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43 9 yaşındaki çocuğa

zorla uyuşturucu!

44 Bu Halk Bu Vatan Bizim:

Biz Karayılanlarız,

Kara Fatmalarız!

45 Bağımsız Türkiye

konserimiz halka umut ve

gelecek vaadediyor!

46 Liseliyiz Biz: Gerici eğitim

sisteminiz ve sınavlarınız

liselileri teslim alamayacak!

47 Ülkemizde Gençlik:

16 Mart Beyazıt Katliamı’nda

şehit düşenleri unutmadık,

er geç hesabını soracağız!

51 Yürüyüş: Biz sokakları

arşınladıkça, umudun sesi

daha fazla duyulacak, daha

fazla yüreğe ulaşacağız!

54 Avrupa’da Yürüyüş:

Umudun çocuğu Berkin Elvan

için adalet talebi kıta

Avrupası’nda yankılandı! 

55 Anadolu Gençlik: Avrupa’da

neden devrimci olmalıyız?

56 Yitirdiklerimiz...

58 Kulağımıza Küpe Olsun...

İ ç i n d e k i l e r
27 10 Soruda:

Patron sendikacılığı nedir?

30 Devrimci Okul: Halka güven

32 AKP’nin faşist “iç güvenlik”

yasa tasarısını çekmesi
oyundur, faşist terör yasaları
yürürlükte!

34 Eğit-donat projesi... Tikrit,

Musul... Emperyalizm
kurtarıcı değil halkların
düşmanıdır!

35 Cepheli: Cepheli kendisine

güvenir, çevresine güven
verir!

36 Kürdistan’da Tek Yol

Devrim: “Çözüm süreci”nin
sonucu, Kürt halkı
yoksullaşacak, zenginlikler
tekellere akacak!

38 Kamu Emekçileri Cephesi:

Sağlık emekçileri grevdeydi!

40 Mafyası da, uyuşturucu

satıcısı da, halkı katleden de,
koruyan da, aklayan da...
polisiyle, yargısıyla
çetesiyle bu devlettir!

42 Adalet İstiyoruz:

Berkin için adalet istemek,
ekmeğe ve adalete açlığın
doyurulmasını istemektir!

4 Barikat barikat, sokak sokak,

çatışa çatışa, boykotlarla hesap
sorarak Berkin’in katillerini
biz yargılayacağız!

7 Faşizme karşı savaşmaktan

başka yol yoktur!

10 Halk ekmeğe, Berkin-Uğur

adalete doyana kadar
susmayacağız!

11 Mart boykotu uyarıdır!

17 Gazi’den Berkin’e

katledilen biziz, ant olsun ki
hesabını soracağız!

19 Grup Yorum: Halkımız,

Kürt halkımız... Yalanlarla,
kışkırtmalarla sizi
Grup Yorum’a karşı
kışkırtmaya çalışıyorlar,
bu yalanlara inanmayın!

20 İstanbul’da AKP, Wan’da Kürt

milliyetçileri Grup Yorum’u
engellemeye çalışıyor!
30 yıllık tarihimiz asla
kazanamayacağınızın kanıtıdır!

23 Uyuşturucu kapitalizmin

halklara karşı kullandığı
savaş aracıdır!

AKP BERKİN’İN
KATİLLERİNİ KORUYOR! 

Umut Veren Asi
İletişim: 

0539 791 30 03

çıktı...



Wan’dan Edirne’ye 

Urfa’dan Londra’ya 

32 Şehirde… 

8 Ülkede…

Berkin İçin Boykot ve
Eylemler Yaptık.

14 lisede, 1 ilkokulda
boykot, 15 üniversitede
eylemdeydik.

On binlerce bildiri, afiş,
pullama, kuşlama…
Pankartımızla,
masalarımızla, kepenk
indiren esnafımızla,
halkımızla adalet istedik.

Onlarca saldırı…
102 gözaltı, 2 tutuklama,
işkencelere,
faşist saldırılara karşı
halkın adaletsiz
bırakılamayacağını
gösterdik.

***

Hiçbir güç Berkin için adalet ta-
lebimizi haykırmamızı engelleyemedi.
Masalarımızla, bildirilerimizle, so-
kaklarda, okullarda, otobüslerde, ma-
hallelerde, işyerlerinde… 

Her yerde Berkin vardı, Berkin’in
yoldaşları vardı… 

Berkin’in eli sapanlı hesap soran
resimleri vardı. Halkın adaleti vardı.
Cepheliler vardı. 

Onlarca komite kuruldu. Mahalle
mahalle pullamalar, afişlemeler, kuş-
lamalar yapıldı. Her gün metrobüslerde
sesli çağrılar yapıldı. Dev-Genç’liler
liselerde, üniversitelerde sınıf sınıf
gezdiler. Kara tahtalara umudun ço-
cuğunun adını yazdılar. Halk mec-

lisleri, Halk Cepheliler yağmur soğuk
demeden her gün sokaklardaydı. Bir
günlük bir anlık değil Berkin’in he-
sabını sorma kararlılığımız. Berkin’in
şehit düştüğü günden bugüne her gü-
nümüzü Berkin’e olan sözümüzü ye-
rine getirmek için yaşadık, yaşıyoruz. 

11 Mart günü yaklaştığında öfke-
mizi daha bir örgütledik. Sabrımızı,
kinimizi emeğimizle harmanladık.
Berkin’in şehit düştüğü günün ilk yıl
dönümünde hesap sorma kararlılığı-
mızı dosta düşmana göstermekti ama-
cımız. 

Türkiye’de ve dünyanın her yerinde
bir kişinin, iki kişinin olduğu, BİZİM
olduğumuz her yerdeydik. Bir afiş,
bir bildiri, bir pul nedir? Ne işe yarar?
Kim görür demedik. Bizim sözümüz
Berkin’e, bizim sözümüz şehitlerimize,
bizim sözümüz adalet bekleyen hal-
kımıza diye düşündük. Bu bilinçle,
bu ciddiyetle gün gün ördük boykotu. 

11 Mart geldiğinde katil AKP
bütün gücüyle, polisi, TOMA’sı, pan-
zerleri ve sokağa saldığı sivil faşist
köpekleriyle saldırdı. İşbirlikçi katil
Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla, katil
polisleri, Taksim direnişinde olduğu
gibi “bir kahramanlık destanı!”
yazmak için ellerinden geleni yaptı.
Ancak bu sefer karşılarında Cepheliler
vardı. Berkin’in sapanını, öfkesini
kuşanmış Cepheliler, onlara dünyayı
dar ettiler. Mahallelerimizde kurdu-
ğumuz barikatlarla, okullarımızda ha-
yata geçirdiğimiz boykotlarla, ülkenin
bütün meydanlarını onlara dar ettik.
Taksim’de Berkin’in hesabını sormak
için başlarının üzerinde vızıldayan
kurşunların sesi ve korkusu onlara
yetmiş de artmıştı zaten. Okmeyda-
nı’nda, okullarda, meydanlarda, ül-
kenin bütün sokaklarındaki polis sal-
dırıları, Taksim’deki siyasi ölünün
aciz çırpınışlarıydı.

Ülkenin dört bir yanında haftalardır
süren boykot çağrıları, adalet haykı-

AKP BERKİN’İN KATİLLERİNİ KORUYOR!
BARİKAT BARİKAT, SOKAK SOKAK, ÇATIŞA ÇATIŞA, BARİKAT BARİKAT, SOKAK SOKAK, ÇATIŞA ÇATIŞA, 

BOYKOTLARLA HESAP SORARAKBOYKOTLARLA HESAP SORARAK
BERKİN’İN KATİLLERİNİ BİZ YARGILAYACAĞIZ!BERKİN’İN KATİLLERİNİ BİZ YARGILAYACAĞIZ!

8 ülkede, 32 ilde,

15 üniversitede, 14 lisede,

1 ilkokulda

eylemdeydik, boykottaydık!

İstanbul’un yoksul

gecekondularında, esnafıyla,

yaşlısıyla, genciyle binlerce

Cepheli sokak sokak barikatlarda

DİRENDİK! 

AKP’nin polisleri

sadece Okmeydanı’nda

38 akreple saldırdı...

Anadolu’nun dört bir yanında

yüzlerce gözaltı, yüzlerce yaralı...

UYUŞTURUCU ÇETELERİNİ BÖYLESİNE PERVASIZLAŞTIRAN4



rışlarımız, sahiplenmedeki cüret
ve kararlılığımız karşısında, çıl-
gına dönen AKP, 11 Mart günü
her yerde boykot ve anma et-
kinliklerine saldırdı. Boykotu
engellemek için, okullar kapa-
tıldı. 

Okmeydanı İTO Lisesi
boykot günü tatil edildi. Bunu
onlara yaptırmak zorunda bı-
rakan Dev-Genç’lilerin karar-
lılığıdır.  

Mahallelerde polis yığınak-
ları ile halkı sindirmek, kor-
kutmak için her yola başvur-
dular. Yığınak yaptılar, ortalığı
gaza boğdular, kurşun yağdır-
dılar. Daha eylemler başlama-
dan, her türlü taciz ve tehditle,
alçaklıkla eylemleri engelleme-
ye çalıştılar. 

Karabük’ün Safranbolu İl-
çesi’nde Berkin Elvan anmasına
engel olmak isteyen sivil fa-
şistlerin Misak-ı Milli Meyda-
nı’nda geceden nöbet tutturan
işte bu korkunun tezahürüdür.
Tüm bu saldırı ve tehditlere
karşı halkımız Haziran Ayak-
lanması’nın kahramanı Berkin’i
sahiplenerek polis terörüne ce-
vap verdi.

Okmeydanı’nda, Bağcılar-
da, Kadıköy’de, Gazi, Çayan,
1 Mayıs, Gülsuyu mahallele-
rinde esnaflar kepenk kapattı,
minibüsler o gün Berkin için
kontak kapattı. 

Örgütlü örgütsüz, yurdun
dört bir yanından binlerce öğ-
renci o gün okula gitmedi, ders-
lere girmeyerek AKP faşizmine
cevap verdiler. 

Dünyanın dört bir yanında
Berkin için yapılan eylemler
AKP’nin korkusunu büyüttü. 

Korkuyorlar, korktukça daha
çok saldırıyorlar.

Yola “Kahrolsun Faşizm”
diye yazan 9 yaşındaki çocuk-
tan, kara tahtaya “Berkin ne-
rede”, diye yazan liselilerden
bile korkuyorlar. 

Basın açıklamalarına katılan

sendikacılara, öğretmenlere, öğ-
retim üyelerine soruşturmalar
açıyorlar. 

Urfa’da milyonların gözü
önünde Berkin Elvan için basın
açıklaması yapan Halk Cephe-
lilere sistemli bir işkence yapıldı. 

Erzurum’da 11 Mart günü
Berkin Elvan boykotu için basın
açıklaması ve yürüyüşü yapmak
isteyen 9 Dev-Genç’liye 1000’e
yakın polis saldırarak gözal-
tına aldı.

Binler Berkin’in hesabını
sormak için Okmeydanı’na top-
landığında azgınca saldırdılar. 

Çünkü biliyorlar ki, Berkin
AKP’nin sonu olacak. “Kor-
kaklar hiçbir zaman zafer
anıtları dikmemişlerdir.” Bunu
tarihten öğrenemeyenlere, dev-
rimcileri katleden, halka zul-
meden, faşist AKP iktidarına
bunu kanıtlayacak biz göstere-
ceğiz. Bu saldırılarınız, işken-
celeriniz katliamlarınızın bir
sonu vardır elbet. Unutmayın,
çekilen acıların bir sınırı vardır
ama korkunun sınırı yoktur. Ve
elbette ki bize, çocuklarımıza,
halkımıza çektirdiğiniz acıların
hesabını da soracağız. 

Tayyip Erdoğan “yatıp-kal-
kıp Berkin diyorlar” diyor.
Evet, yatıp-kalkıp Berkin diye-
ceğiz. Berkin’in vurulduğu gün-
den bugüne kadar Berkin’in yol-
daşları olan bizler ülkemizde
ve dünyanın her yerinde Ber-
kin’in hesabını sormak için her
gün eylemler yaptık, yapmaya
devam edeceğiz. 

Polonya’dan Fransa’ya İn-
giltere’ye Yunanistan’a Bel-
çika’ya İsveç’e Almanya’ya
Avusturya’ya Kıbrıs’a kadar
hesap soran ve soracak olan
bizler vardık.

Türkiye’de 32 ilde Berkin
için çeşitli şekillerde eylemler
gerçekleştik.

Dünyanın bir ucundan Tür-
kiye’nin bir ucuna biz vardık,
biz var olacağız.

EYLEM YAPILAN

ÜLKELER

1.-Fransa

2.-Yunanistan

3.-Almanya

4.-Avusturya

5.-Polonya

6.-Belçika

7.-Kıbrıs

8.–Türkiye

9.-Kanada

EYLEM YAPAN İLLER

1.-Adana

2.-Amed

3.-Ankara         

4.-Antalya

5.-Aydın

6.-Balıkesir       

7.-Bolu

8.-Bursa

9.-Çanakkale

10.-Çorum

11.-Denizli

12.-Dersim

13.-Edirne          

14.-Elazığ

15.-Erzurum     

16.-Eskişehir    

17.-Hatay

18.-İstanbul        

19.-İzmir             

20.-Karabük       

21.-Kırklareli

22.-Kocaeli          

23.-Kütahya

24.-Manisa       

25.-Mersin 

26.-Muğla         

27.-Samsun      

28.-Sivas

29.-Tekirdağ

30.-Urfa

31.-Uşak

32.-Wan

33.-Zonguldak   

BOYKOT YAPILAN

LİSELER

1.Ankara Tuzluçayır

Lisesi

2.Ankara Ege Lisesi

3.İstanbul Şair Abay

Konanbay Lisesi

4.Gazi Ticaret Lisesi

5.İTO Lisesi

6.Sarıgazi Ticaret Lis.

7.TOKİ Lisesi

8.Moda Lisesi

9.Altınşehir Lisesi

10.Halil R. Paşa Lisesi

11.Dersim Lisesi

12.Vefa Lisesi

13.Amed Kiptaş Lisesi

14.Kurtuluş Lisesi

ÇEŞİTLİ EYLEMLER

YAPILAN ÜNİVERSİTELER

1.–Akdeniz Ün.    

2.–Mimar Sinan Güzel

Sanatlar Ün.

3.-Erzurum Atatürk Ün.      

4.–Uşak Ün.

5.-İTÜ                                     

6.-Dersim Ün.

7.-İstanbul Üniversitesi                                      

8.-Karabük Ün.

9.-Hacettepe Ün.              

10.-Kocaeli Ün.

11.-ODTÜ                             

12.-Trakya Ün.

13.-ÇOMÜ                

14.-Anadolu Ün.

5POLİSİYLE, YARGISIYLA, ÇETECİSİYLE FAŞİST DEVLETTİR!

22 Mart
2015

Yürüyüş

Sayı: 461



HALK ÇOCUĞUNA SAHİP ÇIKTI...
TÜM GAZİ BOYKOTTA!

11 Mart boykot günü; “bugün
sabahın erken saatlerinden

itibaren Gazi’de sokaklarda bir
sessizlik hakimdi. Esnaflar Berkin

için boykota yüzde yüz destek
vererek kepenklerini açmadılar.”

GEREKİRSE BİZ DE BERKİN OLACAĞIZ
AMA BERKİN’İ ANACAĞIZ!
Armutlu halkı, Berkin için

Okmeydanı’na gitmeye kararlıydı
molotof ve taşlarla çatışarak polisi
mahalleden kovup Okmeydanı’na
doğru yola çıkmayı başardılar...

GENÇLİĞİN ISRARI,
POLİSİ USANDIRDI... 

Sarıgazi’de üç lisede boykot
yapılmış. Polis saldırmış.

Boykot uzun sürünce polis
anonsla yeter artık boykotu
bitirin Okmeydanı’na gidin

diye bağırmış.

Unutmadık, unutmayacağız, unut-
turmayacağız. Halk düşmanları her
yerde Berkin’i, bizi, Berkin’in yol-
daşlarını bulacaklar.  Rüyalarına bile
girecek, dünyayı onlara dar edeceğiz.
Katiller, cezalandırılana kadar, Berkin
adalete doyana kadar susmayacağız.
Berkin’ler bitmeyecek. Berkin’ler
her gün doğacak ve örgütlenecek.
Halkın adaleti mutlaka katilleri bu-
lacak. Bu adaletsiz, katliamcı, talancı
düzenlerini onların başlarına yıka-
cağız. Adalet şimdi Berkin’in elindeki
ekmektir, halkımızın açlığı, kini, öf-
kesidir. 

Şimdi adaletin adı Berkin’dir.

Berkin “Halkın Adaleti”dir. Ne sa-
raylarınız, ne iç güvenlik yasalarınız,
ne tanklarınız, toplarınız, eli silahlı
katil çeteleriniz, polisleriniz sizleri
koruyamayacak. Pisliklerle kokuşmuş
düzeninize, son vereceğiz. 

PİSLİĞİ DEVRİM TEMİZLER
demiştik. DEVRİME YÜRÜYO-
RUZ. Berkin’e sözümüzdür; HAL-
KIMIZ ADALETSİZ KALMAYA-
CAK, ADALETİ BİZ SAĞLAYA-
CAĞIZ… Talimatı Berkin’den aldık,
BÜTÜN HALK DÜŞMANLARINI
CEZALANDIRACAĞIZ. 

Ülkenin bütün meydanlarını, bütün
sokakların köşe başlarını tutsanız,

bütün evlerini bassanız da, gözaltına

alsanız da, tutuklasanız da, işkence

yapsanız da, katletseniz de bize engel

olamayacaksınız. Biz milyonlarız

bizi bitiremezsiniz. Ama halkın adaleti

katilleri, sizi bulacak, cezalandıracak,

hiç şüpheniz olmasın. 

Diyoruz ki;

Evet, halkın adaleti var... Berkin

Elvan’ın katilleri de ancak halkın

adaletiyle cezalandırılacaktır.

Halk Ekmeğe, Berkin Adalete

Doyuncaya Kadar Susmayacağız!

Kürdistan'da Halk Cephesi tarafından; “Uğur Kay-
maz’ın Berkin Elvan’ın Katilleri de Bir, Sorulacak He-
sapları da Bir! Katilleri Cezalandırılsın!” diyerek "ADA-
LET" talebiyle kampanya başlatıldı. 

“ADALET İSTİYORUZ!” kampanyası kapsamında
Amed, Antep, Dersim, Elazığ, Erzincan, Malatya, Urfa ve

Wan’da  Halk
Cephe l i l e r
"Uğur ve Ber-
kin’ in Katiller
Cezalandırıl-
sın!" talebiyle
imza kampan-
yası başlattı,
imza toplandı.
Kürdistan’da
Halk Cephe-
lilerin çalışma

yürütmesini haz-
medemeyen katil
polisler açılan ma-
salara defalarca
saldırdı. Halk Cephelileri gözaltına aldı, işkence yaptı. 

Tüm bu saldırılara rağmen yılmayan Halk Cepheliler,
Uğur ve Berkin için başlattıkları imza kampanyasını ta-
mamladılar. Ve topladıkları imzaları Adalet Bakanlığı’na
götürmek için yola çıktılar. 

11 Mart tarihinde, Uğur’un mezarının başında yapılan
açıklamadan sonra yola çıkan Halk Cepheliler ilk olarak
Amed’de eylem yaptılar. Amed'den  sonra Urfa'ya geçtiler.
12 Mart günü Urfa’da Ahmet Bahçıvan İş Merkezi önünde
toplanan Halk Cepheliler "Berkin ve Uğur için ADALET!
" talebiyle Urfa 'da da eylem yaptılar. Yapılan eylemden
sonra "Berkin ve Uğur için ADALET!" talebini anlatan bil-
dirileri dağıtmaya başlayan Halk Cephelilere polis saldırdı.
Yapılan saldırıda 15 Halk Cepheli gözaltına alındı. 

KÜRDİSTAN'DA HALK CEPHELİLERE SALDIRI!
Kürdistan’da AKP’nin Faşizmine Karşı Direnmeye Devam Edeceğiz!

Halkın Evlatlarını Katleden Katillerden Hesap Soracağız!
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Sokaklarda, polis karakollarında,
her yerde işkence, katliam... Hapis-
hanelerde yeni saldırılar… Soruştur-
malar... 

Faşizm örgütlenmeye, halkımızın
yaşamasına, onuruna her şeye düş-
mandır... Bu klasik bir söylem olmanın
ötesinde ülkemiz gerçeği anlamında
klasik haline gelmiş bir durumdur. 

Son birkaç günün gelişmelerini
sıralasak dahi faşizm gerçeğini ortaya
koymaya yeterli olacaktır. 

Haziran Ayaklanması sürecinde
Eskişehir'de Ali İsmail Korkmaz'ın
katledilmesinde rol alan ve bu yüzden
tutuklu yargılanan polis memuru
Mevlüt Saldoğan'ın Ali İsmail'i kat-
lettiği aynı gece bir başka gence iş-
kence yaptığı ortaya çıktı. İşkence
yaptığı genci kendisine zimmetli ara-
cın bagajında dolaştırdığı iddia edilen
işkenceci Mevlüt Saldoğan, "darp
edilen gence amirlerinin vurduğunu
kendisinin vurmadığını" itiraf etti. 

Kendi itiraflarıyla ortaya çıktığı
gibi işkencecilik her yanlarına bulaş-
mıştır. Sıradan polisinden müdürüne
kadar hepsi işkenceciliğin, halk düş-
manlığının içinde yüzmektedirler. Çün-
kü böyle eğitilmektedirler, yasalar
halka, devrimcilere, ilericilere işkence
yapmalarına göre düzenlenmiştir. Onları
korumayı, teşvik etmeyi amaçlamak-
tadır. Hiçbir ceza almazlar. Ceza almak
durumunda kalanlar artık ayan beyan
teşhir olmuş olanlardır ve faşist düzen
bir anlamda kendini aklamak için bu
tür teşhir olmuşları gözden çıkarmakta
tereddüt etmiyor. Mevlüt Saldoğan da
bunlardan biridir. Mahkemeler ona en
az cezayı verecektir. Müdürleri dahi
kendi işkencelerini M. Saldoğan'a yük-
lemektedirler. Sistemin kendi işken-
ceciliğini M. Saldoğan gibilerini yargılar
görünüp aklamaya çalışması gibi... An-
cak pislik her yana saçılıyor yine de. 

Hapishanelerde saldırılar bitmek
bilmiyor. Sürekli bir işkence olan tecrit
işkencesi de faşist AKP düzeni için

yeterli gelmiyor. Yeni baskıları, saldırıları
gündeme getiriyorlar. Keyfi saldırılar,
yayın yasakları, kitap yasakları, üst
aramaları, soyarak arama, fiziki saldı-
rılar, sürgün sevkler… F tipi hapisha-
nelerin rutin uygulamalarıdır. Şimdi
bunlara ekledikleri son saldırı; 24 saat
kamera ile tutsakları gözlemek ve cam
kafesler uygulamasıdır. “24 saat ka-
meralarla gözetleme ve avukat mü-
vekkil arasında ki mahremiyetin yerle
bir edilmesi… 4 tarafı camla çevrili
bir fanus. Her yerde cam. Üstte cam,
yanlarda cam, altta cam… Hapishane
yönetimi, istediğim yerde sizi görüş-
türür, istediğimi dinler, istemediğimi
de avukat görüşüne çıkarmam” diyor. 

AKP iktidarı “kimse bana mu-
halefet edemez, söz söyleyemez” di-
yor. İzmir’de polisin öldürdüğü Baran
Tursun’un ailesi tarafından  kurulan
Baran Tursun İnsani Yardım Vakfı,
AKP iktidarının hedefinde. Vakıf yö-
neticileri, Haziran Ayaklanması sü-
recinde çocukları öldürülen aileleri
ziyaret edince kapatma talebiyle so-
ruşturma açıldı. Bu ziyaretten bir
gün sonra İçişleri Bakanlığı adına
Emniyet Genel Müdürlüğü'nün vakfın
kesin olarak kapatılması için Vakıflar
Genel Müdürlüğü’ne talep yazısı
gönderdiği ortaya çıktı. 

İzmir Valiliği'nin adeta sıkıyönetim
ilanı anlamına gelen genelgesi ise
faşist AKP iktidarının halkın sokağa
çıkmasından duyduğu korkuyu açıkça
gözler önüne seriyordu. 

“Temel hak ve özgürlükler ile

kamu düzeninin korunması ve uygu-

lamada yeknesaklığın sağlanması

amacıyla basın açıklamalarında uyul-

ması gereken esaslar belirtilmiştir.”

denilen valilik genelgesinde uyulması
gereken esaslar şu şekilde sıralandı:
“Kamuoyu oluşturmak, düşünceyi
açıklamak ve yaymak amacıyla; şid-
det içermeyen, kamu düzeni boz-
mayan, gürültü ve çevre kirliliğine
yol açmayan, yaya ve araç trafiğine

FAŞİZME KARŞI SAVAŞMAKTANFAŞİZME KARŞI SAVAŞMAKTAN
BAŞKA YOL YOKTUR! BAŞKA YOL YOKTUR! 

İzmir Valiliği’nden
sıkıyönetim ilanı...

Berkin Elvan’ın ölüm
yıldönümünde sıkıyönetim

uygulaması: 20 ilde
yüzlerce gözaltı, yüzlerce
yaralama, anma yapan

halkın üzerine doğrultulan
polis silahı...

Urfa’da Berkin Elvan’a
adalet isteyen

Halk Cepheliler’e sokak
ortasında 77 milyon

halkımızın gözleri önünde
sistemli bir işkence...

Ali İsmail Korkmaz’ın
katillerinden yeni işkence
görüntüleri ve itirafları... 

Hapishanelerde 24 saat
kameralarla tutsaklara
gözetleme, avukat görüş
yerlerinde cam fanus... 

Toprağına sahip çıkan
Tokat/Zile köylüsüne cop... 

Halkımız! Faşizme karşı
kendi silahlarımızla,
kendi yasalarımızla

direnelim!
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engel olmayacak sayıda katılımla
gerçekleştirilen ve makul sürede
tamamlanan sözlü ve yazılı açık-
lamalar basın açıklaması olarak
değerlendirilecektir. Siyasi partiler,
sendikalar, dernekler ve sivil top-
lum örgütleri başka bir siyasi parti,
sendika, dernek ve sivil toplum
örgütüne ait bina önünde basın
açıklaması yapamazlar.”

Valiliğe bunlar da yeterli gelmemiş
olacak ki esasları daha da genişletiyor:
“Valilik ve kaymakamlık binaları,
adliye binaları, il/ilçe emniyet mü-
dürlüğü binaları, polis merkezi amir-
likleri, askeri bina ve tesisleri ile
ceza infaz kurumlarının içerisi, önü
ve çevresinde, eğitim-öğretim kurum-
ları, hastane ve sağlık kuruluşları ile
ibadethanelerin içerisinde ve çevre-
sinde eğitimi, sağlık hizmetlerini ve
kişilerin ibadetlerini engelleyecek şe-
kilde, diğer kamu kurum ve kuruluş-
larının içerisinde, genel yollar, şehirler
arası karayolları ile cadde ve sokaklar
üzerinde yaya ve araç trafiğini en-
gelleyecek şekilde, halkın günlük ya-
şamını zorlaştıran ve zorunlu ihti-
yaçlarını karşılamasını engelleyici ni-
telikte basın açıklamaları yapılamaz.”
(Hürriyet Gazetesi 9 Mart 2015) 

Buna göre denilen şudur: Şehrin
içinde hiçbir şekilde basın açıklaması
yapılamaz. AKP'ye muhalefet edile-
mez. Talepler gündeme getirilemez.
Hak istenemez. Kendin duyacak
kadar bağıracaksın diyor AKP. Baş-
kası duymayacak. Duyarsa suçtur
deniliyor. 

Berkin Elvan’a
Adalet Boykotunda
20 İlde Yüzlerce Gözaltı,
Yüzlerce Yaralı

11 Mart'ta Berkin Elvan'ın ölüm
yıldönümünde Halk Cephesi'nin çağ-
rısıyla pek çok lise ve üniversitede
boykot yapıldı. 11 Mart günü Türki-
ye'nin hemen hemen her ilinde Berkin
için adalet isteyen eylemler yapıldı.
Her ilde de polis eylemlere azgınca
saldırdı. Berkin için adalet istenen
20 ilde yüzlerce Halk Cepheli göz-
altına alındı. 

Boykot çalışması yapan iki Halk
Cepheli gözaltına alındı ve aynı gün
tutuklandılar. Tutuklanma gerekçe-
lerine bakın: “Eylemlerinde tekrar”
varmış. 

Baskıda, işkencede, katliamda,
saldırılarda, hak gasplarında tekrar
yok mu?

Bakın çaresizliğe, bakın korkuya;
eylemlerinde tekrar varmış... 

“Berkin Elvan'ın ölümünün bi-
rinci yılı nedeniyle anma düzenleyen
gruba polis müdahale etti. Elvan'ın
mezarına yürümek isteyen grupla
polis arasında gerginlik yaşandığı
esnada Okmeydanı'nda ara sokak-
lardan 7-8 el silah sesi yükseldi.
Güne damgasını ise bir fotoğraf ka-
resi vurdu. Karede polis, bir gence
silah doğrultuyor.”

Gazeteler 11 Mart boykot eyle-
minden bir kareyi böyle anlatıyordu. 

Elinde hiçbir şey olmayan bir
gence katil polis silah doğrultuyor.
Talimatı Başbakan Davutoğlu'ndan,
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan almıştı.
Ne demişti Davutoğlu birkaç gün
önce: “Biz arkanızdayız, yasalar ar-
kanızda, hiçbir hoşgörü tanımayın,
katletmekten çekinmeyin!”

Urfa’da Berkin Elvan’a adalet
için boykot çalışması yapan Halk
Cepheliler’e polisin nasıl saldırdığını
TV’lerden bütün Türkiye izledi. Sı-
radan bir eylemi dağıtmak için yapılan
saldırı değil, sistemli bir işkenceydi
yaşananlar... 

AKP'nin polisi işte bunun güve-

niyle hareket ediyordu. 

Van’ın Hacıbekir Mahallesi’nde-
ki Vangölü Anadolu Meslek Teknik
Lisesi’ni ekiplerle basan polis,
okula ait güvenlik kameralarının
görüntülerini almak istedi. Okul
yöneticilerinin kamera görüntülerini
almaya yönelik bir karar olup ol-
madığını sorması ve görüntüleri
vermeyeceklerini söylemesi üzerine
polis okulda tam anlamıyla terör
estirdi. Okul önüne getirilen
TOMA’lar öğrenci ve öğretmenlere
tazyikli su sıktı, polisler bahçeye
ve okul içine gaz bombaları attı.
Bununla yetinmeyen polis, kapıyı
kırarak okula girdi, koridorlarda

camları kırdı, kaldırım taşlarını söktü.
Saldırı sonucunda çok sayıda öğrenci
ve öğretmen yaralandı, bazıları has-
taneye kaldırıldı. 

AKP iktidarı bir yandan faşist
yasalarla faşizmi yasallaştırırken
diğer yandan yasalarına uymayan
durumlarda keyfiyet, zorbalık ve ya-
sadışılığı uygulamaya sokuyor. Yasa
da biziz, hukuk da biziz, her şey
biziz diyorlar. 

Tokat’ın Zile İlçesi’nde toplanan
yaklaşık 2 bin kişi ilçede yapılması
planlanan 3 hidro elektrik santraline
(HES) karşı yürüyüş yapıyor. Top-
rağına, çevresine sahip çıkıyor. Sen
misin bunu yapan? Seslerini duyur-
mak ve HES'i protesto etmek için
Zile-Çekerek yolunda yürüyüş yapan
köylülere polis ve jandarma biber
gazı ve tazyikli suyla saldırıyor. 

12 Nisan günü yapılacak olan
“Tam Bağımsız Türkiye” Konseri
için bildiri dağıtmak isteyen Halk
Cephelilere Taksim girişinde AKP
polisi saldırdı. Konser çalışması yap-
mak yasak. Hele ki bu çalışmayı
Halk Cepheliler yapıyorsa daha bir
yasak... 

Faşizme Karşı
Savaşmaktan
Başka Yol Yoktur!
Biz de Kendi
Yasalarımızla Savaşacağız 

Hak yok, hukuk yok, adalet yok,
örgütlenmek yok, protesto yok... Sa-
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dece AKP var. Herkes ona biat
edecek diyorlar. 

Ne demişti Tayyip Erdoğan:
“Şimdi varsa bakıyorsun, Kürt
sorunu. Kardeşim ne Kürt so-
runu ya. Neyin eksik senin...
Ne istiyorsun daha ne istiyor-
sun? Allah aşkına bizden farklı
neyiniz var, her şeye sahipsi-
niz." 

Yani AKP faşizmine göre
sorun da yoktur. Ancak her şey
ortada. Açıklamalarıyla, söy-
lemleriyle, genelgeleriyle, TO-
MA'larıyla, cam kafesleriyle,
24 saat kameralarıyla, soruşturma-
larıyla, işkenceleriyle, halka doğrult-
tukları silahlarıyla faşizm gerçeği
her yanda ortaya seriliyor. 

Faşizm, demokratik hak ve öz-
gürlüklere bakış açısını şu sözlerle

somutluyor: “Bütün demokratik ana-

yasalarda güvence altına alınmış ve

gerektiğinde de kanunla sınırlandı-

rılabileceği ilke olarak kabul edil-

miştir.”

Hak mı, ben veririm ben alırım

diyorlar. 

Bu gerçeklikte hakkımız olanı
nasıl alacağız? Adaleti nasıl sağ-
layacağız? 

Hiç kimse yasalarla, hukuk sı-
nırları içinde kalarak demesin.
Yasalar, hukuk, adalet sadece fa-
şizm için vardır. Adaleti halk için
değil katilleri için, işkencecileri
ve hırsızları için uyguluyorlar.
Tüm halkın, demokratik, ilerici
tüm güçlerin muhalefetine rağmen
çıkardığı iç güvenlik yasaları fa-
şizme karşı mücadelemizin de
nasıl olması gerektiğini gösteriyor. 

Kendi yasalarımızla, kendi meş-
ruluğumuzla, kendi örgütlenmeleri-
mizle, kendi kurallarımızla mücadele
etmeliyiz. 

Faşizme karşı mücadele etmekten,
savaşmaktan başka yol yoktur.

O Pankartlar Katilleri Halka,
Halkın Öfkesini

Katillere Gösteriyor!
16 Mart'tan Hasan Ferit'e Adaleti Biz Sağlayacağız

İSTANBUL: İkitelli’de Arenapark AVM önünde
bulunan otobüs duraklarının tam karşısına “Çetelerden
Hesap Soracağız/CEPHE” yazılı pankart 17 Mart'ta ara
sokaktan kızıl maskelerle, sloganlarla çıkan Cephe
milisleri tarafından asıldı. Ajitasyon çekilerek Hasan
Ferit'in polis-çete işbirliği ile katledildiği anlatıldı.
Çetelerin polis ve mahkeme tarafından korunduğunu
ancak er ya da geç mutlaka hesap sorulacağını anlatarak
tekrar sloganlarla geri çekildiler. 

ANKARA: Dev-Genç milisleri 17 Mart sabahı An-
kara-Eskişehir yolu üzerine "16 Mart Katliamından
Hasan Ferit Gedik'e Katleden Devlettir Hesap Soracağız
DHKC/DEV-GENÇ" yazılı bomba süslü pankart astı.
Yaptıkları açıklamada: "Yapılan katliamların, adaletsiz-
liklerin hesabını er ya da geç soracağız" denildi.

Yaşasın
Adalet

Savaşımız!
İzmir Güzeltepe

Mahallesi’nde Cep-
he milisleri, Berkin’i
selamlamak için
Güzeltepe Sağlık
Ocağı karşısına,
“Berkin’i Vuranlar

Hesap Verecek - DHKC” yazılı, bomba süsü verilmiş
pankartı astıktan sonra, molotofları meydanda patlatarak
yolu kapattı. Ajitasyonlarla halka Berkin’in hesabının
sorulacağını anlattıktan sonra güvenli şekilde geri çe-
kildi.

Katil polisler daha sonra ordu gibi gelip, pankartı
fünye ile imha ettiler. Cephe “Polisin acizliği birkaç
Cephe milisi karşısına ordu gibi gelmeleridir. Bir pan-
karttan bu kadar korkmalarıdır. Çünkü pankart, AKP’nin
gerçek yüzünü ortaya seriyor. Katilleri hedef gösteriyor!
Onlar ordu gibi geldikçe halk polisten daha çok nefret
etmiştir. Cepheliler eylem için Güzeltepe halkından teb-
rikler almışlardır” açıklamasında bulundu. 

Halk Düşmanlarının Korkusunu
Daha da Büyüteceğiz!

Muğla’da Dev-Genç’liler İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi girişine bomba süsü verilmiş pankart astı. “12
Mart Gazi, 16 Mart Beyazıt Katliamının Sorumlusu
Faşist Devlettir – DHKC / Dev-Genç” yazılı pankartı
astı.

İstanbul

Muğla
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Berkin Elvan 16 Haziran 2013
tarihinde, İstanbul Okmeydanı’nda
AKP’nin katil-işkenceci polisleri ta-
rafından hedef gözetilerek, kafasından
gaz kapsülü ile vuruldu. 269 gün
boyunca komada kaldıktan sonra 16
kilo olarak onu toprağa verdik,  son-
suzluğa uğurladık. 

Berkin'in Yüreği Umudun
Bayrağında Dalgalandı

11 Mart tarihinde, Okmeydanı'nda
Berkin vurulduğu sokakta buluşuldu.
Toplanmaya başlayan kitle fularlarını
boyunlarına taktı. Sokağın başında
ayrıca üzerinde karanfil, bilye, ekmek
ve Berkin'in resminin olduğu bir
masa da açılmıştı. Halk Cephesi ve
Sanat Meclisi pankart açarak anmayı
başlattılar. Bir dakikalık saygı duru-
şuyla başlayan programda, Sanat
Meclisi üyesi sanatçılar yaptıkları
konuşmalarda, Berkin'in öldürülmesi
talimatı verenin bizzat Cumhurbaş-
kanı olduğunu söylediler. Ayrıca Ber-
kin için yapılan boykota çağrı yaptığı
için, Sanat Meclisi’nin iktidar gaze-
tecileri tarafından hedef tahtasına
konulduğunu da anlattılar. Anma
programında Uyan Berkin şarkısının
yanı sıra şiir ve tiyatro gösterimleri
de oldu.

Açıklamadan sonra kortejler oluş-
turulmaya başlandı. En önde kızıl
sancak, arkasında Halk Cephesi pan-
kartı ile uzun kortej adım adım şe-
killeniyordu. Bu esnada bir Cepheli
merdivenle MOBESE direğine tır-
mandı. Çekiç ve sopa darbeleriyle
kameraları teker teker kırdı. Kitle
de "Umudun Adı DHKP-C" slogan-
larıyla selamladı. 

Yürüyüş vakti geldiğinde, kortej
ana caddeye çıkarak Feriköy Me-
zarlığı'na doğru yürümeye başladı.
Yürüyüşte ayrıca BDSP, DHF, Liseli
Genç Umut ve anarşistler de vardı.
Binlerce kişi caddeyi kaplayarak en
gür sloganlarıyla coşkulu şekilde yü-
rüyorlardı. Ama Tayyip Erdoğan'ın
paralı askerleri polisler, kitlenin önünü
TOMA'larla kestiler.  Halk Cepheliler
buna aldırış etmeyerek yürüyüşüne
devam etmek istediler. Polis kitlenin
ısrarcılığına karşılık olarak tazyikli
su ve gaz bombalarıyla saldırdı. Kitle
mahalle içine çekilerek barikatlar
kurdu, kızıl fularlarını yüzlerine çek-
tiler. Her sokak başına barikat kurarak
polisin mahalleye girmesini engel-
lediler. Çatışma yoğun olarak Mit-
hatpaşa Caddesi’nde yaşanırken, ara
sokaklar da boş bırakılmıyordu. Pol-
islerin yoğun gaz atışına taşlarla, sa-

panlarla, molotoflarla, bilyelerle cevap
veriliyordu. Kitlede en ufak bir te-
reddüt yoktu,  coşku ve kararlılıkla
çatışıyordu. Bu coşkuları da yaratı-
cılıklarını büyütüyordu. Çevredeki
birçok demir sac, demir parmaklık,
kanepe, manav tezgahı, tahta kapılar...
Ne bulunursa onlarla,  caddede 3
büyük barikat ve kendilerine kalkanlar
yaptılar. 

En yoğun çatışma Berkin'in vu-
rulduğu sokakta yaşandı. Burada bir
yandan polisin attığı gaz bombaları
etkisiz hale getirilirken, diğer yandan
polis sürekli taş yağmuruna tutuluyor,
ara ara da molotoflarla geriletiliyordu.
Çatışan kitleye bir destek de Cephe
Milisleri'nden geldi. Uzun namlulu
silahlarla korkusuzca polislerin üze-
rine ateş açtılar. Milisler ateş açarken,
kitle de kenarlardan polisin üzerine
koşarak taş yağmuruna tutmaya de-
vam ediyordu. Milislerin çekilmesinin
ardından çok geçmeden bir çatının
üzerinde kocaman bir DHKC bay-
rağının dalgalandığı görüldü. Umudun
bayrağı Okmeydanı girişi denilebi-
lecek bir yerde, Amerikan uşaklarının
gözü önünde gururla dalgalandı. 

Yine Berkin'in vurulduğu sokakta
Cepheliler TOMA'yı molotof yağ-
muruna tutmaya başladılar. Sağlı

Halk Ekmeğe, Berkin-Uğur Adalete Doyana Kadar Susmayacağız!  

Berkin Elvan Ve Uğur Kaymaz’ın Katilleri Cezalandırılsın!

11 Mart Boykotu Uyarıdır! Adalet İstiyoruz!
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sollu gelen molotoflarla sıkışan
TOMA rastgele tazyikli su sıkmaya
başladı. Çok geçmeden yardımına
akrep koştu ve insanları plastik mer-
milerle taradı, peşi sıra ses ve gaz
bombalarıyla, köpekleriyle dağıtmaya
çalıştı. Sonrasında da birçok ara so-
kaktan akrepleri sürerek kitleyi sı-
kıştırdılar, iki kişinin üzerine sürerek
çarptılar. Polis bir binaya girerek 6
kişiyi gözaltına aldı. Yine bina dışında
da birçok kişinin gözaltına alındığı
söylendi. Kısa süre sonra kitle tekrar
sokağa çıktı ve polisi gördüğü anda
taşlamaya, molotoflamaya devam
etti. Saat 19.00'a kadar bu şekilde
süren çatışma Cepheliler tarafından
iradi olarak sonlandırıldı.

AKP’nin Saldırıları
Berkin İçin
Adalet Boykotunu
Engelleyemedi!

Halk Cephesi 12 Mart’ta yaptığı
açıklamada, Berkin Elvan’ın şehit-
liğinin birinci yıldönümünde Türkiye
genelinde yapılan boykota İstanbul
Okmeydanı Mahallesi’nde yüzde yüz
katılım olduğunu duyurdu. Berkin’in
büyüdüğü mahalle olan Okmeyda-
nı'nda, günlerce yapılan çalışmaların
ardından 11 Mart sabahı ilkokul öğ-
rencileri ve mahallenin gençleri başta
olmak üzere bütün halk boykota ha-
zırlık yaptı. Mahalle esnafının tümü
boykota katıldı. İTO Lisesi ve Halil
Rıfatpaşa liselerinde boykot hedefine
ulaştı. İTO Lisesi idaresi okulu tatil
ederken Halil Rıfatpaşa'da yüzdeyüz
katılımla boykot gerçekleştirildi. Boy-
kot yapan diğer okul da Berkin’in
son okulu Fuat Soylu İlköğretim
Okulu oldu. Açıklamada ayrıca
AKP’nin katil polislerinin birçok
mahallede boykota katılanlara sal-
dırdığını ve İstanbul Çayan Mahal-
lesi’nde Halk Cepheli Kerem Can

Baylan’ın, Alibeyköy’de de bir Halk
Cephelinin tutuklandığı bildirildi.
Gazi Mahallesi'nde de 'Berkin İçin
Adalet' boykotuna,  Şair Abay ve
Gazi Ticaret Lisesi’nde yüzde yüz
katılım sağlandı.

Berkin'in büyüdüğü ve katledildiği
Okmeydanı'nda 11 Mart Boykotu bir
direniş ve hesap sorma günü olarak
gerçekleşirken, İstanbul'un ve Ana-
dolu'nun birçok yerinde 11 Mart
günü aynı coşkuyla adalet talebiyle
eylemler vardı...

TAYAD’lı Aileler Berkin

ELVAN’ın ölüm yıldönümü sebebiyle
sabah saatlerinin itibaren mezarının
başında nöbetteydi! TAYAD evladını
ziyarete gelenleri ev sahibi olarak
karşıladı! Berkin’in tüm ailesi ya-
nındaydı. Annesi, babası, kardeşleri
ve TAYAD’lı anne ve babaları. Ok-
meydanı’ndan gelecek olan kitle bek-
lenirken, Boykot çağrısına kulak ve-
ren ve derslere girmeyerek Berkin’
in yanına Kurtuluş Lisesi öğrencileri
geldi önce.  Ardından bireysel olarak
gelenler kimi Berkin’in başında saygı
duruşuna geçti, kimi dua etti. Saat
12.00’de TAYAD’lı Aileler olarak
anma programı yaptılar. Saygı duruşu
ile başlayan program TAYAD’lı Ah-
met Kulaksız’ın konuşması ile devam
etti. Ahmet Kulaksız konuşmasının
ardından anma sloganlarla bitirildi.

Çayan: Çayan Mahallesi’nde

11 Mart günü saat 10.04’de boykot
çalışması için sesli çağrı arabasında
bulunan Kerem Can Baylar ve Serkan
Polat işkence ile gözaltına alındı.
Çayan’da halk ve devrimciler tara-
fından sahiplenilmesi üzerine polis
halka ve devrimcilere pervasızca sal-
dırdı. Sahiplenmeyi engellemek için

gaz atarak halkı geri püskürtmeye
çalıştı fakat başaramadı. Halk ve
yoldaşları onları yalnız bırakmadı...
Çatışma boyunca ayrı ayrı akreplerde
tutarak gezdirip “saldırdıkları sürece
sizi döveceğiz” diyerek aciz bir şe-
kilde kelepçeli iki kişiye rehin mua-
melesiyle işkence yaptılar. İşkenceleri
sonucu eli gözü şişen ve moraran
Kerem ve Serkan hastane kontrolünde
tetkikleri doğru dürüst yapılmadan
karakola götürüldü. Karakol neza-
rethanesinde de iki saat boyunca ke-
lepçeli olarak bekletildiler. Nezaret-
haneden mahallenin torbacılarının
çıktığını gören Halk Cepheliler,  “Ha-
san Ferit’in katillerini koruduğunuz
gibi mahallenin torbacılarını, halkın
çocuklarını zehirleyenleri korursunuz.
ancak bize saldırırsınız” diyerek tepki
gösterdiler. Gözaltındakiler gece ne-
zarethanede tutulduktan sonra sabah
savcılığa çıkarıldılar. Savcı Serkan
Polat’ı serbest bırakırken Kerem Can
Baylan’ı tutukladı. Halk Cepheliler,
işkencelerin, tutuklamaların ve kat-
liamların hesabını soracaklarına dair
açıklama yaptı. Çayan'da esnaf
‘Berkin İçin Adalet İstiyoruz’ boy-
kotuna yüzde yüz katıldı.  

İstanbul Üniversitesi: İs-

tanbul Üniversitesi’nde 11 Mart'ta
Berkin Elvan için yürüyüş ve basın
açıklaması yapıldı.

1 Mayıs: Cepheliler Berkin

İçin Sokakları Ateşe Verdiler, İş-
birlikçi BİM'i Yaktılar

İstanbul, 1 Mayıs Mahallesi'nde
Cepheliler Berkin için akşam saat
20.30'da kızıl maskeleriyle, molo-
toflarıyla 3001 Cadde'de barikatlar
kurarak sloganlarla ve ajitasyonlarla
yürüyüşe geçtiler. Berkin için yapılan
boykot çağrısına tüm esnaf kepenk
kapatarak, Berkin için adalet talebini
desteklerken, “BİM” kepenk açtı,
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çalıştı. Berkin'in hesabının sorula-
cağını haykıran Cepheliler, BİM'e
giderek önce çalışanları dışarı çı-
karttılar. Silahlı Cepheliler güvenlik
alarak halka BİM'i kurum olarak
niçin hedef aldıklarını anlatarak içeri
girip emniyetli bir  şekilde molotof-
larla yaktılar. BİM'de ciddi hasar
oluştu. Daha sonra  Cepheliler umu-
dun sloganlarıyla, askeri yürüyüşle-
riyle halkın alkışları eşliğinde havaya
ateş ederek eylemi sonlandırdılar.
Eylemin bitiminden yarım saat sonra
mahalleye giren 1 TOMA ve 2 akrep
barikatları kaldırdı. Esnafın tama-
mının kepenk kapatmasını hazme-
demeyen katiller Diyar Tekel'e tazikli
su sıkarak camlarını kırdılar. Gençler
ve mahalle halkı 'Katil Polis 1 Ma-
yıs'tan Defol' sloganlarıyla tepki
gösterdi. Katiller bir süre sonra ma-
halleyi terk etti.

Gülsuyu: Gülsuyu esnafı saat:

10.00-12.00 arası yüzde 90 kepenk
kapattı. Gülsuyu Maltepe minibüsleri
10.00-12.00 arası kontak kapatarak
Berkin için adalet istediler ve boykota
destek verdiler.

Liseli Dev-Genç: Liseli Dev-

Genç’liler Berkin için ayaktaydı. 11
Mart'ta sabahın erken saatlerinde
Bağlar'da İstanbul Büyükşehir Be-
lediyesi Kiptaş Lisesi’ne giderek
boykotla ilgili bildiri dağıtıp kuşlama
yaptılar. Daha sonra bir sınıfı bildiri
ve afişlerle donattılar. 50 kişilik
grupla sınıf işgal ettiler. Fakat boykot
başlatılıp duyurular yapılamadan 5
öğretmenin ve müdürün müdahale-
siyle öğrenciler tartaklanarak dışarı
zorla çıkarıldılar. İki Dev-Genç’li
öğretmen ve müdürün okuldan atma,
polis çağırma tehditlerine maruz kal-
dılar.  Dev-Genç’liler okul yönetimini
öğrencilere teşhir ederek Berkin
Elvan ve Uğur Kaymaz’ın katillerinin

her zaman peşinde olacaklarını, ka-
tillerinden hesap soracaklarını söy-
lediler. Sonrasında tekrar kuşlamalar
yapıldı.

BURSA: Katil polis 11 Mart

günü Uludağ Üniversitesi’nin giri-
şinde Dev-Genç’li Sevil Kalem’i
gözaltına aldı. Polis içinde bulunduğu
yolcu otobüsünü durdurup " bir ihbar
aldık! " diyerek tüm yolculara kimlik
kontrolü yaptı ve şüpheli olduğu ge-
rekçesiyle zorla Sevil Kalem’i göz-
altına aldı. Sevil Kalem savcılığa çı-
karıldıktan sonra akşam serbest bı-
rakıldı. 

Uludağ Üniversitesi İktisat Fa-
kültesi’nde 11 Mart’ta Berkin için
sınıflara “Berkin Elvan Ölümsüzdür”,
“Berkin’in Hesabı Sorulacak” yazı-
lamaları yapıldı.

Berkin’in Katillerini Biliyoruz
ve Tanıyoruz! Adalet İstiyoruz!
Halk Cepheliler 17 Mart günü Bursa
Adliyesi önünde yaptıkları eylemle
Berkin’in katillerinin yargılanması
için adalet talebinde bulundu. Ey-
lemde yapılan açıklamada; “Berkin
Elvan’ın şehitliğinin üzerinden tam
1 şene geçmesine rağmen AKP’nin
yargısı katil polisleri korumaya devam
ediyor. Bizler Berkin’in katillerini
biliyoruz ve tanıyoruz. Berkin, Nihat,
Uğur için adalet istiyoruz.  Adalet
sağlanana kadar da mücadelemize
devam edeceğiz” denildi. Açıklama-
dan sonra 15 dakikalık oturma eylemi
yapıldı. Adalet isteyen sloganların
atılmasından sonra eylem sona erdi.

İZMİR: Berkin Elvan’ın ölü-

münün 1. yılı için 11 Mart’ta “Ber-
kin’in Hesabı Sorulacak!” yazılı
ozalit açan iki Dev-Genç’li Ali Yünlü
ve Hakan Arış AKP’nin faşist polisleri

tarafından gözaltına alındı. Ozaliti
açar açmaz ajitasyonlarla orada bu-
lunan halkın yoğun ilgisini çeken
Dev-Genç’liler polislerin üzerlerine
doğru geldiklerini görünce polisleri
teşhir etti ve halkın desteğini aldı.
Eylemi görüntülemek için orada bu-
lunun 17 yaşında ki bir Dev-Genç’li
ise keyfi bir şekilde, faşist polisler
tarafından alınıp çocuk şubeye gö-
türüldü ve yaklaşık 2 saat sonra ser-
best bırakıldı. Hakan Arış ve Ali
Yünlü ise TEM şubesine götürülüp,
yaklaşık 4 saat gözaltında kaldıktan
sonra serbest bırakıldı. 

Aynı gün, İzmir Aliağa Demokrasi
Meydanı’nda Liseli Dev-Genç, basın
açıklaması yaptı. Grup Yorum’un
Berkin için söylediği Uyan Berkin
şarkısı meydanda hoparlörle halka
dinletildi, ajitasyon çekildi. Halkın
yoğun ilgisinin olduğu eylem basın
açıklamasının ardından 30 dakikalık
oturma eylemiyle devam etti.  Bu
sırada Grup Yorum şarkıları, türküleri
hoparlörden çalındı, sloganlar atıldı.  

Kamu Emekçileri Cephesi, Ke-
meraltı girişinde, boykotla ilgili basın
açıklaması yaptı. Halkın da alkışlarla
ilgi gösterdiği basın açıklamasına 11
kişi katıldı.

HATAY: 11 Mart günü için

Hatay’da adeta olağanüstü hal ilan
edildi. Dev-Genç’liler ilk olarak
sabah saat 8.30’da Berkin için boykot
çalışması yapılan Jan ve Suphi Bey-
luni Lisesine gitti. Okul müdürü oku-
lun kapılarını kilitlettirerek, Dev-
Genç’lilerin girişini engellemek istedi.
Öğlenci grubun okula giriş saatinde
okula yeniden gelmek üzere okuldan
ayrılan Dev-Genç’lilere polis “makul
şüpheli” iddiasıyla kimlik kontrolü
dayattı ve gözaltına almaya çalıştı.
Dev-Genç’lilerin direnmesi ve polisi
teşhir etmesi üzerine gözaltından
vazgeçildi. Öğlen saatlerinde Jan ve
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Suphi Beyluni Lisesi'ne yeniden gi-
dildi ve servis araçları tek tek dur-
durulup öğrencilere Berkin için boy-
kot çağrısı yapıldı. Lise önündeki
güvenlik görevlisi Dev-Genç’lileri
tehdit etti.

"Uyarıyoruz Enver Canpolat!.."
Samandağ Anadolu Lisesi’nde ise

okul yönetimi öğlen tatili için öğ-
rencileri dışarı çıkarmayınca Dev-
Genç’liler taksiyle okul içine girip
okul kantininde kuşlama yaptı. Burada
işbirlikçi okul müdürü Enver Canpolat
ajitasyon çeken Dev-Genç’lileri en-
gellemek için kollarından tutup okul-
dan atmak istedi, işbirlikçiliğini yü-
züne vuran Dev-Genç’li Özgür
Kaba’yı yere düşürüp kafasına aya-
ğıyla bastı,  boynunu tırmaladı. 

Dev-Genç’liler; “Uyarıyoruz En-
ver Canpolat! Arkadaşımıza yaptığın
saldırının hesabını vereceksin! Ken-
dine ilerici demokrat diyen ve bu
saldırıyı izleyen, hala Dev- Genç’lileri
okuldan çıkarmanın derdine düşen
öğretmenler de bu saldırıdan sorum-
ludur” açıklamasında bulundu. 

"Eğer Eyleme Katılırsanız..."
Erkek Endüstri Meslek Lisesi'nde

ise  müdür,  sınıfları tek tek gezip
“Berkin teröristti o teröristi anma-
yacaksınız,  6 ay hapis yatarsınız”
diyerek öğrencileri tehdit etti. Dev-
Genç’liler, “Asıl terörist- terör estiren
öğrencileri tehdit ettiğiniz, kapıları
açmadığınız, yalan ve yaygarayla
öğrencileri kandırdığınız, yasal hak-
larını kullanmalarını engellediğiniz
için sizsiniz” sözleriyle tehditlere
karşılık verdi.  

Bütün engellemelere, saldırılara
rağmen saat 13.00’te de Samandağ
Oytun alanına geçildi. Sloganlarla
başlanan yürüyüşte kamera çekimi
yapmak isteyen polislere müdahale
edildi. Çekilen ajitasyonlarla esnafa

polisler teşhir edildi. Esnaf ise Halk
Cephelileri sahiplendi. Ardından Ber-
kinin şarkısı hep birlikte söylendikten
sonra basın açıklamasına geçildi. Çe-
kilen halaylarla eylem sonlandırıldı.
Eylemden sonra Asi Gazetesi’nde
boykot ve Berkin Elvan’la ilgili soh-
bet edildi ve bağlama çalınıp türküler
söylendi.  Eylem boyunca Samandağ
halkı camlarından, balkonlarından
alkışlarla eyleme destek oldular.

Berkin Elvan’ın Katilleri
Yargılansın!

Eğitim-Sen Hatay Şubesinin çağ-
rısıyla 11 Mart'ta bir araya gelen de-
mokratik kitle örgütleri, çeşitli meslek
örgütleri ve siyasi partiler Berkin
Elvan’ı anmak ve Berkin’e adalet
talebiyle Antakya Saray Caddesinde
toplanarak Yeraltı Çarşısına doğru
yürüyüşe geçti. Yürüyüş boyunca
atılan sloganlara  halk da alkışlarla
eşlik etti. Yeraltı Çarşısına gelindi-
ğinde ise basın açıklaması yapıldı. 

Açıklamayı okuyan Eğitim-Sen
Hatay Şube Başkanı Ayhan Erkal,
Berkin Elvan ve adalet bekleyen bü-
tün Haziran Ayaklanması şehitlerinin
davalarının takipçisi olacaklarını söy-
leyerek, yapılan açıklamanın ardından
eylem bitirildi. 

KARABÜK: Karabük Üni-

versitesi'nde 11 Mart’ta Dev-Genç’li
öğrenciler yaptıkları basın açıkla-
masından sonra öğrencilerin en yoğun
olduğu kantinde ''Berkin Elvan Ölüm-
süzdür- Dev-Genç'' yazılı ozaliti kan-
tinin iç balkonuna astılar. Üniversite
öğrencileri tarafından ilgiyle karşı-
landı. Birçok öğrenci ozalitin fotoğ-
rafını çekti.

Dev-Genç’liler Karabük-Saf-
ranbolu Misak-ı Milli Meydanı’nda

ise basın açıklaması yaptı. Basın
açıklamasından sonra kimlik kontrolü
yapan polis, Dev-Genç’lileri 20 da-
kika zorla bekletti. Basın açıklamasını
almaya çalışan polise engel olan
Dev-Genç’liler sloganlarla eylemi
bitirdi. Eyleme 8 Dev-Genç’li katıldı. 

KOCAELİ: Kocaeli'nin İzmit

ilçesinde Dev-Genç’liler eş zamanlı
iki ayrı yerde pankart astılar. Bir
pankart Saat Kulesi'ne asıldı. Diğer
bir pankart ise Orduevi'nde asılırken,
katil işkenceci polis saldırarak, iki
Dev-Genç’liyi işkenceyle gözaltına
aldı ve iki saat keyfi bir şekilde tu-
tulduktan sonra ikisi de serbest bıra-
kıldı. 

KÜTAHYA: Dev-Genç’lilerin

çağrısıyla HDK-HDP’nin de destek
verdiği Berkin Elvan boykot eylemi
için Sevgiyolu başında bir araya ge-
linerek yürüyüşe geçildi. Evkur önün-
de basın açıklamasının ardından tekrar
Sevgiyolu girişine sloganlar atılarak
geçildi. Adalet talep eden sloganların
atıldığı eyleme yaklaşık 100 kişi ka-
tıldı. 

MERSİN: Liseli Dev-Genç’li-

ler aşırı yağmura aldırış etmeden
Berkin'in emaneti olan kızıl fularları
takıp üzerinde “Berkin'in Hesabını
Soracağız Dev-Genç” ve “Halk Ek-
meğe Berkin Adalete Doyuncaya
Kadar Susmayacağız- Liseli Dev-
Genç” yazılı pankartlarını açarak
sloganlarını en gür şekilde haykır-
maya başladılar. Halk düşmanı po-
lisler ellerindeki kameralara sarılıp
kitleyi taciz etmeye başladıysa da
açıklamanın okunacağı alana pankart
ve sloganlarla gidilip açıklama okun-
du. Okunan açıklamada “AKP hü-
kümeti ne kadar yasa çıkartırsa çı-
karsın, bizler Dev-Genç’liler olarak
Berkin için adalet istemekten ve
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hesap sormaktan asla vazgeçmeye-
ceğiz” denildi. Ardından Forum Mer-
sin AVM Havuzbaşı’na geçilip oturma
eylemi başladı, bu sırada da marş ve
sloganlar devam etti. Daha sonra Fo-
rum girişindeki merdivenlere pankart
asıldı sloganlarla eylem bitirildi.

Mersin Dev-Genç’liler yine 11
Mart’ta 'Mersin Üniversitesi Cum-
huriyet Alanı’nda basın açıklaması
yaptı. Fen Edebiyat Fakültesi'nden
sloganlar atarak Çarşı’ya gelindi.
Öğrencilere Berkin Elvan ile ilgili
konuşmalar yapıldı ve öğrenciler al-
kışlarıyla Dev-Genç’lilere destek ver-
diler. Ardından sloganlar atılarak
Cumhuriyet Alanı’na yüründü. Açık-
lama okunduktan sonra Dev-Genç
ve Haklıyız Kazanacağız marşı en
gür biçimde okundu ve son olarak
Çarşı bölgesine ''Dilekçeden, Nam-
luya Berkin'in Hesabını Soracağız
Dev-Genç'' pankartı asıldı ve 2 adet
yazılama yapıldı.

MUĞLA: Berkin’e adalet için

10 Mart’ta zincirleme eylemi yapan
2 Dev-Genç’li AKP'nin katil polisleri
tarafından işkence ile gözaltına alındı.
Hastaneye götürülen Dev-Genç’lilere
polisle işbirlikçi doktorlar tarafından
alkol testi yaptırılmak istendi, ancak
bu uygulama Dev-Genç’liler tara-
fından kabul edilmedi ve o an etrafta
bulunan halka teşhir edildi. Dev-
Genç’lilerin omuzlarında ve vücu-
dunun çeşitli yerlerinde morluklar
oluşmasına rağmen işbirlikçi doktorlar
“darp yoktur” raporu verdi. Daha
sonra savcılığa çıkarılan, Dev-
Genç’liler serbest bırakıldı. 

Muğla Dev-Genç’liler 11 Mart’ta
Muğla Üniversitesi Kampüsü Karya
Kafe önünde masaları dizerek boykotu
başlattı. Pankart açılarak boykot çağrısı
devam etti. Dev-Genç’lilerin dışında
Demokratik Haklar Federasyonu öğ-
rencilerinin de yer aldığı boykotta

“Berkin İçin Adalet İstiyoruz” sloganları
atıldı. Bir dakikalık saygı duruşunun
ardından boykot iradi olarak bitirildi.  

ANKARA: Ege Lisesi’nde sa-

bah Berkin için adalet talebiyle boykot
başlatıldı. Okulun önünde buluşan
Liseli Dev-Genç’liler ilk olarak Ber-
kin’in resminin olduğu tişörtleri giy-
diler ve okulun girişine “Liseli Dev-
Genç, Berkin Elvan Lisesi” yazan
pankartları ve kızıl bayrakları asarak
alanı hazırladılar. Bu sırada çekim
yapmak isteyen katil polislerden birisi
fark edildi ve sloganlarla mahalleden
atıldı. Bekleme süresince sık sık aynı
içerikte sloganlar atıldı.  "Dev-Genç",
"Haklıyız Kazanacağız" ve "Bu Mey-
danda Cengimiz Var" marşları ve
Grup Yorum ’un Berkin şarkısı söy-
lendi. Daha sonra önde iki temsili
tek tipin olduğu kortej oluşturuldu
ve Tuzluçayır Meydana doğru yürü-
yüşe geçildi. Yürüyüş boyunca slo-
ganlar atıldı, çevrede bulunan halk
alkışlarla destek oldu. Tuzluçayır
Meydana gelindiğinde tekrar halaya
duran Dev-Genç’liler burada da aynı
öfke ve aynı hesap sorma bilinciyle
sloganlarını atmaya devam ettiler.
Aynı alana çağrısı bulunan Dev-Lis
ve Özgür Liselilerin gelmelerinin ar-
dından cami-cemevi inşaatının kar-
şısında bekleyen katil sürüsü 2 TOMA
ve 1 akreple hızla liselilerin üzerine
geldiler. TOMA, Liseli Dev–Genç’li-
lere su sıkmaya başladı. Tazyikli
sudan sonra dükkanların içine kadar
kimyasal su sıkan katil polisler Liseli
Dev-Genç’lilerin  karşılık vermeye
başlamasıyla geri çekildiler. Kitleyi
dağıtamayınca bir minibüsle kitlenin
içine dalan çevik kuvvet polisleri az-
gınca coplarla saldırarak  toplam 12
kişiyi gözaltına aldı.  Coplanarak iş-
kenceyle araca sokulan liselilerin
gözaltına alınmasına çevrede bulunan
halk tepki gösterdiğinde plastik mermi
sıkarak halkı liselilerden uzak tutmaya
çalıştılar. Gözaltılardan sonra  Liseli
Dev-Genç’liler mahallenin gençleriyle
barikat kurdular.  Katil sürüsü ise
TOMA’larındaki suyun bitmesiyle
ne yapacaklarını şaşırmışlardı; takviye
olarak çağrılarına cevap gelmemişti.
Bu yüzden o saatten sonra Liseli

Dev-Genç’in en önde olduğu liseli
gençliğin karşısına çıkmaya cesaret
edemedi. Aynı kararlılıkla sürdürülen
eylem Dev-Genç milislerinin havai
fişek atmasıyla iradi olarak bitirildi.
Katiller akreple geri dönerek hızla
uzaklaştılar. Gözaltına alınan liseliler
savcılığa çıkarıldıktan sonra serbest
bırakıldılar.

ODTÜ: 11 Mart’ta Ankara

ODTÜ Hazırlık bölümünde ders boyk-
otu yapıldı. Sabah saatlerinde bölüm
kızıl flamalarla, yazılamalarla donatıldı,
Berkin'in fotoğrafları asıldı. Ajitas-
yonlarla başlayan boykotta bölümün
binaları kitleyle sloganlarla dolaşıldı.
Sınıflarda tek tek ajitasyonlar çekildi.
Birçok öğretmen "Bugün ders işle-
meyeceğiz" diyerek öğrencilerin çık-
masını istedi, dersten çıkan öğrencilerle
bölümün ana meydanında toplanıldı.

Teneffüs arasında Halkın Hukuk
Bürosu'ndan avukat Aytaç Ünsal gelerek
öğrencilere Berkin Elvan dosyasını
anlattı. Söyleşi sonrası artan kitleyle
dolaşılmayan sınıflar dolaşıldıktan
sonra hep beraber Berkin için türküler
söylendi. Kitleyle ikili kortejler oluş-
turularak A1 kapısındaki Bilim Ağacı'na
ozalitler asıldıktan sonra yürüyüş ya-
pıldı. Yürüyüşe 100'e yakın öğrenci
katıldı. Bilim Ağacı önünde yapılan
basın açıklamasında Berkin için 1
yıldır verilen mücadele anlatıldı, basın
açıklamasının ardından eylem sona
erdi.

SİVAS: Cumhuriyet Üniversitesi

İletişim Fakültesi'nde Dev-Genç’liler
Berkin'in fotoğrafını girişte bulunan
panoya asmak istediler ama ne dekanlık
ne de rektörlük buna izin vermedi.
Daha sonrasında panoya asılan Berkin
Elvan fotoğrafına polisi ve özel gü-
venliği ile yoğun önlem alan üniversite
engel olamadı. 5 saat süren direnişten
sonra tüm baskılara, müdahalelere rağ-
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men Berkin'in fotoğrafını indiremediler
ve pes etmek zorunda kaldılar.

TEKİRDAĞ: Tekirdağ’da 11

Mart’ta Tekira AVM önünde umudun
çocuğu Berkin Elvan için basın açık-
laması ve oturma eylemi düzenlendi.
Eyleme basın açıklamasının okun-
masıyla başlandı. 20 kişinin katıldığı
eylem, sloganlarla bitirildi. 

ZONGULDAK: Umudun

çocuğu Berkin’in sonsuzluğa uğur-
lanışının yıldönümünde Zonguldak
Merkez Madenci Anıtı’nda Halk Cep-
hesi ve Dev-Genç’lilerin düzenlediği
çeşitli kitle örgütlerinin de destek
verdiği basın açıklaması yapıldı. Yak-
laşık 60 kişinin katıldığı açıklamada;
“Halk düşmanlarını uyarıyoruz! Ber-
kin'in katillerini korumaktan vazgeçin.
Katilleri açıklayın. Hiçbir güç bizi
adalet talebimizden geri döndüreme-
yecek. Bu halkı adaletsiz bırakma-
yacağız” denildi. Sloganların ardından
eylem sonlandırıldı. 

DERSİM: Gazik (Cumhuriyet),

Siheng (Atatürk) ve Yeni Mahalle de
okulların önlerine giden Halk Cephe-
liler ve Liseli Dev-Genç öğrencileri
boykota çağırdılar. Siheng’te Dersim
Anadolu Lisesi’nin bahçesinde Fen
Lisesi öğrencileri, Dersim Anadolu
Lisesi öğrencileri ve Tunceli Anadolu
Lisesi öğrencileri birleşerek sloganlarla
yürüyüşe geçtiler. Önde pankart açan
Dev-Genç'liler diğer liselerle birleşmek
için Dersim merkeze doğru yürüdü.
Gazik Mahallesi’nde Atatürk Anadolu
Lisesi öğrencileri Liseli Dev-Genç'liler
öncülüğünde pankart açarak Ticaret
ve Spor liselerine yürüdü. Gidilen
okullarda öğrenciler boykota davet
edildikten sonra Gazik Mahallesi gi-
rişine yürüyerek Siheng’ten gelen kit-
leyle birleşildi ve merkeze doğru coş-
kulu sloganlarla yürüyüşe devam edildi. 

İşkenceci katil polisler kitleyi sü-
rekli taciz ederek yürüyüşü engelle-
meye çalıştı. Karakol önünden geçen
kitle burada “İşte Burası Faşist Yuvası,
Katillerden Hesap Sorduk Soracağız”
sloganları attı. Dersim merkezde top-
lanan kitle ile buluştuktan sonra
Cumhuriyet Caddesi’nde oturma ey-
lemi yapıldı ve halk yapılacak eyleme
davet edildi. Halkın alkışları arasında
kitle Sağlık Meslek Lisesi önüne ka-
dar sloganlarla yürüdü. 

Bu arada eyleme daha sonra dâhil
olan ve kendilerine Dersim Liseli
Gençlik (YDG) diyen küçük bir grup
eylemin ortasında kitleyi bölmeye
çalıştı. Liseli Dev-Genç'lilerin ör-
gütlediği eyleme belirli bir noktaya
kadar katılıp daha sonra Seyit Rıza
Meydanı’na gittiler. Dev-Genç'liler
Sağlık Meslek Lisesi öğrencilerini
boykota davet ettikten sonra Sanat
Sokağı’na doğru yürüyüş devam etti. 

Dersim genelinde liselerde boy-
kota okul idarelerinin bazı yerlerde
veli toplantısı ve deneme sınavları
koymasına, polisin tacizine rağmen
yüzde 60’lık bir katılım oldu.

Ovacık'ta ise turistlik otel önünde
toplanan kitle burada pankartlar ve
sloganlar eşliğinde yürüyüşe başladı.
Buradan Ovacık Hükümet Konağı’na
kadar yürüyen kitle basın açıklama-
sından önce Berkin Elvan ve Haziran
Ayaklanması şehitleri nezdinde bir
dakikalık saygı duruşu yaptı. Saygı
duruşunun ardından basın açıklaması
okundu. Aynı zamanda "Bir Ceza
İstiyorum" adlı şiir okundu. Taşınan
dövizler Ovacık Hükümet Konağı
önüne bırakılarak önüne birer tane
ekmek bırakıldı. Açıklamadan sonra
Halk Cephesi adına yapılan konuş-
mada yeni katliamlar, gözaltılar, tu-
tuklamalar pahasına da olsa adalet
istemeye devam edileceği vurgulandı.

Eyleme yaklaşık 300 kişi katıldı. 

ANTALYA: Çağlayan Ana-
dolu Lisesi'nde Liseli Dev-Genç’liler
Berkin için boykot yaptı. Boykot ön-
cesinde okul idaresi boykota çağrı
pankartının asılmasından sonra bütün
sınıf başkanlarını çağırarak boykotu
örgütleyen Liseli Dev-Genç'lileri teşhir
etmeye, Liseli Dev-Genç'lileri yıl-
dırmaya ve öğrencilerin boykotu des-
teklemesine engel olmaya çalıştı.
Boykot günü okul bahçesine açıklama
için gelen Liseli Dev-Genç’lilere  sivil
polis ve okul müdürünün baskılarına
rağmen öğrenciler destek verdi. Boy-
kot günü okul kapısına yığılan sivil
polisler gözdağı vermeye çalıştı. An-
cak Liseli Dev-Genç'liler "Bizler Ber-
kin'in yoldaşlarıyız, bugün Berkin'in
oturamadığı sıralarda biz de oturma-
yacağız! Bizleri asla yıldıramazsanız!"
diyerek okulun içinde oturma eylemi
yaptılar. Boykot sırasında şiir oku-
nurken okul idaresi Dev-Genç'lilerin
astığı pankartı indirmeye çalıştı, ancak
öğrenciler buna izin vermedi. Mü-
dürün söktüğü pankart defalarca yerine
asıldı. Okul idaresi ile öğrenciler ara-
sında arbede yaşandı ve okul idaresi
zorla pankarta el koydu. Liseli Dev-
Genç'liler ajitasyon çekerek oturma
eylemine devam ettiler. Okul öğren-
cileri pencerelere çıkarak alkışlamaya
başladılar. Daha sonra okunan açık-
lamanın ve atılan sloganların ardından
eylem bitirildi. 

Akdeniz Üniversitesi Merkez
Kampüsü'nde Berkin'in şehitliğinin
yıldönümünde kitlesel bir yürüyüş
yapıldı. Merkezi yemekhane önünde
toplanan öğrenciler önce yemekhaneye
girerek ajitasyonlarla öğrenci ve öğ-
retim üyelerini eyleme davet etti.
Sonrasında yemekhane önünden baş-
layan yürüyüş fakülteler güzergâhında
devam etti. Yürüyüşte Berkin ve kat-
ledilen tüm çocuklar için hesap sor-
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maya davet eden sloganlar atıldı. Yü-
rüyüş son olarak Olbia Çarşısı içinde
yapılan saygı duruşunun ardından
okunan basın açıklamasıyla bitti. Ar-
dından ikinci program olan film gös-
terimi, müzik ve şiir dinletisiyle boykot
devam etti. Yürüyüşe yaklaşık 100
kişi katıldı

ELAZIĞ: Liseli Dev-Genç’li-

ler Hazar Anadolu Lisesi’nde boy-
kottalardı.  50'ye yakın liseli sınıfa
Berkin'in fotoğraflarını astılar. Sı-
nıflarını boşaltıp sloganlarla okuldan
çıktılar.

Yine Yıldızbağlar İlköğretim Oku-
lu’nda 30’a yakın öğrenci okula git-
meyerek dersleri boykot ettiler.

Akşam saatlerinde Fevzi Çakmak
Mahallesi Gençlik Meclisi Berkin
için sokaktaydı. Fevzi Çakmak Ma-
hallesi’nden başlayarak sloganlar ve
ajitasyonlarla mahalleyi dolaşarak
Berkin’inin hesabını sordular. Slo-
ganlarla Yunus Emre Bulvarı’na inip
yine ajitasyon ve sloganlarla yürüyen
Cepheliler caddenin başından sonuna
yürüdükten sonra eylemi iradi olarak
bitirdiler.

ERZURUM:Atatürk Üniver-

sitesi Mediko önünde 9 Dev-Genç’li
pankart açmak isterken polis tarafın-
dan işkence ile gözaltına alındı. Göz-
altına alınırken “İnsanlık Onuru İş-
kenceyi Yenecek", "Berkin Elvan
Ölümsüzdür", " Yaşasın Boykot Di-
renişimiz” sloganlarını attılar. İşken-
ceyle emniyete götürülen Dev-Genç'li-
ler savcılıktan serbest bırakıldı.

ÇANAKKALE: 18 Mart

Üniversitesi öğrencileri ve Çanakkale
halkı gündüz yapılan boykottan sonra
akşam da İskele Meydanı'nda Berkin
için bir araya geldi. Dev-Genç’lilerin
Berkin için hazırladığı sinevizyon
meydanda gösterildi. Berkin için dilek
fenerleri uçuruldu gece geç saatlere
kadar türküler ve marşlar söylendi
ve bir kez daha 632 gündür Berkin’in
katillerinin yargılanmadığını ve Berkin
için adalet isteyenlerin bugünde iş-
kence gördüğü anlatıldı. Aynı gün
içerisinde Biga İktisadi ve İdari Bi-
limler Fakültesi önünde boykot eylemi
yapıldı. Eyleme 50 kişi katılırken ey-

lem sırasında Grup Yorum'un Berkin
için yazdığı türkü söylendi. Eylem
oturma eylemiyle sona erdi.

DENİZLİ: Dev-Genç'liler ve

Halk Cepheliler Berkin Elvan’ın ölüm
yıl dönümünde eylem yaptı. Eylemde
okunan açıklamada: “Berkin’in göz-
lerine bakarken hissettiğimiz o sevginin
büyüklüğü kadar büyük olacak kini-
miz. Berkin ekmek almaya gitti ve
milyonlarca halka güneşi armağan
etti. Şimdi biz onun güneşiyle aydın-
lattığı yolumuzda ilerleyip ona adaleti
getireceğiz" denildi. Daha sonra atılan
sloganlarla eylem bitirildi.

BALIKESİR: Ayvalık'ta

"Berkin İçin Adalet İstiyoruz" eylemi
yapıldı. Eyleme yaklaşık 30 kişi ka-
tıldı. Eylem, Ümit İlter'in 'Uğurlar'a'
şiiriyle başladı. Pablo Neruda'nın
'Ölüler' şiiriyle bitirildi. Ayrıca Ti-
re'de Kamu Emekçileri Meclis Gi-
rişimi boykot eylemi yaptı.

ESKİŞEHİR: Anadolu Üni-

versitesi’nde Dev-Genç’liler boykot
için okulda toplandılar. Bir grup ye-
mekhane önünde pankart ve ozalitlerle
öğlene doğru yapılacak olan eyleme
çağrı yaparken, bir grup da İletişim
Bilimleri Fakültesi kantininde pankart
asıp öğrencilerle birebir konuşarak
boykota katılım çağrısı yaptılar. Ye-
mekhane önüne, pankart asıldı. Ye-
mekhane çevresine de ozalitler asıldı.
Fakülte koridorlarında sesli çağrı ya-
pıldı. Henüz ilk sınıfa çağrı yapılmak
için girildiğinde, sınıfta bulunan hoca
Dev-Genç'li öğrenciye saldırdı. 

Hocayla birlikte hareket eden yak-
laşık 30 kişilik faşist güruh Dev-
Genç’lilerin üzerine tekme ve tokat-
larla saldırdılar.  Saldırılar devam

ederken olay yerine gelen Basın ve
Yayın Bölümü dekanı Halil İbrahim
Gürcan da Dev-Genç'lilere saldırmaya
kalkıştı. Bu ilk saldırı devrimci de-
mokrat öğrencilerin de müdahale et-
mesiyle püskürtüldü. İlk saldırı sonrası
sınıfta bulunan hoca ders işlemeye-
ceğini, sınıfında bulunan öğrencilerin
kantine gitmesini söyleyerek faşist
grubun tekrar saldırmasının yolunu
açtı. Dev-Genç’liler kantinde bildiri
dağıtımı ve sesli çağrılar yaparken
faşist grup tekrar saldırdı. Bu saldırı
da Dev-Genç ve DHF’lilerin müda-
halesiyle püskürtüldü. Yaşanan bu
saldırılardan sonra tüm sınıflar tek
tek dolaşılıp yemekhane önüne çağrı
yapıldı. Öğrenciler yemekhane önüne
geldi. Dev-Genç’liler dövizlerle, Ber-
kin’in fotoğraflarıyla ve ajitasyonlarla
öğrencileri boykota çağırdı. Yemek-
hane içerisinde dövizler ve Berkin’in
fotoğraflarıyla ajitasyon çekildi. Daha
sonra yemekhane önünde yaklaşık
yarım saatlik oturma eylemi yapıldı.
Oturma eylemi sonrası yemekhane
önünden Kredi Yurtlar Kurumu yurdu
önüne kadar yürüyüş yapıldı. Yurdun
önüne gelindiğinde açıklama okun-
duktan sonra eylem bitirildi. 

ERZİNCAN: Dev-Genç’liler

Ulalar Beldesi belediye önünde Ber-
kin’le ilgili eylem yaptı. Beldede sesli
çağrıya çıkan Dev-Genç’liler kahvelere
girerek Ulalar halkını eyleme çağırdı.
Grup Yorum’dan "Berkin" şarkısı din-
letilerek başlandı eyleme. Basın açık-
lamasının ardından şarkı halka dinle-
tilmeye devam ederken Dev-Genç’liler
boykot ozalitini köyün meydanına
astı. Açıklamaya 40 kişi katıldı. Ayrıca
lise ve üniversite öğrencilerinin bir
kısmı; 5 esnaf da boykota katıldı. 

9 Mart'ta gözaltına alınan Lale
Can ve Volkan bir sonraki gün sav-
cılıktan serbest bırakıldı. Lale Can'ın
çantasından Berkin Elvan boykot
bildirilerinin çıkması üzerine “DHKP-
C” propagandası yaptığı, polisi ya-
raladığı ve hakaret ettiği gerekçesiyle
adli kontrol istemiyle mahkemeye
sevk edildi ve 5 dakika içerisinde
adli kontrol verildi.  Parmak izi gö-
rüntülerindeki işkenceyi ise başsavcı
işkence olarak kabul etmedi.
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20 yıl oldu Gazi Katliamı’ndan
bugüne. O günden bugüne katiller
ve katliamın sorumluları yargılan-
madı. Kontrgerilla devleti 20 yıl
önce, (12 Mart 1995) Gazi’de, sonra
Ümraniye’de halktan18 kişiyi kat-
letmişti. Açılan davaların içi boştu,
göstermelikti, katilleri aklama amaç-
lıydı.

20 yıl sonra katliamlar, devleti
ele geçiren AKP iktidarı tarafından
devam ettiriliyor. AKP iktidarı da
halkı katlederken kendi kiralık ka-
tillerini koruyor.

Ama Anadolu halkı unutmaz ken-
disine çektirilen acıları, yaşatılan
katliamları… Yıllar geçse de İbrahim
Çuhadar gibi hesap sormasını bi-
lir…

Katliamın 20. yılında her yıl ol-
duğu gibi halk öfkesiyle, hesap sorma
kararlılığı ile biraradaydı.  Gazi-Üm-
raniye şehit aileleri ile Halk Cepheliler
Eski Karakol Durağı’nın az ilerisinde
toplanmaya başladılar. Pankartların,
flamaların ve şehitlerin fotoğraflarının
bulunduğu dövizlerin taşındığı anma
programında Cephe yıldızlı kızıl fu-
larları ve askeri giyimleriyle Tek Tip
Birlikleri de yerlerini aldı. Kortejler
oluşturulup yürüyüş düzeni alındıktan
sonra bir dakikalık saygı duruşunda
bulunuldu. Yürüyüş başlamadan önce

Gazi şehitlerinden Sezgin Engin’in
kardeşi Engin Engin okuduğu açık-
lamada 20 yıl önce bir taksiden ma-
hallede bulunan 4 kahvehane ve bir
pastaneye ateş açıldığını ve Halil
Dede’nin hayatını kaybettiğini belirtti.
Saldırının Alevi, Sünni tüm halka
yapıldığını belirten Engin, yaşanan
saldırıdan sonra gerçekleşen protes-

tolarda toplam 18 kişinin şehit düş-
tüğünü söyledi. Onca yaralı ve şehide
rağmen katillerin yargılanmadığı, sa-
dece Adem Albayrak’ın 3,5 yıl; Meh-
met Gündoğdu’nun 1 yıl 8 ay ceza
aldığını belirtti. Halkın adalet talebinin
daha da büyüyerek devam ettiğini
ve  mutlaka yerine getirileceği vur-
gulandı...

Gazi’den Berkin’e Katledilen Biziz
Ant Olsun ki Hesabını Soracağız!

12 Mart süreci bizim açımız-
dan olumlu bir süreç oldu. Şehit
ailelerini safımıza tekrar kattığı-
mız bir süreç oldu.  Gazi Cem-
evi’ni ve katillerimizle aynı sof-
raya oturanları meşrulaştıranlar,
hatta Gazi Cemevi'ne 12 Mart
Şehitleri’nin anıtını dikmeyi sa-
vundu. Biz de tersini savunduk.
Şehit aileleri bizim söylediklerimizin daha doğru olduğunu düşündü. Gazi
Cemevi 20 yıldır 12 Mart Şehitleri’nin ailelerine bir oda dahi tahsis
etmemiştir. Şehitlerin fotoğraflarını asmamıştır. Şehitler ve şehit aileleri
için yaptığı bir şey yoktur. Ve geçen sene 12 Mart'ta karakola gidip onların
sofrasına oturmuştur dedik. Bu anlayışın yönetiminde oturduğu bir yere
anıtı dikmenin bu pis anlayışı meşrulaştırmak olduğunu önce hesap vermeleri
gerektiğini söyledik. Aileler tercihlerini bir kez daha bizden yana yaptılar. 

Şehit aileleri bu sene 12 Mart çalışmalarının emektarı da oldu. Platform
imzalı diğer sol bizim arkamızda yürümek zorunda kaldı. 

Gazi şehitlerinin aileleri bu yıl bizimleydi. Bu dosta düşmana en güzel
cevap oldu.. 

POLİTİKALARIMIZIN DOĞRULUĞU ŞEHİT AİLELERİNİN

SAHİPLENİŞİYLE BİR KEZ DAHA İSPATLANMIŞ OLDU!
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Ardından kortej Gazi Mezarlığı’na
doğru yürüyüşe başladı. En önde
şehit aileleri kendi pankartlarıyla
yerlerini alırken, hemen arkalarında
ellerinde sancakları dillerinde umudun
sloganlarıyla Tek Tip Birliği ve on-
ların da ardında Halk Cephesi kitlesi
bulunuyordu. Coşkulu sloganlarla
hesabın mahşere kalmayacağı vur-
gulandı. Gazi şehitlerinin ölümsüz-
lüğünü belirten sloganlar atılırken
karakolun önünden geçiş sırasında
‘İbrahim Çuhadar Ölümsüzdür’ slo-
ganları atıldı.

Bize Ölüm Yok
Mezarlıkta Gazi şehitlerinden Di-

lek Şimşek’in kardeşi Erkan Şim-
şek’in konuşmasından sonra Grup
Yorum da “Aradan 20 yıl geçse de
acılarımız halen dinmedi. Katillerin
peşini bırakmayacağız… Yüzyıllardır
çektiğimiz acıların hesabını inanın

teker teker soracağız” diyerek  “Bize
Ölüm Yok” marşını halkla birlikte
söyledi.

Halk Cephesi adına yapılan açık-
lamada katliamın tarihi kısaca anla-
tılarak “katliamın emrini verenler
yargılama sürecinde de hukuksuzluğu,
adaletsizliği sürdürdü” denildi. 

Binlerce kişinin katıldığı anmadan
sonra Pir Sultan Abdal Gazi Şehitleri
Cemevi’nde yemek verildi ve yeni
yapılacak olan cemevi binası için
sembolik bir açılış töreni yapıldı.

Mersin’de Gazi Katliamı
Protesto Edildi

Mersin'de 12 Mart’ta Gazi Kat-
liamı protesto edildi. 

Eylemden önce  bildiriler dağıtıp
çevredeki halka Gazi Katliamı’nı an-
latan Halk Cepheliler  bir açıklama
yaparak katliamı protesto etmek ve

katillerden hesap sorulması için  15
dakikalık oturma eylemine geçtiler.
8 kişinin katıldığı eylemde "Yaşasın
Halkın Adaleti”, “Gazi Şehitleri Onu-
rumuzdur”, “Katillerden Hesap Sor-
duk, Soracağız" sloganları atıldı.

MUĞLA: Sınırsızlık Meyda-

nı’nda Demokratik Gençlik Hareketi
ile Dev-Genç tarafından ortaklaşa
gerçekleştirilen anma programı tüm
devrim şehitleri için bir dakikalık
saygı duruşu ile başladı.  12 Mart
Gazi-Ümraniye, 16 Mart Beyazıt ve
Halepçe Katliamı’na ilişkin ayrı ayrı
basın açıklaması metinlerinin okun-
masının ardından atılan sloganlarla
halkın ilgisi toplandı. Pablo Neru-
da’dan ‘Bir Ceza İstiyorum’ şiiri
okunmasının ardından anma sonlan-
dırıldı.

DİRENMEYEN HALKIN
DESTEĞİNİ DE KAYBEDER,

HALK, ADALETİ KİMİN
SAĞLAYACAĞINI BİZZAT

PRATİKTEN BİLİYOR!
Gazi anmasında dışımızdaki tüm
solun toplamda sayısı 700 olduğu
söylendi.  Aileler onlarla katılma-
dı, bizimle yürüdüler. Bu yıl ilk
defa sadece bizimle yürüdüler ve
Halk Meclisi'nin katkılarıyla açı-
lan cemevinde yemek yediler. 

HALK MECLİSİ HALKIN
ÖRGÜTLÜ GÜCÜDÜR!
TEK ALTERNATİFTİR!

Bastonuyla, şalvarıyla, tülbentli,
eşarplı, kucağında çocuklu, hami-
le, sakat... herkes vardı.. hafta içi
olmasına rağmen kalabalıktı... 
Halkımız bizim kültürümüzü çok
iyi biliyor ve bize çok saygılı.
Yaşlı amcalar kortejin içinden
çıkıp bir köşede sigara içip tekrar
korteje giriyorlardı... Kortej düze-
ni için bize yardımcı oluyorlardı.. 

CEPHE'NİN POLİTİKALARI
DOĞRULTUSUNDA

SİLAHLANMIŞ ÖRGÜTLÜ
HALK KARŞISINDA

İŞKENCE MERKEZİ OLAN
KARAKOL İŞLEVİNİ

YİTİRMİŞTİR!
Sabahın erken saatlerinde Gazi
Karakolu'ndan, Pirsultanı aramış-
lar.."Biz yürüyüşe karışmayacğız,
karakoldan dışarı çıkmayacğız"
demişler... Zaten karakoldan kafa-
larını uzatmaya korkuyorlar, bu
şekilde telefonla arayıp bilgi ver-
meleri de bu korkunun ifadesidir...

Yürüyüş
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Son birkaç gündür Kürt halkının
bize karşı özel ve kasıtlı olarak kışkır-
tıldığını ve yalan yanlış bilgilerle yön-
lendirildiklerini görüyoruz. Bunu ya-
panlar Kürt milliyetçileridir... Bunu
yapanların amacı açıktır. Kürt halkını
bizden uzaklaştırmak istemektedirler.
Kürt halkı bu oyunu elbette ki boza-
caktır. Çünkü tüm mazlum halklar gibi
Kürt halkının mücadelesine bakışımız
da, bu mücadeleye katkılarımız da,
ödediğimiz bedeller de herkes tarafından
bilinir. Kürt halkıyla çok güçlü temel-
lerimiz, bağlarımız vardır... Tıpkı Ana-
dolu'daki diğer halklarla olduğu gibi... 

Daha hiç kimse Kürtçe şarkının
adını ağzına alamazken Kürtçe şarkılar
söyleyen, 1980 faşist cuntasının ar-
dından albümünde ilk Kürtçe şarkı
okuyan, bunun için hapis yatan biziz.
Kimse daha şarkısını söyleyemezken
albümüne Kürtçe isimler veren (Cane,
Ey Hevalo) biziz... Bugüne kadar tüm
albümlerinde Kürtçe şarkılar da okuyan,
bugün hala tüm konserlerinde Kürtçe
şarkılar da söyleyen biziz... 

Lice Katliamı’ndan Cizre'ye; Ha-
lepçe'den Roboski'ye Kürt halkına yö-
nelik tüm katliamları lanetleyen, Kürt
halkının yanında olan, onlar için şarkılar
yazan biziz... Ülkemiz ve dünyadaki
tüm halklarla olduğu gibi Kürt halkı
ile de güçlü bağlarımız ve dayanışma-
mız bugün aynen devam ediyor... 

Bu tarihi yok sayanlar tarafından
Tekirdağ'da yaptığımız bir söyleşide
'Kobane'de yapılanı devrim olarak gör-
mediğimizi' söylediğimiz bir video ya-
yınlandı önce... Bu söyleşide söyledi-
ğimiz bazı cümleler Kürt milliyetçile-
rince cımbızla ayıklanmış, çarpıtılmış,
öncesi ve sonrasından koparılarak servis
edilmiştir. Bu videoyu yayınlayanların
niyetinin ne kadar kirli olduğunu, bir
sonraki soruya verdiğimiz cevabı ya-
yınlamamaları göstermektedir. Bir son-
raki soruda arkadaşımız 'Kürdistan Kürt

Halkınındır' dediği için salonda bulunan
ulusalcı gençler protesto ederek salonu
terk etmiştir. Videoyu yayınlayanlar
sanki böyle bir şey yaşanmamış gibi
davranmış, halkı kandırmıştır. 

Kobane'ye bakışımız son derece açık
ve nettir. Oradaki IŞİD çetelerine karşı
Kürt halkı kadını erkeğiyle, genci yaşlı-
sıyla kahramanca direnmiştir. Bu uğurda
büyük bedeller ödenmiş ve şehitler ve-
rilmiştir. Halkın topraklarını savunmak
için verdiği bu mücadeleye büyük saygı
duyuyoruz. Bunu Kobane direnişinin
ilk gününden itibaren ifade ettik. 

Bununla beraber halkın ulusal duy-
guları kullanılmış ve savaşa yön veren
örgütlerin politikaları, bir Esad’la ittifak
yapmak; bir ABD, AKP ile uzlaşmak
şeklinde gelişmiştir. Bu direnişin içine
adım adım ABD ve diğer emperyalist
güçlerin de dahil olması nedeniyle; savaş
uçakları ile vurarak, silah vererek bu sa-
vaşın parçası olmaları nedeniyle bağımsız
değildir. Sınıfsal bir niteliği yoktur. Eko-
nomik, politik, siyasi, kültürel, ideolojik
olarak, eski toplumu değiştirip, yeni bir
toplum kurma iddiası taşımamaktadır.
Yani emperyalizme karşı bağımsızlık,
kapitalizme karşı sosyalizm iddiası ta-
şımamaktadır. Ki Kobane’de de, Roja-
va'da da savaşan ve yöneten örgütlerin
böyle bir iddiaları yoktur. Sosyalizm
kurma iddiaları yoktur. Bu nedenle bu
direniş Marksizm-Leninizm’e göre 'dev-
rim' olma özelliği taşımamaktadır. 

Bu tespitimizde bir küfür, aşağılama,
hakaret, küçük görme yoktur. Şehitleri
görmeme, Kürt halkındaki vatan sa-
vunması duygusunu görmeme yoktur.
Halkın direnişi çok değerlidir ama ör-
gütlerin politik tercihleri nedeniyle bir
devrim değildir. 

Hadi diyelim ki bu tespitimizde ha-
talıyız; bunun karşılığı oturup siyasi
olarak tartışmak, ideolojik olarak tar-
tışmak ve eleştirmek olur. Devrimciler
böyle yapar. Böyle gelişmemiştir. Benim

tespitime katılmak zorundasın, aksi
halde linç ederek, hakaret ederek, tehdit
ederek sana zorla kabul ettiririm denil-
mektedir. İşte milliyetçilik budur. Çünkü
bu kampanyayı örgütleyenlerin niyeti
başkadır. Kürt halkına gerçekleri açık-
lamamızdan rahatsız oluyorlar. Bunun
için de linç ederek, ağza alınmayacak
küfürlerle, seviyeyi en aşağı çekerek
saldırıyorlar. Bir yandan Kürt milliyetçi
ideoloji ile hareket edenler linç etmeye
çalışıyor, Kürt milliyetçi hareketin kuy-
rukçuları ise, kraldan daha kralcı kesi-
lerek yangına körükle gidiyorlar. 

Biz yalan yanlış bilgilerle yönlen-
dirilen, özgürlük isteyen Kürt halkına
sesleniyoruz. 

Onbinlerce insanı katledenlerle, iş-
kenceden geçirenlerle UZLAŞMAYA-
CAĞIZ...   Hırsız - Katil AKP ile UZ-
LAŞMAYACAĞIZ...  AKP ülkeye barış
getirecek diyerek aldatanlara karşı, Kürt
halkına sesleniyoruz... 6-7 Ekim’de 50
Kürt gencini, çocuğumuzu katleden
AKP'den hesap sorulsun istiyoruz. 

Biz doğru bildiğimiz ne ise hep
onu söyledik, hep onu söyleyeceğiz...
Ne ulusalcıları küstürüp uzaklaştıra-
cağız diye 'Kürdistan Kürt halkınındır'
demekten vazgeçeriz; ne birileri bize
hakaret edecek diye “barış” adı altında
süren uzlaşma politikalarını destekleriz,
ne de Amerika'yla uzlaşıp, 'Kobane'de
devrim oldu' deriz... 

Bağımsızlık, özgürlük ve sosyalizm
için, Amerika'ya ve AKP'yle uzlaşma
değil MÜCADELE diyoruz. 

Dünyanın ezilen ve direnen tüm
halklarıyla nasıl hep dayanışma içinde
olduysak, bundan sonra da öyle olmaya
devam edeceğiz... 

Yaşasın Kürt ve Türk Halkının Kar-
deşliği! 

Kürdistan Kürt Halkınındır! 
Halkız Haklıyız Kazanacağız! 

Grup Yorum 

HALKIMIZ, KÜRT HALKIMIZ!
Yalanlarla, Kışkırtmalarla, Hilelerle  

SİZİ GRUP YORUM’A KARŞI 
KIŞKIRTMAYA ÇALIŞIYORLAR
Bu Yalanlara Aldanmayın! 
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“Biz ilk defa mühür vurulmuş,

yasaklanmış kapıların önünde kon-

ser vermiyoruz. Ama bu karşılaştı-

ğımız baskıyı hep düşman cephe-

sinde görmüştük. Şimdi dostlarımız

yaptı.”( Grup Yorum elemanı Caner
Bozkurt)

Bu cümleleri, Wan’da boykot ça-
lışmaları ve siyasi linç kampanyaları
yürütülürken dinleyicileri ile buluşan
Grup Yorum, konser alanında ifade
etti. Kürt milliyetçi hareketi kendisine
ve kendi düşüncesine tabii olmayan,
alternatif olan her şeye saldırıyor.
Yalanlarla, Kürt halkını aldatmaya
çalışıyor. AKP ile uzlaşarak yürüt-
tükleri “çözüm süreci”nin gerçek-
leri Kürt halkı tarafından öğre-
nilmesin diye her türlü yola baş-
vuruyorlar. Herkes, oportünistler
gibi benim gündemim neyse onu ko-
nuşsun diyor. Benim dediğim doğru,
bunun dışında her şey yanlış diyor.
Kürt milliyetçi hareket'in peşine ta-
kılan, Marksist Leninist olduklarını
iddia eden örgütler de, artık kendi
başlarına bağımsız bir politika üre-
temez hale gelmiş, neredeyse örgütsel
bağımsızlıklarını kaybetmişlerdir. Ve

bu örgütler kraldan çok kralcı kesi-
lerek, Grup Yorum'a yönelik saldırı-
larda en önde yer alıyorlar. Başta
ESP, bu saldırıların başını çekiyor. 

Gerçekleri savunan; emperya-
lizmle, Amerika'yla AKP iktidarıyla
el ele bir barışın olmayacağını savu-
nan devrimcilere saldırıyorlar. Dünya
halklarının baş düşmanı Amerika ve
işbirlikçisi AKP iktidarı Kürt halkına
barış getiremez dediği için saldırı-
yorlar Grup Yorum'a.

Gerçekler Devrimcidir.
Gerçeğin Savaşını
Verenler Yenilmezler!

Grup Yorum Wan'da 15 Mart’ta
bir konser yapacaktı. Salon tehdit
edildi, Grup Yorum tehdit edildi, iz-
lemeye gelecekler tehdit edildi. Grup

Yorum yine de Wan'a gitti, konserini
salonun kapısında yaptı. 

Grup Yorum'un konserini engel-
leme ve Grup Yorum’u “boykot”
etmelerinin nedeni Yorum’un Tekir-
dağ’daki bir söyleşisinde “Rojava-
daki direnişin devrim olmadığını”
söylemesiydi. Bu bölgede yaşanan
katliamları, bu katliamları kimlerin
nasıl planladığını, kimlerin nasıl des-
teklediğini  defalarca anlatmıştık.
Rojava direnişinin bir devrim olma-
dığını da… 

Öncelikle bu bölgede yaşanan di-
renişin sınıfsal bir niteliği yoktur.
Yani dünyanın baş düşmanı emper-
yalizme karşı değildir. Bir hareketin
ilerici olması için, bugün emperya-
lizme karşı olması gerekir. Bunun
başka yolu yoktur. Kürt milliyetçi
hareket, Suriye'de süren saldırılara
karşı, Esad'la da ittifak yaptı, Esad'a
karşı savaşan çetecilerle de ittifak
yaptı... İŞİD'e silah veren AKP ile
de, “ortak operasyon yaptık” diye
açıklamalar yaptı. 

Grup Yorum’un söyleşisinde de-
ğindiği nokta Rojava’da gösterilen

İstanbul’da AKP, Wan’da Kürt Milliyetçileri 

Grup Yorum’u Engellemeye Çalışıyor!

30 Yıllık Tarihimiz Asla 
Başaramayacağınızın Kanıtıdır!

GRUP YORUM’A SALDIRI;

İDEOLOJİK-POLİTİK ÖNCÜLÜĞÜNÜ

EMPERYALİZMİN YAPTIĞI  İNKAR,

TASFİYE VE TESLİMİYET

SÜRECİNİN ÜSTÜNÜ ÖRTMEKTİR!

Yürüyüş
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direnişin adının siyasi olarak “dev-
rim” olmadığıydı. Ama Kürt milli-
yetçi hareket ve oportünizm başlat-
tıkları linç kampanyasıyla “Grup

Yorum Kobané devrimine küfretti”

diyerek halkı Grup Yorum'a karşı
kışkırtmaya çalıştı. Tekirdağ söyle-
şisinde bir kişinin planlı programlı
bir şekilde soru sorup bunu videoya
kaydettiğini ve anında internet ara-
cılığıyla bir provokasyon hazırladığını
gördük. Bu olayın üzerine adeta
atladı Kürt milliyetçi çevreler. Dev-
rimcilere, kendilerine alternatif olarak
gördüğü kesimlere Grup Yorum üze-
rinden saldırmaya başladı. Zaten baş-
tan beri de planlanan buydu. Grup
Yorum siyasi bir linçe maruz kaldı. 

Grup Yorum’un 15 Mart’ta
Wan’da yapılacak konser çalışmaları
6 Mart’ta başlatıldı. Tanıtım çalış-
maları başlar başlamaz HDP, BDP,
YÖDER ve YDG-H da karşı pro-
paganda çalışmalarına başladı. İn-
ternetten boykot çağrıları yapıldı.
Kimi kendilerine yakın olan televiz-
yon kanallarında program yapanlar
bu boykotu yineledi ve destekledi.
Wan’daki yerel gazeteler konserden
günler önce boykot çağrısı yaptı
ve olası bir provokasyona zemin ha-
zırladı. Wan merkezde kafeler gezi-
lip “boykot ediyoruz, afişlerini as-
mayın bunların” diye insanlar kor-
kutuldu, boykot için zorlandı. “Grup
Yorum Kobane’ye hakaret etmiş”
yalanlarıyla üniversitede, kafelerde
gezilerek öğrenciler bilet iadesine
zorlandı.

Yine konserin yapılacağı Diren
Düğün Salonu, ayrı ayrı zamanlarda
kim olduklarını da öğrendiğimiz
HDP ve YDG-H tarafından iki
defa tehdit edilerek konser engel-
lendi. 

Mezopotamya Kültür Merke-
zinden T... adlı  kişi üç adam gön-
derip salon sahibini tehdit etti. 

Düğün salonunun sahibi de eski
BDP yöneticilerindendi. Konser irtibat
telefonu olarak salon sahibinin tele-
fonu bilet üzerine yazılmıştı; bize “ir-

tibat numarası aranırsa iptal edil-

mediğini kapının önünde yapılaca-

ğını söyleyeceğim” diye söz verme-

sine rağmen bütün arayan dinleyici-
lere “iptal edildi, gelmeyin” dedi.
Salon sahibi, günlerdir telefonunun
susmadığını, konsere gelmek iste-
yenlerin aradığını da söyledi. Yani,
“Boykot” büyük bir halk kesimini
harekete geçiremedi. Ki zaten Grup
Yorum'un halkla olan bağını böyle
linçlerle, saldırılarla engelleyemezler. 

Oligarşi bunu 30 yıldır yapıyor.
Biz bu uğurda onlarca tutsak verdik.
Şehitler verdik... Yapılan bu saldırı-
larıları Kürt halkının özgürlüğü için
hareket ettiğini söyleyen bir hareketin
çaresizliği olarak görüyoruz. 

Kürt halkı da, Anadolu’daki diğer
halklar da, Grup Yorum'un direniş
şarkıları, özgürlük şarkılarıyla güçlü
bağlar kurmuştur. Kürt milliyetçi ha-
reketin Grup Yorum'a saldırmasının
bir nedeni de budur. 

Grup Yorum milyonlarca insana
sesleniyor. “Kürt Halkımız bu ya-
lanlara aldanmayın” diyor, 

“Amerika'yla uzlaşarak barış
elde edilmez, AKP halklara özgür-
lük getirmez” diyor. Grup Yorum'un
bu gerçekleri söylemesini engelle-
meye çalışıyorlar. Bunun için de, el-
lerindeki tek güç, yalan ve aldatma... 

Konseri düzenleyen Dev-Genç’li-
lerin görüştüğü HDP temsilcileri de
“haberimiz yok konuşacağız” de-
melerine rağmen bu boykotu örgüt-
leyen oldular. Yine Dev-Genç’liler
4 gün boyunca açtıkları masada do-
laylı ve direkt olarak tehdit edilerek
“Oraya gelip Yorum’u protesto ede-

bilirler, taş atabilirler, söyleyin gel-

mesinler, geldiklerine pişman ede-

ceğiz” dediler. Bilet alanlar tehdit
edildi. “Konsere gitmeyin başınıza

taş gelebilir” diyerek tehdit ettiler.
Konser salonun önünde yapılacağı
için Dev-Genç’liler yeni bir ses sis-
temi kiralamak istediler. Fakat ses
sisteminin sahibi de ayrıca tehdit
edildiği için özür dileyerek “parti
bana ceza keser” diyerek ses siste-
mini “kiralamadı”. 

Konser, Diren Düğün Salonu’nun
“kilitli” kapısı önünde devam ederken
bile yine aynı çevreler internet üze-
rinden “konser salonu önüne bir

otobüs adam gönderiyoruz, oraya

gitmeyin, başınıza taş gelebilir” de-
diler. 

Bu tür sloganların kimlere ait ol-
duğunu Türkiye halkları çok iyi bi-
liyor. 

“Grup Yorum Wan’a gelirse çı-
kamaz” dediler. Neden? Grup Yorum
kendileri gibi düşünmüyor, Kürt hal-
kını uyandırıyor diye saldırıyorlar. 

Yorum Wan’da
Yorum’u hava alanından alarak

Konteynır Kente geçen Dev-Genç'li-
ler Yorum’la birlikte halkı konsere
davet çalışması yaptılar. Alana “Kür-
distan Kürt Halkınındır, Stran Bedeng
Nabin - Gowend De Berdewambin
(Türküler Susmaz Halaylar Sürer)"
pankartları ile Dayımızın, Uğur’un,
Berkin’in fotoğrafları olan pankartlar
ve “Kürt Halkının Kurtuluşu Anadolu
ihtilalindedir, Anti-emperyalist mü-
cadelededir” pankartı asıldı.

Ortada bir ateş yakıldı. Yorum
gelenlerle önce bir halay çekti, sonra
Türkçe ve Kürtçe hitap etti.

Bütün yasaklamalara, boykota,
tehdide rağmen Yorum dinleyicileri
ile buluştu.

İNKARCI, UZLAŞMACI,

TASFİYECİLER, DEVRİM VE

SOSYALİZM ADINA TEK BİR SÖZ

SÖYLEYEMEZLER! 

FAŞİZMLE UZLAŞMAYA CAN

ATANLARIN DEVRİM VE

SOSYALİZM ADINA SÖYLEDİKLERİ

HER SÖZ DEMAGOJİDİR! HALK

AVCILIĞI YAPMAKTIR! İNKARI,

TASFİYEYİ, TESLİMİYETİ

GİZLEMEKTİR!

Kürt Milliyetçi hareketin

tüm engellemelerine rağmen

170 kişi ile Wan’da omuz omuza

halay çekip türkülerimizi söyledik.

Biz milyonlara da konser verdik.

Bizim için 170 kişi ile milyonlar

arasında fark yoktur. Biz biliyoruz ki

o 170 kişi o gün orada olamayan

binlerin temsilcisidir...
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Bütün bunlarla birlikte yapılanın
“Kobane devrim değil” demekle ala-
kasının olmadığı, bunun siyasi olarak
burada, Kürdistan’da kendinden ol-
mayana yaşam hakkı tanımama po-
litikaları olduğu anlatıldı. Konser
eylemine 170 dinleyici, Halk Cep-
heliler ve Dev-Genç’liler katıldı.
Konser Türkçe ve Kürtçe şarkılar
söylenerek devam etti. Konserde sık
sık “Türküler Susmaz Halaylar Sürer,
Biji Bıratiya Gelen” sloganları atıl-
dı.

Son şarkılar söylenirken, kitlenin
ısrarla “Dağlara Gel” şarkısını iste-
meleri üzerine konser “Dağlara Gel”
şarkısıyla sonlandırıldı. Grup Yorum
Kürt halkıyla, Kürt halkının özgürlük
mücadelesiyle özdeşleşmiştir. Otuz
yıldır Kürt halkının sesidir Grup Yo-

rum. Türkiye’de 80 sonrası ilk kez
Kürtçe türküyü Yorum söylemiş bu
yüzden tutsaklık yaşamıştır. Kimse
Kürtçe türkü okumaya cesaret ede-
mezken albümlerinin isimlerini Türk-
çe-Kürtçe olarak koymuştur. Her
konserinde Kürtçe türküler okumuş,
Kürdistan’da yaşanan katliamlara ve
acılara söyleyecek bir sözü olmuştur.
Ama Kürt milliyetçi hareket bunu
görmez. AKP ve emperyalizm ile
giriştiği barış süreci zarar görmesin
diye 6-7 Ekim’de katledilen insan-
larının bile hesabını sormazken, halkı
aldatarak “Bıji Serok Obama”, “Bıji
Amerika” sloganları atmalarını sağ-
lamışlar. Kürt milliyetçi hareket, iflas
eden politikalarının teşhir olmasından
korkuyor. 

Her şey açık… Grup Yorum üze-

rinden yürütülen linç kampanyası
aslında devrimci düşüncelere yönelik
bir saldırıdır.  Kürt halkının “barış”
masallarına inanmayıp  yeni bir mü-
cadele alanı açmalarından duydukları
endişedir. 

Bütün halkımız bilsin ki, ne Grup
Yorum susar, ne devrimciler sinerler...
“Defol Amerika” diyen, Amerika'ya
meydan okuyan Grup Yorum, Kürt
milliyetçilerinin saldırıları karşısında
geri adım atmaz. Bu kışkırtmalar
belli bir kesimi harekete geçirebilir,
ama milyonlarca Kürt halkını ömür
boyu aldatamazlar. Grup Yorum ger-
çekleri söylemeye devam edecek,
Kürt milliyetçi hareketin, Kürt halkını
aldatmasına, kışkırtmasına karşı, Ba-
ğımsızlık, Demokrasi ve Sosyalizm
türküleri söylemeye devam edecek.

Halk Okulunda
Bilmediklerimizi Öğreniyor,
Bildiklerimizi Öğretiyoruz 
13 Mart tarihinde, İkitelli Özgürlükler Derneği'nde

halk okulu çalışması yapıldı. Newroz'un ortaya çıkışını
anlatan bir yazı okundu. Yazı okunduktan sonra  çalışmaya
katılanlarla "Newroz bizim için ne anlama geliyor ?"
sorusu tartışıldı. Sorunun cevaplanmasından sonra,  New-
roz'un nasıl ortaya çıktığı, Dehak ve Demirci Kawa
anlatıldı. Dehak ve Demirci Kawa günümüzle bütünleş-
tirilerek anlatıldı. Halk Okulu’na 7 kişi katıldı.

Ataması Yapılmayan
Öğretmenler Meclisi

Ankara’da Eylem Yaptı!
Türkiye’nin dört bir yanından 14 Mart’ta Ankara’ya

gelen ataması yapılmayan öğretmenler öğrencilerine ka-
vuşmak için eylem yaptı. Hatay Ataması Yapılmayan
Öğretmenler Meclisi'nin de destek verdiği ve binlerce
öğretmenin katıldığı eylemde sık sık “Öğretmeniz
Haklıyız Kazanacağız", "Güvenceli Kadrolu Atama İs-
tiyoruz", "Koşulsuz Atama İstiyoruz", "Ücretli Köle Ol-
mayacağız” sloganları atıldı. 

Ataması yapılmayan öğretmenlerin Maliye Bakanlığı
önünde yaptıkları açıklamada “Mağdur edilen 330 bin
öğretmen için buradayız, 90 bin öğretmenin ücretli köle
olarak çalıştırıldığı bu ülkede neden kadrolu atama ya-
pılmıyor. Bizler bir an önce öğrencilerimize kavuşmak
istiyoruz” denildi. Eylemde ataması yapılmayan öğret-
menlerin durumunu anlatan skeç oynandıktan sonra
Milli Eğitim Bakanlığı'na yürüyen öğretmenler orada
da mağduriyetlerini anlatan bir açıklama yaptılar.

Kadın Olmadan
Devrim Olmaz
Devrim Olmadan
Kadın Kurtulmaz

Hatay: Halk Cepheliler 8 Mart
Dünya Emekçi Kadınlar Günü
dolayısıyla, Armutlu Mahallesi
Ahmet Atakan Sokağı’nda eylem yaptı. 8 Mart Emekçi
Kadınlar Günü'nün önemine vurgu yapan Cepheliler 8
Mart’ın “eşitlik” ve “özgürlük” sloganlarının haykırıldığı
gün olduğunu vurguladılar. Aynı zamanda kadın cinayetlerine
de vurgu yapan Cepheli kadınlar, "... vahşice katledilen
Özgecan’ın katili sapıkça düşünceleri insanlara empoze
eden sistemin ta kendisidir" diyerek, mücadele çağrısı
yaptı. Eylem  sloganlarla ardından bitirildi. Daha sonra
dernek binasında bir program düzenlendi. İki Halk Cepheli
apartman dairelerinin kapılarını tek tek çalarak annelere
karanfil verip çaya davet etti. Program 8 Mart'ın önemiyle
ilgili kısa bir konuşmadan sonra Berkin Elvan boykotu
için çağrı yapılarak başlatıldı. Programa katılan aile ve ço-
cuklar şiirler ve türküler söyleyerek programa renk kattı.
Gelen annelere karanfiller dağıtılarak Abdullah Cömert’in
doğum günü dolayısıyla ailesinin çağrısıyla katledildiği
sokaktan mezarlığa kadar anma yürüyüşü yapıldı. Yürüyüşe
Halk Cepheliler kitlesel bir şekilde destek verdi. 

Tekirdağ: Dev-Genç tarafından da 10 Mart'ta Emekçi
Kadınlar günü anması yapıldı. Anma 8 Mart’ı anlatan bir
yazının okunmasıyla başlandı. Okunan metinde kadının
kurtuluşunun sosyalizmde olduğu, kadın sorununun düzen
sorunundan ayrı tutulamayacağı belirtildi. Okunan metnin
ardından “Devrime Meşale Bizim Kadınlarımız” belgeseli
izlendi. Belgeselin ardından sohbetle anma programı sona
erdirildi.

Hatay
Yürüyüş
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Yozlaştırma Politikası,Yozlaştırma Politikası,
Emperyalizmin HalklarıEmperyalizmin Halkları

Teslim Alma PolitikasıdırTeslim Alma Politikasıdır

Kapitalizm; Müzikten Edebiyata;
Sinemadan Tiyatroya, Şiirden Resme;

Sanatın Bütün Alanlarını; Kültürü, Tarihi, 
Eğitimi, Bilimi, Teknolojiyi,
Bütün İletişim Araçlarını
Kitleleri Yozlaştırmak ve

Beyinlerini Teslim Almak İçin Kullanır

6. Bölüm
Emperyalizmin yozlaştırma politi-

kalarının hedefinde sadece yetişkinler
ve gençler yok. En kolay etki altına
alınabilecek ve savunmasız olan ço-
cuklarda var. Çocukluk dönemi, aynı
zamanda kimliğin kazanıldığı dönemdir.
Televizyon; çocukların psikolojisine,
beslenme alışkanlıklarına, zihinsel-
duygusal-fiziksel gelişimine yön ve-
rir.

Televizyon; çocuğun psikolojik
ve kültürel gelişiminde anne ve
babadan daha etkili olabilmektedir.
Bu gerçeğin farkında olan emperya-
lizm ve işbirlikçileri çocukların hem
beyinlerine hem iç dünyalarına gire-
cek tuzaklar kuruyorlar. Gelecek ku-
şakların düşüncelerini, duygularını
yönlendirecek hayali kahramanlar,
uyduruk modalar yaratırlar.

Çocukların 3-4 yaşından başlaya-
rak; 12-13 yaşına kadar günde ortalama
1-2 saat çizgi film izledikleri, erişkinler
için hazırlanan televizyon program-
larını da seyrettikleri düşünüldüğünde,
yoğun propaganda bombardımanı al-
tında kaldıkları görülür. Yapılan araş-
tırmalar sonucunda da çocukların başta
saldırgan davranışlar olmak üzere bir-
çok çizgi film kahramanını taklit ettiği
belirlenmiştir. Erkek çocuklara yönelik
şiddete dayalı  filmler olurken, kız
çocuklarına yönelik filmlerde de moda,
müzik ve gösteriş ön plana çıkarıl-
makta, bunları kullanabildikleri ölçüde
güçlü olabildikleri işlenmektedir.

Televizyonda çocuk programla-
rının içerik ve süreleri arttırılmakla
kalmamış, ayrıca dünyanın çok sayıda
ülkesinde çocuk kanalları açılmıştır.
Bu kanallarda yapılan yayınlar, halkın
değer yargılarından ve bunları yeni

nesillere doğru şekilde aktarmaktan
uzaktır. Çocuklara halk kültürü ve
halk kahramanlarımız öğretilmez, ta-
nıtılmaz ama sistemin yarattığı sanal
kahramanlar öğretilir. Ve çocuklar
Süpermen'i, Örümcek Adam’ı daha
iyi tanırlar. Onlara özenirler.

Dil, Halkın Kimliğinin,
Kültürünün İfadesidir. 
Bu Nedenle; Dildeki
Yozlaşma Aynı Zamanda
Kültürel Yozlaşmadır

Egemen sınıflar dili de çürütme-
nin, yozlaştırmanın bir aracı olarak
kullanır. Emperyalizm, girdiği her
yerde dili bozar ve tıpkı kültürü gibi
kendi dilini hakim kılmaya çalışır.
Asya’dan Afrika’ya, Ortadoğu’ya,
Balkanlar’a kadar girdiği her yerden,
dil emperyalizmi de uygulanmıştır. 

Dildeki bozulma, sığlaşma ve ya-
bancılaşma da; kültürel dejeneras-
yonun en dolaysız göstergelerinden
biridir. Dil, düşüncenin dışa vuru-
mudur. Dil-düşünce arasındaki di-
yalektik bağ hatırlandığında, emper-
yalizmin dile yönelik saldırılarının
amacı ve önemi de daha iyi anlaşılır.
Bu anlaşıldığında da kullanılan her
kavram veya iradi olarak şu veya bu
kavramı kullanmamak, kültür ala-
nındaki mücadelenin bir parçası haline
gelir.

Televizyon, radyo programların-
dan dizilerine, filmlerine, gazetelerine,
internetine kadar her türlü araçla ve
yöntemle hemen hergün yüzlerce,
binlerce küfürü, argoyu, kaba saba
konuşmayı espiri, mizah diye kanık-
satmaya çalışıyor. Reyting uğruna
değişik ağızlar kullanılıyor, kelime-

Uyuşturucu, Kapitalizmin
Halklara Karşı Kullandığı

Savaş Aracıdır!
Televizyon, Büyükleri

Dizilerle, Çocuklarımızı
Çizgi Filmlerle Yozlaştırıyor 

Dil, Halkın Kimliğinin,
Kültürünün İfadesidir.

Bu Nedenle;

Dildeki Yozlaşma
Aynı Zamanda

Kültürel Yozlaşmadır

"Özgürlük", Düzenin Halkı
Örgütsüzleştirme ve

Bireycileştirme
Demagojisidir

Emperyalizm ve İşbirlikçileri
İçin Uyuşturucu; Devasa

Kar ve Yozlaştırma Demektir

Kapitalizm, Sadece
Katlederek Değil,

Damarlarına Girerek,
Uyuşturarak, Öldürüyor 

Emperyalizm ve İşbirlikçileri;
Uyuşturucuyu Halka Karşı

Silah Olarak Kullanıyor

Fuhuş, Uyuşturucu, Kumar,
Alkol ve Her Türlü Yozlaşma;
Faşist Devletin Politikasıdır

Fuhuş; Kapitalizm İçin
Kitleleri Etkisizleştirecek Bir

Yozlaştırma Aracıdır

Cinselliği 'Ticari Sektör'
Haline Getiren Kapitalizmin

Ahlaksızlığıdır 
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lerin ifade biçimleri
değişiyor. Argo ko-
nuşmak moda haline
geliyor. Buna da
utanmadan, halkın
diliyle konuşmak di-
yorlar. Burjuvazinin
bazı dil bilimcileri,
yozlaşmanın bir
uzantısı olan argonun
dilin zenginliği ol-
duğunu bile söylü-
yorlar. Halkı görgü-
süz, cahil, oturmasını
kalkmasını konuş-
masını bilmeyen, her
şeye müstehak insanlar gibi gösterip
küçümsüyor, aşağılıyorlar. 

Diğer yandan günlük selamlaşma
ilişkilerinden kafe, restaurant, işyeri
isimlerine kadar hemen her alanda
yabancı kelimeler kullanılıyor. Bugün
gençler arasında yaygınlık kazanan
rahat ve laubali tarzlar argonun yeni
biçimlerini de içeren bir "Amerikan-
laşma" özentisidir.

Küfürün, argonun, kaba konuşma-
nın, hakaretin eğitici, öğretici hiçbir
yanı yoktur. Küfürün, argonun komik,
gülünç hiçbir yanı yoktur. Öz ve söz
birbirine bağlıdır. Dilimiz kirlenmeye
başlarsa beynimiz de kirlenecektir.
Dilimize kaynağı halk olmayan, halka
yabancı çok sayıda kelime ve kavramlar
girmiştir. Küfür, argo, kaba saba söy-
lemler, yabancı kelimeler kullanma
özentisi vb. dilimizi yozlaştırır. Dilimizi
yozlaştırmakla kalmaz; ilişkilerimizi,
düşüncemizi, duygularımızı da yoz-
laştırır. Burjuvazinin amacı da budur
zaten. Bu nedenle küfür ve argo ko-
miklik olarak görülmemeli ve kesinlikle
kullanılmamalıdır. 

Düzenin dilimize, kültürümüze
yönelik saldırısı yeni değildir. Dili-
mizin ve kültürümüzün bozulması
düzenin sistemli çabasının yarattığı
sonuçlardır. Sorun düzenin bu çaba-
sını boşa çıkarma sorunudur. Bunu
başarmanın yolu ise, bu bilinçli çabayı
nedenleriyle anlamak ve önlem al-
manın zorunluluğunu kavramaktır.

Bilinçli, sistemli bir çabayla bi-
reycileştirilen, bencilleştirilen halk
kesimleri-özellikle de gençlik-okuma
yazma faaliyetlerinden uzak tutularak,

dilini kullanıp geliştirmekten, hep-
sinden önce doğru bir tarzda kullan-
maktan uzaklaştırılmaktadır. Kitabın,
okumanın 'sakıncalı', 'tehlikeli' gös-
terildiği bir ülkede başka bir sonuç
da ortaya çıkamazdı kuşkusuz. Durum
böyle olunca elbette bu kesimler,
kendilerine televizyonlardan, gaze-
telerden sabah akşam empoze edilen
dili rahatlıkla kabul edebilir durum-
dadırlar. Bozulan dil gibi görünür
ama bozulan yalnız dil de değildir.
Çünkü dil, halkın kimliğinin, kül-
türünün somutlandığı bir şeydir. 

"Özgürlük", Düzenin
Halkı Örgütsüzleştirme 
ve Bireycileştirme
Demagojisidir

Emperyalizm, özgürlük kavramını
asıl olarak beyinlerde yok etmek
amacıyla, çeşitli çarpıtmalarla altını
boşaltmaya çalışır. Emperyalizm için
özgürlük "sömürü özgürlüğü"dür.
Emperyalizm dünya halklarını dile-
diğince sömürmeli ancak buna kimse
ses çıkarmamalıdır. Bu nedenle halka
örgütsüzlük dayatılır. Çünkü örgütsüz
halk yenilmeye mahkumdur, hiçbir
hakkını savunamaz. Halkı örgütsüz-
leştirmede, bireycileştirmede kullan-
dığı yöntemlerden biri de "özgürlük"
demagojileridir. Kendileri örgütlü
iken, halka "bireysel özgürlük"
masalları anlatırlar.

"Bireysel özgürlük" en çok ah-
lak, namus kavramları ve kültür üze-
rinden yapılan çarpıtmalarla çıkar
karşımıza. Bu özelliklere sahip ol-
manın ilkellik, çağdışılık olduğu de-

magojisi yapılarak
kendi öz kültürle-
rinden koparılıp
"bireysel özgür-
lük" adına yozlaş-
tırılır. Örneğin ka-
dınların özgürlüğü
cinselliğe indirge-
nir. 

Evlilik, bir in-
sanla ömür boyu
sürecek bir birlik-
telik, bağlılık gibi
değerler "tabu"
olarak gösterilip,
günü birlik yaşam,

ahlaksızlık, aldatma, ihanet, sadece
cinsellik üzerine kurulu birliktelikler
özendirilir. Yani düzenin anlayışına
göre, bir kadın kendi bedenini "pa-
zarlama hakkına" sahip olduğu sü-
rece özgürdür.

Bu tür yozlaştırma politikaları,
bugün en çok da gençliği etkilemek-
tedir. "Bireysel özgürlük" büyümenin,
bir birey olmanın, toplumda söz sahibi
olmanın anahtarı olarak gösterilir.
Anne-babayı, aileyi umursamamak,
dikkate almamak,  aileye, büyüklere
karşı saygısız, sorumsuz davranmak,
sigara içmek, esrar çekmek, içki iç-
mek, küpe takmak ve dilediğince ve
istediğince yaşamak "özgürlük" olarak
gösterilir. Bu şekilde, gençlerimiz,
kendi kültürlerinden, geçmişlerinden
koparılıp yozlaştırılarak, sözde, "ta-
bularını yıkmış", "zincirini kopar-
mış" sorumsuz, bireyci, bencil, ahlaki
değerlerini kaybetmiş bir gençlik ya-
ratılmaktadır.

Düzenin "bireysel özgürlük" an-
layışı böyleyken, halklara yönelik
özgürlük anlayışı, baskı, sömürü, iş-
gal, tecavüzler ve katliamlar üzerine
kuruludur. Irak'ta, Afganistan'da, Lib-
ya'da yaptıkları gibi saldırılarını giz-
lemek amacıyla da özgürlük dema-
gojisini kullanırlar. Yani emperya-
listlere göre özgürlük, sömürü ve
katliam yapma özgürlüğüdür. Başka
hiçbir şekilde özgürlüğe yer yoktur.

Uyuşturucu, Kapitalizmin
Halklara Karşı Kullandığı
Savaş Aracıdır

Emperyalizm ve işbirlikçileri,

Yürüyüş
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uyuşturucuyu da fuhuş, kumar gibi
halkları teslim almak için kullanır.
Uyuşturucu ile fuhuş her zaman yan-
yana olmuştur. Birinin yaygınlaşma-
sını her zaman diğerinin yaygınlaş-
ması izlemiştir.

Başta ABD olmak üzere emper-
yalizmin, işgal ettiği ülkelerin tü-
münde haşhaş ve ayfon üretimi hızlı
bir biçimde artmıştır. Zor kullanarak
boyunduruk altına alamayacakları
halkları kendilerine baş eğdirmek
için afyon gibi uyuşturucuları kul-
lanmışlardır. Amerika 1970'lerden
1980'lere değin siyahi radikaller ve
ilericiler ile bazı yerel hareketleri
engellemek için kokaini yoksul ma-
hallelerinde bizzat dağıtmıştır. 

Vietnam savaşı döneminde; Pakis-
tan-Afganistan üçgeninde gerçekleşen
dünyanın en büyük uyuşturucu üretimi,
yine bizzat CIA tarafından yönlendirilip
teşvik edilmiştir. Öyle ki, CIA zaman
zaman doğrudan ordu uçaklarını da
uyuşturucu taşıma işine koşmuştur.
Pakistan, CIA desteğiyle dünya eroin
üretiminin yıldızı olmuş ve bu arada
bu ülkedeki eroin bağımlılarının miktarı
da sıfır noktasından 1 milyona yük-
selmiştir.

Latin Amerika’daki bütün darbe-
lerde ve CIA’nın organize ettiği
kontra çetelerinde de yine finans
kaynağı uyuşturucudur.  İngilizler
Çin’i afyon aracılığı ile sömürmek
istemişlerdir.

IMF'nin raporlarına  göre, ço-
ğunluğu uyuşturucudan olmak üzere
her yıl dünyada aklanan kirli para
tutarı 590 milyar dolar ile 1,5 tril-
yon dolar arasında değişiyor. Ör-
nekleri daha çokça uzatabiliriz. 

Emperyalizm ve
İşbirlikçileri İçin
Uyuşturucu; Devasa Kar
ve Yozlaştırma Demektir

Uyuşturucunun iki boyutu vardır.
Birincisi, ekonomik boyutudur. Em-
peryalist tekeller için uyuşturucu,
milyar dolarlarla ifade edilen bir pazar
demektir. Emperyalist tekellerin uyuş-
turucu işini doğrudan yapıp yapma-
ması, çeşitli mafya kuruluşlarını aracı
olarak kullanmaları çok önemli de-

ğildir; sonuçta piyasaya giren o para,
tekellere gitmektedir; dahası, bir çok
ülkede de zaten bizzat devletin kontrolü
altındadır. Uyuşturucu bu sistemin
önemli bir finans kaynağıdır.

Pazarının ve elde edilen kârın
devasa ölçülerdeki büyüklüğü nede-
niyle, emperyalist tekeller ve ülke-
mizde uyuşturucuyu yaygınlaştırmak
için özel çaba sarf etmiştir. Ancak
daha belirleyici olan; uyuşturucunun
bir yozlaştırma aracı olarak kullanıl-
masıdır. Emperyalistler ve işbirlikçileri
kelimenin tam anlamıyla halkı uyuş-
turmak ve uyuşturarak yönetmek is-
temektedirler. Çünkü uyuşturulmuş
halk daha kolay yönetilir ve daha
kolay sömürülür. Hiçbir haksızlığa
tepki göstermez. Zulüm ve sömürü
düzenine karşı mücadele edemez.

Emperyalist ülkelerde de, bizim
gibi ülkelerde de kitle iletişim araç-
larıyla uyuşturucu özendirilmektedir.
Keza, uyuşturucu, her yerde kolayca
ulaşılabilir bir “ürün” durumuna ge-
tirilmiştir. Öyle bir hale gelmiştir ki
artık uyuşturucu “leblebi çekirdek”
gibi satılmaktadır. Polisin koruması
altındaki satıcılar okul kapılarında,
üniversite kampüslerinde, kantinle-
rinde, gecekondu semtlerinde, şehir-
lerin “yozlaşmayla, gayri-meşru-
lukla” özdeşleşmiş semtlerinde cirit
atmaktadır. Uyuşturucu ilk okula,
ortaokullara kadar yayılmıştır. 

Kapitalizm, Sadece
Katlederek Değil,
Damarlarına Girerek,
Uyuşturarak, Öldürüyor 

Yıllardır, ülkemizin narkotik ti-
caretinde bir "transit" ülke konu-
munda olduğu söylenmektedir. Tür-
kiye sadece transit bir ülke değil
aynı zamanda uyuşturucu üretilen,
ticaretinin merkezi olarak yapıldığı
uyuşturucu baronlarının devlet tara-
fından korunduğu bir ülkedir. 

Türkiye’de son yıllarda, özellikle
2007 ile 2013 yılları arasında, Bonzai
başta olmak üzere sentetik uyuşturucu
kullanımının yaygınlaşması, korku-
tucu boyutlara ulaştı. En acı ve en
çarpıcı sonuç ise, uyuşturucudan
ölüm oranlarında görüldü. Yapılan

araştırmalara göre Türkiye’de uyuş-
turucu kullanım yaşı 12’ye, uyuştu-
rucudan ölüm yaşı ise 14’e düştü. 

Birleşmiş Milletler'in raporuna
göre dünya nüfusunun yüzde 5'i
uyuşturucu kullanıyor. Türkiye'yle
ilgili verilerde ise esrar kullanımının
son 5 yılda 262 kat arttığı ortaya
çıktı. BM, raporu bonzai kullanı-
mındaki artışa da dikkat çekti. 

Bonzai aslında laboratuvarda bi-
limsel çalışma amacıyla, esrarın be-
yindeki etkilerini incelemek için, hay-
van deneylerinde kullanmak üzere
üretilmiş bir molekül. Bundan 3-4 yıl
önce piyasada olmayan bu uyuşturucu
madde, emperyalizm marifetiyle, son
zamanlarda ülkemizde ve dünyada
hızla yayılmaktadır. Çok tehlikeli olan
bu uyuşturucu tek seferde bile öldü-
rebiliyor. Özellikle 2000'li yıllarda
ülkemizde sıkça görülmeye başlanan
bonzai ve benzer türlerdeki uyuştu-
rucular neredeyse her yerde buluna-
biliyor. Fiyatlarının düşük olması ve
her yerde ulaşım imkanına sahip olun-
ması Bonzai'nin kullanım alanını gi-
derek yaygınlaştırıyor. Hindistan, Çin
gibi ülkelerden internet üzerinden
satış yapılıyor. Okul yanlarında hızlı
bir şekilde yayılan bu kimyasal uyuş-
turucu maddeyi 'torbacılar' öğrencilere
ve gençlere satıyor. 

Yapılan araştırmalara göre; lise
son sınıf öğrencilerinin yüzde 15'i
bu ürünü kullandığını ortaya koyuyor.
Bir ayda 300 kişinin ölümüne sebep
olacak, kullanımı yüzde 800’e varan
artış oranına ulaşacak kadar yay-
gınlaşmış durumdadır. Uyuşturu-
cudan kaynaklı ölümler Anadolu'nun
tüm illerine hatta köylerine kadar
yayılmıştır. Ama en çok ölüm yoksul
insanlarımızın bin bir umutla yaşam
mücadelesi verdikleri, göçle geldikleri
büyük şehirlerde yaşanıyor. Kapita-
lizm sadece ezerek öldürmüyor, genç-
lerin beyinlerini uyuşturarak, damar-
larına girerek eziyor, öldürüyor. 

Emperyalizm ve
İşbirlikçileri Uyuştrucuyu
Halka Karşı Silah Olarak
Kullanıyor!
Fuhuş, Uyuşturucu,
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Okmeydanı’nda Sivil Polisler Dövülerek Mahalleden Kovuldu!

13 Mart tarihinde, Okmeydanı'nda
mahalle halkının ve Halk Cephelilerin
dikkatini çeken iki kişi takip edildi.
Durdurulan iki kişinin polis olduğu
anlaşılınca mahalle halkıyla beraber
dövülerek teşhir edildiler. Katiller
neye uğradıklarını şaşırarak mahal-
leden kaçtılar.  Yedikleri dayağı ve
kovulmayı hazmedemeyen katiller

15 dakika sonra 3 akreple mahalleye
girip,  Hasan Ferit Gedik mahke-
mesine çağrı için açılan masaya gaz
bombası attılar. Ardından Sibel Yalçın
Parkı'na saldırarak plastik mermi
sıktılar. Akreplere soda şişeleriyle
ve sloganlarla cevap verildi.  Ma-
halleyi terörize etmek isteyen katiller,
amaçlarına ulaşamadılar.

Yürüyüş

22 Mart
2015
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Kumar, Alkol ve Her
Türlü Yozlaşma Faşist
Devletin Politikasıdır

Uçucu kullanma yaşı 11'e, esrara
başlama yaşının 12-13'lere, eroin,
ecstasy gibi "ağır" maddeleri kullanma
yaşının 14'e indiği, hap, tiner, bali,
esrar, eroin veya benzeri uyuşturu-
cuları kullananların sayısının 5 mil-
yona ulaştığı bir ülkede yaşıyoruz.

Bu bataklığı yaratan, halkı yoz-
laştıran kapitalist sistemdir. 12 yıllık
AKP iktidarıdır. Halkı aldatarak,
halkı zehirleyerek iktidarını sürdür-
mek istiyor. Halkın beyni uyuşsun,
birbiriyle kavga etsin, ama mücadele
etmesin istiyor. 'İslamcı', 'muhafa-
zakar' AKP iktidarı boyunca, fuhuş,
uyuşturucu, kumar katlanarak artmaya
devam etti. Sadece uyuşturucu değil,
Türkiye’de alkol tüketimi de korkunç
boyutlarda arttı. Tekirdağ’daki rakı
üreten fabrika sayısı 9 kat artış gös-
terdi. Türkiye İslam ülkeleri arasında
en çok içki tüketen ülkeler sırala-
masında ikinci ülke oldu.

AKP,  halkı uyuşturmak, yozlaş-
tırmak için uyuşturucunun serbestçe
dolaşmasına izin veriyor. Uyuşturucu
mafyalarına yapılan operasyonlar sa-
dece göz boyamak içindir, göster-
meliktir. AKP, gençleri uyuşturucudan
kurtaramaz, çünkü  uyuşturucu çe-
telerini koruyan kollayan AKP ikti-
darıdır. Halkın düzene karşı ayak-
lanmasını, hakkını aramasını engel-
lemek için uyuşturucunun yaygın-
laşmasına izin veriyor. Uyuşturucuyla
mücadele merkezleri(AMATEM),
“kar elde etmiyor” gerekçesi ile
kapatılıyor. 

Uyuşturucu satıcıları, çeteciler
serbest geziyor, uyuşturucuya karşı
mücadele eden devrimciler yıllarca
hapishanelere konuyor. Devrimcilerin
yıllardır uyuşturucuya ve her türlü
yozlaşmaya karşı verdiği mücadelenin
karşısına devletin polisi, jandarması,
mahkemeleri çıkıyor. İşkenceye, göz-
altına, yıllarca tutsaklığa rağmen
devrimciler, uyuşturucuya ve her
türlü yozlaşmaya karşı mücadeleye
devam ediyorlar.

Fuhuş, uyuşturucu, kumar, alkol...
vb. her türlü yozlaşma faşist devletin
politikasıdır. Uyuşturucuya karşı ger-
çek anlamda mücadele veren tek güç
devrimcilerdir.

Fuhuş, Kapitalizm İçin
Kitleleri Etkisizleştirecek
Bir Yozlaştırma Aracıdır
Cinselliği 'Ticari Sektör'
Haline Getiren
Kapitalizmin
Ahlaksızlığıdır!

Fuhuş, yani insanların bedenlerini
para karşılığı satmasının tarihi oldukça
eskiye dayanır. Feodal dönemde, ge-
nelev benzeri yerlerin oluşmaya baş-
ladığı da bilinir. Ama fuhuş da dahil
olmak üzere cinselliği başlı başına
"ticari bir faaliyet alanı" haline
getiren kapitalist sistemdir. 

Fuhuş ekonomik, sosyal, kültürel
olarak kapitalizmin yarattığı bir so-
nuçtur. Fuhuş sektörü milyon dolar-
lara ulaşan bir pazara sahiptir. Halk-
ların ahlaki değerlerine yönelik sis-
temli bir yozlaştırma aracıdır. Fuhuş,
halkları aşağılama ve onursuzlaştırma

aracıdır. Fuhuş, halkların onuruna
saldırıdır ve bu emperyalistlerin "en
iyi bildiği" saldırı türlerinden biridir.  

Genelevler, pornografi, çocuk fu-
huşu, cinselliğin tatminine yönelik
özel işletmeler, cinsellik üzerine basın
yayın ürünleri, bütün bunlar saklı
gizli değildir. Bunlar, kapitalizmin
yasal kurumları, yasal ticaret alan-
larıdır. Çocuk fuhuşu için yapılan
uluslararası turizm turları, dünyanın
tüm kapitalistlerinin ve polisinin bil-
gisi dahilindedir. Kapitalizm, fuhuş
konusunda öyle bir bataklık içindedir
ve fuhuşu meşrulaştırıcı, yayıcı rolü
o kadar açıktır ki, emperyalistler sık
sık bu konuda ne kadar ciddi müca-
dele ettiklerine dair şovlar yapma
ihtiyacı duyarlar.

Cinsellik, kapitalizm için bir soy-
gun ve sömürü alanıdır. Böyle olduğu
için de, cinselliği kışkırtmak, saptır-
mak, hayvanileştirmek, tüketim nes-
nesi haline getirmek, kapitalist için
daha fazla kâr demektir. Kapitalizm,
fuhuşu bir çok alt kollara ayırmıştır.
Genelevler, pornografi, çocuk fuhuşu,
cinselliğin tatminine yönelik özel iş-
letmeler, cinsellik üzerine basın yayın
ürünleri vs. Dünya çapında internette
100 bini aşkın çocuk pornografisi
sitesi bulunmaktadır. Ve en önemlisi
bu sitelere herkes kolayca ulaşmak-
tadır. Bunların engellenememesi diye
bir şey söz konusu değildir. Bunlar
"striptiz klüpleri", "masaj salonları"
ve benzeri adlar altındaki fuhuş mer-
kezleri ve "yasal işyeri" statüsünde-
dir.

Devam Edecek

Arşiv



1) Sendika Nedir? 
Sendika işçi sınıfının ekonomik-

demokratik hak ve çıkarlarını koru-
mak için biraraya geldikleri mücade-
le araçlarıdır. 

2) Patron Sendikacılığı
Nedir? İşçi Sınıfına
Zararları Nelerdir? 

Patronun ne anlama geldiğini bil-
meyenimiz yoktur. Sözlük tanımı
şöyledir: "İş veren, iş sahibi, emrin-
de işçi çalıştıran kimse." 

Sendika ve patron tanımlarına ba-
kıldığında iki ayrı sınıfı temsil eden, sı-
nıf çıkarları için çalışan kesimleri gö-
rürsünüz. Kapitalist sömürüde gerçek
budur. Ancak ülkemizdeki sendika yö-
neticiliğinde patronlaşma yaşanmakta,
başkanlar, yönetim kurulları, işçi sını-
fının temsilcisi olarak değil, adeta iş-
verenin -ister devlet ister özel sektör ol-
sun- birer elemanı, ajanı gibi çalış-
maktadır. Ortaya çıkan bir anlaşmaz-
lıkta, direniş ve grevde, toplu sözleşme
vb. süreçlerinde işçilerden, memur-
lardan yana değil işverenden yana
olurlar. Adeta onlar da birer patron gibi
hareket ederler, işçileri patronun çı-
karları karşılığında satarlar.

3) Sınıf Sendikacılığı,
Devrimci Sendikacılık
Nedir? 

Devrimci sendikacılık aynı za-
manda sınıf sendikacılığıdır. Devrim-
ci sendikacı, işçi sınıfının çıkarları
için mücadele eder, patron sendikacı-
lığına ve sarı sendikacılığa, sınıf çı-
karına ters düşen örgütlenme vb. an-
layışlara karşı çıkar. Ekonomik-de-
mokratik taleplerin elde edilmesi için
mücadele ederken de işçi sınıfının

kurtuluşunun sosyalizmde
olacağının propagandasını
yapar... Çünkü işçi sınıfının
çıkarları sosyalizmdedir. Bu
bilinç her koşulda canlı tu-
tularak, işçilere taşınıp, eği-
time çevrilir, sınıf duruşu
kazandırılır. Devrimci sen-
dikacılık işçi sınıfının eko-
nomik-demokratik müca-
delesini anti-emperyalist,
anti-oligarşik devrim mü-

cadelesinin bir parçası olarak ele alan
sendikacılık anlayışıdır. 

4) Sendikalar Politik
Mücadelenin Merkezi
Sayılabilir Mi? 

Hayır! Özellikle bu anlayış reformist
düşünceye sahip, iktidarı hedeflemeyen,
düzeniçi çözümlerle yetinenlerin anlayış
biçimidir. "İşçici" diye öne çıkar "üre-
timden gelen gücü kullanma" şeklinde
demagoji yapar, özünde ekonomist, pa-
sifist, risksiz ve işçi sınıfı mücadele ru-
huna uygun düşmeyen pratikleriyle
işçi sınıfına da ihanet ederler. 

Sendikalar politik mücadeleyi ta-
mamlayan bir araçtır. Politik müca-
deleyi esas olarak proleteryanın ideo-
lojisi ile donanmış bir parti yürütür.
Parti-Cephe buna örnektir. 

5) İşçi Sınıfı Mücadelesi
ile Sendikal Mücadele
Ayrı Şey midir? 

Ayrı şey değildir. Sendikal müca-
dele kendi içinde ekonomik-demo-
kratik hakların elde edilmesini kapsar.
Bunu yaparken elbette işçi sınıfına
önemli kazanımlar sağlar. Ancak
ideolojik ve politik mücade yönüyle
işçi sınıfına katacakları sınırlıdır. 

Neden mi? Mahir Çayan bu duru-
mu şöyle açıklar: "Proleteryanın sınıf
savaşı, ideolojik, ekonomik ve politik
olmak üzere üç cephede birden cere-
yan eder. Burjuva ideolojisine ve sap-
tırmalarına karşı proleteryanın dev-
rimci savaşı ideolojik bir savaştır.
İşçi ve emekçi sınıflarının hayat ve ça-
lışma şartlarını düzeltme şeklindeki
günlük mücadele ekonomik mücade-
ledir. Direk gerici sınıfların yönetimini
hedef alan mücadele ise politik sa-

vaştır. 
Politik mücadele, devrimci ya-

yınla yapılan politik propaganda-
dan, politik nitelikli kitle gösterile-
rinden, politik grevlere ve de gerilla
savaşına kadar çeşitli biçimlerde ce-
reyan eder" (Bütün Yazılar, syf :
446) 

6) Reformistlerin,
Oportünistlerin
Sendikalara ve
Patron Sendikacılığına
Bakışı Nedir?

Tamamen kendi çıkarlarına göre
bir bakışa sahiptirler. Sınıf ideolojisini
reddeden veya çarpıtan patron sendi-
kacılığını yaratan, işçi sınıfı müca-
delesine ihanet eden, işçileri satan bu
kesimlerdir. İktidar iddiası taşıma-
dıkları için, oligarşinin işçi sınıfına
karşı saldırılarına dik duramazlar.
İşçi sınıfı ideolojisiyle hareket et-
medikleri için sürekli yanar döner pra-
tik sergilerler. Zoru gördüklerinde
kaçmanın bile teorisini yaparlar. 

Oligarşinin işçi düşmanı politika-
larının hayat bulmasını açlık ve sefalet
ücretine işçileri mahkum etmesinin bir
nedeni de reformist ve oportünistle-
rin bu sendikal anlayışlarıdır. 

Özünde hepsinin amacı aynıdır. İş-
çileri düzene yedeklemek, düzene
hizmet ederken kendi çıkarlarını sağ-
lamak, devrimden yana olan her şeyi
yok edip rahat yaşamaktır. 

7) Sendikasızlaştırma
Saldırıları Nedir?
Patron Sendikacıların
Bu Saldırıda Payı Nedir? 

Sendikasızlaştırma saldırısını ik-
tidar yürütür. Sendikal haklar yasalar
ile belirlenmiş olsa da baskı uygular.
İstemediği sendikaya üye olanları
tehdit eder. İşlerini zorlaştırır, bölüp
parçalamaya, zayıflatmaya, çıkardığı
yasalarla sendikalaşmanın önünü ka-
patmaya çalışır. 

Patron sendikacılığınında etkisi ben-
zerdir. Onlarda üyelerini istedikleri sı-
nırda tutmaya, örgütsüzleştirme saldı-
rılarına boyun eğmelerine, tabanda olu-
şabilecek tepkileri önlemeye çalışır ve

Ta�rih�ten,�bi�lim�den,�
ön�der�le�ri�miz�den,�ge�le�nek�le�ri�miz�den
öğ�ren�dik�le�ri�mizle�güçleneceğiz
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en nihayetinde oligarşinin örgütsüz-
leştirme saldırısının ortağı olurlar. 

8) Sendikalar
Düzen Partilerinin Arka
Bahçesi Midir? 

90'ların ortalarından itibaren sendi-
ka başkanları ve yönetimlerinin rolü bu
olmuştur. Öyle ki sendikalar seçim
dönemleri milletvekili olmak ya da ken-
dilerine yakın gördükleri düzen parti-
lerinin çıkarlarına hizmet etmek için öne
çıkarlar. Böyle olduğu içinde millet-
vekili olduğu partinin belediyesinde ya-
şanan bir işçi mücadelesinde sendika
olarak da o sendikadan milletvekili ol-
muş biri olarak da işçi sınıfının yanın-
da bulunmazlar. 

İktidara yakın olan iktidara karşı,
muhalefette olan muhalefete karşı
gelmez, mücadele yürütmezler. 

9) İşçi Meclisi Nedir?
Patron Sendikacılığına
Karşı İşçi Meclisinin
Önemi Nedir?

İşçi meclisi, işçilerin kendi ken-

dilerini yönettikleri, söz ve karar
haklarının olduğu taban örgütlenme-
leridir. Oligarşinin yasaları ile değil,
işçilerin kendi meşruluklarıyla kuru-
lan öz örgütlenmelerdir. 

İşçi sınıfı, meclisleri aracılığıyla
bir karar aldığında, direniş, grev, iş-
gal vb. örgütlü bir şekilde hareket edi-
lip kazanımları daha hızlı ve kalıcı
olarak elde edebilecektir. 

İşçi mücadelesinde sendika baş-
kanları, yöneticiler değil işçiler, işçi
komiteleri söz sahibi olacak, karar ala-
cak onu hayata geçirecek, istediği
eylem şeklini uygulayabilecektir. 

İşçiler gerektiğinde işçi meclisle-
rinin kararıyla sendika yönetimini
değiştirebilecektir. Bu anlayış patron
sendikacılığının hiç bir koşulda oluş-
mayacağınında güvencesidir aynı za-
manda. 

10) Patron Sendikacılığı-
na Karşı Temel Mücadele
Yöntemleri Ne Olmalıdır? 

Cevabımız devrimci sendikacılı-
ğı, sınıf sendikacılığı anlayışını hakim
kılmak, günümüz ve geleceğin temel

organları olan işçi meclislerini ve
işçi komitelerini hayata geçirmektir. 

Neden böyle olmak zorundadır?
İki örnekle somutlayalım. 

Soma'da katledilen 307 işçinin
sorumlusu her ne kadar devlet ve pat-
ron olsa da, madende örgütlü olan sen-
dikada onlar kadar sorumluluk sahi-
bidir. İşçilerin ortaya koyduğu tepki
sonucu yönetim olarak istifa etmek
zorunda kaldılar. 

Yine geçtiğimiz günlerde 445 gün
süren Yatağan işçilerinin direnişi var-
dı. Termik Santral yapımına karşı di-
renen, özelleştirmeye karşı olan işçi-
lerin direnişi, Tes-İş ve Maden-İş
Yatağan şubelerinin işçileri satmasıyla
sonuçlanmıştır. 

Patron sendikacılğını en çıplak an-
latan iki örnek ölümümüze de ölecek
olmamıza da yol açan nedenlerdir. 

İşçilerin sırtında kene gibi dolaşan
patron sendikacılığına son vermek,
devrimci sendikacılığı hakim kılmak
için işçiler olarak DİH (Devrimci
İşçi Hareketi) öncülüğünde meclis-
lerde örgütlenmek, mücadele etmek
kaçınılmazdır... 

Devrimci İşçi Hareketi her cumartesi Un-
kapanı Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Kuru-
mu önünde “Çalışırken Ölen Ve Sakat Ka-
lan İşçiler İçin Adalet İstiyoruz" talebi ile
oturma eylemi yapıyor. Bu hafta 14 Mart'ta
yapılan oturma eyleminde yoldan geçen he-
men herkes destek oldu. Kimileri kısa süreli
de olsa işçilerin yanlarında durdu ve kimi-
leri fotoğraf çekip sosyal medyada payla-
şacağını ifade etti. Oturma eyleminde oku-
nan açıklamanın ardından bildiri dağıtımı ya-
pıldı. Unkapanı’ndaki eylemin ardından
Kocamustafapaşa Dayanışması'nın aynı ta-
leple kendi mahallelerinde yaptıkları eyle-
me destek amaçlı gidildi. Her cumartesi ya-
pılacak oturma eylemine çağrı yapıldıktan sonra eylem bi-
tirildi.

İşçiler Fabrika Servislerini Durdurarak
Bildirileri Aldılar

Çalışırken ölen işçiler için adalet talebini halka du-
yurmak için 15 Mart'ta İstanbul’un sanayi semtlerinden

Kıraç Kuruçeşme’de toplu bildiri dağıtımı yapıldı. İşçi-
lerin bildirilere ve çalışmalara destekleri yoğun oldu. Fab-
rika servisleri durarak bildirileri aldılar.  “Kaza Değil Kat-
liam! Adalet İstiyoruz!”, “İşçiyiz Haklıyız Kazanacağız!”,
“İş Kazası Değil Katliam!” sloganları atıldı. Bildiri da-
ğıtımının ardından bir sonraki Cuma Gebze'de bildiri da-
ğıtımının yapılacağı duyurularak bitirilen eylemde 2000
bildiri halka ve işçilere ulaştırıldı.

Çalışırken Ölen ve Sakat Kalan İşçiler İçin Adalet İstiyoruz!Çalışırken Ölen ve Sakat Kalan İşçiler İçin Adalet İstiyoruz!
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Sevgili Devrimci Okul Okurları
Merhaba;

Emperyalizmin ve işbirlikçilerinin
dünyayı kan gölüne çevirdiği, halk-
ları açlığa, yoksulluğa, adaletsizliğe,
yozlaşmaya mahkum ettiği bir dö-
nemde yaşıyoruz. Böylesi bir dö-
nemde DEVRİM için savaşıyoruz.

Vatanımızın bağımsızlığı, halkı-
mızın özgürlüğü için sürdürdüğü-
müz devrim ve sosyalizm mücadele-
mizde en büyük bedelleri göğüslerken
bir an olsun tereddüt etmedik.
"Kurtuluşa Kadar Savaş"
şiarımızdan bir an olsun vaz-
geçmedik.

Karşı devrimin en alçakça
saldırılarını, tecrit ve kuşat-
malarını yaşarken, hemen her-
kes tasfiyecilik ve teslimiyet
rüzgarlarına kapılıp sağa sola
savrulurken, biz "bayrağımız
ülkenin her yanında dalga-
lanacak" diye haykırıyorduk.
Silah bırakmak için yarışıldı-
ğı, bayraklardan orak-çekiçle-
rin çıkarıldığı süreçlerde biz
"dünyayı bir kez de Türki-
ye’den sarsacağız" inancı-
mızı büyüttük.

Bugün bize "milyonları
örgütleyeceğiz" dedirten de aynı
inanç, ideolojik sarsılmazlık, kendi-
mize ve halkımıza duyduğumuz sı-
nırsız güvendir. Tarih, kendi ideolo-
jisine ve halkına, halkın gücüne inan-
mayanların emperyalizme ve faşizme
karşı tutarlı bir şekilde savaşamaya-
caklarının örnekleriyle doludur.

Marksist-Leninistler, gerçek ve
yenilmez  tek gücün HALK olduğu-
na inanırlar. "Gerçekten yıkılmaz
olan kale nedir" sorusuna Mao şöy-
le cevap veriyordu:

"Kitlelerdir; devrimi gerçekten ve

içtenlikle destekleyen ve milyonlar-

ca ve milyonlarca halktır. Ne olur-

sa olsun hiçbir gücün ezemeyeceği

gerçekten yıkıl-

maz kale işte bu-

dur"

Kendi gücüne
ve halka güven-
meyenler, kaçınıl-
maz olarak sırtla-
rını bu yıkılmaz
kale yerine "ka-

ğıttan kaplan" olan emperyalizme
dayamaya sürüklenirler ve nihaye-
tinde düzene biat ederler.

––Devrim
Kitlelerin Eseridir

Tarihte kitlelerin örgütlü savaşımı
olmaksızın gerçekleşmiş bir devrim
yoktur, olması da mümkün değildir.
Mahir’in tanımıyla söylersek: "Dev-

rim, halkın devrimci girişimiyle 'aşa-

ğıdan yukarıya' mevcut devlet ciha-

zının parçalanarak politik iktidarın

ele geçirilmesi ve bu iktidar aracılı-

ğıyla yukarıdan aşağıya daha ileri bir

üretim tarzının örgütlenmesidir"

İşte bu nedenledir ki, halk kitle-
lerinin bilinçli ve örgütlü mücadele-
si olmaksızın devrim gerçekleşemez.

Eskiyi yıkıp yeniyi kuracak olan
halktır. Halk en özlü tanımıyla: çı-
karları devrimde olan ve bu düzenin
ezip sömürdüğü kitlelerdir. Daha ay-
rıntılı bir tanım yapacak olursak:
"Halk sınıf ve tabakaları şunlardır:

Türk, Kürt ulusundan ve tüm milli-

yetlerden başta işçi sınıfı olmak üze-

re, yoksul ve orta köylülük, tüm ça-

lışanlar, şehir ve kır küçük üretici-

leri, esnaflar, sanatkarlar, memur-

lar, öğrenciler, aydınlar, ulusal de-

ğerlerini kaybetmemiş, ülkesinin

bağımsızlığını ve halkın özgürlü-

ğünü isteyen, sömürü ve zulme kar-

şı olan herkestir"

Devrimci halk iktidarı için savaşan
hareketimiz halkı böyle  tanımlamıştır.

Devrimimiz esas olarak bu güçlere
dayanmaktadır. Açıktır ki; devrimin
gerçekleşebilmesi için şartlar ne ka-
dar uygun olursa olsun, startejimiz ne
kadar doğru olursa olsun, eğer ki halk
kitlelerine ulaşıp örgütleyip savaştı-
ramıyorsak devrimin yapılabilmesi
mümkün değildir.

"Politika kitleler ve silahla ya-
pılır" diyor Dayı... Hangi alanda
olursak olalım, bu şiar elimizdeki en

şaşmaz pusuladır.
Bütün devrimci eylem ve

faaliyetimizin iki temel ama-
cı vardır: Halkı örgütlemek ve
savaşı büyütmek. Bunlara hiz-
met etmeyen her çalışma ana
halkadan uzaklaşıyor demek-
tir. Her adımımız halk kitle-
lerine ulaşmayı, onları devrim
saflarına kazanmayı ve kendi
iktidarımız için savaşa kat-
mayı hedeflemek zorundadır.

"Olanak, güç her şey kit-

lelerdedir. Kitlelere gitme-

yenler hiçbir şeye sahip ola-

mazlar. Giderek umutsuz, id-

diasız, yorgun olurlar" diyor
Dayı. Bugün birçok refor-
mist-oportünist örgütün ya-

şadığı tam da budur.  Yılgınlaşmış,
meşruluk ve iddialarını yitirmişlerdir.
Bugün içinde bulundukları düzeniçi-
leşmenin-çürümenin temel nedenle-
rinden birisi de halka ve kendi güç-
lerine karşı inançlarını, umutlarını yi-
tirmiş olmalarıdır. Düzenin seçimlerle
değişmeyeceğini bildikleri halde hem
kendilerini hem de kitleleri kandıra-
rak "birlik"lerden, seçimlerden bah-
sederler. Aksi durumda savaşmaları
gerekir ki bunun için gerekli olan cü-
ret ve inançtan yoksundurlar.

Tasfiyecilik, teslimiyet, uzlaşma-
cılık ve legalizm bataklığında çırpı-
nan bu kesimler oligarşinin değir-
menine su taşımaktadırlar. Bir yazı-

Halka Güvenimizin
Mayasında Kendimize

ve İdeolojimize
İnanç Vardır

Halka Güvenmeyenler
Devrim İçin

Savaşamazlar

Ders:Halka Güven
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sında şöyle diyordu Dayı:
"Halkların devrimci sava-

şını örgütlemeyenler, halkla-
rı silahlandırmayanlar, faşizm
karşı devrimci savaşı tüm
şiddetiyle sürdürürken barış
diyenler açıkça ve resmen
halkın meşru savunma hak-
kını dahi elinden almak iste-
mektedirler. "Ümitler, Nihat-
lar katlediliyorken; Robos-
ki’nin, Berkinler’in katilleri
yargılanmıyorken, her gün
onlarca insan işkenceden ge-
çirilip tutsak ediliyorken, "ba-
rış"tan, "çözüm"den bahset-
mek faşizme karşı direnmemenin
teorisini yapmak, katillerimizi alkış-
lamak, oligarşiye hizmet etmektir.

––Devrim İçin
Savaşmayana
Sosyalist Denmez

Emperyalizme-faşizme karşı sa-
vaşmayan, düşmana darbeler vur-
mayan, halkı karşı-devrimin şiddeti
karşısında örgütleyip silahlandırma-
yan siyasetler; devrimci, sosyalist, ko-
münist, yurtsever olma sıfatını kay-
betmiştir. Bugün dost-düşman kim
birbirine karıştıran, anti-emperyalist
söylem ve pratikten uzaklaşmış, dü-
zene yedeklenen bir sol vardır.

"Ezilen bir sınıf silah kullanmayı

öğrenmek ve silah edinmek için

çaba göstermiyorsa köle muamele-

si görmeyi hak ediyor demektir" di-
yordu Lenin. Bundan dolayıdır ki, tüm
dünya devrim  mücadelelerinde ol-
duğu gibi Türkiye halklarının dev-
rimci savaşı da cüret ve meşrulukla
halkları örgütleyerek, silahlandıra-
rak büyüyecektir.

Tarih sayısız kez ispat etmiştir ki,
savaşta belirleyici olan silahların
gücü değil, insandır. Haklılıktır. İnanç
ve moral güçtür. Halk ve vatan için sa-
vaşanlar, yaratıcılıkları ve fedakar-
lıklarıyla her şeyi düşmana vuran
bir silaha çevirmesini bilmişlerdir.
Böyle olduğu içindir ki, Berkinler’in
kızıl fularları ve sapanları da bir
avuç kömür ve ekmek de, Alişanlar’ın
bedeni de, Muharremler’in cüreti de
adaletsizliğe ve zulme mahkum edi-

len halkımızın elindeki silahlardır.
Şehitlerimiz, ideolojimize ve hal-

kımıza güvenimizin de ete kemiğe bü-
rünmüş halleridir. Kendimize, ideo-
lojimize güven ile halkımıza inancı-
mız tek ve bir bütün haline gelmeli-
dir. Bağrından Gülsüman ve Şenay-
ları; Canan ve Zehraları; Erdal ve Ha-
san Selimler’i; Hasan Ferit ve Çuha-
darlar’ı, Berkinler’i çıkaran bir halk
yenilmezdir.

Halkımıza güvenimiz bu süreçte
bu nedenle somuttur, bilimseldir.
Halkların kanıyla yazılan sınıflar
mücadelesinin tarihi bize halka inan-
maksızın zaferi kazanmanın mümkün
olmadığını öğretmektedir. Tarihi ya-
zan ve zaferler yaratan halktır. Tari-
hin ve bilimin yasaları bizden, ezi-
lenlerden yanadır. "Yalnızca halka

güvenen, halkın yaratıcı gücüne

güvenen, halkın yaratıcı gücünü

keşfetmeye çalışan galip gelecek ve

iktidar olacaktır" diyen Lenin’in
sözleri rehberimizdir. Halk denizinin
sınırsızlığını ve zenginliğini biliyor,
buna ulaştıkça yenilmez olacağımıza,
yeni zaferler kazanacağımıza ve ni-
hayetinde iktidarı alacağımıza inanı-
yor ve bu inançla savaşıyoruz.

––Zaferin Yolu
Halkı Örgütlemekten
Savaştırmaktan Geçiyor

Savaşı örgütlemenin ve geliştir-
menin, halk örgütlülüklerini yaygın-
laştırmanın, kitleselleştirmenin çok
güçlü bir zemini vardır. Her şeyiyle
çürümüş ve yozlaşmış bu düzenin ku-
rumlarına halkın çok büyük bir kesi-

minin hiçbir güveni kalma-
mıştır. Açlık, yoksulluk, iş-
sizlik, işçi katliamları...her
geçen gün çoğalmaktadır.

Hırsızlığı, katilliği tescil-
lenmiş olan AKP faşizminin
saldırılarına, talan ve rant po-
litikalarana karşı halkımız bir-
çok bölgede kimi zaman di-
renişler örgütlüyor, militanca
direniyor, doğasına-toprağı-
na-evine sahip çıkıyor. Ör-
gütsüz olsa dahi iktidarla ça-
tışıp geri adım attırabiliyor. On
milyonlarca insanımız "bu
düzende adalet yok" diye

haykırıyor.
İşte böylesi bir süreçte, adalet

için örgütlenmenin ve hesap sorma-
nın meşruluğu tartışılmazdır. Adalet
için örgütlenmenin ve hesap sorma-
nın meşruluğu tartışılmaz bir hal al-
mıştır.

Halkımızın öfkesini örgütlemez ve
kalıcı hale getiremezsek zamanla sö-
necek ve düzeniçi kanallara akacak-
tır. Görevimiz düzene öfkeli ve dü-
zenden umudunu kesmiş milyonlara
ulaşmaktır.

Devrimci savaşı büyütmek için
hergün daha çok kapıyı çalmalıyız.
Daha çok işyerine, okula, köye, ilçe-
ye.... ulaşmak için; daha geniş kitleleri
örgütlemek için seferber olmalıyız. 

Halka gitmek, devrime yürümek-
tir. Halkı örgütlemek devrimi örgüt-
lemektir. Halkı örgütlemekten vaz-
geçmek, halka güvenmemek dev-
rimden vazgeçmektir.

Biliyoruz ki halk en durgun, en
suskun göründüğü anda bile yüre-
ğindeki öfkeyi büyütür, bağrında
yeni isyanların tohumlarını besler.
Şeyh Bedreddinler’i, Seyid Rıza-
lar’ı, Pir Sultanlar’ı, Mahirler’i, Da-
yılar’ı.... bağrından çıkaran halkı-
mızla yeni destanlar yaratacak, yeni
zaferler kazanacak, Devrimci Halk İk-
tidarını kuracağız.

Halkı savaştırmak, savaşı halk-
laştırmak adalet için yanıp tutuş-
maktır. 

Sevgili okurlar;
Haftaya başka bir konuda görüş-

mek üzere..
Hoşçakalın..

Biliyoruz ki halk en durgun,
en suskun göründüğü anda bile

yüreğindeki öfkeyi büyütür,
bağrında yeni isyanların

tohumlarını besler.
Şeyh Bedreddinler’i, Seyid Rızalar’ı,

Pir Sultanlar’ı, Mahirler’i,
Dayılar’ı.... bağrından çıkaran

halkımızla yeni destanlar
yaratacak, yeni zaferler

kazanacak, Devrimci Halk
İktidarını kuracağız.
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AKP “İç Güvenlik” yasa
tasarısını sözde geri çekti. Sözde
diyoruz çünkü tasarıda bulunan
halka yönelik saldırılar içeren
maddelerin büyük çoğunluğu
meclisten geçti. 

TBMM Genel Kurulu’nda
görüşmelerin başladığı tarihten,
yasa paketinin geri çekildiği ta-
rihe kadar olan üç haftalık süre
içinde; İç Güvenlik Paketi olarak
bilinen, Polis Vazife ve Salahi-
yetleri Kanunu ile Bazı Kanun
ve Kanun Hükmünde Kararna-
melerde Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun Tasarısı'nın 67 maddesi
kabul edildi. Meclisten geçirilen mad-
delerin bazıları şu şekilde; 

Mevcut yasalara göre bir kişinin
üstü, eşyası, aracı hakim kararı ol-
madan aranamaz. Meclisten geçirilen
yasaya göre, kolluk amirinin sözlü
emriyle bile kişinin üstü, eşyası, aracı
aranabilecek. 

Yasaya göre; elle dıştan kontrol
hariç, kişinin üstü ve eşyası ile aracının
dışarıdan bakıldığında içerisi görün-
meyen bölümlerinin aranması; İçişleri
Bakanlığı'nca belirlenecek esaslar da-
hilinde mülki amirin görevlendireceği
kolluk amirinin yazılı, acele hallerde
sonradan yazıyla teyit edilmek üzere,
sözlü emriyle yapılabilecek. Kolluk
amirinin kararı 24 saat içinde görevli
hâkimin onayına sunulacak. 

Koruma Altına Alma
Adı Altında Keyfi Gözaltı
İşlemleri Yapılacak

Yasanın ifadesine göre; polis, baş-
kalarının can güvenliğini tehlikeye
düşürenleri, fiilleri ayrı bir suç oluş-
turmadığı takdirde, kişinin can gü-
venliğinin sağlanması bakımından
koruma altına alabilecek ya da olay
yerinden uzaklaştırabilecek. 

Polis sadece, "müşteki, mağdur
ve tanıkların istemesi halinde"
evde veya iş yerinde ifadelerini ala-
bilecek. 

Böylelikle, devrimci demokratları,
muhalifleri cezalandırmak için iste-

dikleri kadar yalan ifade, gizli tanık
yaratılabilecek. 

Polise Doğrudan
Vur Yetkisi Verilecek

Yasaya göre; polis, kendisine
veya başkalarına, iş yerlerine, ko-
nutlara, kamu binalarına, okullara,
yurtlara, ibadethanelere, araçlara, ki-
şilerin tek tek veya toplu halde bu-
lunduğu açık veya kapalı alanlara
molotof, patlayıcı, yanıcı, yakıcı, bo-
ğucu, yaralayıcı ve benzeri silahlarla
saldıran veya saldırıya teşebbüs eden-
lere karşı, saldırıyı etkisiz kılmak
amacıyla ve etkisiz kılacak ölçüde
silah kullanabilecek. 

Yasadışı toplantı ve gösteri yürü-
yüşlerinin dağıtılmasında, gerekti-
ğinde boyalı su da kullanılabilecek. 

İletişim tespitleri hakim kararına
gerek olmaksızın, polis müdürlerinin
yazılı emirleriyle yapılabilecek. 

Hakim kararı veya gecikmesinde
sakınca bulunan hallerde Emniyet
Genel Müdürü veya İstihbarat Dairesi
Başkanı’nın yazılı emriyle, teleko-
münikasyon yoluyla yapılan iletişimin
tespit edilip, dinlenip, sinyal bilgileri
değerlendirilirken; gecikmesinde sa-
kınca bulunan hallerde verilen yazılı
emir, artık 24 saat yerine, 48 saat
içinde yetkili ve görevli hakimin
onayına sunulacak. 

Mevcut yasalarda gözaltı kararı
verme yetkisi savcılardadır. Yeni dü-
zenlemeyle polise 48 saate kadar
gözaltı yetkisi verilmektedir. 

Toplumda infial yaratan; öl-
dürme, kasten yaralama, cinsel
saldırı, çocukların cinsel istismarı,
kaçakçılık, fuhuş, hırsızlık, yağma,
uyuşturucu veya uyarıcı madde
imal ve ticareti gibi suçlarda, suç-
üstü halleriyle sınırlı olmak kay-
dıyla kişi hakkında, mülki amirler
tarafından belirlenecek kolluk amir-
lerince 24 saate kadar, şiddet olay-
larının yaygınlaşarak kamu düze-
ninin ciddi şekilde bozulmasına
yol açabilecek toplumsal olaylar
sırasında ve toplu olarak işlenen
suçlarda 48 saate kadar gözaltına

alma kararı verilebilecek. 
Gözaltına alınan kişi en geç 48

saat, toplu olarak işlenen suçlarda 4
gün içinde hakim önüne çıkarılacak. 

Toplantı ve gösteri yürüyüşüne,
yasaklanan silahlar, molotofkokteyli,
demir bilye ve sapan taşıyarak katı-
lanlar tutuklanabilecek. 

Tutuklama bir tedbirdir. Kaçma
ve delilleri karartma konusunda kuv-
vetli şüphe varsa gündeme getirile-
bilir. Şartları yasalarla belirlenmiştir.
Bu düzenlemeyle “protesto ederseniz,
sokağa çıkarsanız tutuklarım denil-
mektedir. Tutuklamanın tedbir olma
niteliği yok sayılmakta, cezalandırma,
korkutma, sindirme aracı olarak kul-
lanılmaktadır. 

Valilere,
Olağanüstü Hal Valiliği
Yetkileri Verilmektedir

Vali yargı organlarının yetkilerini
gaspetmektedir. Adli işlere dair emir-
leri de vali verebilecek. 

Vali, lüzumu halinde, kolluk amir
ve memurlarına suç faillerinin bu-
lunması için gereken emirleri vere-
bilecek. Vali, kamu düzenini ve gü-
venliğini, kişilerin can ve mal emni-
yetini sağlamak amacıyla aldığı önlem
ve kararların uygulanması için adli
kuruluşlar ile yardım isteyebileceğine
dair hükmü saklı kalmak kaydıyla
askeri kuruluşlar dışında, mahalli
idareler dahil bütün kamu kurum ve
kuruluşlarının itfaiye, ambulans, çe-

AKP’nin ‘İç Güvenlik’ Yasa Tasarısını Geri Çekmesi Oyundur 
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kici, iş makinesi ve tedbirlerin zorunlu
kıldığı diğer araç ve gereçlerinden ya-
rarlanabilecek, personeline görev ve-
rebilecek.   

Kamu kurum ve kuruluşları, valinin
bu konudaki emir ve talimatlarını
yerine getirecek; aksi takdirde vali,
emir ve talimatlarını kolluk aracılığıyla
uygulayacak. Bunların yerine getiril-
memesi veya geciktirilmesi nedeniyle
oluşan kamu zararı ile gerçek ve tüzel
kişilerin devlet tarafından karşılanan
zararları, ilgili idarece genel hükümlere
göre sorumlu kamu görevlilerinden
tazmin edilecek. 

Valilerin Bu Yetkileri,
İlçelerde Kaymakamlar
Tarafından
Kullanılabilecek

Kamu düzenini ve güvenliğini veya
kişilerin can ve mal emniyetini tehli-
keye düşürecek toplumsal olayların
baş göstermesi halinde, vali tarafından
kamu düzenini sağlamak amacıyla alı-
nan karar ve tedbirlere aykırı davra-
nanlar, 3 aydan 1 yıla kadar hapis ce-
zasına çarptırılacak. 

Mevcut yasalarda da suç olarak
düzenlenmiş molotof, taş, demir bilye,
yüz kapama, örgütlere ait amblem,
işaret vb. taşıma tasarıdaki maddelerde
de yinelenmektedir. Basında çıkan ha-
berlerle etkisi yayılmaya çalışılan tasarı
halkı korkutma ve yasaların baskı ve
sindirme etkisini pekiştirme amacı ta-
şımaktadır. 

Molotof ile demir bilye zaten suç
kapsamındadır, ancak verilecek ceza-
ların artırılması öngörülmektedir. 

İç Güvenlik yasası olarak adlandı-
rılan yasa, halklara saldırı yasasıdır
ve üzerinde uzlaşılması, ortak bir fikre
varılması, kabul edilebilir bir noktaya
çekilmesi mümkün değildir. Egemen-
lerin güvenliği halkların hak ve öz-
gürlüklerinin yok sayılmasıdır. Bu dü-
zenlemelerin meclisten geçirilmesi
mümkün olabilir ama sokaklardaki,
meydanlardaki mücadeleye hiçbir güç
engel olamaz. Mücadelemizle, diren-
işlerimizle çıkarılan yasaları hükümsüz
kılacağız. Halka rağmen çıkardıkları
yasalar, hüküm ifade etmez, egemenlere
bunu bir kez daha göstereceğiz. 

u Halkın Mühendis
Mimarları Halkın

İhtiyaçları İçin

Mücadelede!
Halkın Mühendis Mimarları 14

Mart’ta Mecidiyeköy Metrobüs dura-
ğında “Mühendis Mimar Meclislerinde
Örgütlenelim” kampanyası dahilinde
500 bildiriyi halka ulaştırdı. Aynı gün,
Okmeydanı’nda cadde üzerindeki tüm
esnafları tek tek dolaşarak  “Halk İçin
Mühendislik Mimarlık” dergisinin 3.
sayısının  tanıtımı ve dağıtımı yapıldı.
55 dergi halka ulaştırıldı. Dergi dağıtı-
mında esnaflarla yapılan sohbetlerde,
halkın ihtiyaçları doğrultusunda yapılan
projelerden bahsedilerek, bu projelerin
nasıl hayata geçirildiği ve halkla birlikte
nasıl yaygınlaştırılabileceği ve gelişti-
rileceği konuşuldu. Dergi dağıtımı es-
nasında bir endüstri ürünleri tasarımı
öğrencisi ile de halkın mühendis mi-
marlığı üzerine geniş sohbet edildi.

u Yüz Yıl Bile Geçse
Üzerinden; Öfkemiz

11 Mart 2014 Günündeki

Kadar Büyük Olacak!
Berkin'in şehit düşmesinin 1. yıl-

dönümünde Okmeydanı'nda Berkin'in
vurulduğu yerden, Feriköy Mezarlığı'na
yapılacak olan yürüyüşe polis saldırdı
ve Okmeydanı'nı gaza boğdu. AKP’nin
katil polisi bu esnada içlerinde Halkın
Mühendis Mimarları'ndan Olcay Aba-
lay, Ezgi Kırlangıç, Neslihan Şimşek
Kızıl, Yıldız Çıplak ve Meral Aslan’ın
da bulunduğu birçok kişiyi gözaltına
aldı. Halkın Mühendis Mimarları 11
Mart’ta yaptıkları açıklama ile aynı
gün Berkin Elvan için yapılan boykot
eyleminde gözaltına alınan insanların
serbest bırakılmasını istedi. “Gözaltı-
larınız, Berkin için adalet talebimizi
engelleyemeyecek. Değil 600 gün; yüz
yıl bile geçse üzerinden; öfkemiz 11
Mart 2014 günündeki kadar büyük
olacak” denilen açıklamada unutmanın
ihanet olduğuna vurgu yapıldı.

u Avcılar’da Kahvaltı
Yapıldı!

15 Mart tarihinde, Avcılar'da  aile-
lerle birlikte kahvaltı yapıldı. Kahvaltıya
28 kişi katıldı. Kahvaltıdan sonra, sa-
hiplenme üzerine sohbet edildi. Aile
komitesi, konser ve halk meclisi ko-
miteleri kuruldu. Parseller Mahallesi’nde
halk toplantısı yapma kararı alındı.
Bunun için de 3 kişiden oluşan komite
kuruldu.
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Amed Halkın Hukuk Bürosu Açılıyor!
Egemenler hukuku, adaleti, yargılamayı sırça saraylara

hapsettiler. Avukatlar da o sırça saraylarda yerini aldı.
Bir anlamda halklarımız savunmasız bırakıldı. Oysa
halklarımız çaresiz değildir. Ezilen, sömürülen halkların
savunmanlığını üstlenen, devrimci avukatların örgütlü
olduğu Halkın Hukuk Bürosu İstanbul ve Ankara bü-
rolarında mücadelesini sürdürüyordu. Önce devrimcilerin
avukatlığını yapan, daha sonra kendileri de devrimcileşen
avukatların örgütlü bürosu Amed Halkın Hukuk Bürosu’nu açıyoruz. Yapacağımız
açılış törenine halkımızı davet ediyoruz.

Amed Halkın Hukuk Bürosu

Tarih:25 Mart Saat:  14.00 

Adres: Muradiye Mahallesi Gürsel Caddesi Kaynarca  Ap.

No:51/5  Bağlar / Diyarbakır

Tel: 0412 235 99 49 -  Cep: 0532 243 85 69

avukatbehic@gmail.com



Emperyalistler, Suriye ve Irak
topraklarında kendi yarattıkları IŞİD
canavarını bitirmeye çalışıyor. Bu
doğrultudaki gelişmeler yeni adım-
larla devam ediyor. 

Bunların başında bir kontra ye-
tiştirme projesi olan “Eğit-Donat
Projesi” geliyor. 

Yaklaşık 1 ay önce Türkiye ile
ABD arasında Suriyeli işbirlikçilerle
ilgili “Eğit-Donat Projesi” adı altında
bir mutabakata vardığı açıklandı. 

Böyle açıklansa da “Eğit-Donat”
projesi gerçekte yeni başlayan bir
proje değildi. Suriye’ye yönelik em-
peryalist müdahalenin başladığı ilk
anlardan beri hayata geçirilen bir
projedir. Daha ortada mutabakat yok-
ken yüzlerce ÖSO işbirlikçisi ve peş-
mergeyi eğittiler. Bunun için Irak’ta,
Türkiye’de eğitim kampları oluştur-
dular. 

Düne kadar kapalı kapılar ardında
yaptıklarını bugün resmi ve açıkça
yapmanın adıdır Eğit-Donat anlaş-
ması. 

19 Şubat tarihinde ABD Ankara
Büyükelçisi John Bass ve Dışişleri
Bakanlığı Müsteşarı Feridun Si-
nirlioğlu arasında imzalanan anlaşma
temelinde ilk planda bin 200 işbirlikçi
kontranın eğitileceği ve 1 Mart’ta
uygulamaya geçileceği açıklanmıştı. 

Anlaşma temelinde ABD Merkez
Kuvvetler Komutanı General Lloyd

Austin’in Kırşehir’de-
ki askeri tesislere gel-
diği haberi basında yer
aldı. 

“ABD Merkez
Kuvvetler Komutanı
General Lloyd Austin,
Özgür Suriye Ordusu
(ÖSO) mensuplarından
bir bölümünün eğitimi
ve silah sistemleri dahil
donatımı konusunda
yapılan anlaşma kap-
samında eğitim göre-

ceği, Kırşehir’in Kaman İlçesi’ndeki
askeri tesislerde incelemelerde bu-
lundu. Kışla içinde ise yeni düzenleme
çalışmaları kapsamında iş makine-
lerinin malzeme sevkiyatı sürerken
kışlanın giriş bölümünde de güvenlik
önlemlerinin artırılması amacıyla in-
şaat çalışması yapılıyor.” (Milliyet
Gazetesi 11 Mart 2015) 

Korkuyorlar. İnlerinde dahi gü-
vende hissedemiyorlar kendilerini.
Çünkü suçlular ve suçlarını çok iyi
bilmektedirler. 

Eğitilecek işbirlikçilerin Amerika
ve Türkiye istihbaratı tarafından or-
taklaşa belirleneceği söyleniyor. Ve
bu konuda zaman zaman anlaşmaz-
lıklar çıktığı belirtiliyor. Eğit-Donat
bir Amerikan projesidir. Türkiye’nin
bu projedeki işlevi işbirlikçilikten
başka bir şey değildir. Türkiye’nin
proje kapsamında belirleyici ve ortak
bir role sahip olduğu söylenerek giz-
lenmek istenen uşaklıktır. İşbirlikçi
AKP uşaklıkta öylesine istekli ki,
Amerika’ya beni her yerde istediğin
gibi kullanabilirsin diyor. 

Ancak emperyalizmin planları bir
türlü dikiş tutmuyor. Amerikan em-
peryalizminin dayandığı “Hareket
el-Hazm” adlı işbirlikçi, terörist grup
kısa süre önce kendini feshettiğini
açıkladı. Hareket el-Hazm kimdir?
ABD ve Türkiye’nin Suriye halkı
ve Esad iktidarına karşı silahlandırıp,

eğittiği bir gruptu. Grup, silahlarını
El Nusra’ya kaptırırken, kendisi de
Nusra başta olmak üzere işbirlikçi
gruplara katıldığını açıkladı. 

Eğit-Donat Projesi’nin amacı
IŞİD’i Suriye topraklarından atmak
olarak açıklanırken bu projenin orta
ve uzun vadede başta Beşar Esad
iktidarını olmak üzere bütün Orta-
doğu’yu hedeflediği açıktır. 

IŞİD’lerin, Bitmeyen
Savaşların Tek Sorumlusu
Emperyalistlerdir 

IŞİD’le ilgili bir diğer adım da
Irak’ta IŞİD’in elindeki Musul ve
Tikrit’in IŞİD’den geri alınarak, böl-
gedeki etkinliğinin azaltılması pla-
nıdır. 

Amerika bu doğrultuda bölgedeki
güçleri IŞİD’e karşı birleştirmeyi ba-
şardı. 

IŞİD’in elindeki Musul’a operas-
yon yapılacağı haberleri basında sıkça
yer almaya başladı. Türkiye’nin de
Musul operasyonu’nda etkin olarak
yer alacağı bizzat devlet yetkilileri
tarafından açıklandı. Nitekim, geç-
tiğimiz günlerde Süleyman Şah Tür-
besi’nin eski yerinden kaçırılması
Türkiye’nin IŞİD’e karşı Amerikan
planı temelinde daha da etkin rol
üstlenmesiyle doğrudan bağlantılıdır. 

Sünni, Şii, Peşmerge ve Türkmen
güçlerden oluşan “Iraklı güçler” Mu-
sul’dan önce Amerika’nın “diğer
kentleri kurtarmak için bir anahtar”
dediği Tikrit’e karşı saldırıya geçti.
Karadan Irak güçleri, havadan ise
emperyalist güçler IŞİD güçlerine
saldırıp Tikrit’e girdiler. 

Amerikan emperyalizmi Ortado-
ğu’daki planlarını adım adım hayata
geçirmeye çalışıyor. Amerikan pla-
nının bu seferki gerekçesi IŞİD’dir. 

Amerikan emperyalizmi IŞİD’e
karşı ortak operasyon adına; 

Eğit-Donat Projesi… Tikrit… Musul… 

EMPERYALİZM KURTARICI DEĞİL
HALKLARIN DÜŞMANIDIR !
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Bir, kendini kur-
tarıcı gösteriyor. 

İki, kendini ve iş-
birlikçiliği meşrulaş-
tırıyor. 

Üç, bu temelde
planlarını kendisi için
daha az riskli, daha
az masraflı olacak şe-
kilde işbirlikçileri
eliyle hayata geçirmiş
oluyor. 

Düne kadar
Irak’ta birbirleriyle
çatışan Sünni ve Şii
güçler bugün ortak
bir koalisyon içinde-
ler. Kime, neye karşı,
ne için? Görünürde
IŞİD için. Ancak gö-
rünenin ardındaki ger-
çek emperyalizmin
planlarıdır. 

Suriye’de ÖSO,
PYD, Peşmerge aynı
saflarda IŞİD’e karşı
savaştılar. İşbirlikçi
AKP’nin tüm ayak
diremesine rağmen
Amerika planını ka-
bul ettirdi. Ameri-
ka’nın bu adımı böl-
gede “Bıji Serok
Obama” sloganlarıyla
karşılandı. Kobane
IŞİD’den kurtarılmış
oldu ancak ne paha-
sına! 

Halkları bölüp
parçalamanın, birbi-
rine düşman etmenin
uzmanı emperyalist-
ler kendi planları için
nasıl da birleştiriyor! 

Yok edilmesi ge-
reken asıl canavar
emperyalizmdir. Em-
peryalizm canavarı
yok edilmeden savaş-
lar, katliamlar,
IŞİD’ler bitmeyecek-
tir. Halklar gerçek
kurtuluşa kavuşama-
yacaktır. 

Cepheli için hedefi sürecin ihtiyaçlarını
en iyi şekilde karşılamak ve savaşı büyüt-
mektir. Yapamam, edemem demez o. Ken-
dine güvenir, yapmak için başarmak için
diye atılır. 

Cephelinin güveni somuttur. Doğuştan
gelen bir yetenek değildir. Öğrenilen, ge-
liştirilen, ilerletilen bir özelliktir. Güveninin
temelinde inancı vardır. İnanç, Dayı’nın
deyişiyle, “bilgi ve gerçeğin birleştiği bir
duygu yoğunluğudur.” Gerçekliği kavrar,
gerçeklikleri görür ve nerede boşluk varsa
orayı doldurmak için bilgisini artırır, yete-
neklerini geliştirir. 

Cepheli bugünün Türkiyesinde hayata
geçirdiği politika ve taktiklerle sahip olduğu
ideolojisiyle, parçası olduğu stratejik hatla
büyük gelişmeleri yaratabilecek yegane güç
olduğunun farkındadır. Bunun sonucu olarak
onun kendine olan güveni politik, ideolojik
bir güvendir. Sarsılmaz, sağa sola sapmaz,
sapasağlam bir güven.”

O halka baktığında geleceği görür, dev-
rimi gözünde somutlar. Mao’nun deyişiyle
“başkalarının zayıflık, cehalet ve kölelikten

başka bir şey görmediği yerlerde umudu

sevinci ve güçlülüğü görmesini bilendir”

O. Emeğine güvenir. Emek verip çaba sarf
ettiğinde ısrarcı olduğunda mutlaka sonuç
alacağını bilir. Bitirdiği işlerden aldığı
olumlu sonuçlardan öğrenir, onlardan motive
olur. Başarılarını da, hatalarını da daha
büyük işlerin basamağı haline getirir. Pratiğini
değerlendirir, sonuçlar çıkarır, kendini ge-
liştirir. 

Cepheli küçük iş büyük iş ayrımı yap-
maksızın her göreve aynı ciddiyetle hazır-
lanır. Boşluk bırakmaz, yanıtsız soru bı-
rakmaz. Tesadüflere, ihtimallere fırsat ver-
mez. Her anı örgütler, iradi davranır. Onun
kendine olan güveni işi ele alıştaki ciddiyetten
ve buna uygun olarak hazırlıklarının ayrın-
tılılığından beslenir. İyi hazırlık başarıyı
getirir. Başarı kendine güveni büyütür. Cep-
helinin yaşamında şans yoktur, hazırlık
vardır, düşünmek vardır, planlamak vardır,

sonuç almak vardır. 

Cepheli için aldığı gö-
revleri sonuçlandırması,

onun en belirleyici özellik-
lerindendir. Kendisi için “bu işi
ele aldıysa mutlaka başarır”
dedirtendir Cepheli. Onun olduğu
yerde güven dalga dalga yayılır,
belirsizlikler yok olur, şüphe da-
ğılır, kaygı korku kalmaz. Sözüne

güvenilen, danışılan, yaslanılan kişidir Cep-
heli. Etrafındaki insanların sorumluluğunu
duyar, onların öncüsü olduğu bilinciyle ha-
reket eder, pratiğiyle, davranışlarıyla o in-
sanları değiştirip, dönüştürdüğünü bilir,
örnek olur. Alişanlar’a “gözüm arkada de-
ğil, gönlüm rahat” dedirten bu güvendir. 

O düşman karşısında geri adım atmaz.
Baskıdan, işkenceden, tehditten yılmaz,
bedel ödemekten korkmaz. Moral bozuk-
luğunu yaşamaz. Olmazlara olanaksızlıklara
teslim olmaz. En büyük imkansızlıklar
içinde dahi yoktan var eder, savaşın ihti-
yaçlarını karşılamayı bilir. Onun yaratıcılığı,
ısrarı, zorluklar karşısında güçlü oluşu, dur-
maksızın çalışıp didinmesi, emekçiliği za-
manla büyük bir saygınlığa dönüşür. Cepheli
emeğiyle, inancıyla kitlelerin güvenini ka-
zanır. Böylece onları devrim için seferber
edecek kapıları da açmış olur. 

Cepheli yarım iş bırakmaz. O başlar ve
bitirir. Programlıdır, hedefli çalışır. Hiçbir
süreci kendiliğindenciliğe bırakmaz. Böylece
pratik yoğunlaştıkça yeni yeni görevlere
talip olmayı bilir. Cepheli “en zor iş han-
gisiyse onu istiyorum” iddiasını yaşamında
somutlar. Yaşamını buna göre örgütler.
Gerilla ciddiyetiyle kendini eğitir, dönüştürür.
Büyük görevlere hazırdır, hazır olduğunu
hareketine yaşamıyla gösterir. 

Cepheli kendine güvenini abartmaz. İh-
tiyatlı ve iradi olurken eksiklikleri ve hata-
larıyla karşılaşınca kendine güvenini kay-
betmez. Aşmak, düzeltmek iddiasında olur.
Hatalarını gizlemez. Üzerini örtmeye ça-
lışmaz. Bu konuda da kendine güvenli dav-
ranır. Hareketine karşı her zaman açıktır ve
samimidir. 

Cepheli büyük iddiaların insanıdır. Ba-
ğımsız, demokratik, sosyalist bir ülke ya-
ratmanın sıra neferidir. Dünyası büyüktür,
iddiası büyüktür ve fakat hedefte devrimi
görür. Kendine olan güveni devrim ve iktidar
iddiasından beslenir. Cepheli her işinde is-
teyen ve başarandır. 

Kendini Geliştirmeyen Düzeni Geliştirir

Cepheli Kendisine Güvenir
Çevresine Güven Verir!
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“Çözüm süreci”ni her ele aldığı-
mızda yaratacağı sonuçların ne ol-
duğunu ve nasıl geliştiğini ele aldık…
Ortaya çıkan tüm gerçekler ve yaşa-
nan sürecin gelişimi bu sürecin Kürt
halkı açısından hiçbir kazanımı ol-
madığını ortaya koymaya devam edi-
yor. 

Geçtiğimiz hafta içinde birçok
basın yayın organında Gazeteci Tol-
ga Tanış’ın “Potus ve Beyefendi”
isimli kitabının içeriğine ilişkin ya-
zılar, alıntılar yer aldı… Belgelere da-
yanan kitapta, Kürdistan’daki petrol
sahalarının tekeller tarafından nasıl iş-
letileceğine ilişkin bilgiler de yer
alıyor. 

Baştan bu yana emperyalizmin ve
işbirlikçisi tekellerin, Kürdistan’ın
kaynaklarını rahatlıkla sömürebil-
mek için ağızlarının suyu akmaktadır. 

Son yayınlanan belgelerden önce
de Enerji Bakanı Taner Yıldız’ın
söyledikleri vardır. “Çözüm süreci”
denilen teslimiyetin ardından Kan-
dil’de petrol araması yapacaklarına
dair şunları söylüyordu Yıldız: 

“Bizim Bağdat’la yaptığımız an-

laşmalar, Kuzey Irak ile alakalı yap-

tığımız sözleşmeler çerçevesinde he-

men Kandil Dağı eteklerinde blok-

larımız var. Ve Hindırın ve Çoman

sahalarında petrol arayacağız. Ben

o yolun da açılacağına bu manada

inanıyorum. Enerji sektörünün de

çözüm süreci ile beraber yeni bir ça-

lışma alanının oluşacağına ben ina-

nıyorum” (2 Mart 2015, DİHA) 

Kürdistan’daki petrolleri taşıma
işini 2011 yılında Powertrans isim-
li bir şirketin üstlendiği ise sözkonu-

su kitapta yer alıyor… Bu şirket ka-
pitalist tekellerin çok bilinen ayak
oyunlarıyla, yabancı bir şirket gibi gö-
rünüyor… Gerçekte ise AKP’nin pa-
lazlandırdığı Çalık Holding’e ve
Tayyip Erdoğan’ın damadı Berat
Albayrak’a ait olduğu belgelerle
açıklanmaktadır. Şirketin bu kimliği
AKP’nin “çözüm süreci” konusun-
daki çabasını açıklamaktadır. Fakat
bunun da ötesinde sadece AKP değil,
tüm işbirlikçi tekeller ve emperya-
listler Kürdistan’daki yer altı zen-
ginliklerinden pay kapmak için sıra-
ya girmiş durumdadırlar. 

Kürdistan petrol sahaları önemli
bir zenginliktir ve bu zenginliği sö-
mürmek için bölgenin emperyalistler
için istikrara kavuşturulmasına ihtiyaç
vardır. Yani halkın silahsızlandırıl-
masına ihtiyaç vardır. 

“Çözüm süreci” denilen süreç
halkın silahsızlandırılması ve aç kurt-
lar gibi zenginliklerin üzerine çul-
lanmaya hazırlanan tekellerin önünü
açacaktır. 

Hiç kimse “barış” olduktan sonra
istihdam olacak, halk işsiz-aç kal-
mayacak masalları anlatmasın. Ül-
kelerin zenginliklerine el koyan, halk-
ları ucuz iş gücü olarak değerlendiren
emperyalist tekeller dünyanın hiçbir
yerinde halklar için kurtuluş olma-
mışlardır. 

Afrika’daki açlığın ve yoksulluğun
nedeni oraların zengin kaynaklara
sahip olmaması değildir. Emperyalist
tekellerin tüm zenginliklere el koy-
masıyla bölge halkları açlığa mahkum
edilmişlerdir. Zengin yer altı ma-
denlerine sahip, elmas ve altın ma-
denlerinin kaynağı olan Afrika’da

açlığın temel nedeni emperyalist te-
kellerdir. 

Bugün bu tekeller aynı biçimde
Kürdistan’ın zenginliklerini sömü-
rebilmek için sıraya girmiş durum-
dadırlar. Tayyip Erdoğan’ın dama-

dından, Çalık Holding, Sabancı ve
Koçlara kadar tüm işbirlikçi ve em-
peryalist tekeller aç kurtlar gibi Kür-
distan’ın kaynaklarını sömürmek için
bekliyorlar. 

Ne zaman ki silahlar teslim alınır
ve Kürt halkı silahsız savunmasız bı-
rakılır o zaman tekeller akbabalar gibi
Kürdistan’ın üstüne çullanacaklar-
dır. 

Daha şimdiden açlık ve yoksulluk
içinde yaşayan ve kölece yaşam ko-
şulları içinde çalışmak zorunda bıra-
kılan Kürt halkını “Çözüm süreci” de-
nilen sürecin sonucunda bekleyen
daha da fazla açlık ve yoksulluktan
başka bir şey olmayacaktır. 

1- “Çözüm süreci” denilen süreç
emperyalistlerin ve yerli işbirlikçile-
rinin Kürt halkının zenginliklerine el
koymasının önünü açacak bir süreç-
tir. 

2- Bakanların ve belgelerin orta-
ya koyduğu gerçek Kürt petrollerinin
daha şimdiden tekeller tarafından
yağma edilmeye başlandığıdır… 

3- Kürt petrollerine el koyan te-
keller karlarına kar katarken yerli ege-
men güçlere de belki bir şeyler bıra-
kacaklardır. Kürt egemenleri emper-
yalistlerle işbirliği içinde biraz daha
zenginleşeceklerdir. 

4- Kürt halkı kendi zenginlikleri-
nin, petrollerinin yağmasından hiçbir
şey elde edemeyecektir. Yine yoksul
ve yine aç kalacaktır. Tekellerin el at-
tığı yerde sömürünün daha da kat-
merlenmesinden başka bir sonuç çık-
maz, çıkamaz. 

5- Kürt halkının kurtuluşu “çözüm
süreci” denilen teslimiyet sürecinde
değildir. Daha fazla yoksulluğu ve aç-
lığı getirecek olan bir sürecin karşı-
sına dikilmek ve savaşarak kendi
haklarımızı almak ve zenginlikleri-
mizi sahiplenmek zorundayız. Em-
peryalizm kendiliğinden halklara hiç-
bir şey vermez… 

“Çözüm Süreci”nin Sonucu:

Kürt HalkıYoksullaşacak,
Zenginlikler Tekellere Akacak!

Tek Yol DevrimTek Yol Devrim
Kürdistan’daKürdistan’da
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15 Mart günü Grup Yorum’un Wan’da bir konseri ola-
caktı… Bu konserin yapılmaması için Kürt milliyetçile-
ri reformistlerin de desteğiyle bir kampanya başlattılar.
Kampanyanın nedeni Grup Yorum’un “Rojava Devrimi”
dememesi olarak gösteriliyor. 

Kürt milliyetçileri ve kuyrukçuları uzun bir süredir
“Rojava Devrimi” rüyalarıyla yatıp kalkmaktadırlar…
Neredeyse tüm politikalarını da buna endekslemişlerdir.
Rojava nedir ne değildir ayrı bir tartışma konusudur, ki
bu konuda düşüncelerimizi daha önce defalarca açıkla-
dık. 

Sorun, Kürt milliyetçileri ve kuyrukçularının saldır-
ganlıkları ve siyaset yasakçılıklarıdır…. Bu konuda ya-
lan üzerinden bize çamur atmaya çalışan ve siyaset ya-
sağı yaptığımız demagojilerini dillerinden düşürmeyen-
ler kendilerinden farklı düşünen Grup Yorum’a konser yap-
tırmamak için tüm güçlerini seferber etmişlerdir… Kon-
serden bir hafta öncesinden başlayarak konseri engelle-
me kampanyası başlatmışlardır… İnternet üzerinden
yaygın bir kampanya başlatan Kürt milliyetçilerinin
MKM isimli kuruluşu, bununla da sınırlı kalmayarak kon-
serin yapılacağı salonun sahibini tehditle yerin söz-
leşmesini iptal ettirmeye kadar vardırmışlardır sal-
dırıyı… 

Konser öncesi konser alanına gelmek için arayan bir
çok insan konserin iptal edildiği yalanlarıyla geri çevri-
lirken Grup Yorum her şeye rağmen konser yapılacak sa-
lonun önüne gelmiş ve konserini her şeye rağmen gelen
insanlarla birlikte yapmıştır. 

Siyaset yasakçılığı denilen şey işte tam da bu yapı-
landır… Wan’da burjuva politikacıları gelip rahatlıkla po-
litika yapabilir, AKP orada istediği gibi çalışma yapabi-
lir, MHP Diyarbakır’a gelir ve Kürt milliyetçileri onla-
ra güvence verirler sorun çıkmayacağına dair… Sezen Ak-
su’yu festivallere, Newrozlar’a, konserlere çağırırlar... 

Amerikan ajanlarına iftar yemeği düzenletirler...  

Fakat devrimciler sözkonusu olduğunda yalan ve de-
magojilerle, halkı kışkırtarak ve fiili engeller dikmek, sa-
lon sahiplerini tehdit ederek salon vermesini önlemek gö-
rev sayılmaktadır. Bu tür yöntemlere onyıllardır sadece
faşits iktidarlar başvurmuştur... 

Ancak bilinmelidir ki, Kürdistan kimsenin tapulu mül-
kü değildir. Emperyalistlerin ve işbirlikçilerinin Kürt hal-
kını teslim alma çabaları karşısında biz her zaman ve her
araçla Kürdistan’da olacağız ve Kürt halkına seslenece-
ğiz.. Gerçekleri anlatmak tarihsel sorumluluğumuzdur…
Buna engel olmaya çalışanlar siyaset yasakçılarıdır.
Burjuva anlamda dahi demokratlıktan nasibini almamış
olanlardır!..

Kürt Milliyetçilerinde Grup Yorum’un Wan Konserine Engelleme

30 yıldır faşizmin yasak, saldırı ve engellerine
bir de Kürt milliyetçileriniN engeli eklendi!

- KÜRT MİLLİYETÇİLİĞİ BUDUR! İDEO-
LOJİK OLARAK ZAYIF OLANLARIN YA-
PACAĞI TEK POLİTİKA YASAKÇILIKTIR!

- KÜRDİSTAN BURJUVA PARTİLERİNİN
POLİTİKA YAPMASI SERBEST!

- FAŞİST AKP’YE MİTİNG YAPMAK, HER
TÜRLÜ POLİTİKA SERBEST

- FAŞİST MHP’YE MİTİNG YAPMAK
SERBEST!

- BİNLERCE KÜRDÜ SATIRLARLA, BAL-
TALARLA KESEN, KATLEDEN HİZBUL-
LAH’A MİTİNG VE HER TÜRLÜ POLİTİKA
YAPMAK SERBEST... HİZBULLAH DİYAR-
BAKIR’DA 500 BİN KİŞİLİK MİTİNG YA-
PAR!

- AMERİKAN ELÇİLİĞİNE İFTAR SOF-
RALARI KURDURURLAR!

- ANCAK DEVRİMCİLERE KÜRDİSTAN
YASAK! GRUP YORUM’A KONSER YAP-
MAK YASAK!

- SEZEN AKSU’YA KONSER YAPMAK
SERBEST, GRUP YORUM’A YASAK!

- 30 YILLIK TARİHİNDE GRUP YORUM’U
SADECE OLİGARŞİNİN FAŞİST PARTİLERİ
VE EMPERYALİSTLER YASAKLAMIŞTIR! 

- 30 YIL SONRA ŞİMDİ AKP FAŞİZMİNİN
YANINDA BİR DE KÜRT MİLLİYETÇİLERİ
TARAFINDAN ENGELLENMİŞTİR!
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Sağlık emekçileri, sağlık alanın-
daki sorunları ve özlük haklarıyla

ilgili taleplerini dile getirmek amacıyla, 13
Mart 2015 günü grev yaptılar, 14 Mart 2015 Cumartesi
günü ise ASM'lerde (Aile Sağlığı Merkezleri) ve Toplum
Sağlığı Merkezleri’nde (TSM) nöbet tutmadılar. 

14 Mart yıllardır Tıp Bayramı olarak geçmektedir.
Sağlık emekçilerinin sorunlara ilişkin taleplerini dile
getirdikleri eylemleri bu nedenle 13-14 Mart tarihinde
yapılmaktadır. 

Sağlık emekçileri, her yıl olduğu gibi bu yıl da 14
Mart’ta yaptıkları eylemlerde taleplerini şöyle özetlediler:
İnsanüstü bir çabayla, insanlık dışı koşullarda çalışıyorlar.
Çalışma koşullarının acilen düzeltilmesini istiyorlar. Ça-
lışırken de emeklilikte de insanca yaşayabilecek güvenceli
bir gelir talep ediyorlar. Yıllarca haftada 40 saatlik yasal
sürenin çok üzerinde ve ağır koşullarda çalıştıkları halde
bugüne dek bir türlü verilmeyen fiili hizmet zammını
talep ediyorlar. Sağlık alanındaki mesleki eğitimin niteliği
giderek bozulmakta, bu da halkımızın geleceğini tehdit
etmektedir. Sağlık emekçilerinin sayısını değil niteliği
önceleyen bir politikayı talep ediyorlar. Halkın eşit,
ücretsiz, nitelikli sağlık hizmetine ulaşabilmesini istiyorlar. 

Hemşirelik mesleği açısından 2007 sonrası mesleğe
açıklık getiren yasa ve yönetmelik hükümlerinin gereği
yapılmadığı gibi kısa bir süre sonra yapılan düzenlemelerle
hemşirelik mesleği işlemez hale getirildi. Böylece meslek
yok olma aşamasına geldi. Bu uygulamalardan vazge-
çilmesini ve 4/C’ye kadro verilmesini istiyorlar. 

Bunlar sağlık emekçilerinin yıllardır haykırdıkları,
düzeltilmesini istedikleri talepler. Fakat AKP iktidarı
iyileştirmek yerine uyguladığı sağlıkta dönüşüm politikaları
ile sağlık emekçilerinin sorunlarını büyütmüş, halkın
sağlık haklarını gaspetmiştir. Sağlık ticarileştirilmiş,
hastalar müşteri kabul edilmiştir. Sağlık emekçilerinin
eylemleri haklı ve doğru eylemlerdir. Fakat AKP iktidarının
kararlı, sistemli ve saldırıyı sürekleştirdiği durumda bu
eylemler yetersizdir. Sağlık emekçileri “Sağlıkta dönü-
şüm” programını bozacak, haklarını kazanmak ve daha
geriye gitmesini engelleyecek bir mücadele programı
olmadan başarı kazanamaz. Sağlık emekçileri mücadele
kararlılığı göstermedikçe, taleplerini halkla bütünleştir-
medikçe AKP saldırıları artıracaktır. Ve Sağlık emekçi-
lerinin geri tavırlarından güç alacaktır. Politikalarını
sağlık emekçilerinin mücadele kararlılığına göre belir-
leyecektir. Örneğin, İstanbul Tabip Odası'nın 14 Mart
Tıp Haftası yürüyüşündeki tavrı AKP politikalarına güç
vermiştir. AKP polisi yapılan yürüyüşün önüne barikat
ördüğünde barikata karşı bir direnişe geçmemiş olmaları
saldırılara karşı nasıl bir mücadele öreceklerinin ifadesidir.

Elbette AKP direnç görmedikçe politikalarından vaz-
geçmeyecektir. 

Sağlık Emekçileri
Şimdi Ne Durumdadırlar?

Özelde ciro, kamuda performans baskısı ya da yöne-
tici-amir baskısı altındalar. Devletin sağlık politikaları
nedeniyle halkla karşı karşıya kalmakta; kötü muamele,
yıldırma, şiddet, tehditlere maruz kalmaktadırlar. Havasız,
penceresiz, aydınlatmaları kötü alanlarda çalışıyorlar;
kendi görevleri olmayan işleri yapmaya zorlanıyorlar, iş
güvenceleri yok oluyor, taşeron sistemi yaygınlaşıyor,
her gün başka bir semt polikliniğine rotasyona uğruyorlar,
özel işletmelerde aylarca maaşsız çalışıyor, öğle yemeği
için verilebilen yarım saatlik aranın dışında molasız,
adeta nefes almadan çalışıyorlar. Polikliniklerde günde
80, 100, 150 hasta bakıyor; birinci basamakta 2 bin
yerine 3 bin 600 kişiye varan bir nüfusa hizmet veriyorlar.
Bir gün gündüz bir gün gece çalışılan acil servislerde
kimi zaman tek bir hekim günde 500 hastaya bakıyor,
36 saat kesintisiz çalışıyor, öğretim üyeleri servis nöbeti
tutuyor, 7 gün 24 saat icap nöbeti uygulanıyor. Tüm bu
ağır çalışmanın sonunda emeklilikte aldıkları ücret sefalet
düzeyindedir. Bununla birlikte AKP iktidarının politikaları
ile sağlık halk için sunulan onurlu bir hizmete değil, tü-
ketilmesi gereken ve kar edilen bir “nesne”ye dönüşmüştür.
İnsanların daha çok hastalanması, çok hastaneye gitmesi,
çok tetkik yaptırması, çok ameliyat olması, çok ilaç kul-
lanması ve tüm bu süreçlerde sayısız katkı ve katılım
ücretleriyle cebinden daha çok para harcaması gereken
bir alana dönüştü. Muayene, ameliyat sayıları, ilaç
tüketimi, tetkik sayıları son 10 yılda üçer kat artmıştır.
Muayene sayılarındaki artış özel işletmelerde 13 katı
bulmuştur. Acil servisler Dünya’nın hiçbir yerinde
olmadığı kadar yoğundur, içinden çıkılmaz hale sürük-
lenmiştir. Kar amacına odaklanan sağlık sistemi sadece
yoksul halkı ciddi şekilde etkilediği gibi herkes için gü-
vensizlik oluşturmuştur. 

AKP Halkı Yanıltıyor!
Sağlık emekçileri eylem yapacaklarını duyurduktan

sonra Başbakan Davutoğlu “Sağlık çalışanlarının nöbet
ücretlerine yüzde 50 zam yapıyoruz. Aciller ve diğer
riskli yerlerde nöbet tutanların ücretlerine yüzde 75 zam
gelmiş oluyor. Hekimlerimize 70 yaşına kadar çalışma
fırsatı vereceğiz. Mali sorumluluk sigortasına vaka başına
400 bin TL üst limiti, 600 bin ve 800 bin TL’ye prim
artışsız yükseltilmiştir. Fiili hizmet zammı, belli saat
nöbet tutan sağlık çalışanlarımız için kademeli ve

SAĞLIK EMEKÇİLERİ
GREVDEYDİ
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basamaklı şekilde ve-
rilecek” şeklinde açık-
lama yaptı, sağlıkçılara
yapılan şiddet nedeniyle
de yeni düzenlemeler
yaptıklarını söyledi.
Oysa yapılan sağlıkçıya
%50 zam değil, nöbet
ücretlerine yapılan ar-
tıştır. Bir asistanın sa-
atlik nöbet ücreti 7 TL,
30 yıllık uzman heki-
min saatlik nöbet ücreti
7 lira 80 kuruştur. Yani
vaat edilen artış 3.5 li-
ralık bir artıştır. Yapılan
artış elbette sağlık
emekçilerin mücadele-
sinin sonucudur. AKP
açıkça yalan ve demo-
gojiye devam ederek
halkı kandırıyor, sağ-
lıkçıların öfkesini din-
dirmeye çalışıyor. Kep-
çe ile aldığını kaşıkla,
sus payı niyetine veri-
yor. 

Sonuç olarak;
AKP'nin iktidar olduğu
13 yıl boyunca tüm
alanlarda olduğu gibi
sağlık alanında da hem
hizmet sunumunun git-
tikçe artan oranda bir
bedel karşılığında meta
arzı haline geldiği hem
de sağlık emekçilerinin
sömürülmesinin alabil-
diğine arttığı “kar” en-
deksli bir dönüşüm ya-
pıldı, yapılıyor. Yani
AKP sağlık alanında da
halk için değil emper-
yalist tekellerin çıkarları
doğrultusunda bir dö-
nüşümü ve bununla
bağlantılı saldırıları
adım adım hayata ge-
çiriyor. Sağlık emekçi-
lerinin buna vermesi
gereken en doğru ve en
güzel cevap daha çok
örgütlenmek, bu saldı-
rılara karşı fiili meşru
direnme hakkını kul-
lanmaktır. 

Berkin’in katledilmesinin üzerinden tam
1 yıl geçti. Gelinen aşamada, Berkin’i kat-
ledenler, katledilmesinin emrini verenler
belli olmasına rağmen, hiçbiri yargılanmadı,
cezalandırılmadı. Berkin’in katledilişinin 1.
Yıldönümü olan 11 Mart’ta, Berkin’in yol-
daşları tarafından bir Boykot örgütlendi.
Boykot’un örgütlenmesi amacıyla; tüm de-
mokratik kitle örgütleri, sendikalar, odalar,
devrimci kurumlar ve köy derneklerine
kadar bir dizi görüşme yapıldı. Bu görüş-
melerin amacı, Berkin’in katledilişinin 1.
yıldönümünde, AKP iktidarına karşı, en
geniş şekilde cevap vermek, çıkardığı baskı
yasalarına, uyguladığı zulme karşı topyekun
bir direniş ortaya koymaktı. Bu taleplerle
birlikte hem KESK İstanbul Şubeler Plat-
formu, hem de KESK Genel Başkanı Lami
Özgen ile görüşmeler yapıldı. Görüşmeler
sırasında yaşananlar, KESK’e hakim anla-
yışın, savrula savrula ne hale geldiğini gös-
termesi açısından önemlidir, ibretliktir ve
sökülüp atılmalıdır.

KESK örgütlülüğü ile yapılan ilk görüşme
ve Boykot talebinin iletilmesi, İstanbul Şu-
beler Platformu toplantısında yapılmıştır.
Kamu Emekçileri Cephesi olarak toplantıya
katılınmış ve Boykot talebi iletilmiştir. Top-
lantı boyunca sadece Boykot önerisi tartı-
şılmıştır. Bu toplantıya, KESK Genel Başkanı
Lami Özgen de katılmıştır. “Boykot ile ilgili

talebi aldığını, ne olumlu ne de olumsuz bir

şey söyleyemeyeceğini, ‘gerekli görüşmeleri’

yaptıktan sonra karar verebileceklerini”

söylemiştir.

KESK ile yapılan 2. görüşme ise bizzat
KESK Genel Başkanı Lami Özgen ile Halk
Cephesi temsilcileri arasında yapılmıştır. Bu
görüşmede de hem Berkin Elvan’ın katle-
dilmesi, hem de İç Güvenlik Yasası adı
altında yeni Berkinler’in yaratılmak isten-
mesine karşı 11 Mart’ta Boykot yapılması
ve KESK’in de 1 günlük grev yapması talep
edilmiştir. Bu talebimize karşılık Lami Özgen,
‘çarşamba günü Yürütme Kurulu toplantıla-
rının olduğunu, bu toplantı sonrası ise KESK’e
bağlı sendikalara da sorulacağını ve sonrasında
cevaplarını ileteceklerini söylemişlerdir.

Tüm bu görüşmeler devam ederken,
Kamu Emekçileri Cepheli memurlar da

www.change.org adlı internet sitesi üzerinden,
KESK’in 11 Mart’ta grev yapması talepli
bir imza kampanyası başlatmışlardır.

KESK Yürütme Kurulu toplantısının ola-
cağı gün, Halk Cephesi olarak KESK Genel
Merkezi’ne gidilmiş ve Boykot ile Grev ta-
lebi, bir de yazılı olarak sendika yönetimine
sunulmak istenmiştir. Ancak dilekçe vermek
için gidildiğinde ilk olarak, talebimizin salı
günü görüşüldüğünü ve grev kararının
alınmadığı söylenmiştir. Bunun üzerine,
talebimizi bir de yazılı olarak sunmak iste-
diğimiz belirtilmiş, cevabını da yazılı olarak
istediğimiz söylenmiştir. Bu talep üzerine
Lami Özgen, ‘böyle bir işleyişlerinin ol-
madığını, dilekçe almadıklarını ve de
cevap vermeyeceklerini’ söylemiştir. Ayrıca
sendika mailine 125 adet dilekçe geldiğini
ve bu dilekçeleri ‘kaile almadıklarını’ da
söylemiştir. Yani KESK Genel Başkanı,
KESK üyelerinin gönderdiği dilekçeleri dik-
kate almadıklarını söylemiştir.

Bir sendika düşünün ki; kendi üyelerinin
dilekçelerini ‘kaile almıyor’. Bu sendikanın,
emekçilerin haklarını korumasını beklemek,
çölde kar yağmasını beklemek gibi birşey
olur herhalde.

KESK, bu noktaya durup dururken gel-
medi tabi ki. KESK’e hakim anlayış, ilk
öne sınıflar mücadelesi terk edildi. Ardından,
Halk Cephesi, ‘kırmızı çizgi’ olarak ifade
edildi ve sendikalarda ittifaklar yapılmadı.
Ve gelinen son noktada da üyelerinin dilek-
çelerini kaile almadığını söyleyecek kadar
pervasızlaşmışlardır.

KESK, yönetimine hakim anlayışlarla
ilgili bir gündem olduğunda grev kararı ala-
bilirken üyelerinin taleplerini dikkate al-
mayacağını söylemiştir. KESK, kuruluş il-
kelerinden, mücadeleden vazgeçmiş, bir
sivil toplum kuruluşu gibi çalışmaktadır.
Emekçilerin haklarını kazanmak için mü-
cadeleyi örgütlemek yerine, günü kurtaran
eylemler yapma anlayışı ile hareket etmek-
tedir. Hiçbir iş kolunda, yetkisi kalmamış
bir sendika haline getirilmiştir KESK.

Bu anlayışla mücadelemiz her alanda
devam edecektir. KESK Genel Başkanı
Lami Özgen, ‘kaile almadığını’ söylediği
üyelerinden özür dilemelidir. 

Üyeleri̇ni̇ “Kai̇le” Almayıp
AKP’yi̇ Alan KESK Başkanı

Lami̇ Özgen
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AKP'nin gayri-meşru çocuğu
uyuşturucu çeteleri 13 Mart'ta Kartal
Anadolu Adliyesi'nde görülen Hasan
Ferit Gedik mahkemesinin 11. du-
ruşmasında, devletin koruması altında
yine tehditlerle, küfürlerle saldırmaya
devam etti.

Mafya artıkları devletin kanatları
altında "aslan" kesiliveriyorlar... 

Devrimcilerin mahkemelerde her
türlü davranışları salondan atma ge-
rekçesi olurken, "söz almadan ko-
nuştun" gibi gerekçelerle ek cezalar
verilirken Hasan Ferit Gedik'in ka-
tilleri uyuşturucu çeteleri her duruş-
mada avukatlara ve mahkemeyi iz-
lemeye gelenlere çakmak atarak, çe-
şitli metal parçaları atarak saldırıyor... 

Bir önceki mahkemede Hasan
Ferit Gedik'in annesine küfrederek,

hakaret ederek tehdit eden uyuşturucu
çetesinin tetikçilerinden Şahin Eren,
13 Mart'taki duruşmada da Hasan
Ferit Gedik'in Avukatı Günay Dağ'ı
mahkeme heyetinin gözleri önünde
"seni de öldüreceğim" diye bağırarak
tehdit etti.. 

AKP’nin Çeteleri De
Bütün Gericiler Gibi
Tekbir Getirerek
Avukatlara Saldırdı!

Dini, imanı, namusu her şeyi para
olan AKP’nin çeteleri de farklı olamaz
dı. Uyuşturucu ile halkı zehirlerler,
fuhuş, kumar vb. her türlü alçaklığı,
namussuzluğu yaparlar, ağızlarından
da dini, imanı, Kuran-ı düşürmezler...
Tekbir getirerek katliam yaparlar,

adam keserler... Uyuşturucu çeteleri
de mahkeme salonunda devrimcilerin
avukatlarına saldırırken tekbir geti-
riyordu... 

"Biz Torbacıyız,
Uyuşturucu Satıyorsak
Kime Ne"

Pervasızlığa bakın: "Uyuşturucu
satıyorsak kime ne"ymiş...  Arkanızda
AKP gibi halk düşmanı bir parti
var... Halkı uyuşturucuyla zehirle-
mişsiniz kime ne? Öyle mi? 

Arkasında devletin, polisin ol-
madığı hiçbir mafya çetesi ayakta
kalamaz... Bu uyuşturucu çetesinin
daha önce polisle nasıl bir ilişki
içinde olduğunu telefon konuşmala-
rının dinleme kayıtlarından yazmış-
tık... 

Uyuşturucu çeteleri tüm mahal-
lelerde polisin korumasında çalışı-
yorlar...

Onun için bu alçaklar POLİS-
TEN İZİN ALDIK. ARKAMIZDA
POLİS VAR, ARKAMIZDA AKP
VAR! SİZE NE OLUYOR DİYOR! 

Şu pervasızlığa bakın: "Uyuştu-
rucu satıyorsak kime ne? Devlet gelip
hesabını sorar. Biz torbacıyız. Bunlar
niye hesap soruyor? (...) Hasan Ferit
Gedik Armutlu'dan Gülsuyu'na gel-
miş. Ne işi var orada?" diyor. 

Tabii... Sattıkları uyuşturucunun
hesabını devlete veriyorlar...  

Halk Cephesi neden hesap soru-
yormuş... Devlet sorarmış hesabı.
Devlete nasıl hesap verdikleri ma-
lum... Halk düşmanı AKP, uyuşturucu
çetelerinin işvereni oluyor tabi ki... 

Devleti, polisi arkanıza alınca
halkı yalnız mı sandınız... Halk ço-
cuklarını istediğiniz gibi zehirleye-
bileceğinizi mi sandınız? 

Hayır, buna izin vermeyeceğiz...
Devletin bütün olanaklarını seferber
de etseniz mahallelerimizde elinizi
kolunuzu sallayarak uyuşturucu sat-
manıza izin vermeyeceğiz.... AKP’nin
mahkemeleri sizi daha ne kadar ko-
ruyacak! Yaptıklarınızın hesabını so-
racağız! 

Hasan Ferit Gedik'in Annesine Mahkeme Salonunda
Küfreden Çeteci Şahin Eren Şimdi De Avukatlarını

Tekbir Getirerek “Seni De Öldüreceğim" Diye 
Tehdit Etti!
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BÖYLESİNE 

PERVASIZLAŞTIRAN AKP’DİR!!

Hasan Ferit Gedik'in Annesine Mahkeme Salonunda
Küfreden Çeteci Şahin Eren Şimdi De Avukatlarını
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Tehdit Etti!
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MAFYASI DA, UYUŞTURUCU SATICISI DA, 

HALKI KATLEDEN DE, HALK ÇOCUKLARINI

ZEHİRLEYEN DE, KORUYAN DA, KOLLAYAN DA,

AKLAYAN DA... POLİSİYLE, YARGISIYLA, 

ÇETECİSİYLE BU DEVLETTİR!
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v Cephe Milisleri Hatay’da Bomba
Süslü Pankartla Berkin'i Selamladı

Cephe Milisleri Hatay'da 10 Mart gecesi Aşağıokçular Köyü’nde
“Emri Berkin’den Aldık - Cephe” yazılı pankart ve içinde Berkin
Elvan ile Cephe amblemi bulunan bomba süslü bir paket bıraktı. 11
Mart sabah saatlerinde  emniyet müdürlüğü pankartın bulunduğu
bölgeye çok sayıda polis sevkiyatı yaptı, bomba imha ekipleri paketi
ve pankartı kaldırdı.

Cephe milisleri 11 Mart gecesi de Sümerler Mahallesi Emniyet
binası karşısındaki dağlık tepesinde 3 metrelik pankart sallandırdı. Tüm
Hatay halkının göreceği tepede “Berkin’in Hesabını Soracağız – Cephe”
pankartıyla Berkin Elvan’ı ve onun için boykota gidenleri selamladı.

Bahçelievler Yenibosna'da
Çete Saldırısı

Halk Cephesi 14 Mart’ta yaptığı açık-
lama ile çetecilerin Özgürlükler Derneği'ne
gelen Mazlum Arslan’a bıçaklı saldırıda
bulunduğunu duyurdu. Yapılan açıklamada
Mazlum Arslan’ın saldırıdan yara almadan
kurtulduğu bildirilirken saldırıyı gerçek-
leştiren çetecilerin bilindiği ifade edildi.
“Halkın adaletinden nasibinizi alacaksınız!”
denilen açıklamada çetecilerin AKP ikti-
darının koruması altında olduğuna vurgu
yapıldı.

9. Gün, 13 Mart 2015 Cuma
11 Mart ve 12 Mart günlerinde çadırımızı kapattık.

Berkin için adalet talebiyle yaptığımız boykota ve Gazi
Katliamı’nda şehit düşenleri anmak için yapılan eylemlere
katıldık. İki günlük aradan sonra çadırımızı erken saatte
açıyoruz. Eşyalarımızı tekrar yerleştiriyoruz. Fazla bir
zaman geçmeden ziyaretçilerimiz geliyor. Boykot ve 12
Mart üzerine sohbet ediyoruz.

Bir aile geliyor. Akrabaları uyuşturucu kullanıyormuş,
yardım istiyorlar. Tedavi merkezimizi anlatıyoruz. Kullanan
kişi ile ilgili bilgi alıyoruz. Tekrar gelmelerini ancak
uyuşturucu kullanan arkadaşı da getirmelerini istiyoruz.

Gün boyu halkımız sadece uyuşturucu ile ilgili değil
başka sorunları için de çadırımızı ziyaret ediyor. Örneğin
bir amcamız emekli maaşını çaldırmış. Bunun için yardım
istiyor. Yine başka birisi... Kapımızı çalıyor halkımız,
ikinci Halk Meclisi olduk diyoruz.

Her zaman olduğu gibi akşam olunca çadırımız kala-
balıklaşıyor. Sobamızın başında 11 Mart ve 12 Mart
üzerine sohbet ediyoruz. 

10.Gün
Sabaha karşı yağmur başladı. Çadırımız bazı yerlerinden

su alıyor. Yağmur şiddetli olmadığı için o kadar etkilemiyor.
Yağmurdan dolayı standımızı açmıyoruz. Ses sistemimizi
kurup Grup Yorum şarkıları çalmaya başlıyoruz.

Öğleye doğru tedavi ettiğimiz bir arkadaşımız geliyor.

Onunla sohbet ediyoruz. Bir ara çadırı ona bırakıp dün
çadırımıza gelip sorununu anlatan ailemizin sorunu ile
ilgileniyoruz. Birkaç saatliğine çadırdan ayrılıyoruz.

Gün boyu uyuşturucu kullanan gençler ve aileleri ge-
liyor. Onlarla konuşuyoruz. Uyuşturucunun yaygınlaşması
ve bunun devlet eliyle yapıldığını anlatıyoruz. Devletin
tedavi için hiçbir şey yapmadığına aksine var olan AMA-
TEM’leri de kapattığına değiniyoruz. Tedavi merkezimizi
anlatıyoruz. İsimlerini, adreslerini vs. alıyoruz. Tekrar
geleceklerini söylüyorlar.

Birkaç gün önce hırsızlık yaparken yakalanan gençler
çadırımıza geliyorlar. Pişman olduklarını, bir daha asla
böyle bir şey yapmayacaklarını söylüyorlar. Onlarla yoz-
laşma ve halk kültürümüz üzerine sohbet ediyoruz ve 2-
3 günde bir çadıra gelmelerini istiyoruz.

Akşama doğru bir ailemiz geliyor. Çocuğu evden ay-
rılmış. Daha önce tedavi ettiğimiz bir arkadaşımız. Yolda
görüyoruz. Hemen yanına gidip sohbet ediyoruz ve
çadıra getiriyoruz. Bizimle sabahlayacak bu gece.

Odunumuz bitmek üzere. Odun alıp geliyoruz. Gece
soğuk oluyor… Sobanın sönmemesi lazım… Hem bu
gece çadırımızda misafirimiz de var…

Hasan Ferit Gedik Uyuşturucu İle Savaş ve

Kurtuluş Merkezi - 0506 064 65 33

Hasan Ferit Gedik Uyuşturucu İle Savaş Ve Kurtuluş Merkezi Çadır Günlüğü;

Bu Bataklığı Kurutacağız!



11 Mart’ta boykot vardı. Mahalle halkı, esnaflar, öğ-
renciler, memurlar, işçiler bu boykot çalışmasına katıldı-
lar. Bu bir grev değildi. Ama bir grev gibi emeğinin hak-
kını istiyordu bu insanlar. Berkin için, toprağa düşen genç
bedenlerimiz için adalet istiyorlardı. Çünkü her çocuk yo-
ğun ve birikmiş bir emek ile oluşur büyür. Adalet istemek
duygusal ve fiziksel olarak har-
canan emeğin, enerjinin hakkını is-
temek, emeğine sahip çıkmaktır. 

11 Mart'ta avukatlar adalet
istediler. Her ne kadar hukuk ve
adalet ancak birbirine uzaktan
akraba bile olsalar her hukukçu
adalet arayışıyla ilgilidir. Ve ki-
şilerin haklarının korunması işiy-
le uğraşan avukatlar dünyanın
neresinde bir adaletsizlik görseler
buna kayıtsız kalamazlar. 

Avukatlar Berkin’in katillerinin yakalanmamasına,
isimlerinin dahi açıklanmamasına kayıtsız kalamazlar. Ber-
kin'in katili apaçık belliyken katilin isminin açıklanma-
ması sorunu bilen herkesin tepkisini çeker. Bunun başında
da avukatlar gelir. 

Ülkenin dört köşesinde duyulan ve bilinen böyle bir da-
vada devletin gösterdiği; "faili biliyorum, söylemiyorum;

Fail elimde ama size vermeyeceğim" şeklinde özetlenencek

tavrı ülkede adalet arayışında olan bütün kesimleri inanç-
sızlaştırmaktadır. Çünkü mahkemelerin olduğu binaya
adalet sarayı ismini veren siyasi iktidar halktan hakkını bu
binalarda oturan hakim ve savcılar eliyle aramasını iste-
mektedir. Böyle bir düzende hakkını aramak yalnız Berkin’in
yakınları için değil hakkını arayan herkes için çok zordur.
Artık kimse mahkemelere başvurarak adalet sağlayacağı-

na inanmamaktadır. Bunun başın-
da da avukatlar gelmektedir. 

Ancak avukatlık mesleği adalet
arayışının en yoğun yaşandığı mes-
lektir. Hakkını arayan, adil olanı ta-
lep eden insanlar avukata gelirler.
Devlet eliyle hakkı gasp edilme teh-
likesinde olan insanlar avukat yar-
dımından faydalanır. Avukat da
hem meslek yaşamını inanç ve
güvenle sürdürebilmek için hem de
kendi yaşamında hakkını koruya-

bilmek için Berkin'in katilinin açıklanmasını isteyecektir,
istemelidir. Berkin için adalet yoksa hukuk da yok... iş de
yok... mahkeme de yok... Berkin için adalet yoksa gelecek
de yoktur. 

İşte bu yüzden adliyeden Berkin'in vurulduğu yere yü-
rüdük. Çünkü adaleti sokaktan adliyeye yürüyerek de-

ğil halkın hakkını istediği sokaklara yürüyerek bu-

labiliriz. 

BERKİN İÇİN ADALET İSTEMEK,

EKMEĞE VE ADALETE OLAN AÇLIĞIN

DOYURULMASINI İSTEMEKTİR! 

Hasta Tutsak
Türkan ÖZEN

Sürgün Edildi !
TAYAD’lı aileler, 11 Mart tarihin-

de  yaptıkları açıklamada Uşak Kadın
Hapishanesi özgür tutsaklarından Tür-
kan Özen’in, İzmir Şakran Hapisha-
nesi’ne sürgün edildiğini bildirdi.
Uşak Hapishane İdaresi Türkan Özen’i
6 Mart günü “Hastaneye götürüyoruz”
bahanesiyle rahatça koğuştan çıkartıp
bilgisi olmadan İzmir Şakran Hapis-
hanesi’ne kaçırdı. TAYAD’lı aileler
açıklamalarında hasta tutsak Türkan
Özen’in İzmir Şakran Hapishane-
si’nde tek başına tutulduğunu, Türkan
Özen’in kaçırıldığından bu yana Şak-
ran Hapishanesi’ndeki özgür tutsak
Fatma Alan’ın yanına geçene ve diğer
talepleri yerine getirilene kadar açlık
grevinde olduğunu ifade etti.

17 Mart tarihinde, Ankara TAYAD’lı aileler, 30 Mart-17 Nisan Devrim
Şehitleri’ni Anma Haftası öncesinde Karşıyaka Mezarlığı’nda şehit mezar-
larının bakımını ve temizliğini  yaptılar. Emperyalizme ve oligarşiye karşı
mücadele ederek şehit düşen; İrfan Ortakçı, Ümüş Şahingöz, İsmet Kavak-
lıoğlu, Melek Birsen Hoşver, Özlem Kılıç, Aslan Arı, Yusuf Topallar ve Zey-
nep Eda Berk 'in mezarlarını tek tek dolaşarak özenle temizliğini bakımını
yaparak eksiklikleri tespit ettiler. Şehitlerimizin mezarlarını Devrim Şehit-
lerini Anma Haftası’na hazırlama çalışmasını tamamladılar.

ŞEHİTLERİMİZ TARİHİMİZDİR,
ONLARI ASLA UNUTMAYACAĞIZ !

Yürüyüş
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Gazi Mahallesi barajüstü
gecekondu bölgesinde geç-
tiğimiz günlerde 9 yaşındaki
bir ilkokul öğrencisine, yüz-
leri maskeli iki kişi tarafın-
dan uyuşturucu içirilmek is-
tendi. Aile, durumu Halk
Cephelilere haber verdi. 

Halk Cepheliler mahalle
halkıyla birlikte hareket ederek
Aslangazi Okulu çevresinde,
her gün okul giriş çıkışlarında
kontrol yapmaya başladılar.
Sokak aralarında, okula yakın parklarda
ve kuytu yerlerde halkla birlikte gezi-
lerek, uyuşturucu satıcıları arandı. 

Halkımız, AKP’nin uyuşturucu,
yozlaştırma saldırılarına karşı Cep-
he’yi kurtarıcı olarak görüyor. 

Uyuşturucu çeteleri, uyuşturucuyu
özendiriyor, daha da ileri giderek
çocuklarımıza, gençlerimize zorla
uyuşturucu vererek onu uyuşturucuya
alıştırıp kendisine bağımlı hale ge-
tirmeye çalışıyor. 

Çeteler bunları yaparken devlet
ne yapmaktadır? 

Polisin okul önlerinde önlemleri
yok mudur? Vardır. Polis hemen he-
men bütün okul önlerinde önlemler
almaktadır. Ancak yaşananlar bu ön-

lemlerin uyuşturucu çetelerine kar-

şı değil, devrimci öğrencilere yö-

nelik olduğunu göstermektedir!

Devlet ne yapmaktadır? Mahal-
lelerde uyuşturucu çeteleriyle savaşan
Cephelilere saldırmakta, terör estir-
mektedir. 

Halkın çetelere karşı polisten değil
Cephelilerden yardım istemesi de
uyuşturucuyla kimin savaştığının bir
başka ispatıdır. 

AKP’nin getirdiği ülkemizin ger-
çeği ortadadır. 

“En küçük uyuşturucu bağımlısı

13 yaşında... Türkiye'de geçen yıl

uyuşturucu tedavisi gören en küçük

bağımlının yaşının 13, en büyük ba-

ğımlının yaşının ise 65 olduğu, has-

talardan yüzde 24' ünün 15 yaşının

altında bulunduğu bildirildi.” (25
Aralık 2012 Milliyet Gazetesi) 

Üç yıl öncesinin rakamlarıyla
uyuşturucu kullanım yaşı 13’ken,
şimdi 2015 yılı rakamlarıyla uyuş-
turucu kullanım yaşı 8’li, 9’lu yaşlara

inmiştir. 

Yaş ortalamasına göre
9-13 yaş uyuşturucu kul-
lanım oranının % 8 civa-
rında olduğu düşünülmek-
tedir. 

Hemen herkesin bildiği
gerçeklerden biri de Tür-
kiye’nin dünya uyuşturucu
merkezlerinden biri oldu-
ğudur. 

TV ekranlarına zaman
zaman düşen görüntüler-

dir. Anneler-babalar feryat içindedir,
çocuklarının uyuşturucudan korun-
ması için yardım istemekte, çaresiz-
liklerini ortaya koymaktadırlar: Yar-
dım Edin! Diye çağrı yapmaktadırlar. 

Peki devlet nerededir? 

Devlet yukarda verdiğimiz ra-
kamların içindedir! Ülkemizin uyuş-
turucu trafiğinin merkezi olduğu ger-
çeğindedir! Yani devlet, doğrudan
uyuşturucunun içindedir. 

Gazi Mahallesi’nde yaşanan örnek
halkımızın ne yapması gerektiğini
de ortaya koyuyor. Cephelilerle bir-
likte sorunlarına sahip çıkmaktır. Ge-
rekirse okul önlerinde, mahallenin
her köşesinde nöbetler tutacak, uyuş-
turucu satıcılarını arayacak, gerekti-
ğinde de çocuklarımızı, gençlerimizi
zehirleyenlerden birlikte hesap so-
racaktır.

9 Yaşındaki Çocuğa Zorla Uyuşturucu!

DÜZEN DEĞİL BİZ ÇÖZECEĞİZ! 
Halk Cephesi’nin

Uyuşturucuya karşı
mücadelesinden bir

yürüyüş

Cephe’nin
Uyuşturucuya
Karşı Yaptığı

Devriyelerden

22 Mart
2015

Yürüyüş
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Bir el silah sesi duyuldu. Sütçü İmam,
“Ahır dağlarına gelin, işgalciler içi-

mizde” diyordu Karayılan ve Şahin
Bey Antep’te, Kara Fatma İzmit ve ci-
varında, Yörük Ali Efe Aydın ve civarında
ve daha nice halk önderi halk kahramanı
işgalciye ve işbirlikçiye karşı duydukları
kinle, namus bildikleri vatana duydukları
sevgiyle savaştılar,Şerife Bacılar kağ-
nılarla cepheye cepheneler taşıdılar.
Onlar, bağımsızlık özlemi ve inanç yüklü
yürekleriyle emperyalizmi vatanımızdan
kovdular. Şerife Bacılar’ın, Karayılanların
sevgisi hesapsız ve sadeydi. Onlar için
sevgi emektir. Şerife bacılar vatanını
sevdiği için silah ve mermi ürettiler.
Ağır top mermilerini cepheye taşıdılar,
somun ekmeğine varıncaya kadar her
şeye emek harcadılar. Karayılanlar, Kara
Fatmalar çeteleriyle cephelerde savaştılar.
Kolundan, bacağından olanlar, çocuk
yaşta cephede ölenler, vatan için bedel
ödemeyi göze aldığı için şehit düştüler.
Şerife Bacı, Sütçü İmam, Kara Fatma,
Yörük Ali Efe, Şahin Bey bağımsızlık
özlemini, vatanın namus olduğunu, em-
peryalizme karşı savaşmanın haklılığını
miras bıraktılar. Bu topraklarda yaşıyoruz.

Çocuklarımız bu topraklarda büyüyor.
Bizi biz yapan değerlerimizi bu toprak-
larda yaşatıyoruz. Ekmeğimizi bu top-
raklarda üretiyoruz. Canımız, kanımız,
alın terimiz bu topraklara karıştığı için
vatanımız diyor, bu yüzden seviyoruz.
Günü geldiğinde vatanımız için canımızı
veriyoruz.

Bu günün gerçek vatanseverleri dev-
rimcilerdir, Cepheliler’dir.

Kırk beş yıldır, Kızıldere’den bugüne
tam bağımsız Türkiye için savaşıyoruz.
“Amerika Defol Bu Vatan Bizim” di-
yen bir tek biz varız. Bunun için Kızıl-
dere’den bu güne yüzlerce can verdik.
Dağlarda, şehirlerde katledildik, zin-
danlara atıldık. Emperyalizm ve işbir-
likçileri bizi yok etmek için kara listeler
hazırladı, başımıza ödüller koydu. Ha-
pishanelerde katliam operasyonları yaptı.
Maşaları olan gerici-faşist güruhlarla,
linç saldırıları örgütledi. Tüm medya
araçlarıyla, propaganda araçlarıyla adı-
mıza “vatan haini” dedi. Halkları birbirine
düşman etmek, örgütsüzleştirmek, ba-
ğımsızlık özlemini yok etmek için şo-
venizm zehrini kustu.

Başaramadılar, bizi yok edemedi-
ler!..

Vatanımızın emperyalizmin gizli iş-

gali altında olduğunu söylemeye devam
ediyoruz. Kadını-erkeğiyle, işçisi-me-
muruyla, özgür tutsaklarıyla, halkın avu-
katlarıyla, halkın mimarlarıyla, 7 den,
70‘e her alanda bağımsızlık için savaşı-
yoruz.

Gün oluyor “Bağımsız Türkiye” kon-
serlerinde yüzbinler oluyoruz.

Gün oluyor. Şanlı Alişan oluyor, öf-
kemizle emperyalizmin inine giriyoruz.

Bugün emperyalizme karşı mücadele
eden sadece biz varız… “Sol” adına,
“yurtseverlik” adına emperyalizme biat
edenler teslimiyetlerini gizlemek isti-
yorlar. Gerçekler gizlenemez. Emper-
yalizm değişmemiştir, emperyalizme
karşı savaş gerçeği de değişmemiştir.

Ya emperyalizme karşı savaşılacaktır
ya da emperyalizme teslim olunacak-
tır… Ara yol yoktur!...

Emperyalizme karşı savaşma onuru
Cepheliler’indir.

1920’lerde, Anadolu’nun dağlarında
şehirlerinde savaşan Şerife Bacılar’ın,
Sütçü İmamlar’ın, Karayılanlar’ın, Şahin
Beyler’in, Yörük Ali Efeler’in, Kara
Fatmalar’ın fedakârlığını silah yaparak,
vatanımızın dört bir yanında savaşı bü-
yütüyoruz, emperyalizmi yeneceğiz,“Ba-
ğımsız Türkiye’yi ” kuracağız.

BİZ KARAYILANLARIZ,

KARA FATMALARIZ

Halepçe’de Katledilen İnsanlıktır
Katleden Emperyalizm ve İşbirlikçileridir

Halkın Katilleriyle Uzlaşmayacağız!
Wan Halk Cephesi Halepçe Katliamıyla ilgili 16

Mart'ta bir açıklama yaptı. Açıklamada: "1988’de Halep-
çe’de kimyasal silahlarla, bombalarla yapılan katliam 5
bin insanın ölümüne, binlercesinin yaralanmasına, sakat
kalmasına yol açtı. Halepçe’yi unutmayacağız. Sokağında,
evinde, tarlasında çalışırken ölüme yakalanan insanların
cesetlerini unutmayacağız. Mosmor olmuş, daha ana sü-
tünden kesilmemiş kundaktaki bebeleri unutmayacağız.
Göç yollarına düşürülen on binleri, yollarda can veren
binleri unutmayacağız. Şırnak, Lice, Kulp başta olmak
üzere Türkiye Kürdistanı’nda bombalanan, yakılan, yıkılan
yüzlerce ilçe ve köylerimizi, katledilen insanlarımızı
unutmayacağız. Halklarımızın katillerini iyi tanıyoruz.
Halkın katilleriyle uzlaşmayacağız, hesap soracağız" de-
nildi.

Biga’da Halk İçin Bilim Halk İçin Eğitim Kültür
Şenlikleri Çalışmaları Devam Ediyor

13 Mart’ta Halk Cepheliler, Biga’da yapılacak olan şenliğin
duyurusunu yaptı. Duyuruda: “Biga’da 16 yıldır Halk için
Bilim Halk için Eğitim şiarıyla yapılan her yıl ki şenlik çalış-
malarına bu yıl da devam ediyor. 28 Mart’ta yapılacak şenlikte
tiyatro, halk oyunları, zeybek oynanacak ve  Grup Gündoğdu
yer alacak” denildi. 

Ateş Başı Sohbetleriyle İnancımızı
Biraz Daha Biliyoruz!

1 Mayıs Mahallesi’nde her hafta düzenli olarak yapılan ateş
başı sohbete 12 Mart akşamı devam edildi. Şükrü Sarıtaş Parkı’nda
bir araya gelen Halk Cepheliler çetelere karşı savaşın nasıl ele
alınması gerektiği, adalet mücadelesinin yöntemleri, hesap sormada
ısrar vb. üzerine konuşuldu. Sohbete 8 kişi katıldı.



Grup Yorum Konseri Kimi Çoşturur, Kimi Korkutur?

Bağımsız Türkiye Konserimiz
Halka Umut ve Gelecek Vaadediyor

Umudu Büyütmek İçin
Tek Yürek Olalım!

Şişli Camii önünde 15 Mart'ta buluşan Grup Yorum
üyeleri ve Grup Yorum gönüllüleri 12 Nisan Bağımsız
Türkiye konser çalışmalarına başladı. Konser bildirilerini
dağıtarak Taksim yönüne doğru yürüyüşe geçen kitleye
yol boyunca halkın ilgisi oldukça yoğundu. Yoldan ara-
basıyla geçen halk korna ile destek verdi, arabasını
durdurup bildiri istedi. Şişli Kent Kültür Merkezi’ne
uğrayıp Kangal Dernekleri Federasyonu'nun  programında
bildiri dağıtımı yapıldı. Programa gelen kitle Grup Yorum
gönüllülerini büyük bir coşku ile karşılayıp konsere katı-
lacaklarını bildirdi. Pangaltı ve Harbiye'de marşlar ve
sloganlar eşliğinde bildiri dağıtımına devam edildi. El-
madağ’a gelindiğinde grubun önü AKP’nin katil polisi
tarafından kesildi, bir kısım polisle tartışırken diğer bir
kısım da bildiri dağıtımına devam etti. Polis meydandan
yürütmeyeceğini, kendi belirledikleri güzergâhtan Gala-
tasaray Lisesi önüne gidilmesine izin vereceğini söylerken
grup, keyfi uygulamaları kabul etmeyeceklerini, sokakları,
caddeleri, halka yasaklayamayacaklarını, onların istediği
yerden değil meydandan geçerek Galatasaray Lisesi’ne
ulaşacaklarını, konser duyurusunu yapmalarını engelle-
yemeyeceklerini söyledi. Polis barikatı önünde halaylar
çekip sloganlar atan grup halka AKP’nin Grup Yorum
konserinden nasıl korktuğunu ajitasyonlarla anlattı. Bunun
üzerine katil polis grubu taciz etmeye başladı. Polis
grubu kalkanlarla iterek aşağı doğru sürükledi, grup slo-
ganlarla oturma eylemine başladı. Sloganlar ve marşlarla
45 dakika oturma eylemi yapan grup, bir taraftan da
araçlara, yoldan geçenlere, oturma eylemini izleyenlere
bildiri dağıtmaya devam etti. İradi olarak oturma eylemini
bitirirken, Taksim Meydanı’nı halka yasaklayamayacak-
larını, eninde sonunda meydana gireceklerini ifade ettiler.
Şişli’ye doğru tekrardan yürüyüşe geçip sloganlar ve aji-
tasyonlarla halkı konsere davet ettiler. Şişli Camii önüne
gelindiğinde bildiri dağıtımı sona erdirildi. Bildiri dağıtımına
30 kişi katıldı, 3500 konser davetiyesi halka ulaştırıldı.

30. Yıl Konseri Çalışmaları
Denizli’de 15 Mart’ta

bir Halk Cepheli ve bir Dev-
Genç’li Pınarkent’te, mer-
kezde ve kampüste yazıla-
malar yaptı. Grup Yorum'un
30. Yıl İzmir Konseri’ni du-
varlara, otobüs duraklarına,
panolara yazarak halka du-
yurdu. Pınarkent’te evlerin
kapısı çalınarak konser du-
yurusu yapıldı, aynı zamanda, çalışmalarda Yürüyüş
Dergisi dağıtımı da yapıldı. 20 dergi halka ulaştırıldı.

İstanbul
Avcılar: 14 Mart tarihinde, Halkın Mühendis Mi-

marları İstanbul Avcılar’da  “Grup Yorum 30 Yaşında
Geliyoruz” broşürlerini dağıttı. 250 adet broşür halka
ulaştırıldı. Broşür dağıtımına halkın yoğun ilgisi oldu. 

Okmeydanı: 17 Mart tarihinde Okmeydanı Halk
Cephesi, Örnektepe Mahallesi’nde Grup Yorum'un 30.Yı-
lını yazılamalarla selamladı.

Gülsuyu’nda Yorum Pullamaları
İstanbul Gülsuyu Mahallesi’nde 14 Mart’ta Mahir

Hüseyin Ulaş Parkı’nın çevresine ve pazar yoluna “30.
Yılda Geliyoruz Grup Yorum” pullarından 50 tane ya-
pıştırıldı. 

HALK KOROLARIMIZI
YAYGINLAŞTIRIYORUZ

BURSA: Grup Yorum
Halk Korosu çalışmaları-
nın beşincisi 15 Mart'ta
yapıldı. Çalışma öncesinde
Bursa Grup Yorum gönül-
lüleri ile bir araya gelindi.
5. Bağımsız Türkiye Kon-
seri ve 30. yıl konserleri ile ilgili sohbetler edildi. Konser
çalışmaları için ne yapılabilir, nasıl bir çalışma yürütülmeli
üzerine konuşuldu. Bu haftaki koro çalışmasında ise
nefes ve ses egzersizleri tekrar edildi. Repertuar çalış-
malarına başlandı. İlk olarak ‘Haklıyız Kazanacağız’
şarkısı çalışıldı. Çalışmaya 19 kişi katıldı.

İZMİR: Grup Yorum Korosu her hafta olduğu gibi
bu hafta da (15 Mart tarihinde) çalışmalarına devam
etti. Koro konser hakkında, stadyumlarda çıkan sorunlar
hakkında konuştuktan sonra çalışmalara başladı. Büyük
bir istekle çalışan koro, bir sonraki çalışmada buluşma
kararı aldıktan sonra dağıldı.
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Bursa



Liseliyiz Biz

15 Mart 2015 tarihinde yüksek
öğretime geçiş sınavlarından ilki olan
YGS sınavı yapıldı. Ülkemizde 2 mil-
yonu 46 bin 716 liselinin girdiği bu sı-
nav öğrencilerin kaderlerinin belir-
lenmesinde büyük öneme sahip. 12 yıl
boyunca gördükleri eğitimin girecek-
leri 3 saatlik sınavda ortaya koydukları
ile ölçülmek istenilmesi daha en ba-
şından düzenin eğitim sisteminin ne ka-
dar çarpık olduğunun göstergesidir. Bu
çarpıklığın düzeltilmesi gerekirken
alınan kararlarla eğitim sistemi ve sı-
navlar ile daha karmaşık ve baskıcı hale
getirilmek isteniyor. 

Liselilerin hayatlarının bu sınavlarla
belirleneceği vurgusu yapanların amaç-
ları liselilerin örgütlenmesi ve müca-
deleye daha aktif katılmalarını engel-
lemektir. Uygulanan 4+4+4 eğitim
sistemi ile daha ilkokuldan başlanan
saldırılar aralıksız sürmekte ve lisede
ise tekellerin ihtiyaçları için açılan
meslek liseleri ve imam hatip liseleri
kıskacı arasına sıkıştırılan liseliler ça-
resiz bırakılmak istenilmekte. Tek dü-
şüncesi gireceği sınavlar ve okumak-
ta olduğu okul olması gerektiği söy-
lenen bu sistemde her türlü adaletsiz-
lik yaşanmaktadır. 

Geçen senelerde bizzat devlet eliy-
le kurulan kopya organizasyonları bu
adaletsizliklerin başında gelmektedir.
Büyük kamuoyu oluşması sonucunda
gerekenin yapılacağının belirtildiği
açıklamalar, açılan soruşturmalar ara-
dan geçen yıllarda sonuçsuzlukla so-
nuçlanmıştır. Liselerde başlayan
AKP’nin yandaşlarına soru dağıtımı
yapması ise KPSS ve üniversite sı-
navları ile devam etmiştir. Yandaşlara
yapılan bu soru dağıtımlarının, göz
yummaların ortaya çıkmasından son-
ra ise hep geçiştirilmeye ve üstü biz-
zat AKP tarafından kapatılmaya çalı-
şılmıştır. 

Her şeyiyle adaletsiz olan bu düzenin
okullarından da sınav sisteminden de bir şey
beklenemez. 

Bu düzen bizlere adalet vermiyor. Bunu
dünyanın en büyük adalet saraylarındaki du-
ruşma salonlarında da gördük, yıllardır sü-
rüncemede bırakılan işkence ve katliam da-
valarında da gördük. En son 15 yaşındaki Ber-
kin’imizin davasında da devlet adaletsizliği-
ni göstermiştir. Katillerin her şeyiyle apaçık
ortada olmalarına rağmen kimliklerini bil-
dirmeyerek, savcılıktan yazılan yazılara ce-
vaplar verilmeyerek dosya ortada bırakıl-
mak istenilmektedir. Şimdiye kadar dosyada
atılan adımlar dahi onlarca yüzlerce kişinin
adalet mücadelesinde gözaltılar tutsaklıklara
rağmen adalet istemesi sonucu gerçekleşmiştir.

Liselerde Adalet 
Mücadelesini Öğrenci 
Meclisleri İle Sağlayacağız

Liselerde kuracağımız öğrenci meclisleri ile
liselilerin en çok ihtiyacı olan adaleti biz sağ-
layacağız. Öğrenci meclisleri ile yeri gelecek
Berkin için adalet mücadelesinin temel taşı ola-
cağız. Berkinin elindeki sapanı bütün liselile-
rin eline vereceğiz. Liselilerin 3 saatlik sınav-
larla yarışa sürüklenmesine, uygulanan gerici
faşist müfredatla çarpıtılmasına karşı çıkaca-
ğız. Liseli gençliğin 4+4+4 eğitim sistemi ile
teknik lise ve imam hatip liselerine mahkûm
edilmelerinin önüne geçeceğiz. Liselilerin sı-
nav stresi ile başa çıkamayıp intihar etmesinin
tek sorumlusu bu düzendir. AKP ve onun ya-
ratmak istediği dindar nesil isteği bu intihar-
ların sorumlusudur. Öğrenci meclisleri ile re-
kabetçi ve bencil, bireyci eğitim sistemi kar-
şısına halk için eğitim halk için bilim anla-
yışını çıkartacağız. 

Liselilere yapılan bu denli saldırıların kar-
şılığını mücadelemizi yükselterek çıkacağız.
Berkin için adalet, halkımız için eğitim için
herkese ulaşmalı ve örgütlemeliyiz. Ulaş-
madık liseli, ulaşmadık insan kalmayana ka-
dar mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. 

Gerici Eğitim Sisteminiz ve Sınavlarınız 
Liselileri Teslim Alamayacak, Adalet Mücadelesinde de
Demokratik Eğitim Talebinde de En Önde Biz Olacağız!

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

Yürüyüş
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"Mart’ın onaltısında yedi can

Düştük gün ortasında yedi can

Bindallı yasemen olup yeşerdik

Martın onaltısında yedi can"

Dersim: 16 Mart tarihinde,

Dev-Genç'liler İstanbul Üniversite-
si’nde faşistler tarafından yapılan
katliamla beraber, Halepçe'de Kürt
halkına yapılan katliamı da protesto
ettiler. Her iki katliamda şehit dü-
şenleri andılar.

Dersim merkezde Yeraltı Çarşısı
üstünde yapılan eylemde ülkemizde
katliamların sorumlusunun devlet ol-
duğu vurgulandı.

Eylemde okunan açıklamadan
sonra katliamları protesto eden slo-
ganlar atıldı. Sloganların ardından ey-
lem sona erdi. 

16 Mart tarihinde Tunceli Üni-
versitesi’nde Beyazıt ve Halepçe kat-
liamlarını anlatan  bildiri dağıtılıdı.  

İstanbul: Dev-Genç’liler haf-

ta boyunca okullarında yaptıkları ça-
lışmalarla, 16 Mart 1978'de katledi-
len 7 devrimci öğrenciyi anmak ve
katliamı protesto etmek için  yapıla-
cak eyleme  öğrencileri çağırdı.

Çalışmalar kapsamında  İstanbul
Üniversitesi İletişim Fakültesi ve Si-
yasal Ek Bina’da eyleme çağrı afiş-
leri asıldı. İletişim Fakültesi, Siyasal

Ek Bina ve Fen-Edebiyat Fakülte-
si’nde yüzyüze çalışmalara devam
edildi. Üniversitenin diğer fakültele-
rine ve Beyazıt sokaklarına 100 çağ-
rı afişi asıldı. Aynı çalışmada 600 bil-
diri öğrencilere ulaştırıldı. Gün so-
nunda 12 Yürüyüş Dergisi öğrencilere
ulaştırıldı.

14 ve 15 Mart günleri Kocamus-
tafapaşa’da masa açıldı. İki günde 800
bildiri ve 6 Yürüyüş Dergisi halka
ulaştırılırken mahallenin çeşitli yer-
lerine 100 afiş asıldı.

16 Mart Beyazıt
Katliamını Unutmadık
Unutturmayacağız!
İSTANBUL: 16 Mart Katlia-

mı’nın üzerinden 37 yıl geçti. Oli-
garşinin halka karşı yaptığı tüm kat-
liamlar gibi, 16 Mart Beyazıt Katlia-
mı’nda da katiller cezalandırılmadı.
Katliamın 37. yıl dönümünde Dev-
Genç'liler İstanbul Üniversitesi Be-
yazıt Kampüsü'nde 16 Mart şehitle-
rini andılar ve adalet taleplerini hay-
kırdılar. Dev-Genç'liler tek tip kıya-
fetleriyle yürüyüş için hazırlanmış-
lardı. Yürüyüş başlamadan önce TA-
YAD’lı ailelerin yaptığı açıklamada
Beyazıt Katliamı’nda asıl katilin dev-
let olduğu, 16 Mart şehitleri için ve

katledilen bütün halk çocukları için
adalet istediklerini söylediler. 

Açıklamanın ardından yapılan yü-
rüyüşe AKP'nin katil polisleri saldırdı.
Sancakları ve şehitlerin fotoğraflarını
parçaladılar. “Yürüyemezsiniz”, “Çıkın
kaldırımdan yürüyün” dediler. Dev-
Genç'liler  polis ablukasını aşıp yeniden
pankartlarını açarak daha öfkeli, daha
kararlı yürümeye başladılar.   Eczacı-
lık fakültesinin önüne gelindiğinde
Dev-Genç’liler  devletin katliamı nasıl
hazırladığını anlatan bir açıklama yap-
tı, ardından  katliamı anlatan bir can-
landırma yaptılar. 

Grup Yorum da
Dev-Genç’lilerin
Yanındaydı

Grup Yorum adına konuşan Selma
Altın, Dev-Genç’lilerin adalet mü-
cadelesini anlattı. Konuşmaların ar-
dından eyleme katılan bütün kitle 16
Mart, Dev-Genç Marşı ve Çav Bel-
la'yı söyledi. Eyleme 40 kişi katıldı.

Yürüyüşün dışında okulun içinde
farklı eylemler de vardı. İki Dev-
Genç’li İletişim Fakültesi’nde seminer
veren Fatih Portakal'ın sahnesini işgal
ederek “Hatice Özenler’den Berkin-
ler’e Katleden Devlettir Hesap Sora-
cağız - Dev-Genç” yazılı ozaliti açtı-

Ülkemizde Gençlik

16 Mart Beyazıt Katliamı’ nda 
Şehit Düş enleri Unutmadık, 
Er Geç Hesabını Soracağız! 

İSTANBUL
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lar ve ajitasyon çekmeye başladılar. Bu
sırada ÖGB’ler Dev-Genç’lilere sal-
dırdı. Demokrat aydın haberci gibi gö-
rünen Fatih Portakal'ın ise ÖGB’lerden
hesap soracağı yerde, ukalaca Dev-
Genç’lilere “Ozalitiniz okundu inin
aşağı artık” dedi.

Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde ise
iki Dev-Genç’li ders işlenen bir sını-
fa girerek 16 Mart Katliamı’nı anlat-
tı. “Beyazıt Katliamının Hesabını
Soracağız - Dev-Genç” yazılı pankart
açan ve Beyazıt Katliamı’nın hesabını
soracaklarını söyleyen Dev-Genç’li-
ler sınıfı işgal ettiklerini söylediler. Sı-
nıf işgali yarım saat sürdü.

Kocamustafapaşa: Mahalle-

de 15 Mart'ta halkın matbaası olan du-

varlara yazılamalar yapıldı. “16 Mart’ı
Unutmadık - Dev-Genç”, 2 Adet
“Dev-Genç” ve 1 adet de “Cephe” ya-
zılaması yapıldı. 

ANKARA: Ankara Üniversitesi

Cebeci Kampüsü’nde Beyazıt Kat-
liamı protesto edildi ve katliamda şe-
hit düşenler anıldı. Kampüs içinde
kortej oluşturulduktan sonra ana gi-
rişe kadar yürüyüş yapıldı. Ana giriş
kapısında anma töreni yapıldı. Anma
saygı duruşu ile başladı. Ardından ya-
pılan açıklamada 16 Mart Katliamı ile
devrimci gençliğin sindirilmek, yok
edilmek istendiği ifade edildi. Ege-
menlerin her krizinde ilk hedef al-
dıkları kesimin direnenler olduğu,
devrimciler olduğu vurgulandı. Ey-

leme 15 kişi katıldı.

MERSİN: Dev-Genç’liler Mersin

Üniversitesi’nde de Beyazıt Katlia-
mı’nı protesto edip, şehitleri andı.
Kampüs içinde yapılan yürüyüşle
üniversitenin bütün öğrencilerine kat-
liamı protesto etmek için çağrı yapıldı.
Yürüyüş Cumhuriyet Meydanı’nda
sona erdi. Burada yapılan açıklama-
da katliamı yapanların 37 yıldır bu-
lunmadığı, bu katliamda şehit düşen
7 öğrencinin er geç hesabının soru-
lacağı belirtildi. Katliamların ülkemiz
için bir devlet politikası olduğunun
vurgulandığı açıklamada “45 yıllık ta-
rihimiz buna şahittir, hiçbir katliam-
cıyı cezasız, halkı adaletsiz bırak-
mayacağız” denildi

Dev-Genç’lilere Ulaşılabilecek İnternet
İletişim Adresleri

Twitter: @devgenc1969

Facebook: facebook.com/dev-genc1969

Mail: genclikfederasyonu1@gmail.com

ANKARA

13 Mart tarihinde, TAYAD'lı aileler, Türkiye çapında
Berkin Elvan için yapılan boykot eylemine yapılan sal-
dırıları protesto ettiler.

TAYAD'lı aileler eylemde yaptıkları açıklamada; Ber-
kin Elvan için ülke çapında, halkın protesto gösterile-
rine - boykota katıldığını söyledi. Halkın 'Berkin İçin
Adalet' talebini dile getirmesini hazmedemeyen AKP,
tahammülsüzlüğünü eylemlere saldırarak ve tutukla-
malarla gösterdi.

AKP'nin saldıraları ve tutuklamaları 'Berkin İçin Ada-
let' talebimizi engelleyemeyecek denildi. 

AKP'NİN SALDIRILARI 'Berkin İçin Adalet'

TALEBİMİZİ ENGELLEYEMEYECEK !

Cepheliler ODTÜ'de Adalet Aradı,
Hesap Sordu:

Berkin'in Hesabını DHKC Soracak!
Cepheliler yaklaşık 20 kişilik kitleyle 11 Mart’ta kor-

san eylem gerçekleştirdi. ODTÜ A4 kapısındaki ÖGB nö-
bet kulübesine düzenlenen eylemde ODTÜ'de Dev-Genç'li-
lere pervasızca saldıran, okula sokmayan Özel Güvenlik Bi-
rimleri’nin kulübesi molotof kokteylleriyle tahrip edildi, A4
girişi yakıldı. Okula giriş çıkışları durduran Cepheliler,
ODTÜ öğrencilerine “Bugün Berkin Elvan'ın, yoldaşımı-
zın 1.şehitlik yıldönümü. Bizler bugün Türkiye'nin dört bir
yanında Berkin için hayatı durdurduk, bir yılı aşkın süre-
dir Berkin için adalet talebimizi haykırıyoruz. Katil dev-
let Berkin'i öldüren katil polisleri koruyor, korumaya de-
vam ediyor. Adalet talebini haykıran yoldaşlarımızı 1 yıl-
dır gözaltına alıyor, tutukluyor. Bizler Berkin için adaleti
sağlayacağız. Berkin'in hesabını DHKC soracak!” diyerek
ajitasyon çektiler. Bu esnada A4 kapısına gelen ÖGB şefi,
eski TEM polisi Salih'in arabası durduruldu, araba tahrip
edildi. Cepheliler eski TEM polisi için öğrencilere bilgi ver-
dikten sonra eylemi iradi olarak bitirdiler.

Yürüyüş
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Biz Dev-Genç'liyiz !
Tehditleriniz, Tacizleriniz

Bizi Yıldıramaz!
11 Mart tarihinde boykot sonrası, AKP’nin katil pol-

isleri Dev-Genç'li Alişan Taburoğlu, Oğuzhan Şahin ve
Eren Çoşgun’u araçla yakından takip ettiler. Dev-Genç'li-
lerin durumu fark etmesi üzerine,   tacizci  polisler Eren
Çoşgun’u evine kadar takip etti. Eren Coşgun evine gir-
dikten sonra da, cama vurarak tacizlerine devam eden po-
lisler, yaklaşık 1 saat evin çevresinde dolaştılar.

Antalya Dev-Genç yaptığı açıklamada tacizde bu-
lunan polis araçlarından birinin plakasının "07 ETL 382"
olduğunu bildirerek; “Katil polisler sizi uyarıyoruz! Ta-
cizlerinizden vazgeçin! Dev-Genç'li arkadaşlarımızın
başına gelen en ufak zarardan Antalya Emniyeti so-
rumludur! Bizler Dev-Genç'lileriz. Hesabını sorarız”
dedi.

Çanakkale'de İki Dev-Genç'li
Gözaltına Alındı!

18 Mart etkinlikleri için Çanakkale’ye gelen Başba-
kan Davutoğlu, Bakanlar ve Genelkurmay Başkanı için
polis, günlerdir Çanakkale'de demokrat ve devrimci öğ-
rencileri takip etti. 18 Mart günü ise Çanakkale’de ilan edil-
memiş bir sıkıyönetim vardı.Şehrin her köşesi çevik kuv-
vet polisi tarafından adeta işgal edildi."Şüpheli " görülen
herkes kimlik kontrolü ve arama uygulamasına tabi tutuldu.

Bu uygulamanın olduğu gün, iki Dev-Genç'li Öznur
Bahçetepe ve Sevil Kalem sokak ortasında AKP'nin
polisleri tarafından kaçırıldı. Çanakkale Emniyet Mü-
dürlüğü Öznur Bahçetepe ve Sevil Kalem'in gözaltında
olduğunu uzun süre kabul etmedi.

Dev-Genç Çanakkale'de yaşanan gözaltılarla ilgili şu
açıklamayı yaptı;  Çanakkale Emniyeti arkadaşlarımızı so-
kak ortasından kaçırarak suçlarına suç ekliyor. 18 Mart
sabahı sokak ortasından Öznur Bahçetepe ve Sevil Kalemi
kaçıran katil polisler arkadaşlarımızı saatlerdir siyasi şu-
bede tuttukları halde ne avukatlara ne de bizlere bilgi ver-
mediler. Saatler sonra baskılarımıza boyun eğen Çanak-
kale Emniyet Müdürlüğü, arkadaşlarımızın TEM şubede
tuttuklarını itiraf etmek zorunda kaldı.

Öznur Bahçetepe ve Sevil Kalem, daha sonra serbest
bırakıldı.

Dev-Genç'lilere Beşiktaş'ta
Polis Saldırısı ve Keyfi Gö-
zaltı!

17 Mart tarihinde, Dev-Genç’liler  Beşiktaş'ta Grup
Yorum'un 30. Yıl Konserleri için masa açıp çalışma
yaptılar. Bu çalışma sırasında, faşist AKP'nin  polisle-
ri DEV-GENÇ'lileri gün boyu taciz etti, daha sonra da
yaka paça işkenceyle gözaltına aldılar. Gözaltına alınan
Dev-Genç’liler keyfi bir şekilde Beşiktaş Polis Ka-
rakolu’nda tutuldular.

Dev-Genç yaptığı açıklamada ; “Arkadaşlarımızın
başına gelecek en ufak şeyden işkenceci katil Beşiktaş
polisi sorumludur.  Bizler Dev-Genç’liyiz, hiçbir zaman
yapılan haksızlıklara boyun eğmedik, sinmedik. Dev-
Genç’lilerin üstünden o kanlı ellerinizi çekin. Gözaltı-
na aldığınız arkadaşlarımızın başına herhangi bir şey ge-
lirse, bunun bedelini ödersiniz, ödetiriz" dedi. 

Gözaltına alınan DEV-GENÇ'lilerin isimleri şun-
lardır; Eylem Yücel, Erdem Hanoğlu, Aysun Saban.

Hasan Ferit’in Kanlı Gömleğiyle

Kapılarınıza Dayanacağız!
Dev-Genç’liler Kocaeli’nin Esentepe Mahallesi halkı-

na Hasan Ferit Gedik’i anlatmak için eylem yaptı. Dört Dev-
Genç’li mahalleye girerek “Çetelerin Katlettiği Hasan Fe-
rit’in Hesabını Soracağız- Dev-Genç"  yazılı pankart açtı.
Mahalleyi sokak sokak gezerek halka ajitasyonlarla ve slo-
ganlarla Hasan Ferit’i, çetelere karşı verilen mücadeleyi an-
lattı. Halkın balkonlardan alkışlarla desteklediği eylemden
sonra Dev-Genç’liler kendilerini uzaktan takip ederek ta-
ciz eden polisleri teşhir ederek yürüyüşte kullandıkları pan-
kartı asıp mahalleden ayrıldı.

Ankara Lisesi'nde Faşist Tehdit
Ankara Dev-Genç 16 Mart’ta yaptığı açıklama ile An-

kara Lisesi’nde faşistlerin Liseli Dev-Genç’lileri tehdit
ettiğini bildirdi. 16 Mart günü Ankara Lisesi'nde öğle
arasında faşistlerin Liseli Dev-Genç’lileri "Okulun çı-
kışında gününüzü göreceksiniz!" diyerek tehdit etme-
sinin ardından Ankara Dev-Genç, Liseli Dev-Genç’li-
leri yalnız bırakmamak için okula gitti. Okul çıkışında
faşistler elektroşok tabancalarıyla gelmiş olmalarına kar-
şın karşılarında Dev-Genç’lileri görünce korkup gitti-
ler. Dev-Genç olay ile ilgili yaptığı açıklamada “Dev-
rimcileri korkutamaz, sindiremezsiniz. Asıl siz korkun
devrimcilerden ve halkın adaletinden!” dedi.
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17 Mart tarihinde, Esenyurt Yeşil-
kent Mahallesinde  Buket Emrah der-
nekten çıkıp evine giderken sivil po-
lisler tarafından tehdit edildi. Buket
Emrah'ın önü, Ford Cornet marka bir
sivil polis aracı ile   kesilerek  “Bun-
dan sonra DHKP-C’liler ile ilişkisini
keseceksin, derneğe gitmeyeceksin”

denilerek tehdit edildi. Buket Emrah,
karşısına çıkan katil polislere  “Ber-
kin’in katilleri, sizden korkmuyoruz!”
diyerek verdiği cevapla katillere tep-
kisini gösterdi. Yaptıkları tehditle ye-
tinmeyen katil polisler,  “Yine görüşe-
ceğiz. Bu sana ilk ve son uyarımızdır”
diyerek uzaklaştılar.

Esenyurt Halk Cephesi olarak
yapılan açıklamada:"Esenyurt ve İstan-
bul Emniyet Müdürlüğü’ne sesleniy-
oruz: Arkadaşımızın başına gelebile-
cek her şeyin sorumlusu sizsiniz. Ar-
kadaşımızın kılına zarar gelecek olur-
sa size dünyayı dar eder, hesabını
misliyle sorarız” denildi.

Yılmayacağız, yorulmayacağız, di-
reneceğiz ve kazanacağız.

12.Gün; Dünyanın her yerinde olduğu
gibi Kıbrıs’ta da katillerin karşısına di-
kiliyoruz.

Bugün 11 Mart Berkin Elvan şehit
düşeli 1 yıl oldu. Türkiye’deki geliş-
meleri takip ediyoruz. Açlık Grevi
direnişçileri olarak internete düşen
haberleri takip ettikçe daha fazla mor-
al, kararlılık, inanç ve düşmana karşı
kin duyuyoruz.   Dev- Genç'li Şevin
Mete T.C Büyükelçiliğinin önünde
Berkin'den aldığı talimatla katiller-
den hesap soruyordu. Tek başına inle-
tiyordu sokakları “Berkin Elvan
Ölümsüzdür” diye...

13.Gün; Gıdamızı Grup Yorum
Türkülerinden Alıyoruz!

Her gün düzenli olarak kitaplarımızı
okuyoruz, beynimizi besliyoruz. 122'le-

ri kazıyoruz tüm benliğimize, şehitler-
imiz öğretmenimizdir... Dev- Genç'lilere
yurtdışı Yasağı verilmesi politik bir
saldırıdır. Para cezaları, polis takipleri,
işkencelerle yıldıramadıkları Dev-Genç'-
lilere Yurt Dışı Yasağıyla gözdağı ver-
diğini sanan devlet açlık grevi eylemi-
miz karşısında bir kez daha acizliğini
görmüştür. 

14.Gün; Bugün erken-
den uyanıp üniversite-
lerimize gittik. Arka-
daşlarımızla konuşarak,
süreç hakkında fikir alış-
verişi yaptık. Açlık gre-
vi direnişimizi yeni ar-
kadaşlarımıza anlattık.
Arkadaşlarımızın soru-
larını yanıtlayarak, soh-
betlerimizi bitirdik. 
15.Gün; Gençlikten ar-

kadaşlarımızla bir araya gelerek  neler

yaptığımızı ve daha neler yapabile-

ceğimizi konuştuk.  Ardından açlık gre-

vi direnişimizi halkımıza anlatmak

için  Yakındoğu Kütüphanesi’nde ve

Küçük Kaymaklı bölgesinde bildiri

çalışmamızı yaptık. Direnişimizin

15.günü geride kalmak üzere… 

BİZ DEV-GENÇ'LİYİZ! BASKILARINIZ, 
TEHDİTLERİNİZ BİZİ YILDIRAMAZ !

16 Mart tarihinde, İzmir Dev-Genç’liler,  Karşıyaka İş Ban-
kası önünde basın açıklaması yaptı. Sloganlar ile başlayan açı-
klamada, İzmir polisinin DEV-GENÇ'lilere, DEV-GENÇ'li-
lerin arkadaşlarına ve ailelerine karşı yaptığı alçakça saldırı-
lar ve komplolar anlatılıp, teşhir edildi. 6 kişinin katıldığı ey-
lem yine sloganlar ile bitirildi.

Esenyurt’ta Liseli
Dev-Genç’lilere Gözaltı

İstanbul Esenyurt Lisesi ve çevresine ”Grup Yorum 30
Yaşında Geliyoruz” imzalı afişi asmaya giden Birkan Lale
ve Çağdaş Ulaş Karataş adlı iki Liseli Dev-Genç’li 12 Mart
günü okulun içinde bulunan özel tim ve sivil polisler tara-
fından işkenceyle gözaltına alındı. Liseli Dev-Genç'liler göz-
altına alınırken okulun önünde toplanan halka “Biz bura-
da yanlış bir şey yapmıyoruz, bizi zorla gözaltına alıyorlar,
okul önlerinde uyuşturucu satanlara ise hiçbir şey yapılmıyor”
diyerek katil polisleri halka teşhir ettiler. Dev-Genç'lileri para
cezası ile serbest bırakan polis daha sonra gözaltından çı-
kan Esenyurt Liseli Dev- Genç'lileri karakolun önünde sa-
hiplenen arkadaşlarına da saldırdı.

Dev-Genç'lilere Yurtdışı Yasağı Verilmesi Politik Bir Saldırıdır
Kıbrıs Dev-Genç Açlık Grevi

Katil Polis Kanlı Ellerini Halkın Evlatlarının Üzerinden Çek! 

Yoksa O Ellerinizi Kırarız!

Yürüyüş

22 Mart
2015

Sayı: 461
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Umudun sesi bu hafta da yoksul hal-
kın sokaklarında yankılandı. 11 Mart
günü yoksul sokaklar Berkin için boy-
kottaydı. Halk Cepheliler, Dev-Genç’li-
ler, Yürüyüş okurları yoksul sokakla-
ra umudun sesini taşıdılar. 

İSTANBUL
Beşiktaş: Dev-Genç'liler boykotun

hemen sonrası 12-13 Mart tarihlerinde,
Beşiktaş esnafını gezerek Yürüyüş Der-
gisi’nin son sayısını tanıttılar.Yapılan
sohbetlerde Berkin Elvan boykotu vardı.
Dev-Genç’liler Yürüyüş Dergisi ile bir-
likte Grup Yorum’un 30. Yıl tanıtım
broşürünü de verdi. İki günlük çalışma-
da  80 dergi Beşiktaş esnafına ulaştırıldı. 

Ömürtepe: 15 Mart tarihinde, ma-
hallede  Yürüyüş Dergisi dağıtımı ya-
pıldı. Esnaflara ve evlere, kapı çalış-
masıyla yapılan dağıtımda 25 dergi hal-
ka ulaştırıldı.  

Çayırbaşı: 14 Mart tarihinde, Dev-
Genç'liler  mahalle halkına Yürüyüş
Dergisi’nin tanıtımını yaptı.   38 adet
Yürüyüş Dergisi halka ulaştırıldı.Ay-
rıca, 16 Mart Beyazıt Katliamı’nın af-
işleri otobüs duraklarına asıldı.

İkitelli: 12 Mart tarihinde, Parseller
Mahallesi Perşembe Pazarı’nda Yürüyüş
Dergisi halka ulaştırıldı. Esnaflar ile ya-
pılan sohbetlerde 11 Mart Boykotu üze-
rine konuşuldu. Halk verilen haklı mü-
cadeleyi desteklediğini söyleyerek, "Bu
ülkede adalet yok!" dedi. Yapılan çalış-
mada 20 adet Yürüyüş Dergisi halka ulaş-
tırıldı.

14 Mart tarihinde, Mehmet Akif Ma-
hallesi’nde esnaflara ve evlere dergi ta-
nıtımı yapıldı. 6 kişinin katıldığı çalışmada
40 dergi dağıtıldı. Esnaflarla ve mahal-
lelilerle 11 Mart Berkin Elvan'ın ölüm yıl
dönümünde gerçekleşen boykot ve polis
saldırıları üzerine sohbet edildi.

Dağevleri: 15 Mart tarihinde, Dev-
Genç’liler  kapı çalışmasında 100 Yü-
rüyüş Dergisi’ni halka ulaştırdılar.
Halkla sohbet eden Dev-Genç’liler,
12 Nisan'da yapılacak Bağımsız Tür-
kiye Konseri’ne halkı davet ettiler.

Şişli- Mecidiyeköy: 15 Mart tari-

hinde, TAYAD'lı Aileler  Şişli, Meci-
diyeköy çevresinde Grup Yorum 30.Yıl
Konseri ve Yürüyüş Dergisi afişleme-
leri yaptı. 

BURSA: Yürüyüş okurları 12-

13-14 Mart tarihlerinde, Gemlik, Kes-
tel ilçeleri, Teleferik ve Panayır ma-
hallelerinde derginin tanıtımını yaptı-
lar. Panayır Mahallesi'nde, dergi okur-
larını görünce sevinen ve evine yeme-
ğe davet eden yaşlı bir kadın ile dergi
ve Alevilik üzerine sohbet edildi. Gem-
lik balık pazarı kahvesinde işçilerle sen-
dikaların patron yanlısı tutumları ve ya-
şanan hak gaspları, örgütlenme üzeri-
ne sohbet edildi. Gemlik İlçesinde 65,
Kestel İlçesinde 59, Panayır mahalle-
sinde 32, Teleferik Mahallesi’nde ise 50
Yürüyüş Dergisi halka ulaştırıldı.

İZMİR: 14 Mart tarihinde,  Buca
Kuruçeşme Mahallesi’nde  Dev-Genç’li-
ler Yürüyüş Dergisi dağıtımı yaptı. Da-
ğıtımda AKP’nin İç Güvenlik Paketi
adıyla çıkardığı baskı yasaları anlatıldı.
21 Yürüyüş Dergisi halka ulaştırıldı.
Aynı gün Bornova Naldöken Mahalle-
si’nde, yapılan dağıtımda 24 dergi halka
ulaştırıldı. 15 Mart tarihinde, Balatçık Ma-
hallesi’nde Halk Cepheliler, Yürüyüş
Dergisi dağıtımı yaptı. Gidilen kahvelerde,
esnaflarla ve halkla sohbet edildi. Halk-
tan insanlar, son baskı yasalarından ra-
hatsız olduklarını anlattılar. Halk Cep-
heliler, kurtuluş yolunun Cephe saflarında
olduğunu, mücadele etmenin gerekliliğini
anlattılar. 3 kişinin katıldığı dağıtımda 32
dergi halka ulaştırıldı.

15 Mart tarihinde, Alsancak Kıbrıs
Şehitleri Caddesi’nde Dev-Genç'liler
masa açtı. Masada Yürüyüş ve Tavır der-
gilerinin tanıtımı yapıldı. Ajitasyon çe-
kilerek, Berkin için adalet isteyen Dev-
Genç'lilere İzmir polisinin saldırıları an-
latıldı. 

17 Mart tarihinde, İzmir Uzunde-
re’de Dev-Genç’liler Yürüyüş Dergisi
dağıtımı yaptı. Dağıtımda halka, Hasan
Ferit’in mahkemesine polis destekli bir
şekilde silahla saldıran çeteler ve bu çe-

telerin devletle ilişkili olduğu anlatıl-
dı. 3 saat süren ve 3 kişinin katıldığı ça-
lışmada 35 dergi halka ulaştırıldı.

DERSİM: 7-15 Mart tarihleri

arasında, Dersim Halk Cepheliler  Der-
sim Merkez, Hozat, Ovacık, Nazimiye
ve Pertek'de yaptıkları çalışmalarda
830 dergiyi halka ulaştırdılar.

Hozat Çaytaşı köylerine giden 3
Halk Cepheli, köylülerle sohbet edip so-
runlarını dinlediler. İki gün süren ça-
lışmalarda 50 dergi halka ulaştırıldı.

Dersim merkezde Yenimahalle, Ali-
baba, Moğultay, Gazik, Atatürk Ma-
hallelerinde  yapılan dergi dağıtımında
toplam 540 dergi halka ulaştırıldı.

Dersim merkeze bağlı Bardaklıtepe,
Truşmek, Konak köylerinde yapılan ça-
lışmalarda köy halkı ile sohbet edildi,
kapı çalışması yapıldı.

Ovacık merkezde yapılan çalışma-
larda 80 dergi halka ulaştırılırken Ke-
dek ve Ziyaret köylerinde 50 dergi hal-
ka ulaştırıldı. Köylülerle sohbet edildi.
Nazimiye'de esnafları gezen Halk Cep-
heliler 35 dergiyi halka ulaştırdı. Kah-
velere girilip halkla çay içilip sohbet
edildi.  Pertek merkezde ve Akdemir
Köyü’nde yapılan çalışmada 40 dergi
halka ulaştırıldı.

Dersim Yürüyüş Dergisi Komiteleri;
“Dersim’de Yürüyüş Dergisi’ni tanı-
mayan, gerçekleri dergimiz aracılığıy-
la öğrenmeyen kalmayacak” açıkla-
masında bulundu. 

ANTEP: 12 ve 13 Mart tarihle-
rinde, Yürüyüş okurları  Antep Düzte-
pe Mahallesi’nde Yürüyüş Dergisi’nin
dağıtımını yaparak halka umut taşıdı.
2 kişinin gerçekleştirdiği dergi dağıtı-
mında 61 dergi halka ulaştırıldı.

17 Mart tarihinde ise 3 Yürüyüş
okuru Düztepe Mahallesi’ndeki yoksul
halkın kapılarını çalarak Yürüyüş Der-
gisi’ni tanıttı ve Berkin için 11 Mart’ta
gerçekleştirilen boykotu anlatıp adalet
mücadelesinde biraraya gelmeye ça-
ğırdı. 2 saat süren çalışmada 44 Yürü-
yüş Dergisi dağıtıldı.

Biz Sokakları Arşınladıkça, Umudun Sesi Daha Fazla
Duyulacak, Daha Fazla Yüreğe Ulaşacağız!

51POLİSİYLE, YARGISIYLA, ÇETECİSİYLE FAŞİST DEVLETTİR!



ALMANYA’nın başkenti Berlin-
lin’de, Stuttgart’ta, Köln’de 75 kişi,
Hamburg’da 200 e yakın insanın ka-
tılımıyla yapılan yürüyüş ve çeşitli ey-
lemlerde Berkin Elvan için adalet is-
tendi. 

Hollanda'nın Rotterdam şehrinde
Grup Yorum'un Berkin için yazdığı
“Uyan Berkin” şarkısı ve “Büyü” şar-
kısı dinlendi ve söylendi. Eyleme
yaklaşık 50 kişi katıldı.

POLONYA: Halk Ekmeğe, Ber-
kin  Adalete  Doyuncaya Kadar diyen
Dev-Genç’liler Türkiye Elçiliği önü-
de katillerin yargılanmasını istediler. 

BELÇİKA: Berkin'in hesabı

mahşere kalmayacak
diyen  Cepheliler ül-
kede yapılan Berkin
İçin Adalet Boyk-
otu’na destek olmak
amacıyla Brüksel

T.C. Konsolosluğu’nun
önünde adalet istedi-
ler. Eyleme 30 kişi ka-
tıldı.

FRANSA: Fransa
Anadolu Gençlik çalı-
şanları 11 Mart'ta Paris
Republique Meyda-
nı’nda Fransızca ve
Türkçe açıklamalar
okudu. Eyleme 50 kişi

katıldı. 
Nancy’da ise 11 Mart

günü Halk Cepheliler 10 ki-
şinin katıldığı bir eylemle
Berkin Elvan için adalet iste-
diler. 

İNGİLTERE: Londra’da
11 Mart günü Türkiye’nin her
yerinde olduğu  Berkin El-
van’a adalet için yaptıkları
çalışmalarla etrafta ilgi gören
Umudun çocukları Türkçe ve
İngilizce bildiriler dağıttılar.
Yaklaşık 3 saat süren dağıtım
boyunca 31 Yürüyüş Dergisi
ve 70 adet bildiriyi halklara
ulaştırdılar.

AVUSTURYA: Viya-
na’da Avusturya Dev-Genç
ve Halk Cephesi 11 Mart`taki
boykota destek vermek ve

adalet arayıp, hesap sormak için Ana-
dolu Kültür Merkezi’ne gelindi.

Viyana’nın  Stephenplatz Cad-
desi’nde toplanan Dev-Genç’liler ve
Halk Cepheliler 50 kişininin katıldı-
ğı bir yürüyüş yaptı. Yürüyüş boyunca
400 kadar el ilanı dağıtıldı. 

İnnsbruck:
7 Mart tarihinde Umudun çocu-

ğu BERKİN ELVAN için adalet is-
tendi. Saat 12.00 de başlayan miting
önce Almanca ve Türkçe açıklamalar
yapıldı. Ardından Grup Yorum’un
Şarkıları dinlendi. Ardından "Berkin
Elvan Ölümsüzdür" ve  "15’inde bir
Fidan-Berkin Elvan" sloganları atıl-

dı. Açılan pankartlarda "Berkin’in He-
sabı Mahşere Kalmayacak-Hesabını
Soracağız" ve Almanca "Berkin Elvan
için Adalet istiyoruz" yazıyordu. Ber-
kin’in resimleri Umudun çocukları ta-
şıdı. Eyleme 45 kişi katıldı.        

YUNANİSTAN 
Selanik: “Her yer Berkin, Hepi-

miz Berkin’iz” şiarıyla 11 Mart günü
Selanik’te faşist Türkiye devletinin
konsolosluğuna doğru bir yürüyüş
gerçekleştirildi.

Türkiye ve Kürdistanlı Tutsaklar-
la Dayanışma Komitesi ve Türkiye-
li Politik Mülteciler ve Devrimciler-
le Dayanışma Girişiminin birlikte
örgütlediği yürüyüşe 60 kişi katıldı. 

Atina: Umudun Çocuğu Berkin
Elvan Atina’da da anıldı. Yine Berkin
Elvan için hazırlanan bir pankart sa-
bah saatlerinde asıldı. Berkin ve
Aleksi’nin fotoğrafları çiçeklerle do-
natılıp her ikisinin de adı mumlara ya-
zıldı. Yunanistan Halk Cepheliler ta-
rafından okunan açıklamanın ardın-
dan Halk Cepheliler bir konser ver-
diler. 

KANADA - Atlanta: Umudun
Çocuğu Berkin Elvan dünyanın öbür
köşesinde Atlanta'da  yazılama ve şab-
lonlarıyla duvarlara nakşedildi.

Av�ru�pa’da

Umudun Çocuğu
Berkin Elvan İç in
Adalet Talebi Kıta
Avrupası'nda da

Yankılandı!

Şehidimiz
Kahraman

Altun’un Annesi
Babası

Ziyaret Edildi
İzmir’de ABD Dışişleri Bakanı

James Baker’in Türkiye’ye gelişi-
ni protesto eylemi sırasında, 16
Mart 1991 elinde bomba patlama-
sı sonucu şehit düşen Kah-
raman Altun’un an-
nesi Zeliha Ana-
mızın, Hüseyin
Abimizin elini
öpmek için
16 Mart Pa-
zartesi günü
ailemizin ya-
nındaydık.

Yürüyüş

22 Mart
2015

Sayı: 461
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İSTANBUL: Gülsuyu: 14
Mart tarihinde, Cepheliler  Ma-
hir, Hüseyin, Ulaş Parkı’nın
çevresindeki duvarlara yaptıkları
yazılamalarla duvarları donattı-
lar. Cepheliler duvarlara 3 adet
“Umudun Adı DHKP/C” ve 1
adet “DHKC” yazdılar.

Kartal: 15 Mart tarihinde,
Kurfalı Mahallesi’nde Cepheliler
Mahir Çayan'ın 69. doğum yılı do-
layısıyla Yıldız Parkı'na Mahir'in
resmi ile "Mahir'den Dayı'ya Sü-
rüyor Bu Kavga-Cephe" imzalı
yazıyı nakşettiler. Boyama ve

yazı yazma sırasında halktan in-
sanlar "Siz çalışın biz buradayız”
diyerek Cephelileri sahiplendi-
ler.Yazılama bitene kadar etrafta
beklediler. Yazılama bittikten son-
ra  Cepheliler halkla sohbet ede-
rek geri çekildiler.

İZMİR: 17 Mart tarihinde,
İzmir Güzeltepe Mahallesi’nde
Cepheliler yazılama yaptı.
“DHKP-C", "DHKC", "DHKC-
SPB", "CEPHE", "Silahımız
Söyleyecek Son Sözü, Yaşasın
Silahlı Mücadelemiz” yazıla-
maları duvarlara nakşedildi.

14 Mart günü saat 17.00’de Atina’da Kori-
dallous Hapishanesi’nin önünde, G tipi hapis-
hanelerin kapatılması ve açlık grevinde olan tut-
saklarının taleplerinin kabul edilmesi için tut-
saklarla dayanışma  eylemi gerçekleştirildi.
Anarşist gruplar tarafından düzenlenen ey-
lemde konuşmalar yapıldı, sloganlar atıldı.
Eyleme Yunanistan Halk Cephesi de katıldı. Al-
manya’da haksız bir şekilde Türkiye’nin iade
talebi nedeniyle tutuklu bulunan İsmail Zat için
16 Mart günü Alman Konsolosluğu’nun önün-
de yapılacak protesto eylemine çağrı bildirile-
ri dağıtıldı. Eyleme 500 kişi katıldı.

17 Mart günü ise aynı tutsaklarla dayanışmak
amacıyla yürüyüş düzenlendi. Yunanistan Halk
Cephesinin de kızıl flamalarıyla katıldığı yürüyüş
sırasında tutsaklara destek sloganları atıldı. Al-
manya’da hukuksuz biçimde tutuklanan İsmail
Zat’la ilgili bildiri dağıtılarak Yunan halkı bu ko-
nuda bilgilendirildi. Yaklaşık binbeşyüz kişinin ka-
tıldığı yürüyüş meclisin bulunduğu Sintagma Mey-
danı’nda son buldu.

Atina’da Bildiri Dağıtımı 
14 Mart günü akşam saatlerinde Ekserhia

bölgesindeki kahvelerde İsmail Zat’ın Alman-
ya’da haksız şekilde gözaltına alınıp tutuklan-
masını teşhir eden bildiriler dağıtıldı. Protesto
için 16 Mart günü saat 11.00’de Alman Kon-
solosluğu’nun önünde yapılacak olan basın açık-
laması için davetiye bildirileri dağıtıldı.

Anadolu Federasyonu Üyeleri
devrimci tutsaklarla dayanışma
amaçlı Stuttgart Sclossplatz'da açı-
lan adalet çadırında açlık grevi di-
renişi sürüyor. Almanca ve Türkçe
“Irkçılığa Karşı Olmak Suç Değil-
dir, Görevdir. Anadolu Federasyonu
Üyelerine Özgürlük” ve “Tüm Po-
litik Tutsaklara Özgürlük” pankart-
larının açıldığı çadırın ilk gününde
gelen ziyaretçilere, Almanya’nın
göreceli demokrasi maskesini dahi
ayaklar altına alarak düzmece id-
dialarla yaklaşık 2 yıldır tutukladı-
ğı ve ağır tecrit koşullarında tuttuğu
Anadolu Federasyonu Üyeleri hak-

kında bilgi verildi, bildiri dağıtıldı.
Çadırın birinci ve ikinci günü

gelen ziyaretçiler çoğunlukla; ırk-
çılığa karşı konser düzenledikleri,
düşünce ve ifade özgürlüğünü sa-
vundukları, bir devlet politikası
olarak körüklenen ırkçılık sonucu
baskı ve aşağılama altında yasa-
mak zorunda bırakılan yabancı
emekçilerin sorunlarına sahip çık-
tıkları için tutsak edilen devrim-
cilerin haklılığına inandıklarını
ve bunların tutuklama gerekçesi ol-
maması gerektiği konusunda görüş
bildirdiler ve imza verdiler.

2 Eylül 2014 tarihinden beri
Stuttgart Yüksek Eyalet Mahkeme-
si’nde "yargılama" adı altında süren
tiyatro oyununun perde arkasında
Türkiye ve ABD ile yapılmış an-
laşmaların olduğu da ziyaretçilere
anlatıldı. Mahkemelere izleyici ola-
rak katılmaya bile nasıl bir taham-
mülsüzlük gösterildiği, duruşmala-
ra katılmak için Yunanistan'dan ge-
len İsmail Zat’ın yaklaşık 5 ayı bu-
lan keyfi tutsaklığı örnek gösterildi.

Bir arkadaşımızın çadırın açık
olacağı 9 gün boyunca sürdürece-
ği açlık grevine 2 kişilik destek
grupları dönüşümlü olarak katıl-
maktadırlar.

İsmail Zat’a Özgürlük

16 Mart günü Atina’da bulunan Almanya Kon-
solosluğu önünde Yunanistan Halk Cephesi tarafından
basın açıklaması yapıldı. Almanya’da hukuksuz
bir biçimde tutuklanan İsmail Zat’ın serbest bıra-
kılması için her pazartesi saat 11.00’da yapılan ey-
lemi polis konsolosluk önünde yaptırmamaya çalıştı.

Halk Cepheliler polisin müdahalesi üzerine
konsolosluk önünde oturdu. Polis açıklamaya ka-
tılanların etrafını çevirdi. Polis eylem boyunca ra-
hatsız etmeye çalışsa da basın açıklaması defalar-
ca okundu.  “İsmail Zat’a Özgürlük, Kahrolsun Fa-
şizm Yaşasın Mücadelemiz” sloganları atılarak ey-
lem iradi olarak bitirildi.

Atina’ da Almanya
Konsolosluğu Önünde

Protesto Eylemi Düzenlendi

Atina’ da Açlık Grevleriyle
Dayanışma Eylemi Gerçekleşti

UMUDUN SESİNİ ALANLARA TAŞIYACAK,
ADINI DUVARLARA NAKŞEDECEĞİZ!

Stuttgart Direniş Çadırı
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3 Bölüm

İstediğimiz her şey var, paramız
var, istediğimizi alabiliyoruz, okula gi-
debiliyoruz, hasta olduğumuz zaman
hastaneye doktora gidebiliyoruz, de-
mokratik haklarımız var vs... Bunla-
rın var olup olmadığını sorgulama-
mıza gerek yok çünkü sözde sahibiz
bütün bunlara Avrupa’da. 

Asıl sorgulamamız gereken soru
ise pratikte de bunlara sahip miyiz?
Ve sahip olduklarımızla mutlu mu-
yuz? Gerçek mutluluk ne demek?
Mutlu olduğumuzu nasıl anlarız? Pa-
ramız çok olduğu zaman mı mutlu-
yuz? Parasız bir hayat olabilir mi? Sa-
dece kendimizi düşündüğümüz için ne
kadar yalnız kaldığımızın farkında mı-
yız, bu bizi mutlu ediyor mu? 

-Okula gidiyoruz evet, ama neden
bir sınav senin hangi bölümü okuya-
bileceğini belirliyor? Neden istediğin
sevdiğin bir bölümü seçip okuyamı-
yorsun? Neden para ödemek zorun-
dasın okumak için ve paran olmadı-
ğı zaman borçlanarak okuyorsun?

- Hasta olduğumuz zaman dokto-
ra gidebiliyoruz. Ama neden para
ödemek zorundayız? Ya da paramız
olmadığı zaman yüzlerce, binlerce
euro borca giriyoruz sağlık sigorta-
larına?

- Eylem yapabilmek için "ifade öz-
gürlüğümüzden" faydalanmak için,
devletten izin alıyoruz ve sözde ve-
riyorlar. Ama neden ırkçılığa karşı
konser düzenleyemiyoruz? Neden
ırkçılığa karşı konserler yasaklanıyor?
Neden konser bileti sattığımız için tu-
tuklanıp 6 sene ceza alıyoruz? 

- Evet, çalışırsak paramız olur ve
istediğimiz her şeyi alırız. Ama neden
o zaman yabancıları dışlayıp büyük
şirketlere almıyorlar, neden yabancı-
lar ırkçıların pisliğini temizlemek
zorunda?

İşte burada sadece 4 örnek verdik.
Biz önce mutluluğumuzu anlayabil-
mek için bu soruların cevabını bulmak
zorundayız. Neden bu verdiğim ör-
neklerde hep bir ama var? Bu ama dü-
zenin yarattığı kadar masum bir
"ama" mı? Hayır değil! Bu "ama" lar

bütün haklarımızı sınırlamak için var
ve biz bunun neden olduğunu kim bu
"ama"ları koyduğunu sorgulamak
zorundayız. Kolayına kaçıp, öyle ge-
rekiyor onun için varlar diyemeyiz!
Hiçbir şey nedensiz değildir.  Tüm bu
soruların cevabı aynı ve çok kolay.
Bütün "ama" ların kaynağı EMPER-
YALİZM. Emperyalizmin göbeğinde
yaşayan gençler olarak emperyalizmin
ne demek olduğunu ve bu kavramın
var olduğunu bile bilmiyoruz. Soru-
numuzun olmadığını düşünüyoruz,
çok mutlu olduğumuzu sanıyoruz.
Ama mutluluk bu emperyalist dü-
zenden çok uzak bir kavram, bu dü-
zende mutluluktan bahsedilemez. 

Biz önce emperyalizmin ne oldu-
ğunu, kapitalizmin ne olduğunu öğ-
renmek zorundayız ve bilinçli bilgi-
li bir şekilde tekrar bütün yaşadığımız
sorunları gözden geçirmeliyiz. Her ya-
şadığımız olaya eleştirel bakmalı-
yız, neden sorusunu sorup, emper-
yalizmin bundan ne çıkarı var soru-
sunu cevaplamalıyız. 

Sorunlarımızı görmek zorundayız.
Emperyalizmin verdiği sus payı hak-
larıyla kenara oturup susmamalıyız.
Bakış açımızı genişletmeliyiz, başka
bir dünyanın olabileceğine inanma-
lıyız! Böyle gelmiş böyle gider di-
yemeyiz, çünkü omuzlarında yüz-
lerce binlerce euro borç olması nor-
mal değil, yanlız olman etrafında
kimsenin olmaması normal değil, ır-
çılığa uğraman normal değil vs.

Avrupa’daki gençler sorunların
var olduğunu anlamıyorlar, her sorunu
doğal olarak görüyorlar. Avrupa’da
kapitalizm oturmuştur ve iyice yer-
leşmiştir. Bu düzen pisliklerini, bu-
laşıcı hastalıklarını çoğu insana küçük
yaştan beri veriyordur. Düzende ya-
şayıp da temiz, onurlu, namuslu kal-
mak imkansızdır.  Çünkü doğuştan
beri kapitalizmin içindeler küçük
yaştan itibaren okulda, işte, arkadaş
ortamında yani her yerde kapitalizmin
kültürünü öğreniyorlar. Düzenin bu
kültürü gençlerin beynine işliyor.
Başka bir alternatifin olabileceğini ha-
yal bile edemiyor, çünkü bilgisiz bi-

linçsiz, sadece bu düzenin ona ver-
diklerini biliyor. 

Hiçbir sorunda neden sorusunu so-
ramıyorlar. Düzen, gençler herhangi
bir şeyi sorgulamasın diye elinden ge-
leni yapıyor. 

Avrupa’daki gençler rahatlığa alış-
mışlar ve zorluğa gelemiyorlar. Dü-
zende düşünmene gerek yok, her
şeyi emek vermeden parayla elde
edebiliyorsun, gezip tozup eğlenebi-
liyorsun. Emperyalist sisteme karşı
çıkmadığın sürece düşünmediğin sü-
rece emperyalizm karşına çıkmıyor ve
sen robot gibi, koyun gibi, sorunların
ortadan kalkmamış bir halde yaşa-
maya devam ediyorsun. 

Bunu bildiğimiz için aslında so-
runlarımızı sorgulayıp kapitalizmin
sömürüsüne, düzenin pisliklerine kar-
şı çıkmıyoruz. Mücadele etmek bu dü-
zene karşı çıkmak çok emek istiyor.
Biz ise alışmışız kolayca her şeyi
emek vermeden elde etmeye. Her şey
istediğimiz gibi hemen olacak. Biz as-
lında sadece kendimizi düşünüyoruz.
Düzen hepimizi o kadar bireycileş-
tirmiş ki, hep ben, hep ben diyoruz,
başkalarını düşünmeyi tenezzül bile
etmiyoruz çünkü bu da zor geliyor.
Kendimizi yoksulların yerine koya-
müyoruz, bencilliğimizden. "Ben ça-
lışıyorum o da gitsin çalışsın" diyo-
ruz, ama bunu demenin nedeni tekrar
emperyalizmin bize saldığı hastalık-
tan, bencillikten kaynaklı, yoksullu-
ğu / neden çalışmadığını sorgulama-
dan hükmü veriyoruz. HER ŞEYİ
SORGULAMALIYIZ!

Önce düzenin bizim neden bencil
olmamızı istediğini bulmalıyız. Ben-
cillik, sadece kendini düşünmek; baş-
kalarını düşünmemek demek. Her
şeyde kendi çıkarına göre hareket et-
mek. Emperyalizm bencilleştirerek,
bireycileştirerek halkı birbirinden
koparıyor. Halk birleşirse, birbirine
doğruları, gerçekleri anlatırsa, güçlü
olup düzenini yıkıcağından korkuyor.

Biz istesek de istemesek de, em-
peryalist düzende sorunlar hiç bit-
meyecek, baş kaldırmazsak bu düze-
ne karşı daha çok üzerimize gele-

Avrupa’da Neden Devrimci Olmalıyız?
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cekler. Geç olmadan baş kaldırıp, sorunlarımızın kayna-
ğını tanımalıyız, her şeyi sorgulamalıyız, düşmanımızı ta-
nımalıyız, bu düzene karşı, emperyalizme karşı mücadele
etmek zorundayız. Devrimcilik kesinlikle bir tercih de-
ğil, sen hayatında değişiklik, heyecan istiyorsun diye dev-
rimcilik yapamazsın. Bir anlık hevesle devrimcilik ya-
pılmaz.

Devrimcilik bilinçle, bilgiyle yapılır, güçlenir. Dev-
rimcilik yapmak istiyorsan eğitime açık olmak zorunda-
sın.

En önemlisi de vatanını, halkını tanımalısın, ülkenin
güzelliklerini tanımalısın, Anadolu kültürünü, geleneklerini
tanımalısın. Avrupa’da yaşayan gençlerin çoğu Türkiye’ye
ait hiçbir şey bilmiyor. Yoksulluğun sömürünün ne boyutta
olduğunu hatta yoksulluğun, sömürünün olduğunu bile bil-

miyor, başbakanın kim olduğunu, Anadolu’nun ne demek
oldunu, Anadolu kültürünün ne demek olduğunu, Anadolu
tarihini bilmiyor.

Bunları bilmek çok önemli, ülkesini tanımadığı için
Avrupa’daki gençler ülkesini sevip sahiplenemiyor, sa-
hiplenemediği için Türkiye’de olan devletin emperyalizmle
işbirlikçiliğine, faşizmine, kapitalist düzenine karşı mü-
cadele edemiyor. Vatanını tanımak, vatanını sevmeye yol
açar ve gerçekleri, düzenin pisliklerini görmeye yol
açar. Görüp de karşı gelmemekse, bencilliktir. Düzen bu-
nun için bilerek bencilleştiriyor. 

Avrupa’da yaşadığın için, Avrupa emperyalizmi ta-
rafından yozlaştırıldığın için, asimile olduğun için ülke-
ni sahiplenmiyorsun. Halkını sevemiyorsun. Halkımızı ve
vatanımızı sevmeliyiz!

Bochum Hapishanesi'nde 9 Mart’ta süresiz açlık grevine başlayan Şadi Özpolat, açlık grevine başladı-
ğı günlerde, hak gasplarını anlattığı bir mektup yolladı.

Aşağıda bu mektuptan bölümler yayınlıyoruz:

Merhaba

...

Bir süredir Gefangenen İnfo dergileri verilmiyordu, buna yeni yasaklar eklediler.

- F tipi hapishaneleri anlatan film verilmedi. 

Gerekçesi "tutsakların gardiyanlara direnişi var içinde. Burada mahpusları gardiyanlara karşı şiddet kul-
lanmaya yönlendirebilir."

- İkincisi, Berkin Elvan kitabı verilmedi. İçeriği sakıncalı dediler.

- Yürüyüş Dergisi’nin bir sayısı verilmedi. Gerekçesi, "silahlanma çağrısı yapıyor. Silahlı mücadeleyi övü-
yor."

Bunların hepsi için ayrıca söylenen orta gerekçeler: "Senin siyasi düşüncelerini güçlendirmeye hizmet
eder."

Bunun anlamı, "biz senin düşüncelerini değiştirmeye çalışıyoruz. Buna hizmet etmediği, zarar verebi-
leceği için bu yayınları sana vermiyoruz."

- Bir başka gerekçe: "DHKP-C Sultanahmet’teki eylemi önce üstlendi. Biz de bundan dolayı sana gelen
yayınlara daha fazla dikkat etmeye başladık.”

Bu komik gerekçelerin anlamı ne olabilir? Muhtemelen "DHKP-C silahlı
eylem pratiğini sürdürürse, biz de sizin üzerinizde baskılarımızı arttırırız"
demek isteniyor olabilir. Ben başka bir bağlantı kuramadım. Ya da son dö-
nemde özel bir baskı politikası belirlendi, ne gerekçe üreteceklerini şa-
şırmış durumdalar. Sorunu en son müdürlükle görüştüm. Ama görüşme
ile aşamadık.

"Gerekçelerini yazılı avukatına verelim, mahkemeye başvursun" de-
diler. Ben de hak aramanın tek yolunun mahkemeler olmadığını söy-

ledim haklı olarak.  Elbette haklar mahkeme kararlarına
mahkûm edilemez. Benim de bu yasakları kabul etmem

söz konusu değil.   Şimdilik benden haberler bu kadar.

Selam ve sevgiler. Herkese selamlar...

Şadi Özpolat’tan Mektup Var:
“Hak Aramanın Tek Yolu Mahkemeler Değil”
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Bedii Cengiz SPB üyesiydiler. 4
Nisan 1995’te Gaziantep’te ölüm
mangaları tarafından katledildiler.
1962 Dersim doğumlu Hüseyin Coş-
kun, 1976’da devrimci mücadeleye
katıldı. 1985 sonrası İzmir ve Ege
yöresinde görevler aldı. Kısa süreli
tutsaklıklar yaşadı. 1993’te Gaziantep
sorumluluğunun yanında, Bedii Cen-

giz Silahlı Propaganda Birliği’nin komutanlığını üstlendi.  

1971 Antep doğumlu Demet Taner, İzmir’de üniversitede Dev-
Genç’li oldu. 1992’de Ege TÖDEF Temsilciliği yaptı. İlerleyen
süreçte Antalya, Burdur, Isparta illerinin sorumluluğunu üstlendi.
Daha sonra bir savaşçı olarak görev aldı.

“... görev yerim neresi olursa olsun, görevim ne olursa olsun

elimden gelen tüm çabayı gösterir ve çalışırım...”

Demet Taner

29 Mart – 4  Nisan

Meryem ALTUN:

5. Ölüm Orucu Ekibi direnişçisiydi. 31
Mart 2002’de direnişin 90. şehidi olarak Sağ-
malcılar Devlet Hastanesi'nde şehit düştü. Mer-
yem, 18 Ağustos 1976’da İstanbul’un gece-
kondularından 1 Mayıs Mahallesi’nde doğdu.
Ümraniye Lisesi’ndeyken gençliğin mücadelesi
içinde yer aldı. Ağabeyi Kahraman Altun, em-
peryalizme karşı bir eylemde şehit düşmüştü.

Ağabeyinin bayrağını devralıp kavgasını sürdürdü. 1991 son-
larında İngiltere’ye götürüldü ve 7 yıl orada yaşadı. Yurtdışında
da mücadeleden uzak kalmadı. Ve bunun sonucunda İngiltere’nin
tecrit hücrelerinde 6 ay tutuldu. Meryem 1998’de Türkiye’ye
döndü. Tutsak düştü. Vatanseverliğin adı olarak ölümsüzleşti.

Mustafa IŞIK:

C u n t a y a
karşı mücade-
leyi sürdüren
devrimcilerden-
di. Gözaltına
alınıp işkence
y a p ı l d ı k t a n

sonra 3 Nisan 1981’de İstanbul
Küçükköy’e götürülüp kurşuna
dizilerek katledildi.

Kadir Bülent ÜLKÜ:
1964 yılında Ankara’da doğdu. Devrimci dü-

şüncelerle lise yıllarında tanıştı. Bursa’da Körfeze
Bakış Gazetesi’nin yazıişleri müdürlüğünü yaptı.
İşçi alanında sorumluluklar üstlendi. Polis tara-
fından kaçırıldı ve 31 Mart 1992’de Uludağ yo-
lunda işkence yapılmış ve başından vurulmuş
olarak bulundu. 

Hasan ATEŞ:

Devrimci
hareketin işçi
alanındaki ör-
gütlülüğü için-
de yer alıyordu.
Eczacıbaşı İlaç
Fabrikası’nda

ilk grevi örgütleyenlerdendi.
4 Nisan 1977 gecesi, grev nö-
beti sırasında faşistler tarafın-
dan katledildi.

Hakkı KARAHAN, Ferda Cİ-
VELEK, Veysel BEYSÜREN:

30 Mart-17 Nisan Şehitlerini
Anma Günleri dolayısıyla faşist bir
polis timine karşı düzenlenen eylem
sırasında 1 Nisan 1993’te şehit düş-
tüler. SDB üyesiydiler. 

Hakkı Karahan, 1989’da İ.Ü.
Veterinerlik Fak. öğrencisi iken

Dev-Genç saflarına katıldı. Dev-Genç’in bölge
sorumluluğunu, milis komutanlığını üstlendi. 

Ferda Civelek, Dev-Genç’liydi. 1988’de Sağlık
Meslek Lisesi’nde devrimci mücadeleye katıldı.
Dev-Genç’in Kadıköy bölge örgütlenmesinde so-
rumluluklar üstlendi.

Veysel Beysüren, 1991’de Liseli Dev-Genç
saflarında mücadeleye katıldı. Milislerde yer aldı.

31 Mart 1998’de Ege Bölgesi’nde gözaltına alındılar.
Gözaltına alındıkları kabul edilmedi. Kaybedildiler. Yaklaşık
bir yıl sonra, itiraflarda bulunan Turan Ünal adlı kontrgerilla
elemanı, dört devrimcinin Foça’daki askeri birliklerde
işkence yapıldıktan sonra, kolları, bacakları kırılmış olarak
bir tekneye konulduklarını ve teknenin Seferihisar açıklarında
bombayla batırıldığını açıkladı.

Neslihan Uslu (Hayat), 1968, Bolu-Düzce Çilimli
Beldesi doğumludur. Gürcü’ydü. İ.Ü. Hukuk Fakültesi’nde
Dev-Genç'li oldu. İYÖ-DER kurucularındandı. Gençlik
örgütlenmesinde bölgesel sorumluluklar üstlendi. 

Metin Andaç, Bergama’da bir çiftçiydi. "Siyanürcü
Şirket"i Bergama’dan söküp atma mücadelesinin önderlerinden
biriydi. '80 öncesinde TARİŞ Direnişi'nin militanlarındandır.
'90'dan sonra İzmir İşçi Hareketi Gazetesi’nin temsilciliğini
üstlendi.

Mehmet Ali Mandal, 1958’de İzmir Menemen-Aliağa'da
doğdu. 1974’de işçi çocuğu olarak yurtdışına çıktı. 

1984’de Yunanistan'da örgütlü mücadeleye katıldı. Her
türlü göreve hazırdı ve ülkesine koştu. 

Hasan Aydoğan, 1974 Tokat/Almus Akarçay doğum-
ludur. Düzene öfkesi ve devrimcilere sempatisi çocuk yaş-
tayken başladı. 16 yaşında devrimci oldu. Çeşitli görevler
aldı.
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DEV-GENÇ'li arkadaşlarıyla ev tut-
tu. Cerrahpaşa'daki bu ev düzeni, tertibi,
temizliği ile görenleri şaşırtırdı. Çünkü
gençlik hep dağınıklığı ile hafızalar-
daydı. Hayat’ların evinin yakınlarında
yine bir DEV-GENÇ'li evi  vardı. Bu-
rada erkekler kalıyordu. Hayat onların
açlığını, susuzluğunu, çamaşır-üst-baş
sorununu da düşünürdü. Evin konu-
mundan dolayı erkek arkadaşların oraya
gelmesi pek uygun değildi, laf oluyordu.
Hayat buna dikkat ederken, işi olduğu
için gelen arkadaşları da doyurmayı,
bir çay içirerek ısıtmayı düşünürdü.
Biz hepimiz erkek arkadaşlara kızardık.
Çünkü hazırcılığa alışmışlardı. Hayat
da bunu farkettiğinden onları eleştirir,
özellikle dağınık olmalarına kızardı.(...) 

İYÖ-DER'de görev bölüşümü yapıl-
dığında aile komisyonu için ilk akla
gelen Hayat'tı. Ve aile komisyonunda
görev aldı. Çünkü yumuşak başlı, al-
çakgönüllü, mütevazi, ev işlerinde yete-
nekli, becerileri olan, ailelerle sonbette
iyi bir diyalog yakalayan özellikleri var-
dı.

İYÖ-DER'in bütün komisyonlarında
çalıştı aslında. Kültür, hukuk, aile, mali
komisyonlarda vardı. Hukuk ve aile
komisyonunun sorumluluğunu üstlendi.
Rıfat Ilgaz'la görüşen, O'nu İYÖ-DER
asli üyeleri arasına katanlardan biri de
Hayat'tı. Hayat, aydın ve sanatçılarla
ilişkilerinde becerikliydi. Çünkü aydın
özellikleri vardı. (Klasik müzik sever,
Kuğu Gölü Balesi’ne bayılırdı.) Dev-
rimci Gençlik Dergisi'nde izlediği bir
baleyi göstermeye çalışırken, Faruk
Bayrakçı, bunu izlemiş ve Hayat'a on-
dan sonra takılmaya başlamıştı. Hayat
gerçekten baleyi çok sevmesine rağmen
bu takılmalardan sonra baleden hiç
bahsetmemeye başladı. (...) 

Yine İYÖ-DER'in kurulduğu zaman,
İYÖ-DER'in tanıtımı için neredeyse
gezmediği sendika, oda vb. kurum kal-
mamıştı. Ailelerle ilişkiler açısından,
onlara yönelik mektup, şenlik vb. ça-
lışmalar yürüttü. Dergi deneyimi olduğu
için de İYÖ-DER'in çıkardığı broşür,
ilan, afiş, pul vb.'de emeği vardır. '90-
'92 arası İYÖ-DER çalışmalarında emek-

tarlığıyla öne çıktı.
Bir eylemde molo-
tofçu, bir diğerinde
pankart taşıyan, der-
gide yemek yapan,
okulda afiş asan,

İYÖ-DER'de sürekli daktilo başında,
matbaa peşinde koşturan, ama durmadan
koşturan birisiydi. Hayat'ın uykuya pek
vakti olmadığı ve çoğu zaman geceleri
gündüzlerine karıştığı, koşturmaktan
bitap düştüğü için, oturduğu sandalye-
lerdeki "kestirme"lerle idare ederdi.  (...) 

İYÖ-DER'in kurucu üyelerinin yasal
statüleri, İYÖ-DER kurumlaşmasında
korunmaya çalışılıyordu. Kurucular bu
yüzden gözaltı riski olan eylemlere
sokulmuyordu. Bu geçici bir dönem
olmasına rağmen, Hayat bundan hiç
memnun değildi. Hele hele birçok
insanı eylem için topladıktan sonra
oradan ayrılmak hepimizin zoruna gi-
derdi. Bir keresinde Cerrahpaşa Tıp
Fakültesi'nde kitleyi topladık, eylem
başladı. Polis çevreyi sarınca alınan
talimat gereği ve diğer kurucuların
oradan çekilmesi gerekiyordu. Ardından
polis kitleye saldırdı ve arkalarından
silah sıkarak kovaladı. Hayat beklediği
yerden silah seslerini duyuyordu. Öf-
keden yerinde duramıyordu. Hayat, o
utandığı zaman olduğu gibi bu kez de
öfkesinden kıpkırmızı kesilmişti.(...) 

Birçok zorluk yaşadı. Denilebilir ki,
hiçbir zaman cebinde bir bilet ve simit
parasından fazlası olmadı. Çoğu zaman
o bile olmazdı. Ve bunu girdiği ilişkilerde,
kurumlarda gidermeye çalışırdı. Yemek
için para harcamazdı Hayat. Bu ihtiyacını
da aynı şekilde halletmeye çalışırdı. Geç
saatlerde evine gittiğinde aç karınla uyu-
yup kaldığı çok olmuştur. Gündüzleri
okulda olmadığı halde yemek ihtiyacını
daha ucuz olduğu için okul yemekhane-
sinde gidermeye çalışırdı. Cebinde gerek
dergiye, gerekse de İYÖ-DER'e ait para
her zaman olurdu. Ama O örgüt parasının
değerini bilir, ona dokunmazdı. Ailesiyle
beraber kalmadığı için ihtiyaçlarını aile-
sinden de karşılayamazdı. Evsiz kaldığı
da oldu Hayat'ın. Ama bunları yakınma
malzemesi yapmadı. Gittiği kurumlarda
işini gördükten sonra "bir bilet verecek
olan var mı" sorusunu ondan duyan çok
insan vardır.  (...)

Okumayı, özellikle de şiir okumayı
çok severdi. Birçok şiiri ezbere bilirdi.
Mütevazıydı. Eleştirilerde homurdanma,

tepkiselleşme nedir bilmezdi Hayat. Din-
liyor, kulaklarına kadar kızarıyor, eleşti-
rilen yanlarını gidermeye çalışıyordu.
Bunu başaramadığı da olurdu. Bu kez,
O'nun yüz halinden, mimiklerinden an-
laşılırdı sıkıntılı olduğu. Ama genelde
neşeli, hoş sohbet ve şakacıydı. Ve in-
sanların hafızasına böyle yerleşmişti.
Hesapsızdı. Doğal davranır, aklına geleni
söylerdi. O'nun doğallığı, hesapsızlığı,
açıklığından, güveninden, samimiyetinden
kaynaklanıyordu. Hayat, bu özellikleriyle,
tanıyan herkesin sevdiği, bağlandığı bir
devrimciydi. Emektar yoldaşımızın ken-
dini sevdiren en önemli özelliklerinden
biri de yoldaşlarına duyduğu sevgisiydi.
Yoldaşlarına olan düşkünlüğünü her fır-
satta gösterirdi. Gece çalıştığı insanların,
rahat çalışması için herşeyi yapar, uyu-
yanların üstünü örter, sırtlarındaki giysinin
kalınlığını, inceliğini kontrol ederdi.

Yoldaşlarının Anlatımlarından

Neslihan’ın (Hayat’ın) Farklı Yönleri: 

Kemal KARACA:

Kırklareli’nin Pehli-
vanköy İlçesi’nde doğdu.
Babaeski Demokratik
Kültür Derneği’nin ku-
rucularındandır. Müca-
delesini İstanbul’da sür-
dürüyordu. 4 Nisan

1977’de bir sol grup tarafından İstan-
bul’da pusuda katledildi.

Mehmet Selim
YÜCEL:

1956 Çanakkale do-
ğumlu olan Yücel, İs-
tanbul Maliye Muhasebe
Yüksek Okulu öğrenci-
siyken mücadeleye ka-
tıldı. İstanbul Dev-Genç

yöneticilerinden biri oldu. SDB üyesi
olarak mücadelesini sürdürdü. 3 Nisan
1981’de İstanbul Kadıköy’de, cadde
ortasında polis tarafından katledildi.

Mustafa KURAN:

1991’de Avustur-
ya’da devrimci hareket
içerisinde yer aldı. Yak-
laşık 4 yıl Avusturya ha-
pishanelerinde tutsak kal-
dı. 2000-2001 Ölüm
Orucu çalışmaları sıra-

sında, sağlık koşullarını hiçe sayarak
koşturdu. Kanser hastalığının ilerlemesi
sonucunda 3 Nisan 2001’de aramızdan
ayrıldı.

M. Selim

Yücel

Kemal

Karaca

Mustafa

Kuran

Anıları Mirasımız



Mahkemede bir cinayet davası

görülüyordu. Adamın katil olduğu
hemen hemen kesindi, bunu gören
davalı avukatının aklına bir şeytan-
lık geldi.

“Bayanlar baylar. Hepinize bir
sürprizim var” diyerek saatine baktı.
“Tam bir dakika sonra, müvekkilim
tarafından öldürüldüğü iddia edilen
kişi bu mahkeme salonundan içeri
girecek.”

Bunun üzerine hakim, seyirciler,
bütün kafalar mahkeme salonunun
kapısına döndü. 1 dakika geçti ve
hiçbir şey olmadı. Bunun ardından
avukat:

“Bakın” dedi. “Ortaya bu iddiayı

attım ve hepiniz heyecan içinde ka-
pıya bakıp 1 dakika boyunca bekle-
diniz. 

Bu gösteriyor ki gerçekten ortada
bir ölü olduğuna ve dolayısıyla mü-
vekkilimin katil olduğuna sizler ta-
mamiyle inanmış değilsiniz.”

Ve bu sözün ardından hakim ka-
rarını açıkladı ve adamı suçlu buldu.
Avukat şok içinde:

“Ama nasıl olur? Az önceki gös-
teriden hepiniz etkilendiniz hepini-
zin kapıya baktığını gördüm!”

Hakim: “Evet doğru hepimiz
baktık” dedi. “Ama müvekkiliniz
bakmadı.”

Fıkra

Deve kuşu uçmaya gelince deve-
yim, yük taşımaya gelince kuşum
dermiş.

Sonuç: İşten kaçmanın iş yapma-
manın her türlü bahanesi vardır. 

Atasözü

Kurbağaların Yarışı 

Bir gün kurbağalar arasında bir

yarış düzenlenir. Amaç bir tepenin

en üst noktasında bulunan kuleye

tırmanmaktır. Seyretmeye gelenler

kurbağaların asla tepeye tırmanama-

yacaklarını düşünmektedirler. "Ya-

zık, asla oraya ulaşamazsınız " diye-

rek laf atmaktadırlar. Kurbağalar iz-

leyicilerin bu tutumu karşısında te-

ker teker pes etmeye başlarlar. Ama

içlerinde bir tanesi hala yarışa de-

vam etmektedir; "Yazık, o da pes

edecek, oraya ulaşması mümkün de-

ğil!" diye söylenirler. Ne var ki o

kurbağa, büyük bir gayretle tepede-

ki kuleye ulaşmayı başarır. Diğerleri

nasıl başardığını merak eder ve ya-

nına gidip sormak isterler... Ama

fark ederler ki o kurbağa sağırdır... 

Kıssadan Hisse

Aydınlık 

Hiçbir vakit tam karanlık değil gece 

Kendimde denemişim ben 

Kulak ver dinle 

Her acının sonunda 

Açık bir pencere vardır. 

Aydınlık bir pencere 

Hayal edilecek bir şey vardır 

Yerine getirilecek istek 

Doyurulacak açlık 

Cömert bir yürek 

Uzanmış açık bir el 

Canlı canlı bakan gözler vardır 

Bir yaşam vardır yaşam 

Bölüşülmeye hazır. 

Paul Eluard 

Şiir

CİNAYET DAVASI
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