sağlıklarını ve
yaşamlarını nasıl tehdit ettiğini gös-
teren örnekler yüzlercedir. 15 gün içe-
risinde peşpeşe katledilen hasta tut-
saklar Mehmet Canpolat, Lütfü
Taş, Abdülmecit Aslan ve Haşem
Arduçlu, AKP'nin hasta tutsakları bi-
linçli olarak katlettiğini açık bir şe-
kilde göstermektedir. Hapishanelerde
hasta tutsakların ölümü artık katliama
dönüşmüştür.

Mehmet Canpolat beyninde tümör
bulunan ve aynı zamanda KOAH
hastası olan bir hasta tutsaktı. Avu-
katlarının 11 ay önce yaptıkları infaz
erteleme talebi, Mehmet Canpolat'ın
ağırlaşan hastalığına karşın bir türlü
kabul edilmedi. Kocaeli Cumhuriyet
Başsavcılığı Mehmet Canpolat için
takdir yetkisi kullanarak da tahliye
edebilirdi. Adli Tıp Kurumu ise “Hü-
kümlünün hastane şartlarında ya-
tırılarak infazına devam edilmesi-
nin uygun olduğu…” raporunu ver-
di. Mehmet Canpolat son 40 gününü
hastanede geçirdi. Son 12 gününde ise
hiç tepki vermiyordu. 

Akciğer kanseri ve böbrek lezyo-
nu hastası olan Abdülmecit Arslan ise
ölümün eşiğine getirilip 24 Ekim
2014’te tahliye edildi. Dışarda ancak
2,5 ay yaşayabildi. 

Lütfü Taş ve Haşem Arduçlu ise
hapishanede geçirdikleri kalp krizi so-
nucu yaşamını yitirdi.

AKP’nin Hasta 
Tutsaklar Politikası 
Bilinçli Bir Katliamdır

Hapishanelerdeki hasta tutsakların
birçoğunun hastalığına dair heyet ra-
porları vardır. Tahliye olabilmesi için
bu raporun Adli Tıp'tan onaylanması
gerekiyor, ancak Adli Tıp'a sevkleri bile
yapılmıyor. Hastanelerden "hapisha-
nelerde kalamaz" raporu alan hasta
tutsaklar Adli Tıp Kurumu tarafından
bu raporlar yok sayılarak "hapisha-
nede kalabilir" denerek tahliye edil-
miyor. Hapishanelerde tutamadıkları
hasta tutsakları ise hastanenin alt ka-
tındaki morga bitişik "tutsak koğu-
şunda" tutarak "tedavi" ediyorlar. Ne-
redeyse bütün hastanelerdeki "tutsak
koğuşları" özel olarak morgların ya-
nında bulunuyor. Tutsaklar ölümcül
hasta bile olsalar devlet onlara karşı psi-
kolojik savaş yürütmekten vazgeçmi-
yor. Her an ölüme yaklaşan bir insanı,
morgun yanında tutarak psikolojik
olarak da ölüm sürecini hızlandırı-
yorlar. Havasız, güneş ışığı girmeyen,
ışıkların 24 saat zorunlu olarak açık tu-
tulduğu koşullarda, ama en önemlisi
tecrit altında tutsaklar katlediliyor. 

Tutsakların Bu Kadar 
Yoğun Hastalanmasının 
Nedeni F Tipleri ve
Tecrit Politikasıdır

Tecrit hem fiziki koşullarıyla, hem
de neden olduğu uygulamalarla bir iş-
kencedir. Hapishanelerdeki tecrit uy-
gulaması nedeniyle tutsaklar ağır
hastalıklara yakalanmaya devam edi-
yor. F tipi hücrelerdeki koşullar sağ-
lıklı tutsakları da hasta bir tutsak ha-
line getiriyor. Tutuklanmadan önce
hiçbir rahatsızlığı olmayan tutsaklar
tecrit hücrelerinde bir çok hastalığa
yakalanıyorlar. Siroz hastalığına ya-
kalanıyorlar, kanser hastalığına ya-

kalanıyorlar, kalp krizi geçiriyorlar, şi-
zofreni, hepatit, verem hastalığına
yakalanıyorlar. Oligarşi tecriti kal-
dırmak bir yana cam fanustan yapıl-
mış avukat görüş kabinleriyle, hava-
landırmalara taktıkları kameralarla
tecriti daha da koyulaştırıyor. 

Hapishanelerde Tecrit 
Sürdükçe Hastalıklar, 
Sakatlıklar ve Ölümler 
Çoğalacaktır!

Tecrit tutsakların yalnız beynine
değil, aynı zamanda, doğrudan beden-
lerine, fiziksel varlıklarına ve sağlıkla-
rına yönelik bir tehdittir. Birincisi; ha-
pishanelerde tecrite dayalı olarak sür-
dürülen politikalar sonucu tutsaklar,
hastalıklara açık hale getirilen koşullarda
yaşatılmaktadırlar. İkincisi; bir hasta-
lık durumunda ise tutsakların tedavile-
ri bilinçli olarak engellenmektedir.
Böylece hastalık ilerlemekte, erken
teşhis konması durumunda iyileşmesi
mümkün olan çeşitli hastalıklarda iyi-
leşme ihtimali ortadan kalkmaktadır.
Böylece ölümler ve sakatlıklar çoğal-
maktadır. Hapishanelere sağlam giren
tutsakların hastalıklara yakalanmasının,
ölüme her gün bir adım daha yaklaş-
masının sorumlusu tecrit politikasıdır. 

Sonuç olarak; 
1- AKP’nin hasta tutsaklar politi-

kası bilinçli katletmektir. Son süreç-
te bu politikası açık bir katliama dö-
nüşmüştür. 

2- Tutsakların bu kadar yoğun
hastalanmasının nedeni F tipleri ve
tecrit politikasıdır. 

3- Hapishaneler tarihinin hiçbir dö-
neminde hapishanelerden bu kadar
çok tabut çıkmamıştır. Bu tabutların
sorumlusu AKP iktidarıdır. 

4- Hapishanelerden çıkan tabutları
durdurmanın tek yolu tecritin kaldı-
rılmasıdır. 

15 Günde 4, 1 Yılda 40 Hasta Tutsak Yaşamını Yitirdi!

HAPİSHANELERDE
HASTA TUTSAKLARIN ÖLÜMÜ 

KATLİAMA DÖNÜŞTÜ!
TAYAD’lı Aileler

Yürüyüş
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Tutsaklarımız Direniyor,
İstanbul Barosu Nerede!

TAYAD’lı Aileler 24 Saat Kamera Ve Cam Kafesler
kampanyası için 2 Şubat'ta Taksim Tünel'de bir araya ge-
lerek yürüyüş yaptılar. TAYAD önlükleri ve "24 saat ka-
mera ile gözetleme ve cam kafeslerler işkencedir. Tecrit
içinde tecrit işkencesine son" t-şörtlerini giyerek ‘İstan-
bul Barosu Avukatları Tutsakların Avukat Haklarına Sa-
hip Çıksın!’ pankartı ile yürüyüşe geçtiler. Yürüyüş bo-
yunca aynı içerikte sloganlar atıldı. İstanbul Barosu
önüne gelen aileler burada basın açıklamasını okudu.  Ba-
sın açıklamasını okuyan Nuri Cihanyandı, cam kafesle-
rin sadece tutsaklara yönelik bir saldırı olmadığını aynı
zamanda avukatlarla tutsakların arasındaki mahremiye-
ti engelleyen bir saldırı olduğuna değinerek avukatları bu
saldırı karşısında harekete geçmeye çağırdı. 23 kişinin ka-
tıldığı eylem sloganlarla bitirildi.

Maltepe Hapishane İdaresi
Onursuzdur!

Maltepe Hapishanesi’nde bulunan Çağrı Avcı, Hakkı
Avyüzen ve Hasan Karapınar’ın 24 saat kamera ile gö-
zetlenmeye karşı kamerayı peçete ile kapatmaları üzeri-
ne, 40 a yakın işkencecinin işkence yaparak tutsakları tek-
li hücrelere atmaları üzerine TAYAD’lı Aileler Maltepe
Hapishanesi’ne giderek hapishane yönetimini teşhir etti.

27 Ocak’ta Maltepe Hapishanesi önünde basın açık-
laması yapan TAYAD’lı Aileler “24 Saat Kamera İle Gö-
zetlemek Ve Cam Kafesler İşkencedir. Tecrit İçinde Tec-
rit İşkencesine Son” tişörtleri ve TAYAD önlüklerini gi-
yerek “AKP Tecrit Saldırılarını Ağırlaştırıyor! Cam Ka-
fesler Ve Kameralar Kaldırılsın!” pankartı açarak basın
açıklaması yaptılar.

Açıklamayı okuyan TAYAD’lı Mehmet Güvel, tutsak-
lara 24 saat kameralar ile tecrit içinde tecrit işkencesinin
yaşatıldığını ve en son Maltepe Hapishanesi’nin yaptığı iş-
kencenin teşhir edileceğini, sorumluların er geç hesap ve-
receğini, direnen tutsakları asla yalnız bırakmayacakları-
nı vurguladı. Sloganların atıldığı eyleme 20 kişi katıldı.

Avukat Müvekkil Arasındaki
Mahremiyetsizliğe
İzin Vermeyeceğiz!

TAYAD’lı Ailelerin başlatmış olduğu seminerlerin so-
nuncusu Küçükarmutlu Mahallesi’nde yapıldı. 31
Ocak’ta Küçükarmutlu’da bir araya gelen TAYAD’lılar
24 Saat Kamera ve Cam Kafes İşkencesini anlattı.

Devrim şehitleri adına 1 dakikalık saygı duruşunun ar-
dından hoş geldin konuşmasından sonra Av. Aytaç Ünsal
“tecrit politikası olan 24 saat kamera ile gözetlenmek onur-
suzluk dayatmasıdır. Sürekli seyrediliyor hissi yaratılması
büyük bir psikolojik işkencedir. Kendi anayasalarında dahi
varolan avukat müvekkil haklarının yok sayılmasının hiç-
bir meşruluğu yoktur” diyerek Avrupa Hapishanelerinden
de benzer uygulama örnekleri verdi.

TAYAD’lı Naime Ana ise; Kırıklar Hapishanesi’nde
olan evladı Fikret Kara ile tecrit işkencesini konuştuğunu
ve 24 saat gözetleme onursuzluğunu kabul etmeyerek
kameraları kırdıklarını, sonucunda kamu malına zarar
vermek gerekçesiyle para cezalarının verildiği söylenildi.

TAYAD’lı Ahmet Kulaksız; bu haklar için büyük di-
renişte çok ağır bedeller ödendiğini ve devletin bu tarz
politikalarının hiçbir zaman bitmeyeceğini, sürekli bir
direniş içerisinde olduklarını anlattı. Bu işkencelerin dev-
letin çaresizliği olduğunu vurgulayarak TAYAD’lı Ai-
leler olarak dışarıda başlatılan kampanyayı ailelerin sa-
hiplenmesi ve destek vermesi gerektiğini söyledi.

Soru cevap bölümünden sonra, TAYAD üyesi Mehmet
Güvel Pablo Neruda’nın "Bir Ceza İstiyorum!" şiirini oku-
yarak semineri sonlandırdı. Seminere 33 kişi katıldı.

Hasta Tutsakların Sesi Olmaya
Devam Edeceğiz!

İzmir; Buca Forbes Sokağı'nda 4 Şubat'ta Hasta Tut-
saklar için eylem yapıldı.  Toplanan kitle, “Hasta Tutsak-
lar Serbest Bırakılsın” yazılı pankartla eyleme başladı. Ey-
lemde aynı içerikte sloganlar atılırken Hasta Tutsakların ha-
pishanelerde yaşadıkları sorunlar anlatıldı. Eyleme 12 kişi
katıldı. 

Katil İstanbul Polisi
Belasını Arıyor, Bulacak!

Evleri basılan Aileler ve Halkın Hukuk Bürosu avukatları
2 Şubat’ta Çağlayan Adliyesi’nde suç duyurusunda bulu-
narak yapılan baskınları protesto ettiler. 3 gün içinde 13 eve
baskın yapılmış "Elif Sultan Kalsen’i arıyoruz" bahanesiyle
terör estirilmiştir. Maltepe, Esenyurt, Avcılar, Bahçeliev-
ler semtlerinde 3 gün içinde 13 eve ve bir parka gecenin
yarısında yapılan baskınlarda 8 kişi gözaltına alınmış, kom-
plolara rağmen katil polislerin Halk Cephelilerin meşruluğu
ile karşı karşıya gelip onları tutuklattıramamıştı. 

Suç duyurusu öncesi C kapısı önünde yapılan açık-
lamada Avukat Şükriye Erden; “polisin amacı aileleri kor-
kutmak ve sindirmeye çalışmaktır. Aynı zaman içinde
hem Maltepe’de hem de Esenyurt gibi İstanbul’un iki ayrı
yerinde baskınlar yapılarak Elif Sultan Kalsen’in aran-
ması bilimsel olarak imkânsızdır” dedi. 

Avukat Şükriye Erden’den sonra basın açıklaması oku-
yan avukat Barkın Timtik yapılan baskınların keyfiliğinden
ve hukuksuzluğundan bahsetti. Evleri basılan aileler de
söz aldılar. Hanife Köseoğlu, polisin baskın sırasında "se-
sinizi çıkarmayın infaz ederiz” diye tehdit ederek silah
doğrulttuklarını, yani katliam yapmaya geldiklerini an-
lattı. Ailelerin konuşmasından sonra açıklama bitirildi ve
suç duyurusunda bulunulmak üzere adliyeye girildi.

8 Şubat
2015
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30. yıl kutlamaları ile igili Grup
Yorum ile röportaj yaptık. Sizi Grup
Yorum ile başbaşa bırakıyoruz.

***

Yürüyüş: 30. yıl kutlamalarına
nasıl hazırlanıyorsunuz,
programınız nedir?
Neler yapıyorsunuz? 

Grup Yorum: 25. yılımızı kutla-
dığımız 2010 yılında büyük ve kitlesel
bir konser yapmıştık. Daha doğrusu
bugüne kadar yapılan en kalabalık
stadyum konseriydi bu ve tarihe geçti.
İnönü Stadyumu’nda yaptığımız bu
konserdeki hedefimiz olabildiğince
kalabalık bir koro oluşturmak ve 25.
yılımızı dinleyenlerimizle beraber kut-
lamaktı. 30. yıla girdiğimiz 2015 yı-
lında ise hedefimizi biraz daha bü-
yüttük. Örneğin Grup Yorum'un 30.
yılı etkinlikleri yalnızca stadyum kon-
serleriyle sınırlı olmayacak. Yorum'un
ve tabii ki Türkiye'nin mücadele tari-
hinin otuz yılını farklı şekillerde de
anlatacağız. 

Çeşitli kitaplar, belgeseller, gezici
müzeler ve buna benzer bazı projelerle
otuz yıllık bu tarihi tüm yönleriyle
ortaya koyacağız. Yapacağımız kon-
serlerde de hedefimiz büyüdü bu sene.
Yalnızca İstanbul'da değil 5 şehirde 5
stadyum konseri vereceğiz. Buradaki
amacımız Türkiye'nin dört bir yanın-
daki "Yorumcularla" buluşup bu coş-
kuyu beraber yaşamak. Bu yüzden
merkezi olacak şekilde ele aldığımız
5 şehirde stadyum konserleri vereceğiz.
Bu şehirler sırasıyla İstanbul, İzmir,
Ankara, Adana ve Elazığ'da olacak.
Bugün belki daha fazla şehirde böyle
büyük konserler verme olanağımız
yok ama her bölgeden gelecek olan
dinleyenlerimizle birlikte yapacağımız
bu konserler bizim içinde bölgedeki
insanlarımız için de büyük bir tecrübe

olacaktır. Bu sayede önümüzdeki yıl-
larda Türkiye'nin tüm şehirlerinde
stadyum konserleri verme düşümüzü
gerçekleştireceğiz.

Belki biraz da bu stadyum konser-
lerinin içeriğinden ve biçiminden bah-
sedebiliriz. Konserlerimiz 5 şehirde
de aynı içerik ve biçimde olacak. Sah-
nedeki orkestradan tutalım da göste-
rilere, şarkı listelerine kadar aynı ola-
cak. Çok büyük bir senfoni orkestrası
eşlik edecek bize sahnede. Yorum din-
leyenlerinin alıştığı konser akışının
biraz dışında müzikal bir tarz düşü-
nüyoruz.

Yürüyüş: 30. yıl konserine
nasıl bir bakış açısıyla
hazırlanıyoruz?

Grup Yorum: Başta da belirttiği-
miz gibi 1985'den bugüne tarihe ta-
nıklık etmiş bir gruptur Yorum. Otu-
zuncu yılımızda tanıklık ettiğimiz
süreci de anlatalım istiyoruz. zaten
Grup Yorum, bu süreçlerden de ba-
ğımsız düşünülemez. Devrimci mü-
cadele adına ne yaşandıysa Yorum
üzerinde izi vardır. Aynı şekilde bu
otuz yıllık yolculuk içinde Yorum'un
da devrimci mücadele tarihi üzerinde
izleri vardır. 1980 cuntası ve sonra-
sındaki nispeten sessiz süreç, bu ses-
sizliğin hapishanelerden yükselen di-
renişle bozulması, Nisan Direnişleri,
90'lı yılların çok hareketli özellikleri,
ölüm oruçları, direnişler, zaferler, ayak-
lanmalar... her şey nasıl şarkı sözleri-
mizde hayat bulduysa 30. yıl etkin-
liklerimiz içinde de canlanacak.

Yürüyüş: 30. yıl konserlerini nasıl
örgütlüyoruz?

Grup Yorum: Kapitalist sistem
içinde bir sanatçının geniş kitlelerle
buluşması yalnızca sisteme hizmet

etme koşuluyla mümkündür. Ama dev-
rimci sanat yapanlar için bu geçerli
değildir. Grup Yorum örgütlü bir dev-
rimci sanatı savunur. Bu da Grup Yo-
rum'la onun dinleyicisini birleştiren,
bütünleştiren bir aile yapan yegane
güçtür. Bizim hiçbir zaman konserler
yapmak için çok paramız olmadı. Sa-
dece bu aileye güvendik. Ne yapa-
caksak Grup Yorum dinleyenlerine
koştuk önce. 25.yıl konserimiz için
60-65 yaşındaki analarımız babalarımız
meydanlarda masalar kurdular, çağrılar
yaptılar. Biz büyük konserlerimizi, et-
kinliklerimizi ancak bu şekilde örgüt-
leyebiliriz. Grup Yorum halktır, derken
bu sadece sözde kalmıyor. Sahnede
şarkı söyleyenle komşusunu konsere
getiren ev hanımı aynı kolektif ça-
lışmanın bir parçasıdır. 

Büyük bir aileyiz diyoruz ve elbette
bu büyük aileyi bir araya getirmek,
onlara 30. yıl coşkusunu anlatmak ko-
lay değil. İstanbul'da ve Anadolu’nun
bazı illerinde söyleşiler düzenledik.
Bu söyleşilerde Yorum gönüllüleri
bulduk. Onlarca söyleşi yaptık ve bu
söyleşiler devam ediyor.

Yürüyüş: Söyleşiler nasıl
geçiyor? Bu söyleşilerde
yaşadığınız özgün durumlar
var mı?

Grup Yorum: Bugüne kadar yak-
laşık 15 şehirde onlarca söyleşi yaptık.
Hepsi de çok coşkulu, çok güzel soh-
betlerdi. Her zaman konserlerde beraber
şarkı söylediğimiz dinleyenlerimizle
daha uzun soluklu sohbetler etmek,
onların sorularını yanıtlamak ve otu-
zuncu yıl konserlerinin heyecanını ak-
tarmak çok anlamlıydı. Kimi zaman
bir üniversitede kimi zaman bir sen-
dikada, kahvede, düğün salonunda,
dernekte yaptık söyleşilerimizi. Bu
söyleşileri organize eden dinleyenle-

5 İlde Stadyum Konserleri
30. YIL KUTLAMALARINA
GÖNÜLLÜLER ORDUSUYLA

HAZIRLANIYORUZ!



rimiz adeta bir konsere hazırlanır gibi
çalıştılar. günler öncesinden afişler
hazırladılar, kapı kapı gezdiler, çeşitli
duyurular yaptılar. Bu söyleşilerde
yalnızca Grup Yorum'u değil ülkemizde
yaşanan sorunları da tartıştık. Bu yönde
de çok sorular aldık. Dilimiz döndü-
ğünce anlattık fikirlerimizi. Fikirler
dinledik. Söyleşilerimiz bir panel, mü-
nazara havasında olmadı hiçbir zaman.
Gayet sıcak samimi sohbetler şeklinde
oldu. Tek başımıza da gitmiş olsak,
yanımıza enstrüman almamış da olsak
muhakkak türkülerle bitirdik söyleşi-
lerimizi. Bu söyleşilerin coşkusunu
da yansıtıyordu. Birlikte bir şeyler
yapmanın, bir şeyler yapmaya inan-
manın karşılığıydı söylediğimiz tür-
küler. Aynı zamanda oluşmaya başlayan
Yorum gönüllüler ordusunda yer almak
isteyen dostlarımız da bu söyleşilerde
kendilerini ifade ettiler. 

Bir ilki yaşamamız bakımından
bir söyleşimizden örnek verebiliriz.
Adana'da Seyhan Belediyesi Kültür
Merkezi'nde yaptığımız konserimiz
aynı sahneyi paylaşan iki farklı sa-
londa aynı anda gerçekleşti. 3 Yo-
rumcu olarak katıldığımız bu söyleşi
için gerçekten çok emek harcanmıştı.
Söyleşi saati yaklaşırken bütün kol-
tuklar doldu. Fakat kapıda bekleyen
neredeyse bir o kadar insan daha
vardı. Çözüm, yan tarafta bulunan
salonla ortak olan sahnenin orta-
sındaki perdeyi kaldırmakta bulun-
du. Aynı sahneye bakan birbirinin
karşısında olan iki salon vardı. Daha
önce aynı anda iki farklı yerde kon-
ser vermişliğimiz de olmuştu ama
böylesini ilk kez yaşıyorduk. İnsan-
larımızdaki bu güç bu coşku bize
çok daha büyük etkinlikler yapmak
için cesaret veriyor.

Söyleşilerimiz burada bitmiş değil.
Devam ediyor. Ve belki de son günlere
kadar sürecek bu söyleşiler. Karşımıza
yeni sorunlar çıktıkça belki daha sık
bir araya geleceğiz. Belki yeni çalışma
yöntemleri geliştireceğiz.

Yürüyüş: Halktan neler
bekliyorsunuz? 

Grup Yorum: Biz konserlerimizin
ve devrimci sanat alanında yaptığımız
tüm faaliyetlerin ezilen yoksul halkı-
mızın mücadelesine hizmet etmesi için

çalışıyoruz. Örgütlü olduğumuz tak-
dirde, kolektivizmi hayata geçirdiğimiz
oranda yapabiliriz bu faaliyetlerimizi. 

Bu anlamda bizim beklentimiz
emekçi halkımızın hayatın her alanında
örgütlenmesidir. Bir vücut gibi bütün
olması, baskılara karşı tek bir vücut
olarak karşı koymasıdır. Demokrasi
mücadelesinin de temelinde bu vardır.
30 yıllık yolculuğumuz boyunca gru-
bumuza yönelik tüm baskıları, saldı-
rıları dinleyenlerimizle birlikte tek bir
vücut olarak alt ettik. Konserlerimiz
yasaklandı kapılara dayandık. Gözaltına
alındık, tutuklandık, dinleyenlerimiz
sokaklara çıktılar. Bizim konserlerimiz,
albümlerimiz her zaman emekçi, yoksul
halkımızın acılarını ve umutlarını an-
lattı. Otuzuncu yıl konserleri de hal-
kımızın geleceğe dair umutlarını hay-
kıracağı, çektiği acılardan dolayı adalet
talebini dile getireceği bir yer olacak.
Bu yüzden biz açıktan çağrı yapıyoruz
dinleyenlerimize. Gelin bu konserleri
birlikte örgütleyelim diyoruz. Gelin
Yorum gönüllüsü olun, imkanlarınız
doğrultusunda ne yapabilirseniz bu
konser için onu yapın diyoruz. Kimisi
masa açıp bilet satar, kimisi komşusunu
çağırır konsere, kimisi de sadece in-
ternet üzerinden duyuru yapar. İnsan-
larımızı yapabilecekleri oranda bu
konser için çalışmaya çağırıyoruz.

Yürüyüş: Grup Yorum’un
mücadele dolu ve bedellerle
yazılan 30 yıllık bir tarihi var.
Grup Yorum deyince hemen
herkes bunu bilir. Bunu kimse
inkar edemez. Birçok ilklerin
yaratıcısı oldunuz. Biz sizden
geleceğe ilişkin düşüncelerinizi,
projelerinizi okurlarımıza
anlatmanızı istiyoruz.
Müzik konusunda, halkın
sanatçısı olma konusunda
neler söylemek istersiniz?

Grup Yorum: Anadolu, tarih bo-
yunca çok köklü ozanlar yetiştirdi.
Halkın bir parçası olan, yoksulluk çe-
ken, ölen, öldüren, zulme uğrayan,
sevdalanan ama ille de halkın safında
olan; beylere, paşalara boyun eğmeyen
kahramanlardı onlar. Grup Yorum bu
kahramanların yani Pir Sultanlar’ın,
Karacaoğlanlar’ın, Vapstarovlar’ın,

Victor Jaralar’ın, Ruhi Sular’ın, Mah-
zuni Şerifler’in öğrencisidir. Onlar
halkın sanatçısı olmanın kimi zaman
beylere, padişahlara, sultanlara, kimi
zaman faşist cuntacılara karşı dik dur-
manın bedellerini yürekleri titremeden
ödediler. Çünkü onlar halkın ta ken-
disiydi artık. Halkın dilindeydi sözleri,
ezgileri, deyişleri. Ölümsüzlüğe ulaş-
mışlardı. Çünkü onlar bir parçası ol-
dukları vatanlarını ve birer ferdi ol-
dukları halkını ölümüne seviyorlardı.
Bu bir bahşetme değil, bir görevdi
onlar için. Onların olağanüstü kişilikleri,
olağanüstü güçleri yoktu. Halk ve
vatan sevgisi bu görevi korkusuzca
ve hesapsızca yerine getirtiyordu onlar
için. Halkın sanatçısı olmak budur bi-
zim için. Halk için yazıp halk için
söylemektir. Halka düşman olanlara
boyun eğmemektir. Halkına, halkının
sorunlarına boyun eğmemektir. 

Biz bu ustalarımızın birer öğrenci-
siyiz ve her zaman da onlardan öğ-
renmeye devam edeceğiz. Öğrettiği-
mizden çok öğreneceğiz. Çünkü onlar
halkın bilgeliğidir. Bizim de ihtiyacımız
olan tek güç budur. Günü gelir konser
yapacak salonlar bulamayabiliriz. Günü
gelir albümler yapacak stüdyolar bu-
lamayabiliriz. 

Enstrümanlarımız elimizden alına-
bilir ama biz yine de ustalarımızın
izinden gideceğiz. Aydın sanatçının
safı bellidir. Beslendiği, ürettiği yer
bellidir. Halka rağmen kimse bir şey
yapamaz. Bu bilinçle tüm sanatçılar,
tüm aydınlar birer parçası oldukları
halkın ortak sorunları üzerine üretmeli
ve kapitalizmin bize dayattığı üret-
me-çalışma koşullarını reddetmeli,
yeni bir tarz oluşturmalıdır. Üretimle-
rinin tarihe kalmasını ve nesillere ak-
tarılmasını umut eden bir sanatçı mu-
hakkak halkı için kafa yormalıdır. Aksi
takdirde yok olur gider. 

Aydın sanatçı için halkının yanında
olmak, onun kültürel-sanatsal gelişimi
için emek harcamak bir zorunluluktur.
Bir tercih değildir. Biz bu anlayışımıza
devam edeceğiz. Bugün otuzuncu yıl
konserlerimiz, yarın ellinci yıl kon-
serlerimiz, şarkılarımız, filmlerimiz,
sergilerimiz halkın mücadelesini yük-
seltmek için var olacaktır.



Yetmiş yıldır emperyalizmin hem pazar alanı, hem
bölgedeki çıkarları için üsleriyle gelip yerleştiği ve her
şeyi ile yönettiği, yönettirdiği ülkemizde halkların
kaderini çizip her an her dakika denetlerler. Sömürünün
karşılığı yoksulluk, açlıktır. Bağımlılığın karşılığı fa-
şizmdir. Ve bu devran sürüp gitmelidir. Nasıl?

Açlığa, yoksulluğa ve her olanaktan yoksunluğa
mahkum edilen milyonlar nasıl boyun eğmiş halde tu-
tulabilirler? İşte bunun yolu en basit haliyle, açlara ek-
mek, zulüm görene isyan yerine geçecek yalanı üre-
terek, hayatı yozlaştırarak benimsetmektir. Benim-
setmek, ideolojik egemenliği güçlü kılmak için her şey
önemlidir, atlanmaz üzerinden...

Burjuvazi, kitlelerin düşüncelerine, alışkanlıklarına,
inanç ve davranışlarına yön vermekte kendi sınıfından
çok halkın çok çeşitli kesimleri içinden yetenekleri kul-
lanır. Tekniğin ve maddi olanakların sahibi olarak sürekli
yeni yetenekler arar, onlarla kitleleri nasıl yönlendire-
ceğinin çalışmasını yapar. Kitle iletişim araçları elindedir.
Gazeteler,  TV'ler, internet ortamı kontrolündedir. 

Halkın özellikle belli olanaklara erişebilen küçük
burjuva kesimleri başta olmak üzere, hemen her kesiminden
yüz binlerce adaydan uygun ilişkiler kurabilenleri bu
yolda birbirlerini eze eze ilerler. Şöhret basamaklarını
adım adım çıkarken her basamakta kendisine ait olan en
temel değerlerini, duygularını, bunlara kaynaklık eden
ortamı, koşulları terk ediyordur. Milyonların gözü önünde,
milyonları bir biçimde meşgul etmeyi başaracak şekilde
üretken olmalıdır. Böyle projeler üretmeli ya da içinde
yer alabilmelidir. Dirsek atarak ezdiği, ayağına çelme ta-
karak engellediği bir zaman bu yolda ilerlerken ekmeği
bölüştükleri olabilir. Ondan geriye artık ne kendisi kalır,
ne tanıdık bir iz. Gazetelerin magazin sayfaları ve TV’lerin
paparazzi programlarının malzemesi olmayı başarmalısın.
Bu yüzden ilişkilerin hep geçici olmalıdır. Bugün biriyle
isen yarın değişecek, kavganız olacak, ayrılacak ve

başkasını bulacaksınız. Sonra yine bir ara birleşerek ve
sonra tekrar ayrılarak gündem olacaksınız.

Halkı meşgul etmeli ama nasıl? Alın bakın dizilere...
Önceleri az sayıda TV kanalı birer ikişer hazırlayıp ya-
yınlarken, onlarca TV kanalında herbirinde onlarca dizi
ile halkın beynine bir bombardımandır yaşanan.  

Siyasi iktidarla çok çeşitli zeminlerde iyi ilişkiler
içinde olursan işte o zaman önün daha da açılır, "Yürü
ya kulum" denilmiştir artık. 

Çok kabaca müzikten, sinemaya, tiyatrodan edebiyata
sanatın ve sanatçının içinde bulunduğu, dayatılan ortamı
tasvir eden bu tabloya yazarı, avukatı, doktoru, mimarı,
mühendisi... ile aydın, yarı-aydın kesimleri de kendilerine
özgü farklılıklarla dahildir. Bir de sporcular ve sporun
kullanılışı var ki kendi içinde her türlü pis ilişkileri de
taşıyarak benzer işlev görür.

Yetmiş yıldır emperyalizm ve işbirlikçi burjuvazi
halkların kaderini çizer.  

Ama hayatın gerçeği çizilenlere sığmaz. Açlığı bir
yere kadar unutturabilirsin, adaletsizliği umutsuzlukla
ve korkuyla bir yere kadar... O bir yer mesela Haziran
Ayaklanması’dır. Halkın yaratıcı, dirençli, kardeşçe ve
ekmeği suyu, kitabı, sapanı, fişeği... acıyı, öfkeyi,
sevinci... umudu, bir şeyleri değiştirebileceğimize dair
umudu canla-kanla paylaştığı yer...

Ey sanatçılar, aydınlar... Ey düzenin pespaye yalan-
larının farkında olup başka bir yol arayanlar. Biraraya
gelelim. Sanatçı meclislerinde birleşelim. Halkın ayağa
kalkışına sarılarak biz de güç verelim. Öğrenelim halktan
nasıl başedileceğini her sorun ile... Sinemacılara set de
kurar, oynatacak en değme salondan daha işlevli olanaklar
da. Tiyatroculara sahnesi boldur mahallelerin. Ressamlara
tuvaldir, yazara matbaa duvarlarımız. Sermayenin değil
emeğin, emperyalizmin ve burjuvazinin değil halkın
ideolojisini şahlandırıp milyonlarla yürümeliyiz...

Umut Halkta, Halkın İdeolojisinde

İdil Kültür Merkezi bünyesinde faaliyet yürüten FO-
SEM'in (Fotoğraf ve Sinema Emekçileri) hazırladığı
resim şenliği 1 Şubat'ta Okmeydanı Sibel Yalçın Parkı'nda
yapıldı. "Berkin İçin Çiziyoruz, Adalet İstiyoruz" başlığıyla
çocuklar için hazırlanan şenlik gün boyu sürdü. Kimi
zaman çocukların yanı sıra aileler de boyaları eline aldı
ve Berkin'i, onun hayal ettiği dünyayı, yaşadığı mahalleyi
resmetti. FOSEM ekibi çocuklarla ilgilenip onlarla birlikte
sohbet ederek resimler yaptı.

Çocuklar da büyükler de en çok Berkin'in resimlerini

yaptılar ve onun katillerinin
bulunması için taleplerini de
kâğıda döktüler. Günün so-
nunda çocuklar hep birlikte
"Berkin İçin Adalet İstiyoruz"
yazılı bir pankartı boyayarak
Sibel Yalçın Parkı'nda bulu-
nanlara sergilediler.

Resim Şenliğine Umudun
Çocukları Orkestrası da katıldı. Onlar da hem resimler
yaptılar hem de yanlarında getirdikleri enstrümanlarıyla
küçük bir konser verdiler. Şenlikte yapılan tüm resimler
sergilenmek üzere toplandı.

Berkin Elvan Resim Şenliği
“Berkin İçin Çiziyoruz Adalet İstiyoruz”

Yürüyüş

8 Şubat
2015

Sayı: 455
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“İnsan olan vatanını satar mı? 

Suyun içip ekmeğini yediniz. 

Dünyada vatandan aziz şey var
mı? 

Beyler bu vatana nasıl kıydı-
nız?”

Şimdilerde beyler "saraylarda"
vatana kıymanın provalarını yapı-
yorlar. Şimdilerde çok daha vatan
satmaktalar. Babalar gibi satıyorlar.
1 Şubat 2013 tarihinde, Ankara'da
bulunan Amerikan Büyükelçiliği'ne
feda eylemi düzenleyen Alişan Şan-
lı'nın ardından John Kery, "Saldırı
Amerikan topraklarına yapılmıştır"
demişti. Resmi olarak böyle sayılı-
yordu Büyükelçilik'in bulunduğu
alan. "Amerikan toprağı" denince
bile bizim tüylerimiz diken diken
oluyor. Fakat pazarlamaya alışmış
olanlar için artık çok sıradan bir şey.
İşte bu şaşkınlıkla soruyoruz biz de
“insan vatanını satar mı?” Vatan diye
tezgaha koyduğu şey kendisidir as-
lında, kendini satmaktadır böyle em-
peryalizmin pazarında.

Öyle ya suyunu içtiğin, ekmeğini
yediğin toprağı sattıkları yetmiyormuş
gibi suyunu da ekmeğini de satıyorlar
artık. Derelerimiz kurutuldu. İşbir-
likçiler son suya varana kadar tekel-
lere harcıyor. 

Ekmek yapmak için buğdayı artık
ithal ediyoruz. Buğday ülkesi buğdayı

ithal ediyor. Çünkü kendini sattı bu
ülkenin ağaları beyleri... Anlaşmalar
imzaladı... Kendi buğdayını çürütüp
buğday alma şartı olan anlaşmalar
imzaladılar. 

"Onu didik didik didiklediler,

Saçlarından tutup sürüklediler

Götürüp kafire "buyur..."dediler.. 

Beyler bu vatana nasıl kıydı-
nız?"

Kış yaza, yaz kışa döndü kapita-
lizm sayesinde. Kapitalizm neyi sat-
ması gerekiyorsa, doğayı parça parça
ona uydurdular. Güneşi bile suçladılar
sıcaklar için. Halbuki doğa, toprak,
su, hava... herşey mükemmel bir iş-
leyiş sürdürüyordu onlar talan edene
kadar. 

Hani başka bir şair de şöyle der
ya; vatan sadece üzerinde gezilen
toprak parçası değildir. Onu didik
didik didikleyenlere, saçlarından tutup
sürükleyenlere, kafire buyur diyenlere
öfkedir. O öfkenin en somut halidir
1 Ocak 2015 günü Dolmabahçe Sa-
rayı'nın önüne giden cüret. Öfkelidir
vatanını satana... Elinde neyi varsa
onunla gider. Olmadı bir avuç toprak
alır savaşır, küfreder emperyalizm
ama boyun eğmez... 

Zalim boş durmaz. En büyük çe-
lişkidir; vatanı dillerinden düşürme-
yenler zalimin sarayının bekçiliğini
yapar. Bekçiler telaş eder böyle du-
rumlarda. Efendisinden daha çok
efendi olur... Emperyalizmin en çirkef
yanıdır... Kendi vatanının satıcısı
"yurttaşlar" yaratır. Kimliklerinde iş-
birlikçi yazar. Hiç de utanmazlar. 

Dolmabahçe'de savaşçıyı tutsak
ettiğini sananlar cüretini kelepçelere
sığdıramazlar. O bir damladır çünkü...
Denizde bir damla fakat, denizin bü-
tün özelliklerini taşıyan bir damla...
Bu cüret denizi halktır. Dolmabah-
çe’nin önünde yere yatırılan bu top-
raklardır aynı zamanda... 

"Eli kolu zincirlere bağlanmış, 

Vatan çırıl çıplak yere serilmiş, 

Oturmuş göğsüne Teksaslı ça-
vuş

Beyler bu vatana nasıl kıydı-
nız?"

Zulmün ilelebet olduğu görülme-
miştir. Tarih, tarihimiz nice vatan
sevdalısıyla doludur. Günü gelir
"ayaklar baş olur." Saraylar saltanatlar
yıkılır. Yıkılır, çünkü emek harcayan
mülkün asıl sahibidir. Bu halkın
damla damla kanı vardır sarayların
temelinde. Sarayları yapanlardan da,
saraylarda ömür sürdürenlerden de
hesap sorulur. Asıl vatan sevgisi, na-
musu belleyip onu korumaktır. Na-
musunu satar mı insan? Buna şaşır-
mak kadar normaldir vatanı satanlara
şaşırmak. Şaşırmıyorsa, kişi de yoz-
laşma bir yerinden başlamıştır. Bu
topraklara kazma vursan kan fışkırır,
devran döner hesap sorulur, sorul-
muştur. Ve sorulacaktır.

"Günü gelir çark düzüne çevri-
lir,

Günü gelir hesabınız görülür

Gün gelir sualiniz sorulur;

Beyler bu vatana nasıl kıydı-
nız?"

Nazım Hikmet

BU VATANA NASIL KIYDILAR

Film Gösterimi
Hatay'da Saman-

dağ - Tekebaşı Ma-
hallesi’nde, 3 Şubat'ta
düzenin yoz kültürüne
karşı alternatif film
gösterimi yapıldı. İz-
lenilen “Mulan Sa-
vaşçı” filminin de-
ğerlendirilmesi yapı-
lıp, ikram edilen çay-
lar içildi.

Halk Okulu!
Okmeydanı’nda 28 Ocak'ta “Gözaltı

Tavrı ve Sahiplenme” konulu halk okulu
çalışması yapıldı. Polisin saldırıları kar-
şısında yasal hakların ne olduğunun an-
latılmasıyla başlayan çalışmada, göz-
altına alınanlar da yaşadıklarını paylaştı.
AKP’nin saldırılarının meşru olmadığı
ve buna karşı direnmenin en temel hak
olduğu anlatıldı. Eylemlerin sahiplenil-
mesi ve saldırılara karşı dayanışmayı
büyütme üzerine de sohbet edildi.

8 Şubat
2015

Yürüyüş
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İSTANBUL
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Ocak’ta Mehmet Akif Caddesi’nde
Yürüyüş Dergisi’nin tanıtımı için
halkla sohbet ettiler. Halkın sorunları
üzerine yapılan sohbetlerde uyuştu-
rucu çeteleri, yıkım, hırsızlık üzerine
olan sorunlar dinlendi ve çözümü
anlatıldı. Halk meclislerinin kurul-
duğu, çözümün orada olduğu anlatı-
larak halk, halk meclisine davet
edildi. Çalışma sonunda 25 dergi
halka ulaştırıldı. Bir sonraki gün Kö-
yiçi'nde ev ev gezerek Yürüyüş Der-
gisi dağıtıldı, halkla sohbet edildi.
Çalışmada 20 dergi halka ulaştırıldı.

Bahçelievler: 1 Şubat tarihinde
Bahçelievler'de dergi dağıtımı yapıldı.
Bir önceki gün torbacı cezalandırması
yapılan bölgede halktan olumlu tep-
kiler alındı. Halk Cepheliler, Bahçe-
lievler'de 23 dergiyi halka ulaştırdı.

Bağcılar: 28 Ocak tarihinde 3
Yürüyüş okuru, Tavukçu Köprü Cad-
desi ve Mevlana Caddesi üzerinde
esnaflara dergi tanıtımı yaptı. Dağı-
tımda 20 dergi halka ulaştırıldı. Aynı
gün Yeni Mahalle ve Bağcılar Asfaltı
Caddesi esnaflarına “Çeteler Halka
Hesap Verecek!” başlıklı bildirilerden
200 tane dağıtıldı. 30 Ocak'ta ise
Yeni Mahalle Ebru Sokak'ta yapılan
dağıtımda 50 dergi dağıtıldı.

Altınşehir: 1 Şubat tarihinde 3
Halk Cepheli Bayramtepe'de Yürüyüş
Dergisi dağıtımı yaptı. Bayramte-

pe-Tokat Mahallesi’nde dergi dağı-
tımı yapan Halk Cepheliler 454. sa-
yının tanıtımını yaptılar. Yapılan da-
ğıtımda 50 Yürüyüş dergisi halka
ulaştırıldı. Halk Cephelilerin aynı
gün Şahintepe Mahallesi'nde kah-
velere ve esnaflara yaptıkları dağı-
tımda 20 dergi halka ulaştırıldı.

Okmeydanı: Saldırılarınıza
Cevabımız Mücadeleyi Büyütmek
Olacak

Okmeydanı’nda Fatma Varıcı
AKP’nin eli kanlı polisleri tarafından
kaçırılmıştı. Arkadaşlarını sahiplen-
mek ve mahallede polis terörünü
anlatmak için 3 Şubat’ta toplu dergi
dağıtımı yapıldı. Dergi dağıtımında
polisin yaptığı terör ve baskıların
devrimcileri yıldıramayacağı halka
anlatıldı. "Berkin Elvan’ın katillerini
arıyoruz, aramaya devam edeceğiz.
Baskılar, gözaltılar, işkenceler bizleri
yıldıramaz! Susmayacağız, adalet
aramaya devam edeceğiz. AKP’nin
eli kanlı polislerine karşı evlerimizi
kurumlarımızı savunmaya devam
edeceğiz" ajitasyonları çekildikten
sonra toplu dergi dağıtımı bitirildi.
Fatma Varıcı ile ilgili kısa bir açık-
lama yapıldıktan sonra eylem son-
landırıldı. Toplu dergi dağıtımında
180 dergi dağıtıldı.

Gebze: Devrimci İşçi Hareketi
28 ve 30 Ocak tarihlerinde Çayırova
Emek Mahallesi’nde Yürüyüş Dergisi
dağıtımı yaptı. 2 DİH'linin yaptığı
dergi dağıtımında, aynı zamanda

mahallede işçi hakları hakkında da
halkla sohbet ettiler. Mahallede işçi
hakları konusunda yapılacak panelle
ilgili bir esnafla görüştüler, yer tahsis
ettiler. Mahallede yakını vefat eden
bir aileyi ziyaret ettiler.

AMED
Yürüyüş okurları Umudun sesini

halka ulaştırmaya devam ediyor. 

Yürüyüş okurları tarafından Bağ-
lar Dörtyol ve Oryıl bölgelerinde
28- 29 Ocak ve 2- 3 Şubat tarihle-
rinde de Yürüyüş Dergisi’nin dağıtımı
yapıldı. Dergi dağıtımı sırasında ev-
lere girildi, esnaflarla konuşuldu,
ikram edilen çaylarla sohbetler edildi.
Toplam 64 derginin halka ulaştırıldığı
dağıtım sırasında sohbetlerde temel
iki gündem vardı: Mahalledeki uyuş-
turucu kullanımının yaygınlığı ve
son günlerde Cizre’de katledilen ço-
cuklar. Sürekli “barış” diyerek de-
ğişimden söz edenlerin aksine deği-
şen bir şey olmadığını vurguluyordu
herkes. Yine esnafların hemen hepsi
sık sık gerçekleşen elektrik kesinti-
lerinden dolayı bozulan makinelerini
dile getirerek belediyenin buna engel
olmamasını eleştirdiler.

ANKARA
Halkın Mühendis Mimarları 31

Ocak'ta Hüseyingazi Mahallesi’nde
Yürüyüş Dergisi dağıtımına çıktı. 2
kişiyle yapılan çalışmada bir yandan
Yürüyüş Dergisi tanıtımı yapılırken
bir yandan da HÜKAD’ın düzenle-

Gerçekleri Halkla Buluşturan
Umudun Sesi Yürüyüş Dergimizle

Umut Daha Büyük, Zafer Daha Yakın!

Yürüyüş
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miş olduğu halk toplantısının
çağrısı yapıldı. Yapılacak olan
toplantı da Halkın Mühendis
Mimarları’nın da toplantıya ka-
tılacağı, amaçlarının halk için
mühendislik yapmak olduğu an-
latıldı. Çalışmada 17 adet Yü-
rüyüş Dergisi, 64 adet HÜKAD
halk toplantısı bildirisi ve 30
adet Halkın Mühendis Mimarları

tanıtım broşürü dağıtıldı. 

Devrimci İşçi Hareketi 1 Şubat'ta
Seyranbağları'nda Yürüyüş Dergisi
dağıtımı yaptı. Çalışmada 19 dergi
halka ulaştırıldı. Yürüyüş Dergisi
okurları "Selam Olsun Cephe'ye!"
diyerek devrimcileri selamladı. Ya-
pılan çalışmaya 2 kişi katıldı.

DERSİM
26-31 Ocak tarihleri arasında ya-

pılan dergi dağıtımında 800 dergi
halka ulaştırıldı. Dergi okurları dergi
dağıtımlarıyla halkın yozlaşmasına
izin verilmeyeceğini, halka gerçekleri
her zaman taşıyacaklarını dile ge-
tirdiler.

ESKİŞEHİR
Gültepe Mahallesi’nde 24 Ocak'ta

Yürüyüş Dergisi’nin 452. sayısının
dağıtımında 15 dergi halka ulaştırıldı.
Bir sonraki gün de mahallede dağı-
tıma devam edildi. Dağıtımda 18

dergi halka ulaştırıldı. 28 -29 Ocak'ta
ise Yürüyüş Dergisi’nin 453. sayısı
Gültepe ve Büyükdere Mahallesi’nde
dağıtıldı. Okurlar dağıtımda esnaflara;
Berkin Elvan’ın katillerinin isimle-
rinin ve görüntülerinin olmasına rağ-
men hala katil devlet tarafından ko-
runduğunu,  katillerden hesap sorana
kadar mücadele edeceklerini anlat-
tılar. İki günde yapılan dağıtımda
91 dergi halka ulaştırıldı.

ELAZIĞ
Elazığ'da 29 Ocak’ta Yürüyüş

Dergisi’nin dağıtımı yapıldı.  6 Yü-
rüyüş okurunun katıldığı dağıtımda
toplam 100 dergi okurlarına ulaştı-
rıldı. Dergi dağıtımı sırasında halkla
sohbetle edildi, yozlaşma kampanyası
anlatıldı. "Yozlaşma saldırılarına
karşı halk meclislerinde örgütlenelim"
denildi.

ANTEP
Halk Cepheliler 29 Ocak'ta yoksul

halkın umudu olan gerçeğin sesi Yü-
rüyüş Dergisi’ni Düztepe Mahalle-
si’ndeki esnaflara ulaştırdılar. 3 Halk
Cepheli’nin katıldığı dergi dağıtı-
mında 50 dergi Düztepe esnafına
ulaştırıldı. Yapılan çalışmada İzmir
Kırıklar 1 No’lu F Tipi Hapishane-
si’nde özgür tutsakların yapmış ol-
duğu takvim de çoğaltılarak halka
ulaştırıldı.

ANTALYA
Yürüyüş okurları 1 Şubat'ta Gök-

su Mahallesi'nde Yürüyüş Dergisi’nin
453. sayısının satışını ve tanıtımını
yaptılar. Dergi tanıtımı sırasında in-
sanlar dergi okurlarını evlerine davet
ettiler. Konuksever Mahallesi'nde
de yapılan dağıtımda toplamda 49
dergi halka ulaştırıldı.

Kitaplarımız Adalet
Talebimizdir!

AKP’nin katil polisleri 31 Ocak
günü İstanbul Kadıköy’de On Be-
şinde Bir Fidan, Umudun Çocuğu
Berkin Elvan kitabının tanıtımını
yapan okurlarımıza ve dağıtımcıla-
rımıza saldırdı, 15 kişi işkencelerle
gözaltına alındı.

AKP’nin saldırıları, önce fida-
nımızı, Berkinimizi katletti... O Ok-
meydanı SSK Hastanesi’nde 269
gün direnirken bizler de onun omuz
başında nöbet tuttuk... Yapılan her
eylemde, her direnişte Berkin'le yan
yana olduk, o hastanede devrimci
abileri, ablaları Taksim’de direndi.

AKP’nin eli kanlı polisleri din,
dil, ırk ayırmadan ezilen halklara,
en başta da çocuklarımıza saldırıyor.
Kadıköy’den, Taksim’den, Okmey-
danı’ndan Kürdistan’ın yoksul so-
kaklarından, direniş mevzisi olan
meydanlarından yükseliyor çocuk-
ların slogan sesleri... ve ona karışan
anaların ağıtları...

Berkin’imizin acısı dinmeyecek
ve hesabı sorulmadıkça Nihatlar ve
Uğurlar diye uzayacak çocukları-
mızın adı... Ama tahammülümüz
yok artık, Berkin’i katledenler onun
için yazılan kitaplarımıza saldırıyor,
istemiyorlar Berkin’imizin milyon-
larla tekrar kucaklaşmasını...

Dün Berkin’dik, bugün daha da
çoğaldık onun sesini duymayan kal-
mayacak. Polisler saldırdıkça okur-
larımızla beraber onun sesi olmaya
devam edeceğiz! Geçen hafta Tak-
sim’de, bugün Kadıköy’de dağıtım-
cılarımıza ve muhabirlerimize yapılan
saldırıları unutmayacağız, acımızı
öfkemizi dindirmeyecek İstanbul’un
tüm meydanlarına Berkin’in sesini
taşıyacağız!

Okmeydanı Amed

Antalya
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Gazi Mahallesi girişinde bulunan Nena Renta Car
isimli işyeri, uyuşturucu satıldığının belirlenmesi üzerine
29 Ocak’ta Cephe milisleri tarafından tarandı. Cephe
milislerince yapılan açıklamada: "Defalarca anlattık,
bütün eylemlerimizden sonra açıklamalar yaptık. Burası
Gazi, şerefsizleri, namussuzları, uyuşturucu satanları,
kadın satanları, hırsızları bu mahallede barındırmayacağız
dedik. Bu namussuzlar ne zaman baskın olsa, devrimcileri
tutuklasalar, polisin mahalledeki baskıları ne kadar artsa,
hemen palazlanıyorlar. Halkın çocuklarını zehirliyorlar.
Söyleyin, uyuşturucu kullananlar kim? Bizim çocuklarımız,
yoksul halk çocukları. Analarının babalarının temizlikten,
hamallıktan güç bela kazandığı paralarla uyuşturucu alı-
yorlar. Uyuşturucu satanlar kim? Dini imanı para olan
ahlaksız, şerefsiz polis işbirlikçileridir. Peki, Nena Renta
Car ne yaptı? Uyuşturucu satarak halk çocuklarını
zehirledi. Geçtiğimiz yılın ağustos ayında çetelerin sal-
dırılarında çetelere silah veren şerefsizdir. Devrimciler
ne yaptı? Dükkânını tarayarak camlarını indirdi. Korkak
şerefsizler onca silahlarına rağmen fare gibi dükkânlarına
saklandılar. Son defa uyarıyoruz! Dükkânı boşaltıp defolup
gidin. Bulduğumuz yerde sizi vuracağız" denildi.

Uyuşturucu Satmak
Şerefsizliktir !

Yenibosna’da 2 Şubat'ta, uyuştu-
rucuya karşı Bahçelievler Halk
Meclisi yürüyüş yaptı.

3 Şubat’ta ise daha
önceden halkın ihbar et-
tiği torbacı, Halk Cep-
heliler tarafından ceza-
landırıldı. Halk Cephe-
lilerin öncülüğünde halk-
la birlikte, torbacı teşhir
edildikten sonra dövülerek
cezalandırıldı. Üzerinden çıkan
uyuşturucu maddesi halkın gözü önünde yakıldı.
Halktan olumlu tepkiler alan Halk Cepheliler çektikleri
ajitasyonda; “Halkımız! Çocuklarımızın göz göre göre
uyuşturucu illetinden ölmesine müsaade etmeyeceğiz.
Köşe başlarında, caddelerde ve sokaklarda bu şeref-
sizlerin kökünü kazıyacağız. Mahallemizi hep birlikte
bu pisliklerden arındırıp yaşanacak bir yer haline ge-
tirmek bizim elimizdedir. Gelin bu mücadelede hep
birlikte yer alalım, bu dava hepimizin davasıdır” de-
nildi.

Gazi’de Gericilere
İzin Vermeyeceğiz

Gazi Mahallesi’nde 30 Ocak’ta esnaftan para toplayan
cüppeli 2 kişi Halk Cepheliler tarafından durduruldu ve
ne yaptıkları, nereden geldikleri soruldu. Fatih’ten gel-
dikleri İsmail Ağa Cemaati’nden olduklarını söylediler.
Halktan aldıklarını geri halka vermek zorunda kalacaklarını
anlayan gericiler, Halk Cepheli’yi tutarak biri bir çanta
dolusu parayla kaçtı. Etrafa toplanan halk da Halk Cep-
helilere destek verirken  diğer cemaatçi Gazi Halk Mec-
lisi'ne götürülerek elindeki defter alındı. Defter de ise
kimlerden ne aldıkları yazılıydı. 

Gazi Halk Cephesi’nin yaptığı açıklamada; “İmam
hatip eylemlerinde defalarca belirttik. Bizim kimsenin
diniyle, inancıyla bir derdimiz yok. Biz sadece bu geri-
cilerle uğraşıyoruz. Soruyoruz nereye gidiyor, nereye
gidecek bu paralar? Suriye’de IŞİD'çi katilleri, canileri
besliyorlar. Halk çocuklarının kafasını kesip, kalbini yi-
yorlar. Bu alçakları gerici yobazları, Gazi'ye sokmayız.
Yakaladığımızda hesap sorarız. Bunların derdi din-iman
değildir. Halkı kandırıyorlar, gericileştirip, yozlaştırıyorlar,
devrimcilerin-direnen halkların karşısına çıkartıyorlar.
Sonuç olarak, bu gericileri mahallemizde barındırmaya-
cağız. Halkımız bu yobazlara inanıp, para vermeyin.
Verdiğiniz her para halkların bombalanması, katledilmesi
için kullanılıyor” denildi.

Hasan Ferit'e Sözümüzdür,
Mahallemizdeki

Tüm Pislik Yuvalarını
Dağıtacağız!

Cephe milisleri 29 Ocak tarihinde, Gazi Mahallesi
Eski Karakol bölgesinde bulunan bir eve ihbar üzerine
gitti. İhbar eden kişi ise Lokman isimli uyuşturucu sa-

tıcısının babası idi. Lokman uyuşturucu
satan, çocukları uyuşturucuya alıştıran

birisiydi. Oğlunun yaptığı bu na-
mussuzluktan utanan babası, oğ-
lunun uyuşturucu sattığını anlatarak
Cepheliler’in müdahale etmesini
istedi. Ancak eve gidildiğinde Lok-

man evde yoktu ve kapıyı annesi
açtı. Cephe milisleri anneye saygı duy-

duğunu belirterek sorunun oğluyla ilgili ol-
duğunu ve gelip halkın adaletine teslim olması gerek-
tiğini, yoksa görüldüğü yerde cezalandırılacağını söy-
lediler. Daha sonra sokakta ajitasyon çeken Cepheliler
"Bu aile tertemiz bir ailedir. Ama oğulları bir şerefsizdir
hesap soracağız!" dediler.

Uyarıyoruz! Bütün Satıcılar: Ya Bu İşi Bırakın, Ya
Da Hepinizi Tek Tek Bulup Vururuz!

GAZİ CEPHE MİLİSLERİ!

Bekleyin, O İnlerinizi
Başınıza Yıkacağız!



30 Ocak Cuma günü bir yıldır devam eden; Mehmet
Ağar’a örgüt kurduğu ve silahlı faaliyette bulunduğu ge-
rekçesiyle açılan, ancak hiçbir duruşmasına Mehmet
Ağar’ın getirilmediği(!) davanın duruşması görüldü. Bu
duruşmaya Ayhan Çarkın ve Mehmet Ağar katılmadı, tu-
tuksuz olarak yargılanan Abbas Semih Sueri ve Alper Tek-
demir katıldı.

Öncelikle tanıklar Nadir İçkale, Kazım Genç, Mücahit
Avkıran, Ali Tekin ve Eşref Abdülbaki Önal dinlendi. An-
cak müdahil avukatların sanıklara soru sormasına izin ve-
rilmedi, duruşmada okunması zorunlu olan iddianame de
okunmadı. Mahkeme başkanı Fatma Nilgün Kökçek, mü-
dahil avukatlar taleplerini dile getirirken sürekli sözlerini
kesip kaydı durdurdu. Halkın Hukuk Bürosu avukatları ta-
lebin gerekçesi olarak o dönemde yaşanan katliamların gü-
nümüzde devam ettiğini, Cizre’de kurşunlanan çocukların
da katilinin aynı devlet olduğunu söylerken mahkeme baş-
kanı “Siz müdahilsiniz. Yalnızca taleplerinizi söyleyin, biz
de değerlendirelim” diyerek avukatın sözünü kesti. Müdahil

avukatların tümü bu hukuksuz
duruma tepki gösterdi. Ankara
Barosu yönetim kurulu üyesi bir
avukat ise mahkeme başkanının
yaptığının hukuksuz olduğunu dile ge-
tirdi, taleplerini gerekçeleriyle açıklama-
ya başladı; bunun üzerine mahkeme başkanı duruşmaya ara
verdi. Aranın ardından devam eden duruşmada Ankara Ba-
rosu avukatı bu şekilde duruşmada kalmayacağını ve salonu
terk edeceğini açıkladı. Taleplerin sıralanmasından sonra,
duruşmanın başından sonuna kadar tarafını katillerden yana
belirlemiş olan mahkeme başkanı, müdafi avukatların ta-
leplerini kabul ederek duruşmaya katılmayan ve de yurt-
dışı çıkış yasağının kaldırılmasını isteyen Lokman Külünk
ve Ahmet Demirel için yasağı kaldırdı. Sanıkların tutuk-
lanmalarını ve mahkeme heyetinin davadan çekilmesi ta-
lebini reddetti. Mehmet Ağar’ın bir sonraki duruşmaya gel-
mesi için çağrı kâğıdı yollanmasına karar verilen duruşma
10 Nisan 2015 tarihine ertelendi.

Adana: Halk Cep-
hesi 1 Şubat’ta Berkin
Elvan için adalet istedi.
1 Şubat’ta yapılan ey-
lemde “Bizler ülkenin
dört bir yanında Berkin
için adalet talebimizi
haykırıyoruz. Adalet ta-
lebimizden vazgeçme-
dik, vazgeçmeyeceğiz.
Bugün Berkin’in hesabını sormak,
AKP tarafından katledilen tüm in-
sanlarımızın hesabını sormak de-
mektir” denildi. Eylem sloganlarla
sona erdi.

Antalya: Halk Cephesi 31
Ocak günü Kışlahan Meydanı’nda
adalet nöbeti eylemi yaptı. Yapılan
açıklamada “Berkin Elvan’ın katil-
leri, faşizmin mahkemeleri tarafın-
dan korunmaya devam ediyor. Ka-
til polis yeni Berkinleri katletmeye
devam ediyor. Sokak ortasında ço-
cuklarımızın beyinlerini akıtan ka-

tillerden hesap soracağız” denildi.
Hesap soran sloganların atıldığı sı-
rada, çevredeki insanlardan "biz de
sizi destekliyoruz" diyenler oldu.

İzmir: 30 Ocak tarihinde, Kar-
şıyaka İş Bankası önünde toplanan
İzmir Halk Cephesi Berkin için
adalet istedi. 9 kişinin katıldığı ey-
lemde “Berkin Elvan Ölümsüzdür,
Berkin’in Katili AKP’nin Polisi,
Kahrolsun Faşizm Yaşasın Müca-
delemiz, Fırat Özçelik Onurumuz-
dur!" sloganları atıldı. Yapılan açık-
lamanın ardından eylem sona erdi.

KKatil Mehmet Ağar’ı Aklamak İçin 
Faşist Yasalarını Bile Çiğniyorlar!

Halk toplantısı için bir süredir ça-
lışma yürüten HÜKAD (Hüseyingazi
Kültür ve Araştırma Derneği) üyeleri 30
Ocak’ta, toplantıya çağrı içerikli 20
adet afiş ve 2 ozaliti 8. Cadde ve Alibey
yolu boyunca astı. Mahalleye asılmış bu-
lunan katil AKP’nin pankartının da in-
dirildiği çalışmaya 3 kişi katıldı. 31 Ocak
günü ise akşam yapılacak toplantıya çağ-
rı için yapılan çalışmada mahalledeki in-
sanlara bildiri ve 40 Yürüyüş Dergisi
ulaştırıldı. Akşam saatlerinde başlayan
toplantıya 25 kişi katıldı. Yapılan tar-
tışmalarda sorunların ortak olduğu ve çö-
zümün de ancak beraber tartışmaktan çı-
kabileceği dile getirildi. Sorunlara kar-
şılık birlik olup tüm mahalle halkı ola-
rak örgütlü gücümüzle çözüm bulabi-
leceğimizden, daha önce yaşanılan de-
neyimlerden bahsedilen toplantı bir
sonraki hafta daha kalabalık olacağının
sözü alındıktan sonra bitirildi. 

Halkın Çocuklarını
Katleden Katillerden

Hesap Soracağız!

Ankara 
HÜKAD’da

Halk 
Toplantısı 
Yapıldı!
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Yozlaşma ve uyuşturucuya kar-
şı halkla birlikte mücadeleyi ör-
gütlemek, geliştirip büyütmek, ma-
halleleri çetelerden ve her türlü pis-
likten halkla birlikte temizlemek
için çalışmalar ısrar ve kararlılıkla
sürüyor. İstanbul Okmeydanı Halk
Meclisi’nin 31 Ocak’ta yozlaşma-
ya ve uyuşturucuya karşı yaptığı
yürüyüşün çalışmaları son güne ka-
dar sürdü. 

28-29-30 Ocak’ta yapılan çalış-
malarda önlüklerle ve davul eşliğin-
de 1000’i aşkın bildiri dağıtıldı. Mah-
mut Şevketpaşa Mahallesi, Acısu,
Anadolu girişi, FSM, Yolağzı, Kuzey
Sokak ve Piyale sokakları gezilerek
halka yürüyüşe katılım çağrıları ya-
pıldı. Yürüyüş boyunca “Uyuşturucu
Satmak Şerefsizliktir, Yozlaşmaya
İzin Vermeyeceğiz, Çeteler Halka
Hesap Verecek” sloganları atıldı.
AKP’nin polisleri akrep denilen zırh-
lı araçla Kuzey Sokak’ta Halk Mec-
lisi çalışanlarını taciz etmeye çalıştı.
Polise, “Çeteler Vuruyor AKP Koru-
yor, Katil Polis Mahalleden Defol” slo-
ganlarıyla karşılaşan akrep aracı ma-

halleden çıktı. Mahalle halkı “Onur-
lu bir iş yapıyorsunuz”, “uyuşturucu-
ya karşı mı? Ben de geleceğim” söz-
leri ile desteklerini bildirdi.

Halk Meclislerinde
Örgütlenme Çağrısı 

İstanbul İkitelli Halk Meclisi üye-
leri 25 Ocak’ta Mehmet Akif Mahal-
lesi ve Atatürk Mahallesi’nde bildiri
dağıtımı yaptı. 5 Halk Meclisi üyesi-
nin katıldığı çalışmada sokak sokak
kahveler ve yöre dernekleri gezilerek
ajitasyon çekildi. Uyuşturucunun, ku-
marın mahallelerde yaygın olduğu,
bunu önlemek için Halk Meclislerin-
de birleşilmesi gerektiği anlatıldı. Ça-
lışmada 12 kahve ve yöre derneğine
gidildi, 300 bildiri dağıtıldı.

Halk Okullarıyla
Bilinçlenecek, Örgütleneceğiz!
Hayattan ve tarihten öğreniyor, hayatı ve

halkı örgütlüyoruz!
İstanbul:
Armutlu: Hafta sonunda yapılacak olan

halk okulu toplantısı ve ateşbaşı sohbet
için  Armutlu'nun değişik yerlerine davet ve
çağrı içeren 10 ozalit asıldı.

Bağcılar: 30 Ocak günü Karanfiller
Kültür Merkezi’nde toplanan gönüllülerle
Halk Okulu çalışması yapıldı. Halk Okulu
çalışmasının konusu "Eylemlerimiz, Tavrı-
mız, Korku ve Meşruluk" idi. Son süreçte-
ki eylemler değerlendirilerek genel eylem
tavrı hakkında düşünceler paylaşıldı. Korku
ve meşruluk üzerine herkes kendi dene-
yimlerinden örnekler de vererek konuştu.
“Berkin İçin Adalet” eylemleri ve 1 Şubat’ta
Ankara'da yapılacak olan eylem üzerine
sohbet edildi. Halk Okulu çalışmasına 10 kişi
katıldı. 

Mersin
Mersin Haklar Derneği’nde 1 Şubat

günü halk okulu çalışması yapıldı. Çalışmada
günümüzde sıklıkla karşılaştığımız ve son
dönemlerde neredeyse her gün yaşadığımız
gözaltılarla ilgili sohbet edildi. Herkes pra-
tikte yaşadığı gözaltılardan, polisin baskıları
ve tacizlerinden örnekler verdi. Çalışmaya
10 kişi katıldı.

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Sultangazi Şubesi Gazi Şe-
hitleri Cemevi 3 Şubat 2015 tarihinde bir açıklama yayınla-
dı.Yayınlanan açıklamada, 18 Şubat 2013 tarihinde ülkenin bir-
çok yerinde  ev-işyeri baskınlarıyla  gözaltına alınan insanların
hukuksuzca cezalandırıldığı belirtildi: "... işkencelerle alınan ço-
cuklarımızdan Cafer Bin, Gökhan Çoban, Fatih Özgür Aydın,
Ümit Çimen, Hüseyin Kalanç aşure yapmak, Sivas-Gazi anmaları
vb. faaliyetlerden dolayı.... hukuksuzca tutulup cezalandırıl-
mışlardır. Bu arkadaşlarımız yaklaşık 1 yıldır mahkemeye dahi
çıkarılmamışlardır. Diğer yandan ise Ali İsmail Korkmaz'ın, Ber-
kin Elvan'ın AKP'nin polisleri tarafından katledilen evlatlarımızın
katilleri bulunmuyor ya da yargılanıp cezalandırılmıyor. Erzin-
can PSAKD yöneticisi Hasan Sınırtaş katıldığı demokratik faa-
liyetlerinden dolayı hukuksuzca tutuklandı.AKP iktidarı tüm bu
tutuklamalarla halka gözdağı vermeye çalışıyor.

Evet, zülmedenlerin bugünkü adı, bozuk düzenin temsil-
cisi olan AKP  iktidarıdır.

Bizler bugün tüm güçlerimizi birleştirmeli, zalimlerin kar-
şısına dikilmeliyiz. İmam Hüseyinler, Pir Sultanlar, Nesimiler,
Hallac-ı Mansurlar ve Bedreddinler gibi biat etmeden, sin-

meden mücadeleye omuz ver-
meliyiz" denildi.

Hasan Sınırtaş
Serbest Bırakılsın!

Elazığ Pir Sultan Abdal Kül-
tür Derneği, dernek yönetim ku-
rulu üyesi Hasan Sınırtaş evinin
basılarak gözaltına alınması üze-
rine bir açıklama yayınladı. 30 Ocak’ta yapılan açıklamada
“27 Ocak günü sabahın erken saatlerinde Pir Sultan Abdal Kül-
tür Derneği Erzincan şubesi yönetim kurulu üyesi Hasan Sı-
nırtaş'ın evi ve iş yeri siyasi şube polisleri tarafından basıl-
mış, hukuksuzca arama yapılmış ve Hasan Sınırtaş gözaltı-
na alınmış, AKP’nin komplocu polislerinin kurduğu komplo
sonucu tutuklanmıştır” denildi. Açıklamanın devamında Sı-
nırtaş’ın AKP'nin faşist terörüne direndiği için, Alevi halkı-
mıza inanç özgürlüğü istediği için tutuklandığı ifade edile-
rek, derhal serbest bırakılması istendi.

İstanbul Okmeydanı Halk Meclisi
Yozlaşmaya ve Uyuşturucuya Karşı YürüdüYürüyüş

8 Şubat
2015
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“Biat Etmeden, Sinmeden 
Mücadeleye Omuz Vermeliyiz”



Basel Boran Kültür Merkezi’nde
Sabah Kahvaltısı

Derneğe katılımın gün geçtikçe arttığı gözlemlenen
kahvaltı dostça sohbetlerin olduğu bir ortamda yapıldı. Der-
neğe gelenlerin gönüllü olarak hazırladıkları kahvaltıda
Cenevre Alevi gecesinin sohbeti yapıldı. Kahvaltıya ai-
leler çocuklarını da getirmişlerdi. Boran Kültür Merke-
zi’nde yapılan kahvaltılar özel olarak duyurusu yapılmadan
kendiliğinden gerçekleşiyor. 

Boran Kültür Merkezi
Okuma Günleri

Boran Kültür Merkezi’nde başlayan okuma günleri her
pazar günü yapılmaya devam ediyor. Boran Yayıncılık’tan
çıkan “Halk Sınıfı” adlı kitabı okuyan katılımcılara her
hafta yenileri ekleniyor. Şimdiye kadar, “Halk kimdir, dost-
düşman kimdir” konularından sonra bu hafta da “Böl, par-
çala, yönet” konusu okunup tartışıldı.

Sistemin insanları nasıl küçük parçalara ayırdığı ko-
nusuna yoğunlaşılan okuma gününde, kadın- erkek ara-
sındaki parçalanmadan, Alevi- Sünni, Kürt- Türk, işçi- me-
mur, hemşericilik konularına kadar birçok konuda örnekler
verildi. Yerli- yabancı konusunda da yaşadığımız ırkçılı-
ğa değinildi. 10 kişinin katıldığı kitap okuma günlerinde
önümüzdeki pazar günü “Sınıf Nedir?” konusu okunup
tartışılacak. Basel Boran Kültür Merkezi’nde yapılan oku-
ma günleri her pazar saat 14'de başlıyor.

Amsterdam Belediye Meclisi'nde D66 meclis üyesi Di-
lan Yeşilgöz-Zegerius, Grup Yorum konserinin neye da-
yanarak, nasıl yasaklandığını Belediye Başkanı Eberhard
Van der Laan'a sordu. Belediye başkanının cevapları Av-
rupa emperyalizminin "terör" demagojisi ile en temel de-
mokratik hakları ve özgürlükleri nasıl keyfi bir şekilde hiçe
sayabildiğinin de örneği idi. Başkana ayrıntılarıyla soru-
lan yasaklama süreci ile ilgili verilen cevaplar özetle şu
şekilde:

Konserin gerçekleşmesinden birkaç gün önce Beledi-
ye Başkanı'na AİVD (Hollanda İstihbaratı) tarafından Grup
Yorum'un Hollanda'da yasak olan bir terör örgütü ile iliş-
kilendirildiği, konserlerinde ve şarkılarında canlı bomba
olan teröristleri öven sözler söylediği, kargaşaya neden ola-
bileceği bilgisi iletilmiş. Daha önce Den Haag, Rotterdam
ve Amersfoort’ta vermek istediği konserleri yasaklandı-

ğını öğrenmiş. Buna rağmen konseri yasaklamamış, sa-
dece bir komiser gönderip denetlemeye karar vermiş. Öte
yandan salon sahibini arattırmış, birileri salon sahibine sa-
lonunun ruhsatı tehlikeye girebilir demiş ve salon sahibi
konseri yapmaktan vazgeçmiş. 

Hangi mekanizmayı nasıl devreye sokarak yapılırsa ya-
pılsın, sonuç olarak dünyada benzeri de olmayan, mil-
yonlara hitap eden ve müziği ile, yaşamı ve mücadelesi
ile halkların  özgürlüğünü savunan Grup Yorum emper-
yalizmi rahatsız etmiş, bütün demokrasi maskelerini in-
direrek gerçek yüzlerini sergilemişlerdir. Başkan tekrar ge-
linirse ne tavır alacağı sorusuna da net cevap verememiştir.
Grup Yorum halkların haklı mücadelesinin sesi olarak her
koşulda özgürlüğünü savunacak ve Hollanda'da da her yer-
de de halklarımızla mutlaka buluşacaktır. Bunu hiçbir ya-
sak engelleyemez...

Av ru pa’da Hollanda'da Yasaklanan
Grup Yorum Konseri Amsterdam

Belediye Meclisi’nde Tartışıldı

İsviçre TAYAD Komitesi
Sinema Akşamı  Düzenledi

İsviçre TAYAD Komitesi her on beş günde bir dü-
zenlediği sinema akşamında bu kez “Çetelere karşı bir-
leşelim” belgeselini gösterdi. İsviçre’nin Basel Kanto-
nu’nda olan Boran Kültür Merkezi’nde düzenlenen sinema
akşamında belgesel gösteriminin ardından uyuşturucu ko-
nusunda konuşmalar yapıldı. Dünya genelinde yapılan
uyuşturucu ticaretinden yılda 400 milyar dolar gelir sağ-
landığı, dünyadaki uyuşturucu bağımlısının 184 milyon
olduğu, Avrupa’da ve Türkiyeli gençler arasında da ba-
ğımlılığın çok yaygın olduğu belirtildi.

Ailelerin bu konuda neler yapması gerektiği konusunda
çeşitli görüşler belirtildi. Aynı belgeselin gençler arasın-
da da gösterilmesi kararı alındı.

Sinema akşamları Şubat ayının 14’ünde yeni bir gös-
terimle devam edecek.

Alişan Şanlı Ölümsüzdür!
Berlin'de Alişan Şanlı'nın

Anması Yapıldı!
Yoldaşları, 1 Şubat 2013'te dünya halklarının katili

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'ne karşı feda eyleminde şe-
hit düşen Alişan ŞANLI'yı andı. Saat 14.00’de saygı du-
ruşuyla başlayan anmada Alişan’ın vasiyeti okundu. Ar-
dından Alişan Şanlı'nın son konuşmasının görüntülerinin
yer aldığı sinevizyon izlendi. 50 kişinin katıldığı anmada
dostları ve arkadaşları Alişan Şanlı ile ilgili anılarını anlattı.
Halkı için yaptığı fedakârlıklar tekrar tekrar anlatıldı. Ken-
disini yakından tanıyan insanların büyük bir saygı ve sev-
gi ile andığı Alişan Şanlı'nın anma programı sonunda hel-
va dağıtıldı. 

8 Şubat
2015
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Ayşenur Şimşek Ölümsüzdür!
SES (Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası)

Genel Merkezi Kontrgerilla tarafından kaçırılarak katle-
dilen devrimci memur Ayşenur Şimşek’i, 29 Ocak günü
Ankara Gölbaşı'nda mezarı başında andı. 

Saygı duruşuyla başlayan anmada, Ayşenur Şim-
şek'in hayatı ve mücadelesi anlatıldı. Anmaya 13 kişi ka-
tıldı. 

Şehitlerimiz Yolumuzu Aydınlatıyor!
Unutmak İhanettir!

Bağcılar Liseli Dev
Genç’liler 30 Ocak'ta Gazi
Mezarlığı'nda bulunan şe-
hit mezarlarını ziyaret ettiler.
Birçok şehidin mezarını te-
mizleyen liseliler özellikle
Dayı'nın ve Hasan Ferit Ge-
dik'in mezarı başında dur-
dular. "Gerisi Hayat" marşı
eşliğinde Dayı'nın mezar
başında saygı duruşunda bu-
lundular. "Şehitlerimizden
öğreneceğimiz çok şey var"
denilerek mezar ziyareti son-
landırıldı. Mezar ziyaretine
3 kişi katıldı.

Dev Genç Ölüm Orucu Zaferini
Selamladı

22 Ocak günü 7 yıllık Büyük Direnişin yayınlanan ge-
nelge ile zafere ulaştığı gündür. Dev Genç Büyük Dire-
nişin zaferini kutlamak ve 122 şehidi anmak için İstan-
bul Okmeydanı Mahallesi’ndeki mobeseye pankart astı.
“Yaşasın Ölüm Orucu Direnişimiz-DHKC / DEV GENÇ”
yazan pankart asılırken “ Umudun Adı DHKP-C, Yaşa-
sın Ölüm Orucu Direnişimiz” sloganları atıldıktan son-
ra eylem sona erdi.

Cenevre Alevi Derneği’nin Gecesinde
TAYAD’lı lar ve Cepheliler Stant Açtı
Cenevre Alevi Derneği "Dostluk, Dayanışma Ve Bir-

lik" gecesi düzenledi. Dernek başkanının davetlisi olarak
İsviçre TAYAD ve İsviçre Halk Cephesi gecede stantla-
rıyla yer aldılar.

Mercan Erzincan, Tolga Sağ gibi sanatçıların yer al-
dığı gecede, dernek başkanı Behzat Nergis konuşma yap-
tı. Birlik ve dayanışma konuşması yapan Behzat Nergis,
TAYAD ve Halk Cephelilerin geceye katılmasından duy-
dukları memnuniyeti dile getirirken, “Devrimci tutsaklara
destek veren TAYAD’a ve devrimcilere her zaman kapı-
mız açık” dedi. Gecede stant açan İsviçre TAYAD tutsak
ürünlerinin yanı sıra kendilerinin hazırladıkları takvimi
de halka ulaştırmaya çalıştılar. İsviçre Halk Cepheliler
stantlarında Boran Yayınları’ndan çıkan yeni kitaplarını
ve Yürüyüş dergisini halka ulaştırdılar.

Şehitlerimizi Anlatıyor,
Onlardan Öğreniyoruz ! 

İstanbul Bağcılar, Yeni Mahalle Namık Kemal Par-
kı’nda 30 Ocak günü ateş başı sohbet yapıldı. El birliği
ile ateşin yakılmasının ardından çay demlendi. Devrim şe-
hitlerinden Ayten Korkulu'nun kardeşi, ablasının disipli-
ni, örgütüne bağlılığı üzerine konuştu.

11 Kasım 2009’da şehit düşen Eyüp Baş'ı tanıyan bir
kişi de Eyüp Baş ile olan tanışıklığını, ondan nasıl etki-
lendiğini ve onun örnek almamız gereken yanlarını anlattı. 

14 kişinin katıldığı ateş başı sohbet söylenen türkülerin
ardından düzenli toplanma sözüyle sonlandırıldı.

Londra’da Yürüyüş Dergisi Standı
Haftalık Yürüyüş Dergisi standı 31 Ocak cumartesi

saat 14.00-16.00 arasında yine Wood Green Kütüpha-
nesi önünde açıldı. Bu hafta Avrupa Anadolu Gençlik
standa gelerek desteklerini sundular. Grup Yorum tür-
küleri söyleyip halay çeken gençlik Türkçe ve İngiliz-
ce konuşmalar yaptı. Anadolu Gençlik, kendilerinin çı-
kardığı Bizim Gençlik dergisini yaşıtlarına tanıttılar.

Bu hafta tek tek sohbetlerde Yürüyüş Dergisi tanıtı-
mı yapıldı. Bir esnaf tanıdığı bir ailenin problemini an-
lattı ve çözüm için yardım talebinde bulundu.Ayrıca Halk
Cephesi tanıtım bildirileri dağıtıldı ve 8 Mart Dünya
Emekçi Kadınlar Günü'ne davet edildi herkes. 13 Yü-
rüyüş dergisi ve 10 Bizim Gençlik dergisi halkımıza ulaş-
tırıldı.

İngiltere Yürüyüş Dergisi Temsilciliği

Londra’da 24.
Halk Toplantısı Yapıldı

1 Şubat Pazar günü Anadolu Halk Kültür Merkezi’nde
yapılan halk toplantısı her zamanki gibi kahvaltıyla baş-
ladı yine. 1 Şubat 2013'de dünya halklarının katili
ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine karşı feda eyleminde şe-
hit düşen Alişan Şanlı ve 28 Ocak’ta ölüm yıldönümü olan
Bülent Dil, Besat Ayyıldız ve Mehmet Topaloğlu ve ba-
ğımsız vatanımız ve özgür halklarımız uğruna şehit dü-
şenlerimiz için bir dakikalık saygı duruşuyla başladı.

Anma sırasında Alişan’ı tanıyanlar onun fedakârlığını,
mütevaziliğini anlattılar. 30 Ocak 2015 tarihli, 441 No’lu
“Meydanlardan Saraylara Her Yerde Karşınızda Bizi Bu-
lacaksınız, Berkin Elvan’ın Katillerini Cezalandırmazsanız,
Her yerde Savaşçılarımızın Namlularıyla Karşılaşırsınız”
başlıklı açıklama okundu. Yürüyüş Dergisi’nin Öğretmenimiz
köşesi bir kaç kez okundu. Herkes tek tek fikirlerini ifade
edip ne anladıklarını anlatan kısa konuşmalar yaptı. 34 ki-
şinin katıldığı toplantıdan sonra, toplu olarak hastanede yat-
makta olan arkadaşımız Hüseyin Armutlu ziyaret edildi.

Yürüyüş

8 Şubat
2015
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Coşku, zekadan daha önemIidir. 
Albert Einstein 

Özlü Söz

Churchill 
İkinci Dünya Savaşı sırasında İngiltere

Başbakanı Churchill radyoda konuşma
yapmaya gidiyormuş. Radyoevinin kapısı-
na gelince, bindiği taksinin şoförüne sormuş: 

- Beni yarım saat bekleyebilir misin? 

Karanlıkta müşterisinin yüzünü seçe-
meyen şoför: 

- Özür dilerim, sör, ama başbakanın
konuşmasını dinleyeceğim. 

Churchill yurttaşının bu ilgisinden pek
hoşnut kalarak iki sterlin uzatmış. Şoför
parayı aldıktan sonra yerlere eğilerek selam
vermiş: Zaten kimin umrundaki
Churchill, sizi bekliyorum, efendim. 

Fıkra

Başarmak zordur, yokuş aşağı  inmek
koIaydr ama manzara tepeden seyrediIir. 

Atasözü

Simurg Efsanesi
Rivayet olunur ki, kuşların hüküm-

darı olan Simurg (Zümrüd-ü Anka ya
da batıda bilinen adıyla Phoenix),
Bilgi Ağacı'nın dallarında yaşar ve her
şeyi bilirmiş. Bu kuşun özelliği
gözyaşlarının şifalı olması ve yanarak
kül olmak suretiyle ölmesi, sonra ken-
di küllerinden yeniden dirilmesidir... 

Kuşlar Simurg'a inanır ve onun
kendilerini kurtaracağını düşünür-
müş. Kuşlar dünyasında her şey ters
gittikçe onlar da Simurg'u bekler
dururlarmış. Ne var ki, Simurg orta-
da görünmedikçe kuşkulanır olmuşlar
ve sonunda umudu kesmişler. 

Derken bir gün uzak bir ülkede bir
kuş sürüsü Simurg'un kanadından
bir tüy bulmuş. Simurg'un var
olduğunu anlayan dünyadaki tüm
kuşlar toplanmışlar ve hep birlikte
Simurg'un huzuruna gidip yardım
istemeye karar vermişler. 

Ancak Simurg'un yuvası, etek-
leri bulutların üzerinde olan Kaf
Dağı'nın tepesindeymiş. Oraya var-
mak için ise yedi dipsiz vadiyi aşmak
gerekirmiş, hepsi birbirinden çetin
yedi vadi... İstek, aşk, marifet, istiğ-
na, tevhid, hayret ve yokluk vadileri... 

Kuşlar hep birlikte göğe doğru
uçmaya başlamışlar. İsteği ve sebatı
az olanlar, dünyevi şeylere takılanlar
yolda birer birer dökülmüşler.
Yorulanlar ve düşenler olmuş... 

'Aşk Denizi'nden geçmişler önce...
'Ayrılık Vadisi'nden uçmuşlar... 'Hırs
Ovası'nı aşıp, Kıskançlık Gölü'ne

sapmışlar... 

Kuşların kimi aşk denizine dalmış,
kimi ayrılık vadisinde kopmuş sürü-
den... Kimi hırslanıp düşmüş ovaya,
kimi kıskanıp batmış göle... Önce
Bülbül geri dönmüş, güle olan aşkını
hatırlayıp; papağan o güzelim tüylerini
bahane etmiş (oysa tüyleri yüzünden
kafese kapatılırmış). 

Kartal, yükseklerdeki krallığını
bırakamamış; Baykuş yıkıntılarını
özlemiş; Balıkçıl kuşu bataklığını.
Yedi vadi üzerinden uçtukça sayıları
gittikçe azalmış. Ve nihayet beş vadi-
den geçtikten sonra gelen Altıncı
Vadi 'şaşkınlık' ve sonuncusu Yedinci
Vadi 'yokoluş' ta bütün kuşlar umut-
larını yitirmişler... Kaf Dağı'na vardık-
larında geriye otuz kuş kalmış. 

Sonunda sırrı, sözcükler çözmüş:
Farsça ‘Si’, otuz demektir. '...murg'
ise 'kuş'... 

Simurg'un yuvasını bulunca öğren-
mişler ki; 'Simurg- otuz kuş' demekmiş. 

Onların hepsi Simurg'muş. Her biri
de Simurg'muş. 30 kuş, anlar ki, aradık-
ları sultan, kendileridir ve gerçek yol-
culuk, kendine yapılan yolculuktur. 

Simurg Anka'yı beklemekten
vazgeçerek, şaşkınlık ve yokoluşu da
yaşadıktan sonra bile uçmayı sürdü-
rerek, kendi küllerimiz üzerinden
yeniden doğabilmek için kendimizi
yakmadıkça, her birimiz birer Simurg
olmayı göze almadıkça bataklığımız-
da, tüneklerimizde ve kafeslerimizde
yaşamaktan kurtulamayacağız. 

Şimdi kendi gökyüzümüzde
uçmak zamanıdır...

Kıssadan Hisse

Merhaba, 
“7 yıl direniş mi olur?” diyen emperya-

lizme cevabımızdır; 7 yıl değil, 70 yıl
direnecek ve sizi yeryüzünden silecek
inancımız var. Bu inancı 2000-2007 Büyük
Ölüm Orucu Direnişi’mizden alıyoruz.
122’lerin feda ruhuyla, devrim inancıyla
yürüyüşümüzü sürdüreceğiz. Fidanlar,
İbilililer, Cengizler, Berkanlar, Muharremler,
Fatmalar... gibi hiçbir engel tanımadan
yürüyeceğiz. Çuhadarlar olup, Alişanlar
olup hesap soracak, Umudu büyüteceğiz.

Yaşasın 2000-2007 Büyük Ölüm
Orucu Direnişimiz!

Yaşasın 22 Ocak Zaferimiz!
Yaşasın Direniş-Feda-Zafer

Geleneğimiz!
Kırıklar F Tipi Özgür Tutsaklar



"Dediğimizi yapmalıyız!" 

Ulaş Bardakçı

15 Şubat  – 21 Şubat

Ali Rıza AĞDOĞAN:

16 Şubat 1991 İstanbul Okmeyda-
nı’nda, emperyalist savaşa karşı halkı
mücadeleye çağırırken gözaltına alındı.
İşkenceciler önünde boyun eğmediği
için Beyoğlu Emniyeti’nin 3. katından
aşağıya atıldı. Kaldırıldığı hastanede
şehit düştü. Ali Rıza, 1971 Tunceli

Ovacık doğumluydu. Yedi çocuklu yoksul bir Kürt
işçi ailesinin oğlu olan Ali Rıza, ortaokuldayken öğ-
renimini bırakmak zorunda kaldı. Oturdukları Ok-
meydanı Örnektepe Mahallesi’nde çocukluk arka-
daşları, çevresinde bulunan insanlar gibi o da devrimci
harekete sempati duydu ve mücadeleye katıldı. 

Ulaş BARDAKÇI:

Mavzeri, türküsü ve partisi mirastır bize.
THKP-C’nin önder kadrolarından olan Ulaş,
1947’de Kırşehir’in Hacıbektaş İlçesi’nde
doğdu. ODTÜ’de okuduğu yıllarda devrimci
mücadele içinde aktif olarak yer aldı. 60’lı
yıllarda Türkiye devrim mücadelesine ege-
men olan reformist kesimlere karşı tavır

alarak doğru devrimci bir çizgi oluşturma mücadelesinde
Mahir Çayan, Hüseyin  Cevahir’le birlikte aynı safta yer
aldı. 1968’de Fikir Kulüpleri Federasyonu’nun Dev-Genç’e
dönüştürülmesinde yer alanlardan biri de Ulaş’tır. 60’lı
yılların sonlarında gerek reformizme karşı ideolojik müca-
delede, gerekse de emekçilerin tütün, fındık gibi direnişlerinde,
köylünün toprak direnişlerinin içinde yeraldı.

Dev-Genç mücadelesinin en ön saflarında örgütleyici-
lerinden biriydi. 6 Ocak 1969'da ODTÜ’ye gelen ABD
Ankara Büyükelçisi Robert Commer'in arabasını yakan
öğrencilerin başında yer alanlardan biri de yine Ulaş’tı. 

Türkiye devrim mücadelesine yön verecek bir partinin
zorunluluğunu tespit eden Mahir’in, Cevahir’in yanında,
Ulaş’ı da görüyoruz. Türkiye Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi’ni
birlikte kurarlar. Ulaş, partinin ilk Genel Komitesi’nde yer
alır. THKP-C’nin kuruluşundan tutuklanmasına kadar geçen
sürede, Parti’nin tüm eylemlerinin içinde yer alanlardan
biridir. 1971 yılında İstanbul’da gözaltına alınır, işkencelerden
geçirilerek tutuklanır. Konulduğu Maltepe Askeri Hapisha-
nesi’nde, devrimci bir tutsak olmanın bilinciyle hareket
eder. Bir yandan örgütlenen “özgürlük eyleminin” örgütle-
yicilerinden olurken diğer yandan Selimiye Kışlası’nda
hücrede tutulan Mahir Çayan’ın da Maltepe Hapishanesi’ne
getirilmesi ve “firar” eyleminden yararlanması için yollar
ararlar. Mahir Çayan’ın da Maltepe’ye getirilmesiyle 29
Kasım 1971 günü firar eylemi gerçekleştirilir. Mahir Çayan,
Ulaş Bardakçı, Ziya Yılmaz, Cihan Alptekin, Ömer Ayna
Maltepe Askeri Hapishanesi’nden firar ederler. Firar sonrası
kendi canlarını kurtarmanın derdine düşmezler. Savaşı
kaldığı yerden sürdürmek isterler. Mahir, Ulaş ve bazı
THKP-C yönetici ve kadrolarının tutuklanması ve Cevahir’in
şehit düşmesinden sonra dışarıda mücadeleyi sürdürmek
yerine, partiyi hareketsiz hale getirip can derdine düşen
Münir, Yusuf ihanetçileriyle hesaplaşıp partiden uzaklaştırırlar.
Mahir ve Ulaş başta olmak üzere partiyi yeniden organize
edip, mücadeleye kaldıkları yerden devam etme kararı
alırlar.  Bu süreci yaşarlarken, 19 Şubat 1972’de İstanbul
Arnavutköy’de Ulaş’ın kaldığı ev kuşatılır. Tereddütsüz
çatışmayı seçer. Silah elde çatışan Ulaş katledilir. Mavzeri,
türküsü ve Partisi miras kalır Türkiye halklarına.

Ulaş Bardakçı

Ali Rıza
Aydoğan

Fikret KARA:
1957 doğumluydu. Bir emekçi ola-

rak mücadeleye katıldı. Şubat 1978’de
İstanbul Şehremini’de çalıştığı inşaatta
sivil faşistler tarafndan katledildi.

Fikret Kara

Ali Necip BOZALİOĞLU:
Sivas Zara doğumluydu. Dev-Genç

örgütlenmesi içinde yer aldı. Şubat
1977’de Beşiktaş Mimarlık Yüksek
Okulu’nu basan sivil faşistler tarafından
katledildi.Ali Necip

Bozalioğlu

Ali Turgut AYTAÇ,

Duran ERDOĞAN:

Amerikan 6. Filosu
10 Şubat 1969’da İs-
tanbul boğazına gelip
demirlediğinde vatan-
sever devrimci gençlik
ve emekçiler “ABD de-

fol” demek ve 6. Filoyu protesto etmek için 16
Şubat'ta İstanbul’da bir yürüyüş düzenlerler. Yürüyüş
Beyazıt’tan başlayıp Taksim’de bitecektir. Devrimciler,
vatanseverler, yürüyüşe hazırlanırken, gerici, faşistler
de yürüyüşü engellemek için hazırlıklarını sürdürdüler.
Gerici, faşist gazetelerde, “ya tam susturacağız, ya
kan kusturacağız”, “kızılları boğmanın vakti geldi”
gibi yazılar yazılır. 16 Şubat günü yürüyüş kolundaki
ilk gruplar, Taksim alanına girerken, aralarında şu
anki AKP’nin yöneticilerinin de olduğu gericilerin
ve faşistlerin saldırısına uğradılar. Saldırıda Ali Turgut
Aytaç ve Duran Erdoğan adındaki devrimci işçiler
katledildiler. 

Ali Turgut
Aytaç

Duran
Erdoğan



Aralık 1970, Anadolu devrim mücadelesinde
bir başlangıçtır. 50 yıllık revizyonist gelenekten
kopuştur. THKP-C'yle Marksizm-Leninizmin yol
göstericiliğinde Türkiye devriminin yolunun çi-
zilmesidir.

Fikir Kulüpleri’nden Dev-Genç'e, Dev-Genç'ten
THKP-C'ye uzanan bu devrimci çıkışı adım adım
örgütleyenlerden biridir Ulaş Bardakçı.

Gençlik mücadelesinin içinde yetişir Ulaş... Kavga
filizlenmekte, serpilmektedir o dönem... İlklerdendir
Ulaş... Yiğittir... Cesur ve yeteneklidir. 

Ocak 1969... ABD elçisi Commer, vatanı işgal eden-
lerin, sömürenlerin elçisi, ODTÜ'de... Commer'in arabası
rektörlüğün önünde... Binlerce öğrenci rektörlük binasının
önüne koşuyor. Protesto gösterileri başlıyor... "Yanki
Go Home", "Yanki Go Home", "Yaşasın Tam Bağımsız
Türkiye"... Ulaş, Taylan, Sinan en önde... Commer'in
arabası ters çevriliyor... Ulaş, Taylan, Sinan en önde...
Dökülüyor benzin, çakılıyor kurtuluş yolunda bir
kıvılcım daha. Commer'in arabası ateşe veriliyor... Em-
peryalizme meydan okuyor gençlik... Emperyalizme
meydan okuyor Ulaş... Gün doğuyor, gençlik emperya-
lizme karşı savaş siperlerine dayanıyor. 

...

Silahlı devrim çizgisi, elli yıllık reformist-revizyonist
geleneğe, devrim cephesinden vurulan en güçlü darbedir.
Kuşkusuz zorlukları, bedelleri vardır. Ama THKP-
C'liler bir kez savaş demiş, halkın yüreğine umut diye
düşmüşlerdir.

ODTÜ'lü öğrenci lideri Ulaş, kurtuluşun bayrağı
olacak Parti'nin kurucuları arasında yer alır... 

O, Türkiye halklarının, kurtuluş savaşının önderle-
rinden biridir... THKP-C'nin Genel Komite üyesidir.
Şehir gerillasının hazırlık çalışmalarıyla görevlidir.
Zafer için savaşılacaktır... Ulaş, devrim için alır mavzeri
eline...

"Ve onlar liderdirler, liderler 

Devrim savaşında masa başında oturmazlar

Bu savaşta en ön safta savaşırlar..." 

Ulaş'ın ilk eylemi 71 baharında Ankara Küçükesat'ta
bir bankada gerçekleştirilen kamulaştırma eylemidir.
Daha sonra pek çok ABD hedefinin bombalanmasında,
4 Nisan 1971'de işadamı Mete Has'ın kaçırılması eyle-
minde de yine Ulaş vardır. Hemen ardından 17 Nisan
1971'de İsrail Başkonsolosu Efraim Elrom, kaçırılır.
Ulaş, bu eylemin de planlayıcıları ve uygulayıcıları
arasındadır.

"Dediğimizi yapmalıyız" der Ulaş, İsrail Başkonsolosu
Efraim Elrom'u kaçırdıklarında... "Dediğimizi yapma-
lıyız!" Bu emperyalizme, siyonizme, faşizme devrim
cephesinden haykırılan kararlılığın ifadesidir. Bu, savaş
ve zafer andıdır... THKP-C'liler dediklerini yapar. Efraim
Elrom'u ezilen dünya halkları adına cezalandırırlar.

...

"Ulaş Bardakçı adım, 1947 doğumluyum. Türkiye
Halk Kurtuluş Partisi Cephesi'nin bir savaşçısıyım"...
28 Mayıs 1971'de tutsak düşer Ulaş... Direnir işkencede.
Bu cümleden fazlasını öğrenemez düşman. Şubede iki
kez özgürlüğe ulaşmayı denediği için hücreye konulur.
Daha hapishaneye getirilirken tüm çevrenin planını ka-
fasına resmetmiştir. THKP-C savaşçısıdır O. Bulunduğu
her yer bir mevzi, bir savaş alanıdır. 

Ulaş tutsakken Mahir Çayan ve Hüseyin Cevahir
Maltepe'de düşmanla çatışmaya girerler. Bu çatışmada
Cevahir şehit, Mahir ise tutsak düşer ve Selimiye
Kışlası’na götürülür. Düşman THKP-C önderini tecrit
etmek istemektedir. Ulaş, düşmanın politikasına tavırsız
kalmaz. Önderinin, Mahir Çayan'ın Maltepe Hapisha-
nesi’ne getirilmesi için açlık grevi yapılmasını örgütler.

Mahir henüz Maltepe'ye getirilmeden yoldaşları sa-
vunmayı hazırlama görevini onun yapmasını isterler. O
güne kadar hep “askeri” yanıyla tanınan Ulaş, yoğun
bir teorik çalışmaya girer. Bu alanda da en az askeri
alandaki kadar yetkin, yetenekli ve azimlidir. 

Hazırladıkları savunmayı mahkemede kendileri oku-
maz. Çünkü bundan önce tutsaklıklarına kendi elleriyle
son vermişlerdir. Özgürlük tutkusu, Ulaş daha hapisha-
neden adımını atar atmaz, plan, proje yapmaya dö-
nüşmüştür. THKO'luların başlattığı ve daha sonra
THKP-C'lilerle ortaklaştırılan firar çalışması sonucu,
29 Kasım 1971'de Mahir Çayan, Ulaş Bardakçı, Ziya
Yılmaz, THKO'lu Cihan Alptekin, Ömer Ayna, gerçek-
leştirdikleri özgürlük eylemiyle savaşın içine koşarlar.

...

Parti'nin bu dönemde karşı karşıya kaldığı ihanet
karşısında da tereddütsüzdür Ulaş. Savaş kaldığı yerden
devam edecektir. Ulaş, yeniden mavzeri eline alacak,
kurtuluş türküsünü söylemeye devam edecektir. 

ULAŞ’IN ELİNDEKİ MAVZER
ANADOLU İHTİLALİ’NİN TÜRKÜSÜNÜ
SÖYLEMEYE DEVAM EDİYOR

Anıları Mirasımız



Tarih: 13 Şubat 1972 

Yer: İstanbul, Levent 

"Tevkifatın başladığı haberi geldiğinde evde Ulaş,
Ziya ve ben vardık. Haberi getiren arkadaşlar ev arama
çabasına giriştiler. Sonunda 13 Şubat günü bir yer bu-
lunmuştu ama oraya ancak akşam hava karardıktan
sonra gidebileceklerdi. Ulaş'la, Ziya eşyalarını topladılar...
Kapıya çıktım. Merdivenlerin önünde 15 kadar sivil
giyimli şahıs alçak sesle bodrumu göstererek konuşu-
yorlardı... Ellerindeki silahları o sırada gördüm. Geldiler
dedim sadece. Onlar da kimin geldiğini sormadılar.
Zaten bu sırada... içeriye ateş etmeye başladılar. Ziya
ve Ulaş ateşe karşılık verdiler... Bu arada bir iki el
bombası attılar. Hatta yatak odalarından birinin panju-
runun kapalı olduğunu farketmeden attıkları bir bomba
panjura çarpıp odaya düştü. Odada patlar diye Ulaş
koşup benim üzerime kapanmıştı, korumak için. Bereket
patlamadı. Çatışma sırasında Ziya çevresiyle pek ilgili
değildi. Ulaş ise sık sık benim tutukluk yapan silahımla
ilgilenmek zorunda kalıyordu... Bir ara evden çıkmaya
karar verdiler sanırım. Önce Ulaş yola bakan yatak
odasının penceresinden atladı. Bu sırada 'yandım anam'
diye bir ses duyduk. Çatışmada ağır yaralanan polisti.
Ulaş atladığında onunla yüzyüze gelmiş..." 

Teslim olmayı reddediş... yoldaşını koruma... Cep-
he'nin gelenekleri kuşatılan üslerde işte böyle yaratılı-
yordu. 

Tarih: 19 Şubat 1972 

Yer: İstanbul Anavutköy 

"Sabah yediye geliyordu. Evin çev-
resi askerlerle çevriliydi... bizim evin
kapısını çaldılar. Kapıyı açtım bir yığın
adam girdi içeriye. Evde kimsenin
olup olmadığını sordular! 'Yok' dedim.
Tam giderlerken polisin birisi Ulaş'ın
paltosunu ve ceketini gördü... Kuşku-
landılar ve tekrar eve girdiler. Anında
silahlar patlamaya başladı. İçeriye
giren polisler bunun üzerine dışarıya
kaçtılar. Çatışmanın 15-20 dakika sür-

düğünü sanıyorum..." 

Halk kurtuluş savaşçıları
için teslim olmak halka ihanet
demektir. Bunun için basar
tetiğe... Düşman Ulaş'ı teslim
alamaz. Ulaş, Devrimci Sol
ve DHKP-C savaşçılarının
direniş çizgisinde gelenek-
leşen çatışma kültürünün to-
humu olur. Ulaş bir öncüdür.
Tıpkı Mahir gibi, Cevahir
gibi...

Ulaş'ın mavzeri türkü söy-
lüyordu. Artık hep böyle ölecekti bizimkiler. 

Nesilden nesile geçecek bir geleneğin yaratıcısı,
başlangıcıydı onlar. Ulaş'ın ilk satırlarını yazdığı türkü,
30 Mart 1972'de Kızıldere'de bir manifestoydu artık...
Genç Cepheliler bu Manifesto'nun yolunda ilerlerler.
Mahir'lerin, Cevahir'lerin, Ulaş'ların mirasına göz diken
akbabalara yem etmezler mirası... 

Yıllar sonra aynı ezgi Halk Kurtuluş Savaşçılarının
dilinde tilililere dönüşecekti. Kuşatılan üslerde asılan
bayraklar, duvarlara kanla yazılan imza olacaktı. Niya-
zi'ler, Sabo'lar, Sinan'lar, Esma'lar, Recai'ler, Avni'ler,
Sibel'ler, Adalet'ler, Kemal Askeri'ler, Bedii'ler, Berdan'lar,
İdil'ler, Erhan'larla çoğalır Ulaş...

Cephe'nin kurtuluş bayrağı tüm ülkede dalgalanıyor
artık. Ulaş'ın türküsü, gecekonduların yoksul sokakla-
rından Dersim'in, Toroslar’ın, Karadeniz'in, Ege'nin
dağlarına kadar her yerde yankılanıyor. Arnavutköy
Çiftehavuzlar oluyor, Kızıldere Balkıca... Savaş sürüyor.
Türkü sürüyor. 

Anadolu İhtilali onların bıraktığı mirasla büyümektedir
şimdi. Onların bıraktığı mirasla yürüyor zafere... Onların
bıraktığı şiarı yayıyoruz Anadolu'nun dört bir yanına...
MAHİR... HÜSEYİN... ULAŞ... KURTULUŞA KA-
DAR SAVAŞ!..

(Bu yazı, Bağımsızlık ve Demokrasi Yolunda KUR-
TULUŞ Dergisi’nin 5 Mart 1999 tarihli 20. sayısında
yayınlanmıştır.) 

Ulaş İle Aynı Dönem Hapishanede Kalan 
Bir Devrimcinin Ulaş'a Dair İzlenimleri: 

“Ulaş (namı diğer 'fukara') sadece cezaevinde değil, devrimci gençlik
kesiminden gelen militanların en yeteneklilerinden biriydi. Onun genç
militanlar arasında çok saygın ve sevimli bir etkisi vardı. Kibirlilik
yanından geçmemişti... O cezaevinin en disiplinli ve tutarlı militanlarından
biriydi. Yatması, kalkması, okuması, spor yapması, yemesi, içmesi ve
çevresiyle kurduğu ilişkilerde daima en öndeydi.” 

(Sırrı Öztürk, 12 Mart 1971'den Portreler, syf: 96)



ÖÖğretmenimizğretmenimiz

Uzlaşma; reformizmin, oportünizmin
teorisidir. Kendi gücüne güvenmemektir.

Cüretli olmamak ve bedel ödemekten
korkmaktır. Yorgunluk ve bıkkınlıktır.

Ancak en önemlisi ideolojik belirsizliğin
doğal bir sonucu olarak politikada ve

taktiklerde kısırlık ve tıkanmadır.
Kazanmak için cüreti bilgiyle

birleştirmeliyiz. Cüret ancak o zaman
işe yarar. Parti-Cephe ideolojisi,
Anadolu ihtilalinin ideolojisidir.

Savaş içinde kendini yeniden üreten,
yenileyen bir ideolojidir. Bu ideolojinin,

siyasal cüretin, atılganlığın temeli
gelenekler yaratan direnişçiliğidir.
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DÜZEN İÇİ HİÇBİR ÇÖZÜM 
HALKLARA UMUT OLAMAZ!

UMUT HALKLARIN
KURTULUŞ SAVAŞINDA!

* Yunanistan’da SYRİZA’nın
“Zaferi” Halkın Emperyalizme

Olan Öfkesinin
Düzen İçine Çekilmesidir!

* Reformist Sol, Halkın
Adalet, Özgürlük, Demokrasi
Taleplerini Sömürmektedir!

* Kendi ideolojisi, kendi
politikaları, iktidar hedefi

olmayan oportünizm, reformizm,
Kürt milliyetçileri ve düzen solu
esen her rüzgardan etkileniyor...
Şimdi de umutsuzların umudu

SYRİZA oldu!

* Emperyalistler ve
işbirlikçileri  bütün kriz

dönemlerini reformist, düzen içi
“sol”un işbirlikçiliğiyle
atlatmıştır. SYRİZA’nın
misyonu da bu olacaktır!

* Emperyalizme Karşı
Bağımsızlık Mücadelesi

Vermeden SYRİZA Bağımsız
Politikalar Uygulayamaz!


