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AKP’NİN HAKİMLERİ, SAVCILARI ÇOCUK KATİLLERİNİ,
KATİLLERE EMİR VERENLERİ KORUYOR!
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KATİLLERE EMİR VERENLERİ KORUYOR!

SAVCININ REHİN ALINMASI 
“SAVUNMAYA” YÖNELİK BİR SALDIRI DEĞİLDİR,

ADALETSİZLİĞE İSYANDIR!

SAVCININ REHİN ALINMASI 
“SAVUNMAYA” YÖNELİK BİR SALDIRI DEĞİLDİR,

ADALETSİZLİĞE İSYANDIR!

Grup Yorum Gönüllüleri, Konser Komiteleri 
Milyonları Bakırköy Meydanı’’na Taşımak 

Sizin Emeğinizle Olacak...

HALKIMIZ TÜRKİYE’NİN DÖRT BİR YANINDAN 
BİR NEHİR GİBİ MİLYONLAR OLUP 

12 NİSAN’DA BAĞIMSIZ TÜRKİYE KONSERİNE AKALIM!

EKMEK, ADALET, ÖZGÜRLÜK İÇİN 
BAĞIMSIZ TÜKİYE KONSERİ

Savcılar, Hakimler
Katil İktidarın 

Lağım Fareleri 
Olmayın!

Savcılar, Hakimler
Katil İktidarın 

Lağım Fareleri 
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ÖÖğretmenimizğretmenimiz

Burjuva, reformist, parlamenterist
hiçbir güç bağımsızlık, demokrasi,

ulusal sorun, toprak sorunu,
adaletsizlik, yoksulluk gibi
devasa sorunları çözemez

bu ekonomik, siyasi tabloyu
değiştiremez. Biz değiştiririz!

İddiamızın dayanağı, devrimci bir
programa, devrimin yolunda yürüme

cüret ve kararlılığına, her koşulda
mücadeleyi sürdürme iradesine

sahip oluşumuzdur.

AKP'nin katil polisleri, gaz fişekleriyle yeni Ber-
kin Elvanlar'ı katletmeye devam ediyorlar. 

24 Mart günü sabahın köründe AKP'nin katil pol-
isleri yine Gazi Mahallesi'ndeydi. Yine TO-
MA'lar, yine gaz tüfekleri... 

Berkin Elvan'ın katilleri iş başında...

Yine 14 yaşında bir çocuğu, Deniz Genç'i gaz fi-
şeği ile başından vurdular... 

KATİL POLİSLERİN NAMUSU, ONURU,
AHLAKI YOK! 
Ağır yaralı hastaneye kaldırılan Deniz Genç'in
tedavisini engellemeye çalıştılar. 

Doktorları tehdit ederek "yaralanmanın gaz fişe-
ğinden değil de taştan olduğu" şeklinde rapor tut-
malarını istediler. 

Katil polisler hastane önünde bekleyen Deniz'in
ailesi ve arkadaşlarını "göreceksiniz" diye teh-
dit etti. 

Tam da ahlaklarına uygun olarak küfredip dil çı-
kartarak alay ettiler. 

Pervasızca “Deniz’i biz vurduk, şimdi de görme-
ye geldik” diye suçlarını itiraf ettiler... 

YAZIYORUZ SUÇLARINIZI BİR KENA-
RA! HALKIN ADALETİYLE KARŞILAŞTI-
ĞINIZDA O DİLİNİZİ KESECEĞİZ

AKP’nin Katil Polisleri, Gazi Mahallesi’nde 
Deniz Genç’i Başından Gaz Fişeği ile Vurdular, Hastane Önündeki Yakınlarına

Alçakça Dil Çıkartarak Poz Veriyorlar. 

O DİLİNİZİ KESECEĞİZ!



44 Bizim Mahalleden: Halka

ulaştırdığınız her Yürüyüş,

düşmana sıkılan kurşundur

47 Hiçbiri kaza değil, katliamdır!

Katledilen işçiler için adalet

istiyoruz!

50 6. Eyüp Baş Uluslararası

Emperyalist Saldırganlığa

Karşı Halkların Birliği

Sempozyumu

51 24 saat kamerayla

gözetlemeye ve cam

kafeslere son verin!

52 Deni̇z Genç onurumuzdur!

54 Avrupa’da Yürüyüş:

Savaşı yeni̇ şehi̇tlerle

büyütüyoruz!

55 Avrupa’daki Biz: Şadi

Özpolat üzerindeki keyfi

baskı ve yasaklara son!

56 Yitirdiklerimiz...

58 Bu düzen katiller,

tecavüzcüler, psikopatlar

yaratıyor! Çünkü bu düzen

çürümüştür

İİ ç i n d e k i l e r
27 Kürdistan’da Tek Yol

Devrim: Kürt halkı asla
teslim olmayacak!

29 Sol’un Köşe Taşları:
İdeolojik çürüme ve
yozlaşma Atılım’ın diline
vurdu.

32 10 Soruda: Güvenli çalışma
nedir? 

35 Çeteleşmenin bir nedeni
ekonomik diğer nedeni de
kültürel yozlaşmadır!

38 DHKC: 25 Mart 2015
tarihinde İstanbul
Kağıthane’de Adımlar
Dergisi’nin bürosunda
patlayan bombayla
örgütümüzün hiçbir ilgisi
yoktur!

4 DHKC: Savcının rehin alınması
savunmaya yönelik bir saldırı
değildir, adaletsizliğe isyandır!
Halkın adaletinin ne olduğunu
öğreneceksiniz!

13 Kerpiç evlerden gelip

saraylarınızı yıkacağız!

15 12 Nisan Grup Yorum Bağımsız
Türkiye Konseri’ni
örgütlemeye tüm Anadolu

halklarını çağırıyoruz!

17 Halkımız Bağımsız Türkiye
düşümüzün emekçisi oldu

20 Gençlik Federasyonu’ndan:
Kızıldere’den Beyazıt’a
Berkin’e DEV-GENÇ
gençliğin öncüsü oldu!

22 Kamu Emekçileri Cephesi:
Ataması yapılmayan eği̇ti̇m
emekçi̇leri̇, sağlık emekçi̇leri̇...
Mücadelemi̇zi̇ bi̇rleşti̇reli̇m

23 Savaşan Kelimeler: “İntikam
almayacağız, hesap soracağız”

24 MİT Türkiye halklarının
katilidir! Kürt sorununu
çözemez!

Kurtuluşa Kadar Savaş!

Ülkemizde Gençlik

İzmir İl Spor Müdürlüğü: 
0232 464 82 08 - 0232 366 77 64 - 0232 366 77 65
0232 366 55 59 - 0232 366 77 15 - 0232 366 77 19 
E-Posta: izmir@gsb.gov.tr

Adana İl Spor Müdürlüğü: 
0 322 459 66 03 - 0 322 459 65 70 
E-Posta: adana@gsb.gov.tr

Elazığspor Kulübü: 0 424 2479556

Gençlerbirliği Spor Kulübü: 0 312 215 30 00 -01-02

Galatasaray Spor Kulübü: 0 212 305 19 05 (1811)

Fenerbahçe Spor Kulübü: 0 216 5421985

Grup Yorum

Tüm Yorum Dinleyicilerini Tüm Yorum Gönüllülerini
Meydanlara Çıkmaya Grup Yorum Şarkıları

Söylemeye Ve 'Stadyumlar Grup Yorum'a Açılsın'
Demeye Davet Ediyoruz!

İzmir'de, Ankara'da, İstanbul'da, Adana'da, Elazığ'da Stadyumlar keyfi bir şekilde Yorum'a verilmiyor. 

ARAYALIM PROTESTO EDELİM! 'STADYUM YORUM'A VERİLSİN' DİYELİM.
YASAKÇILARA GÜCÜMÜZÜ GÖSTERELİM.

39 Ülkemizde Gençlik:

Biz DEV-GENÇ’liyiz!
Umudun sesini her tarafa
taşıyacağız!

42 Devrimci Okul:

Çağımız proleter
devrimler çağıdır!



31 Mart 2015 tarihinde saat 12.36 civarında Cep-
he’nin Adalet Savaşçıları ŞAFAK YAYLA ve BAH-
TİYAR DOĞRUYOL, AKP’nin hırsızlarını, katille-
rini koruyan, Avrupa’nın en büyük, “yüksek güven-
likli” Çağlayan Adliyesi’ne girerek Berkin Elvan’ın
katillerini 655 gündür koruyanlardan  AKP’nin Sav-
cısı Mehmet Selim Kiraz’ı rehin almışlardır.

Cephe’nin Adalet Savaşçılarının talebi; 655 gün-
dür korunan Berkin Elvan’ın katillerinin isminin
açıklanması ve yargılanmasıydı!

AKP KATİLLERİ YARGILAMAK YERİNE
KATLİAMI TERCİH ETTİ! ADALET SAVAŞÇISI
ŞAFAK YAYLA VE BAHTİYAR DOĞRUYOL’U
KATLETTİ!

ADALET İÇİN REHİN ALINAN SAVCI  MEH-
MET SELİM KİRAZ’IN ÖLÜMÜNDEN DE AKP
VE KATİL POLİSLERİ SORUMLUDUR! AKP,

SAVCISINI HARCAMIŞTIR. SAVCISINDAN
VAZGEÇMİŞTİR. İŞTE DEĞERİNİZ BU KADAR-
DIR. KORUMAYIN KATİLLERİ!

ADALET SAVAŞÇILARIMIZ ŞAFAK YAYLA
VE BAHTİYAR DOĞRUYOL’UN HESABINI SO-
RACAĞIZ!

Savcılar, hakimler iktidarın lağım fareleri olma-
yın. Bunu kabul etmeyin. 

BİR YILDIR BİR TABUT VAR. TÜM CEPHELİ-
LERİN YÜREĞİNİN  ORTA YERİNDE OTURU-
YOR.. 

BİR MEZAR VAR, TÜM CEPHELİLERİN EVLE-
RİNİN ORTASINDA...

BİR YANGIN VAR ANADOLU’NUN ORTASIN-
DA...

15 YAŞINDA BİR ÇOCUK MEZARI, BİR ÇOCUK
TABUTU! 

Adalet bizimle anılır buralarda.

AAKP’NİN HAKİMLERİ, SAVCILARI ÇOCUK KATİLLERİNİ,
KATİLLERE EMİR VERENLERİ KORUYOR!

Savcılar, hakimler katil iktidarın lağım fareleri olmayın. 
Bunu kabul etmeyin!

AKP ÇOCUKLARIMIZIN KATİLİDİR!

TAYYİP ERDOĞAN KATİLLERİN BAŞIDIR!

ÇOCUK KATİLLERİNİ, KATİLLERE EMİR VERENLERİ 

AFFETMEYECEĞİZ!

SAVCININ REHİN ALINMASI “SAVUNMAYA” YÖNELİK
BİR SALDIRI DEĞİLDİR, ADALETSİZLİĞE İSYANDIR!

HALKIN ADALETİNİN NE OLDUĞUNU ÖĞRENECEKSİNİZ!
Adalet savaşçılarımız ve adaletimiz geleceğin güvencesidir

Adalet savaşçılarımız ve adaletimiz onurumuzdur
Faşizme örtü yapılan hukuk ve adalet  değil halkın adaletini uyguluyoruz.

Tarih: 1 Nisan 2015                                               Açıklama: 444

DEVRİMCİ HALK 
KURTULUŞ CEPHESİ

Basın Bürosu

Yürüyüş
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Adalet savaşçılarımız cüretleriy-
le direnişe alfabe oldular. 

Biz konuşacağız, siz dinlemeyi
öğreneceksiniz. Adalet böyle başla-
yacak!

Evlat diye bir avuç kemiğe bir
avuç toprağa kurban ettiniz anaları.
Bunun hesabını vereceksiniz. 

Ölümü de, zulmü de yendik;
feda ruhu ile adalet olacak, milyon
milyon  devrime yürüyeceğiz. Fa-
şizm: Tekelci burjuvazinin en gerici
en şoven en kanlı diktatörlüğüdür.
Ve faşizmi yenmenin onuru SADE-
CE sosyalistlerindir. Bunu öğrene-
ceksiniz. 

Ekmek Adalet Özgürlük
İçin Savaşıyoruz!
Kimse Terör Demagojisi
Yapmasın!

Tam 655 gün boyunca Berkin
Elvan’ın katillerinin yargılanması
için adalet istedik. Adalet istedik
diye üzerimize gaz bombaları atıldı,
TOMA’larla su sıkıldı. Yerlerde sü-
rüklendik, gözaltına alındık, tutuk-
landık… Evet adalet istedik diye
aylarca hapishanelerde tutulduk, tu-
tuluyoruz… Berkin Elvan için ada-
let isteyen, eylemlere katılan yüz-
lerce kişi hakkında soruşturma açıl-
dı. 655 gündür Berkin Elvan için
adalet istiyoruz. Berkin’i katleden
polisler hakkında kamera görüntü-
sü, tanık anlatımı vb. her türlü delil
savcıların önüne konmasına rağmen
655 gündür savcılar delilleri karar-
tıp katilleri korudular. Diğer Hazi-
ran şehitlerine açılan davalar ilden
ile sürüldü. Ali İsmail Korkmaz’ın,
Ethem Sarısülük’ün katillerine
“ödül” denilecek cezalar verildi. İyi
hal uygulandı. İndirim yapıldı ceza-
larından. Hakimler savcılar katillere
BEY diye hitap etti. “Hastaymışsı-
nız geçmiş olsun” dileklerini iletti
tüm dünyanın duyacağı şekilde. Ai-
leleri avukatları ise joplattılar. Ho-
rul  horul uyudular mahkemelerde.
Üst mahkeme karar verdi “gözlerini
dinlendiriyor uyumuyor” dedi.

Bu mu adalet! Halk düşmanları-
nı koruyan adalet, adalet değildir!

Bu ülkede her çocuk 2 bin dolar

borçla doğarken, başta Cumhurbaş-
kanıTayyip Erdoğan olmak üzere
AKP’liler tüyü bitmemiş yetimlerin
rızkına göz dikerek milyonlarca do-
ları çaldılar... Sözde adaleti sağla-
ması gereken mahkemeler, savcılar,
hâkimler ne yaptı? 

Hırsızları, katilleri korudu!  
BUNA ADALET Mİ DİYOR-

SUNUZ?  SİZE ADALETİ GÖS-
TERECEĞİZ! Hırsızları katilleri
koruyan adalet, adalet değildir!

AKP Çocuklarımızın
Katilidir! Tayyip Erdoğan
Katillerin Başıdır! 

Berkin Elvan, 14 yaşında o za-
man Başbakan olan Tayyip Erdo-
ğan’ın talimatıyla katledildi. Hazi-
ran  Ayaklanması’nda katledilen ço-
cuklarımız için “talimatı ben ver-
dim” dedi. Katil polisler için “poli-
simiz destan yazmıştır” dedi. AKP
iktidarında Berkin Elvan ne ilkti, ne
de son oldu... Daha geçen hafta
AKP’nin katil polisleri İstanbul
Gazi Mahallesi’nde 14 yaşında De-
niz Genç adında bir kızımızı daha
başından gaz fişeğiyle vurdu. Deniz
Genç hala komadadır. Cizre’de 12
yaşında katledilen Nihat Kazan-
han’ın katillerini serbest bıraktı. 12
yaşında üzerinde 13 kurşun çıkan
Uğur Kaymaz’ın katilleri tek bir
gün bile ceza almadılar. 

Tayyip Erdoğan’ın “çocuk da
olsa, kadın da olsa gereği yapılacak-
tır” talimatıyla katledilen çocukla-
rın katilleri hakkında soruşturma
dahi açılmadı. 

AKP ÇOCUK  KATİLİDİR! 13
YILLIK İKTİDARLARI DÖNE-
MİNDE 241 ÇOCUK KATLE-
DİLDİ. TEK BİR KATİL YARGI-
LANIP CEZA ALMADI. 

AKP katliam emrini veriyor. Ka-
til polisleri, katlediyor. Bu ülkenin,
hukuku uygulayacak, adaleti sağla-
yacak mahkemeleri, hâkimleri, sav-
cıları soruşturma dahi açmıyor. Tek
işleri var; halk düşmanlarını koru-
yorlar.

HALKIN DA ADALETİ VAR!
AKP faşizminin halka dayattığı

hiçbir adaletsizliği kabul etmeyece-
ğiz. Adaletsizliği kabul etmek, sine-

ye çekmek, yeni katliamlara, her
türlü adaletsizliğe ortak olmaktır. 

Adaletsiz yaşanmaz. Halkın da
bir adaleti var. Bunu öğreteceğiz
halk düşmanlarına. 

THKP-C’den Devrimci Sol’a,
Devrimci Sol’dan DHKP-C’ye 45
yıllık tarihimiz aynı zamanda adalet
için savaş tarihidir. 

Mahir Çayan ve 9 yoldaşı 30
Mart 1972’de Kızıldere’de vatanın
bağımsızlığı için, halkımızın kurtu-
luşu için, adalet için şehit düştüler. 

Faşist devletin, Deniz Gezmiş,
Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ın
idamını önlemek için üç İngiliz aja-
nını rehine almışlardı. İstekleri
Adaletti...

Kim Denizler’in idam edilme-
sinde hukukun adaletin olduğunu
söyleyebilir? 

Soruyoruz: Avrupa’nın, dünya-
nın en büyük adalet saraylarını yap-
tırdı AKP, kim bu adalet sarayların-
da hukukun adaletin var olduğunu
söyleyebilir? 

Amerikan uşakları 30 Mart
1972’de Denizlerin idamını durdur-
mak yerine Kızıldere’de 10 devrim-
ciyi katletmeyi tercih etti.

Bugün 31 Mart 2015’de Ameri-
kan uşağı faşist AKP, 655 gündür
yargılanmayan Berkin Elvan’ın ka-
tillerinin adlarını açıklamak yerine,
iki devrimciyi daha katletti... 

Katliamların hesabını soracağız.
Kızıldere’den, kerpiç evden gelip
saraylarınızı yıkacağız!

HALKIN ADALETİ KAVRA-
MI ÖRGÜTÜMÜZ TARAFIN-
DAN HALKIN GÜNDEMİNE
YERLEŞMİŞTİR. 

Terör demagojisiyle kimse ey-
lemlerimizdeki adaleti karartamaz.
Eylemlerimiz etkisini tarih boyunca
gösterecektir. Her bir eylemimiz,
halkın adaletsiz kalmadığının ve ka-
lamayacağının ifadesidir. 

Ülkemiz sınıflar mücadelesinde
HALKIN ADALETİ kavramı, 12
Eylül faşist cuntasının adaletsizliği
üzerine, 1990’lı yıllarda cuntanın
işkencecilerini, katillerini, cunta
şeflerini Cephe’nin cezalandırma
eylemleriyle yerleşmiş ve halkın en
önemli özlemlerinden birinin ifade-

5 Nisan
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55ÇOCUK KATİLLERİNİ AFFETMEYECEĞİZ!



si olmuştur. 
Eylemlerimiz adalete susayan

halkın yüreğine su serpmektedir.
Halkın adaletsizliğe teslim olmaya-
cağının, adaletsiz yaşayamayacağı-
nın göstergesidir. 

EN BÜYÜK TERÖRİST FA-
ŞİST DEVLETTİR!

TAYYİP ERDOĞAN TERÖ-
RİST DEVLETİN BAŞIDIR!

Her türlü adaletsizliği yapacaksı-
nız. Halkı katledeceksiniz. Katilleri
koruyacaksınız, aklayacaksınız, ken-
di çıkarttığınız yasalara dahi uyma-
yacaksınız. Halk adalet istediğinde,
Halk Kurtuluş Savaşçıları hesap sor-
duğunda, halkın adaletini uyguladı-
ğında TERÖR diyeceksiniz. 

Herkes aklını başına toplasın.
Ağzından çıkana dikkat etsin. Katil-
lerin, faşist AKP’nin sözcülüğüne
soyunmasın. 

241 çocuğumuzu katleden
AKP’den daha büyük terörist var
mıdır? 

655 gündür Berkin Elvan’ın ka-
tillerini yargılamayan AKP’den
daha büyük terörist var mıdır?

Haziran şehitlerinin katillerinin
mahkemelerini şehirden şehire sü-
ren, katillere  ödül  gibi cezalar ve-
ren AKP’den daha büyük terörist
var mıdır?

310 madenciyi bir gecede öldü-
ren 432 çocuğu yetim bırakan AKP
‘den büyük terörist mi var ?

Yoksul halkın yaşadığı mahalle-
lerimizde, uyuşturucu çeteleri aracı-
lığıyla zehir saçıyor. Halk çocukla-
rını zorla zehirleyen mafya çeteleri-
ni besleyen, koruyan, halka karşı
kullanan AKP’den daha büyük terö-
rist var mıdır? (Uyuşturucu çeteleri-
ne karşı mücadele ederken AKP’nin
uyuşturucu çeteleri tarafından katle-
dilen Hasan Ferit Gedik davasını da
unutmadık.) 

Hukuk, operasyon demek oldu.

HUKUK, KATİLLE-
Rİ KORUMAK DEMEK
OLDU .

BİZE TERÖRİST Dİ-
YEN AKP ‘NİN KOR-
KUTUĞU SİNDİRDİĞİ
GAZETECİLER YA-
ZARLAR; 

Sizinle terörizmin ne
olduğunu; felsefesini,
amacını, yöntemlerini her
şeyini tartışırız.

Ama devrimci eylemle
terörizmi aynı kefeye ko-
yan kafa yapısının ne fel-
sefeden ne toplumlardan

ne bilimden ne tarihten anladığı
şüphelidir. Yuvarlayarak “ben söy-
ledim oldu” değildir.

Tarihsel, bilimsel, politik olarak
açıklayın.

Bu ülkede şiddeti devrimciler
yaratmadı, silahı da dünyada dev-
rimciler yaratmadı. Biraz okuyun.
Toplumlar tarihini, Türkiye tarihini
okuyun hatırlayın Sonra da hamasi
“örgüt terör” laflarını bilimsel bir
temele oturtun. Bu kafa yapısının ne
felsefeden, ne toplumlar bilimin-
den, ne tarihten anladığı şüphelidir!

Tuğlaları cesetlerimizden, harcı
kanlarımızdandır o adliye binaları-
nın...

Avukatlar, savcılar, hakimler...
Yüreğinizin bir yerlerinde “Berkin
Elvan’ın öldürülmesi açık bir devlet
cinayetidir ” demek isteyen, “hayır
katledemezsiniz” diye haykıran bir
hücre yok mu?

Avukatlar… 90 bin kişiler...
Hangi hak alma mücadelesine ön-
derlik ettiler? Hangi durumda en
öne atılıp herkese cesaret aşıladılar,
yol gösterdiler?

Berkin’i düşünün. Berkin için
neden kılını kıpırdatmadığını sorun
savcılara... O kadar her şeyi bilen-
lersiniz biraz bilimsel olun, bilimsel
düşünün. Emperyalizmin, devletin
kalıplarıyla düşünmekten ve konuş-
maktan vazgeçin. İstiyorsanız bin-
lerce örnekle, tarihsel  gelişimiyle,
ideolojisiyle “şiddet”i de, “terör”ü
de tartışırız sizinle.

Bırakın kanlarımız, cesetlerimiz

Bahtiyar Doğruyol
27 Mart 1987 Ankara doğumlu.

Baba Ardahan, anne Erzincanlı  bir
ailenin çocuğudur. 

Devrimciler ile 2007 yılında An-
kara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğ-
rafya Fakültesi’nde tanıştı. İlk ta-
nıştığında reformist EMEP içinde
yer alıyordu. 

Halk Kurtuluş Savaşçısı Kevser
Mırzak’ın Ankara’da polisle girdiği
çatışmada şehit düşmesinden sonra
EMEP Gençliğinden ayrılarak Dev-
Genç saflarında bir Dev-Gençli ola-
rak mücadelesini sürdürdü. 

Ankara’da demokratik mücadele
içinde çok sayıda gözaltı ve 2008
yılında 4 aylık bir tutsaklık yaşadı.
2011-2012 yılları arasında İstanbul
Gazi Mahallesi ve Okmeydanı’nda
çeşitli sorumluluklar aldı. 2012 Ara-
lık ayında tutuklandı ve Tekirdağ 1
No’lu F Tipi hapishanesinde kaldı.
Aralık 2014’te tahliye olduktan sonra
tereddütsü hesap sorma bilinciyle
mücadeleye koştu. 

Cephe’nin adalet savaşçısı olarak
şehit düştü...

Yürüyüş
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üzerinde tepinmeyi.
Şimdi orta yerde 15

yaşında  bir çocuk tabutu
duruyor siz neyi tartışı-
yorsunuz.

241 çocuk öldürdü
AKP, tek bir kişi cezalan-
dırılmadı,

Her şiddete otomatiğe
bağlanmış gibi “terör”
yaftası yapıştırarak ko-
nuşmanın hiçbir bilimsel-
liği yoktur. Ayrıca yaptığı-
nız tanımlamalar da pen-
tagonda hazırlanmıştır.
Emperyalizme, faşizme
karşı olan tüm hareketler
ona göre terördür. Bunun bir örgüt
olması ya da bir halk olması ülke ol-
ması hiç önemli değildir. Ve böyle
kendi beyni olmayanlar da Ameri-
ka’nın tanımlamaları ile konuşup
büyük tahliller yaptığını sanır, köşe-
sinden TV ekranlarından  “terör” ta-
nımları yapar.

Devrimciler bir eylem yapınca
‘terör’! Ama devlet 15’inde bir ço-
cuğu vurunca hak öyle mi! Devlet
241 çocuğu öldürünce ne peki bu-
nun adı; Katil devlet!

Öldüremediği çocuklarımıza
kendi hapishanelerinde tecavüz etti-
ler. Bunun adı ne; Irz düşmanı dev-
let!

Bir gecede 301 maden işçisini
gömdüler maden ocağına… Bunun
adı ne; Katil  devlet..

Kim terörist biz mi, burjuva dev-
let mi? 

Milim sapmaz bizim devrimci
şiddetimiz. 

Adınız gibi biliyorsunuz bunu.
Ama patronlarınız çok sıkıştı. Fırça
yediler Tayyip’ten.  

Adliyeye nasıl girdiler vs. vs. bı-
rakın bunları. Adaletsizlik varol-
dukça mücadeleyi hiç bir teknik ve
önlem engelleyemez... Sizi kamera-
larınız, özel güvenliğiniz, üst ara-
malarınız değil zulüm etmemek ko-
ruyabilir. Sömürüye talana yalana
son vermek koruyabilir.

Amerika’nın yanaşması AKP… 
Emperyalizmin beslemesi AKP… 
Kendi çıkardığınız yangında diri

diri yanacaksınız! 

Marksizm iflas etti, silahlı müca-
dele  iflas etti diyenler...Marksizm
bir ticari işletme değil ki iflas etsin.
Bir eylem kılavuzu ve bir düşünce
yöntemi.  Amaç halkı bilgisiz ve
yöntemsiz bırakmak, düşünme yeti-
sini dumura uğratmak. Eveleyip ge-
veledikleri DÜNYAYI DEĞİŞTİR-
ME EYLEMİNİN GEÇERSİZLİ-
ĞİNİ YİTİRDİĞİNİ ilan etmek...
devrim düşüncesine güvensizlik
yaymak. “Silahlı mücadele iflas
etti” yaygarasını yayanlar bizi yön-
temsiz  bırakmak istiyorlar. Öyle ya
bu yöntem iflas etti ise tek yöntem
kalıyor; tekellere  biat et sesini çı-
kartma, faşizm emperyalizm ezsin
yok etsin seni. Yok silahlı mücadele
iflas etmedi! Marksizm-Leninizm
iflas etmedi! Adalet savaşçılarımızla
yaşıyor ve hesap soruyor! 

Gelecek bizimdir.
Gelecek sosyalizmindir.
Faşizmi protesto eder, karşı çı-

kar,  bazı kesimler  ama tarih göster-
miştir ki; faşizmi yenmenin onuru
SADECE sosyalistlerindir.

FAŞİZMİ YENECEĞİZ! 
Bize ait olanları…
Demokrasi, Bağımsızlık, Adalet, 
Eşitlik, Özgürlük! bunları alaca-

ğız. 

Katliamcılık Oligarşinin
Yönetim Tarzıdır!
Yüzlerce, Binlerce Kez
Katledildik, Bu Devlet
Katilleri Hep Korudu!

Faşist devletin tarihi, katliamlar

tarihidir. İşkenceler, katliamlar, ada-
letsizlik faşizmin yönetim biçimi-
dir. Aşağıya birkaç katliamı aktara-
cağız. Hepsi de faşist devletin ya
doğrudan kendisi tarafından ya da
sivil faşistlerle dinci gericiler tara-
fından yapılmıştır. 
-30 Mart 1972 Kızıldere Katliamı

Şafak Yayla
8 Mayıs 1991 Zonguldak Mer-

kez doğumludur. Aslen baba Gire-
sun, anne Trabzonlu bir ailenin ço-
cuğudur. 

Devrimciler ile lise yıllarında
abisi aracılığıyla tanıştı. 

2009 yılında İstanbul Üniversi-
tesi Hukuk Fakültesi birinci sınıfta
okurken Dev-Genç saflarında ör-
gütlendi. 

2009-2010 yıllarında İstanbul
Üniversitesinde sorumluluk yaptı. 

2010-2011 yıllarında Dev-
Genç’in Anadolu Komitesinde yer
aldı. 

2011 yılı sonunda gençlik ör-
gütlenmesinde yöneticilik yaptı. 

Anadolu’unun birçok ilinde gö-
revler yaptı.

2013 yılı 18 Ocak’ta Halk Cep-
hesine yönelik operasyonda tutsak
düştü. Tahliye olduktan sonra tere-
dütsüz mücadeleye koştu. Şehit
düştüğü güne kadar Kendisine ve-
rilen her görevi tereddütsüz yerine
getirdi. Cephe’nin adalet savaşçısı

olarak şehit düştü.
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Amerikan uşağı ‘balyozcu başba-
kan’ diye anılan Nihat Erim hükü-
meti tarafından gerçekleştirilmiştir.
(Başbakan Nihat Erim daha sonra
Devrimci Sol tarafından Cezalandı-
rılmıştır)
- 6 Mayıs 1972 Deniz Gezmiş ve ar-
kadaşları aynı hükümet tarafından
idam edilmiştir.
- 1 Mayıs 1977 Katliamı
Katliamı yapan devletin kontgerilla
güçleridir, katiller yargılanmadı.
- 24 Aralık 1977 Maraş Katliamı
Katliamı yapan devletin kontgerilla
güçleri, sivil faşistler ve gerici din-
cilerdir, katiller yargılanmadı. 
- 16 Mart 1978 Beyazıt Katliamı
Katliamı yapan devletin kontra güç-
leridir, katiller yargılanmadı.
- 4 Temmuz 1980 Çorum Katliamı
Katliamı yapan devletin kontgerilla
güçleri, sivil faşistler ve gerici din-
cilerdir, katiler yargılanmadı.
- 1991; 12 Temmuz  Katliamı
10 devrimciyi ABD’nin CIA işbirli-
ği ile bu devlet katletti. Katillerine
tek bir gün ceza verilmedi... 
- 1992; 17 Nisan Katliamı
10 devrimci Devletin katil polisleri
tarafından katledildi. Katiller devle-
tin mahkemeleri tarafından aklan-
dı..
- 2 Temmuz 1993 Sivas Katliamı
Katliamı yapan devletin kontgerilla
güçleri ve gerici dincilerdir, katiller
aklandı. Katillerin avukatlarının bü-
yük çoğunluğu ya AKP milletvekili,
ya belediye başkanı ya da AKP üye-
sidir.
- 12 Mart 1995 Gazi Katliamı
Katliamı yapan devletin kontra güç-
leridir. Katilleri koruyan, aklayan
devlettir. 
- 19 Aralık Hapishaneler Katliamı
Katliamı yapan devletin özel yetiş-
tirilmiş katliam timleridir. Bir katli-
amcı devlettir ki, kendi koruması al-
tındaki 20 hapishanede 28 devrimci
tutsağı katletti. Katiller AKP iktida-
rında da korunmaya devam ediyor. 
- 29 Aralık 2013 Roboski Katliamı
MİT’in istihbaratı, dönemin Başba-
kanı Tayyip Erdoğan’ın talimatı ve
TSK tarafından savaş uçakları ile
bombalanarak katledildiler. Emri
veren ve katledenler hakkında so-

ruşturma dahi açılmadı. 
NEREDE ADALET..
ADALET HALKIN ELLERİN-

DE HALK SAVAŞÇILARININ
ELLERİNDE 

KATLEDEN, KATİLLERİ
KORUYAN BU DEVLETTEN
DAHA BÜYÜK TERÖRİST Mİ
OLUR? 

Terör nedir? Terörist Kimdir?
Tarihsel, bilimsel, politik, olarak

açıklayın. Bu ülkede şiddeti dev-
rimciler yaratmadı, silahı devrimci-
ler yaratmadı. 14 yaşındaki çocuk-
larımızı başından gaz fişekleriyle
dışardan birileri gelip vurmadı. Bu
devletin polisi vurdu... 

Bu ülkenin aydın geçinenleri...
Biraz yürekli olun. Okuyun araştı-
rın, toplumlar tarihine bakın, Türki-
ye tarihine bakın, okuyun araştırın,
adeta katliamlar tarihidir.

Hamasi “örgüt”, “terör” dema-
gojilerinden çıkın, söylediklerinizi
bilimsel bir temele oturtun.

Evet, bir terörden bahsedecekse-
niz ‘DEVLET TERÖRÜ’nden bah-
setmek zorundasınız. Bir teröristten
bahsedecekseniz; EN BÜYÜK TE-
RÖRİST FAŞİST DEVLETTİR!
FAŞİST AKP’DİR.

Bu gerçeklere gözlerinizi kapa-
tarak faşist AKP sözcülerinin ağzıy-
la terör demagojileri yapmayın. 

Terör, terör, terör deyip duruyor-
sunuz. Bir düşünün bakalım.

Kim tanımladı “terör şudur”
diye? Neye göre terör, kime göre te-
rör?

“Her türlü terörü lanetlemekten
başka çaremiz yok” diyorsunuz
ama kendinizi kandırıyorsunuz. Si-
zin öyle yaptığınız yok. Siz bir tek
devrimci eyleme karşı çıkıyor, “te-
rör” diye onu lanetliyorsunuz. 

Aynı kalıp gibi, nakarat gibi...
Kullandığınız “terör” tanımı, em-
peryalizm tarafından yapılmış bir
terör tanımıdır. Halkın ulusal, sos-
yal kurtuluş savaşına terörizm de-
miştir emperyalistler. Halkın adalet-
sizliğe isyanına terörizm demişler-
dir. Mevcut kapitalist sömürü düze-
nine, emperyalizme bağımlılığa
karşı her mücadele terörizm diye
adlandırılmıştır. Siz, onları tekrar

ediyorsunuz, başka bir şey yapmı-
yorsunuz. Size “terör” diye devrim-
cilerin eylemini öğretmişler. Siz de
aynen öğretildiği şekilde yazıyor,
öğretildiği şekilde karşı çıkıyorsu-
nuz.

Kendi beyni olan herkesi düşün-
meye çağırıyoruz. Terör nedir? Kim
terörist?

Evet tartışacaksınız... Terör de
deseniz bu eylemi eylemlerimizi
tartışacaksınız. 

Peki soruyoruz ne yapalım söy-
leyin;

Gazi’de o kadar insanımız katle-
dildi. Gazi davasını izlemişseniz bi-
liyorsunuzdur zaten; katiller mah-
kemeye çıkarılmadı, göstermelik
olarak mahkemeye çıkarılanlardan
ikisine göstermelik cezalar verildi...
Onlar da sanırız bu aftan çıktılar.

Buca Hapishanesi’nde üç yolda-
şımız katledilmişti... Katiller hak-
kında dava bile açılmadı. Sonra
Ümraniye’de dört yoldaşımız katle-
dildi... Katiller yine cezasız...

Ulucanlar’da on tutsak katledil-
di. Katiller hakkında dava açılması
bir yana, ölü, yaralı tutsaklar hak-
kında dava açtılar. Bunlar tabii en
bilinenleri... 1991’den bu yana iki-
yüze yakın insanımız sokak ortala-
rında, evlerinde infaz edildiler... Bin
operasyon yapıldı… İşkencehaneler
vızır vızır çalışıyor bu ülkede. 

İşçi, memur, alanlara yüzbinler
halinde çıkıyor, kimse kaale almı-
yor... Hapishanede 28 insanımız
katlediliyor; bu ülkenin başbakanı
çıkıp “hayırlı olsun... büyük başarı”
diyor... Adalet nasıl yerine getirile-
cek? Soruyoruz size.

Ve soruyoruz; bu soygun, katli-
am düzeni  nasıl değiştirilebilir?

Bu düzeni savunuyorsanız mese-
le yok.

Ama bu düzenin bir sömürü dü-
zeni olduğunu, katliamcı olduğunu
bilenlerin, bu gerçeği kabul edenle-
rin böyle bir sorunu var. Bu sorunun
cevabı, halkın savaşıdır. Silahlı, si-
lahsız, yasal, yasadışı... Bunu biz
belirlemiyoruz... Bu ülkede işkence,
hırsızlık, katliam yapanın yanına
kar kalıyor mu kalmıyor mu? Mese-
le bu?

Yürüyüş
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Kimse, bir tek Allahın kulu bile,
herkes bu düzende yaptığı adalet-
sizliğin, işkencenin, hırsızlığın,
soygunun, dolandırıcılığın cezasını
görüyor diyebilir mi?

Adalet için her türlü hak arama
yolu açık da biz mi başka yola baş-
vuruyoruz?

Halkın şiddeti meşrudur. Kimse
“terör” olsun diye kendini feda et-
mez. İdeallerimiz var, her eylemi-
mizle herkese anlatmak istediğimiz
bir şeyler var.

Beyni olanlar, kendi beyinleriyle
düşünenler, CIA teorilerinin, propa-
gandalarının dışında hayata baka-
bilmeyi becerenler, anlayacaktır.
Anlamayanların spekülasyonları,
küfürleri, hakaretleri hiçbir şeyi de-
ğiştirmez.

Terörün kaynağının devlet oldu-
ğunu, insanların da örgütlenerek
buna karşı kendilerini korudukları-
nı, direnme haklarına karşı yapılan
saldırıya ölümleri ile karşılık ver-
diklerini anlayamazsanız,

böyle saçma sapan tespitlerle
uğraşırsınız.

Eğer söz konusu olan DHKP-
C’nin yani bizim eylemlerimiz ise,
halkın korkmasına gerek yoktur; bı-
rakın işkenceciler, katiller, tekelci-
ler, infaz, katliam kararları alanlar,
halk düşmanları korksun!

Halkın ve halkın yanında olanla-
rın bu ülkede korkacağı tek terörist
DEVLET’tir.

Bugün terör demagojisi yapan-
lar…  

Sizleri anlıyoruz korkuyorsunuz!
Halkın Adaleti’nin er geç karşınıza
çıkacağını biliyor ve bunun tedirgin-
liğini yaşıyorsunuz. Ama yanlış
yöne bağırıyorsunuz. Sizlerin kanını
döken oligarşidir, sizlere işkence-
katliam emrini verenlerdir, halka ve
devrimcilere karşı suç işletenlerdir,
çocukların katledilmesi emrini ve-
renlerdir. Ve şunu hiç unutmayın;
Halkın Adaleti hiçbir suçu karşılık-
sız bırakmaz, hesabını mutlaka so-
rar. Bundan kaçamazsınız. 

Bu düzenin adaleti  BERKİN’İN
KATİLLERİNİ yargılayamaz, yar-
gılamaz. Çünkü düzenin çıkarları
işkencecilerin, katillerin gözetilme-

sine, korunmasına bağlıdır. Bu yüz-
den daha çok ve daha iyi işkence
yapanlar, daha büyük ve sistemli
katliamlar düzenleyenler ödüllendi-
rilir, terfi ettirilirler.

Savcının Rehin Alınması
“Savunmaya” Yönelik
Bir Saldırı Değildir,
Adaletsizliğe İsyandır!

Kimileri AKP’nin halk düşmanı
savcısı Mehmet Selim Kiraz’ın re-
hin alınmasına “savunmaya yapıl-
mış bir saldırıdır” diyor. 

Herkesi dürüst ve namuslu ol-
maya çağırıyoruz... Bu halk düş-
manları, sadece mahkemelerde
AKP’nin katilerini korumuyor, hır-
sızlıklarını aklamıyorlar. Bu savcı-
ların sahte delilleriyle, polis ifadele-
riyle, gizli tanıklarla, hileyle, kom-
ployla düzenlenen iddianameler
iyle yüzlerce, binlerce halk çocuğu,
devrimciler hapishanelere dolduru-
luyor. Onlarca yılı bulan cezalar ve-
riliyor.... Bu halk düşmanlarının
verdikleri kararlarla halk çocukları,
devrimciler katlediliyor... 

Bu ülkede hukuk, operasyon de-
mektir. Hırsızların, katillerin korun-
ması demektir. 

Bunlar mı “savunma hakkı”nı
savunuyor. Bırakın bu sahtekarlığı,
ürkekliği, korkaklığı... 

Tayyip Erdoğan’a hakaret edildi
diye son 7 ayda 105 kişi hakkında
soruşturma açıldı. Bunlardan 8’i tu-
tuklandı. 

655 gündür Berkin Elvan’ın ka-
tillerinin kamera görüntüleri ellerin-
de ama isimleri dahi tespit edilmedi.
Katiller yargılanmıyor, ellerinde
gaz tüfekleri ile halka gaz sıkmaya
devam ediyorlar... 

Siz hangi savunmadan bahsedi-
yorsunuz. Halkın adaleti işleyince
aklınıza savunma mı geliyor? 

19 Aralık Katliamı’nda devrim-
ciler diri diri yakılırken sahiplendi-
ğiniz bu savcılar, ne yapıyordu? 655
gündür Berkin Elvan davasında ne
yaptılar... 

Bu devletin Başbakan Yardımcısı
Bülent Arınç Ankara Büyükşehir Be-
lediyesi Başkanı Melih Gökçek için

“Ankara’yı parsel parsel sattı” dedi.
Bu devletin savcıları ne yaptı... 

Herkes ağzından çıkan sözlere
dikkat etmelidir. Mahirler’den bu-
güne 45 yıllık tarihimiz aynı za-
manda ülkemizde ADALET İÇİN
SAVAŞIN TARİHİDİR. 600’ün
üzerinde şehit verdik. Yaratılan her
değerimiz kan-can pahasına yaratı-
lıyor. Katillerin, hırsızların koruyu-
cusu alçak savcılarla ADALET SA-
VAŞÇILARIMIZI yan yana getir-
meyin. 

Gencecik Savaşçılarımız ADA-
LET için can veriyorlar... 

Savaşçılarımızın rehine eylemi
“savunmaya yönelik bir saldırı” de-
ğil, adaletsizliğe indirilen güçlü bir
yumruktur. 

Silahlar Nasıl Girdi,
Güvenlik Zaafiyeti Mi
Var? Bunları Sormak,
Tartışmak
Akıl Fukaralığıdır!

Nasıl daha güvenlikli “saraylar”
yaparız diye tartışmayın; NEDEN
ADALET YOK onu tartışın. Halk
adalet istiyor. Halk adalete aç... Ek-
mek su kadar halk adalete muhtaç...
Adaletsizliği büyüterek can güven-
liğinizi koruyamazsınız. 

Hiç bir güvenlik önlemi sizi ko-
ruyamaz. Çok güvenlikli adalet sa-
raylarınıza nasıl girdiğimize kafa
yoracağınız yerde, “güvenlik zaafi-
yeti mi var’ diye yeni güvenlik ön-
lemleri düşünmek yerine ZULME
SON VERİN! ADALETSİZLİĞE
SON VERİN! 

Tarihten de mi ders almıyorsu-
nuz? Dünyanın en güvenli iş mer-
kezlerinden biri olan Sabancı Hol-
ding’in 25. katına çıkıp halk düş-
manlarını cezalandırmadı mı Adalet
Savaşçılarımız?

Başkentin göbeğinde Adalet Ba-
kanlığı ve AKP Genel Merkezi’ni
vurmadı mı Adalet Savaşçılarımız?

Başkentin göbeğinde faşist dev-
letin bekçisi 250 bin polisin yöne-
tim karargahı Emniyet Genel Mü-
dürlüğü’nü vurmadık mı? 

Dolmabahçe Sarayı’nın kapısına
dayanıp, Berkin’in katillerini yargı-
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lamazsanız “saraylarınızı yıkaca-
ğız” demedik mi? Patlamadı diye
bombaların patlamamasından me-
det ummuştunuz. 

Devrimci yaratıcılığın karşısın-
da hiçbir güvenlik önleminiz işe ya-
ramayacaktır. 

Adaletsizlik var olduğu sürece,
zulmünüz var olduğu sürece Adalet
mücadelemiz sürecek. Adalet için
savaşacağız. Halkın adaleti işleye-
cek. 

Sizi hiçbir teknik önleminiz kur-
taramaz... Güvenlikli kapılarınız,
X-RAY cihazlarınız, MOBESE’le-
riniz, yüz tanıyan kameralarınız sizi
koruyamaz... 

Bir kez daha söylüyoruz, adale-
timizden korunmak için önlem al-
mayı değil, adaletsizliğe, zulme son
vermeyi tartışın. Sizin için en iyi
güvenlik adaletsizlikten ve zulüm-
den vazgeçmektir. 

Çocuk Katillerini,
Katillere Emir Verenleri
Affetmeyeceğiz! 

Burjuvazinin halka dayattığı hiç-
bir adaletsizliği kabul etmeyeceği-
mizin belgesidir. Her biri, devrim
iddiası sosyalizmi savunma kararlı-
lığıdır.  

Savaşanlar ne istiyor; ADALET!
Silahımız sadece halk düşmanla-

rını hedefleyecektir.
Halka karşı işlenen hiçbir suçun

cezasız kalmayacağını bilin. Bugün
hizmet ettiğiniz devlet, halkın öfke-
si karşısında sizleri korumayacaktır.

SAVAŞÇILARIMIZ ALINAN
TÜM ÖNLEMLERE RAĞMEN
YAPMIŞLARDIR EYLEMİ

ADALET SAVAŞÇILARININ
on binlerce devrimci- yurtseverin,
oligarşinin faşist yasalarından ve
mahkemelerinden beklediği bir şey
yoktur... Halkın bu düzenin mahke-
me ve yasalarına hiçbir güveni yok-
tur.

BU YÜZDEN; BİZİM DE YA-
SALARIMIZ VAR DEDİK...

KANLA CANLA YAZILAN
YASALARDIR BUNLAR. 

İÇ GÜVENLİK YASALARI-
NIZ BİZE İŞLEMEZ. 

Devrimci irade tüm iradelerden

üstündür. Bu üstünlük sonucudur ki,
“olmaz” denilen koşullarda eylem-
ler gerçekleştirilmiştir.

Gerçek güç silahların çıkardığı
seste değil, onları yöneten düşünce-
lerdedir. Düşüncelerin zayıf ya da
yanlış olduğu yerde silahlar nihai
hedefe varmayı sağlayamaz; rotası-
nı şaşırır, sağa sola vurmaya ve etki-
sizleşmeye yol açar. Ulusal ve top-
lumsal mücadeleler tarihi bunların
örneği ile doludur. savaşçılarımız
büyük bir devrimci miras, bir gele-
nekle hareket etmişlerdir. İnançla,
kararlılıkla, özveriyle, direnişle, cü-
retle yoğrulmuş bir gelenektir.

Halka karşı açılan savaşa son ve-
rin! 

Aksi halde, siyasi tarihimizde
defalarca kanıtlandığı gibi, halka
karşı işlenen suçlar cezasız kalmaz,
kalmayacaktır. 

Savcılar, Hakimler!
AKP İktidarının
Lağım Fareleri Olmayın 

Faşizmle yönetilen oligarşik
devlette adalet hiçbir zaman olma-
mıştır. Yine oligarşinin hiçbir ikti-
darında adalet, AKP iktidarı kadar
halka düşmanlaşmamıştır. AKP’ye
12 Eylül faşist cunta anayasası bile
“bol” gelmiş, faşist terörünü çıkart-
tığı yeni yasalarla yasallaştırmıştır.
AKP tam bir yağma talan iktidarı-
dır. Satmadıkları, çalmadıkları, yağ-
malamadıkları bir şey bırakmadılar.
Sözde “Cumhuriyet” Savcıları vata-
nımızın karış karış satılmasına, yağ-
malanıp talan edilmesine ses çıkar-
madı, çıkartmıyor. Halka gelince
aynı savcılar aslan kesiliyorlar. Ha-
pishaneler 165 bin tutuklu ve hü-
kümlü ile tarihinin en yüksek dolu-
luk oranına ulaştı. 

Savcıların yaptığı burjuva an-
lamda da olsa “hukukun üstünlü-
ğü”nü korumak değil, AKP’nin la-
ğım fareliğini yapmaktır. 

AKP’nin hırsızlıklarının, yol-
suzluklarının, katliamlarının üstünü
örtüyor. Pisliklerini temizliyor. 

Onlar bu suçları işlemekten vaz-
geçmedikçe, halktan özür dileyip
halkın adaletine sığınmadıkça ceza-
landırılmaktan kurtulamayacaklar-

dır. Ülkede “adalet” denen kurum,
tekellere, büyük toprak sahiplerine,
devleti elinde tutan faşist yönetici
güruha hizmet ettiği için, halkın
adaletini biz uygulayacağız. 

Onlar suçlarını açıklayıp dev-
rimci adalete sığınmadıkça bu tür
olumsuzlukların sorumlusu olmaya
devam edeceklerdir. 

İktidarı ve onun emrindeki tüm
savcılarını ve müdürleri uyarıyoruz. 

Savcılar hakimler devletiniz
kendi koyduğu yasaları çiğnetiyor
size, katilleri korumayın. Korursa-
nız sonunuz böyle olur...

Baba  olamazsınız. Çocuklarını-
zın yüzü size haram olur...

Eş olamazsınız. Eşinizin gözü-
nün içine bakamazsınız…

Savcılar acizleşmeyin...
Bir savcı ki, gerçekleri söyleme

cesareti bile gösteremeyecek kadar,
hukuktan, haktan ve ahlaktan
uzak...

Kimin için, neyin uğruna?
Kimdi katledilen, katledenler

kimlerdi?
Katledilen bir  çocuk 15 yaşında,

katledenler ise halk düşmanları.
Irzına geçilen çocuklarımız 
Nerede? Devletin hapishanele-

rinde... 
Kim yargılandı? Bunları, teca-

vüzleri yazan gazeteci...
Katledilen  kara kaşlı kara gözlü

bir çocuk, katledenlerin memleketi,
soyu sopu belirsiz...

Katledilen, tüm Türkiye halkla-
rının evladı...  katledenler sömürü-
cüleri, tefecileri, fuhuş yuvalarını,
halkın ekmeğine göz dikenleri ko-
ruyanlar.

Katledilen, halkın geleneğine,
dinine, namusuna, kültürüne saygı
gösteren, savunandır. Katledenler,
halka saygısız, ayyaş, rüşvetçi, na-
mus ve ırz düşmanları...

Hala katil devlete  çalışan hakim
ve savcıları yeniden uyarıyoruz;
baskı, sömürü düzenine, kontgeril-
laya hizmet etmeyin. Halka ve dev-
rimcilere karşı olan bu kurumun
suçlarından arınmak istiyorsanız,
orada hukuk adına yapılan işkence-
leri, planlanan komploları ve bir bü-
tün olarak  katillerin nasıl korundu-
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ğunu, çalışma biçimini, davaların
nasıl hazırlanıp açıldığını açıklayın
ve ayrılın. İnsanlık düşmanlarına
katillere katliam emri verenlere
hizmet ettiğiniz sürece Halkın Ada-
leti’nin şaşmaz yargısına hesap ver-
mek zorunda kalacağınızı bilmelisi-
niz. 

Burada bir kez daha tüm savcıla-
ra hakimlere  çağrıda bulunuyoruz:
Halka ve devrimcilere zarar ver-
mekten kaçının, işkence ve cinayet
suçlarına katılmayın, bu suçları iş-
leyenleri, emir verenleri korumayın,
muhafızlığını yapmayın.

Savcı Mehmet Selim
Kiraz’ın Ölümünden De
AKP İktidarı
Sorumludur!

Savaşçılarımızın temel talebi
adalettir. 655 gün yargılanmayan
Berkin Elvan’ın katillerinin yargı-
lanmasıdır. Bugün Cumhurbaşkanı
olan Tayyip Erdoğan kendi hırsız-
lıklarının soruşturması söz konusu
olunca “adalete güvenmiyorum,
adalet yok” dedi. Hırsız, katil “astı-
ğım astık, kestiğim kestik” diyen
Tayyip Erdoğan’ın bile “Adalet
Yok” dediği ülkemizde hiç kimse
zerre kadar adaletin varlığından
bahsedemez. 

Savaşçılarımız da adalet istemek
için Berkin Elvan’ın katillerini ko-
ruyan Mehmet Selim Kiraz’ı rehin
almışlardır. Savcı Kiraz’ın rehin
alınması dünyada yapılan ilk rehine
eylemi değildir. Devrimcilerin rehin
alınan Kiraz, karşılığında bir talebi
vardı: ADALET İÇİN BERKİN
ELVAN’IN KATİLLERİNİN İSİM-
LERİNİN AÇIKLANMASINI talep
ediyorlardı. 

AKP, BERKİN ELVAN’IN KA-
TİLLERİNİN İSİMLERİNİ AÇIK-
LAMAK YERİNE, ŞİMDİYE KA-
DAR PİS İŞLERİNİ TEMİZLE-
MEK İÇİN KULLANDIĞI KENDİ
SAVCISINI GÖZDEN ÇIKARTA-
RAK SAVAŞÇILARIMIZI KAT-
LETMİŞ VE BERKİN ELVAN’IN
KATİLLERİNİ KORUMAYA DE-
VAM ETMİŞTİR. 

SAVCI MEHMET SELİM Kİ-
RAZ’IN ÖLDÜRÜLMESİNDEN
DE AKP SORUMLUDUR!

ÇÜNKÜ ARTIK AKP, SAVCI
KİRAZ’IN ÖLÜSÜNÜ KULLAN-
MAK İSTEMEKTEDİR!

Savcıdan bir kahraman, bir mağ-
duriyet yaratmaya çalışıyor. Savcı-
nın eşi, çocukları üzerinden dema-
goji yapıyor.... Sakın bunu yapma-
yın. Cezalandırılan savcının eşini,
çocuklarını kullanmayın! Katlettiği-
niz, işkence yaptığınız, devrimci ve
yurtseverlerin de eşleri ve çocukları
olduğunu unutmayın! Berkin El-
van’ın annesini seçim meydanların-
dan yuhalatacak kadar ahlaksız, al-
çak bir düşmanımızın olduğunu bi-
liyoruz ve uyarıyoruz: Savcının eşi,
çocukları ve yakınları üzerinden po-
litika yapmaya kalkmayın... 

İKTİDARI UYARIYORUZ:
Hangi yasayı çıkarırsanız çıka-

rın, hangi baskılara başvurursanız
vurun, halkın mücadelesini engelle-
yemeyeceksiniz! 

Tarihten ders almayan size, dev-
rimci mücadeleyi terörle boğama-
yacağınızı göstereceğiz! Torba  ya-
salarınız, güvenlik yasalarınız  poli-
se öldürme yetkisi vermeniz, “iste-
diğinizi korkmadan öldürün, kimse
sizi yargılamayacak” demeniz, ken-
dinizi kurtarmaya yetmeyecek! Hal-
ka ne kadar meydan okursanız oku-
yun, ne kadar yasa ve anayasa tanı-
maz tavrınızı sürdürürseniz sürdü-
rün, başaramayacaksınız!

Tüm baskılarınız, işlediğiniz
tüm cinayetler sizi vuran silaha dö-
nüşecektir!

Bugün emrinizdeki polis öylesi-
ne çaresiz ve zavallıdır ki, devrimci
eylemleri engelleyemedi.

BERKİN’İN KATİLLERİNE
SESLENİYORUZ! 

Ülkemizdeki her polis, bilinçli
veya bilinçsiz faşizme hizmet eden
birer araçtır. Emperyalizmin ve iş-
birlikçi tekelci burjuvazinin çıkarla-
rını koruyan, bu uğurda işkence ya-
pan, cinayetler işleyen, katliamlar
düzenleyen polis, bu nitelikleriyle

kirli işlerin adamıdır ve polise, ne
iktidar sonuna kadar sahip çıkar, ne
de halk nezdinde bir saygınlığa sa-
hiptir.

Mehmet Selim Kiraz’dan ders
alın. AKP  bir gün sizi de gözden çı-
kartacaktır. Kendini koruyamayan
AKP, sonsuza kadar sizi koruya-
maz. 

HALKIN ADALETİNE TES-
LİM OLUN!

Savcılara, hakimlere ve
AKP’nin diğer bürokratlarına sesle-
niyoruz! Halka karşı suç işlemekten
vazgeçin... AKP’nin pisliklerini te-
mizleyen lağım faresi olmayın. 

AKP’lilere sesleniyoruz; Halk
düşmanlığından vazgeçin. Halk ço-
cuklarını katletmekten vazgeçin.
Parsel parsel vatanımızı sattınız.
Sadece Türkiye halklarına değil,
Ortadoğu halklarına da tam bir düş-
manlık içindesiniz, katledilen her
Suriyeli’nin, Iraklı’nın, Kürt’ün,
Ezidi’nin akan kanından da sorum-
lusunuz. VATANA İHANETTEN
VAZGEÇİN!

İşkencecileri, oligarşinin kiralık
katillerini, halk düşmanlarını tanı-
yoruz ve onlara karşı savaşıyoruz.

BERKİN ELVAN’IN KATİL-
LERİNİ AÇIKLAYIN! KATİLLE-
Rİ KORUMAKTAN VAZGEÇİN... 

HALKIMIZ! 
AKP, İç Güvenlik Yasaları ile

daha büyük saldırılara, katliamlara
hazırlanmaktadır. Seçimler bu dü-
zenin hiçbir sorununu çözemez. Se-
çime giderken katliam yapan bir ik-
tidarın seçimlerden sonra terörden
başka politikalarının olmayacağını
bilmelisiniz. 

Faşizmle yönetilen bir ülkede
kimse demokrasi hayallerine kapıl-
masın. 

Kürt halkımız, büyük bir tasfiye
ile karşı karşıyasınız. Faşist AKP
iktidarı ile uzlaşarak Kürt sorunu
asla çözülemez... Gelinen son nok-
tayı katil inkarcı Cumhurbaşkanı
Tayyip Erdoğan “Kürt sorunu yok-
tur” diyerek koymuştur. 

Seçimlerden sonra halka karşı
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savaşın çok daha şiddetli geçece-
ğinden emin olabilirsiniz. 

AKP’nin faşist terörüne boyun
eğmeyeceğiz. Adaletsizliğe mah-
kum değiliz. 

ADALET YOKSA –Kİ YOK-
TUR- HALKIN ADALETİ HESAP
SORMAYA DEVAM EDECEK!

AKP’nin faşist terörü karşısında,
adaletsizlik karşısında halkın adale-
tini uygulamaktan başka yol yoktur. 

AKP, polisine katliam yasası çı-
karttı. AKP’nin yasalarını tanımıyo-
ruz. Bizim de kendi yasalarımız var.
Faşizmin terörüne karşı silahlanın.
Bizim de adaletimiz var. Kendi ada-
letimizi uygulayalım... 

Gençlerimiz..
İşçiler, memurlar, esnaflar…

tüm halkımız! 
Kurtuluşunuzu sağlamak için

CEPHE’ye katılın. Unutma, kurtu-
luşun senin elindedir. Haksızlığa,
adaletsizliğe, baskı ve sömürü dü-
zenine ancak sen son verebilirsin.
Bunun için birlik ol, örgütlen ve
Cephe saflarında, adalet savaşında
yerini al! Adalet savaşçısı ol. Hak-
sızlığa sömürüye karşı savaşta yeri-
ni al. BU ADALET, HALKIN
ADALETİDİR! 

Yoldaşlar, Halkımız! 
Direniş destanlarımızın yaratıcı-

sı, inancımızdır, halkımıza ve yol-
daşlarımıza bağlılıkla dolu yürekle-
rimizdir, düşmana duyduğumuz
kindir. Gerekirse taşla, sopayla,
“HİÇBİR CEPHE  SAVAŞÇISI
TESLİM OLMAZ” şiarını haykıra-
rak düşmanın kurşunları ve bomba-
ları karşısına dikilen cesaretimizdir. 

HALKIMIZ, HALKIMIZIN Yİ-
ĞİT EVLATLARI!

BU YİĞİT ADALET SAVAŞÇI-
LARINI TANIYIN. 

ONLARA KATILIN! 
ŞEHİTLERİMİZ ŞAFAK

YAYLA VE BAHTİYAR DOĞ-
RUYOL 

ADALET SAVAŞÇILARI-
MIZDIR! HALKIMIZIN EN
ONURLU EVLADIDIR!

Şafak Yayla
8 Mayıs 1991 Zonguldak Mer-

kez doğumludur. Aslen baba Gire-
sun, anne Trabzonlu bir ailenin ço-
cuğudur. 

Devrimciler ile lise yıllarında
abisi aracılığıyla tanıştı. 

2009 yılında İstanbul Üniversi-
tesi Hukuk Fakültesi birinci sınıfta
okurken Dev-Genç saflarında ör-
gütlendi. 

2009-2010 yıllarında İstanbul
Üniversitesi’nde sorumluluk yaptı. 

2010-2011 yıllarında Dev-
Genç’in Anadolu Komitesi’nde yer
aldı. 

2011 yılı sonunda gençlik örgüt-
lenmesinde yöneticilik yaptı. 

Anadolu’nun birçok ilinde gö-
revler yaptı.

2013 yılı 18 Ocak’ta Halk Cep-
hesi’ne yönelik operasyonda tutsak
düştü. Tahliye olduktan sonra tered-
dütsüz mücadeleye koştu. Şehit
düştüğü güne kadar kendisine veri-
len her görevi tereddütsüz yerine
getirdi. Cephe’nin Adalet Savaşçısı
olarak şehit düştü.

Bahtiyar Doğruyol
27 Mart 1987 Ankara doğumlu.

Baba Ardahan, anne Erzincanlı  bir
ailenin çocuğudur. 

Devrimciler ile 2007 yılında An-
kara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğ-
rafya Fakültesi’nde tanıştı. İlk ta-
nıştığında reformist EMEP içinde
yer alıyordu. Halk Kurtuluş Savaş-
çısı Kevser Mırzak’ın Ankara’da
polisle girdiği çatışmada şehit düş-
mesinden sonra EMEP Gençli-
ği’nden ayrılarak Dev-Genç safla-
rında bir Dev-Gençli olarak müca-
delesini sürdürdü. Ankara’da demo-
kratik mücadele içinde çok sayıda
gözaltı ve 2008 yılında 4 aylık bir
tutsaklık yaşadı. 2011-2012 yılları
arasında İstanbul Gazi Mahallesi ve
Okmeydanı’nda çeşitli sorumluluk-
lar aldı. 2012 Aralık ayında tutuk-
landı ve Tekirdağ 1 No’lu F Tipi
Hapishanesi’nde kaldı. Aralık
2014’te tahliye olduktan sonra te-

reddütsüz hesap sorma bilinciyle

mücadeleye koştu. 

Cephe’nin Adalet Savaşçısı ola-

rak şehit düştü...

HALKIMIZ!
Savaşçılarımız halkın en onurlu

evlatlarıdır. Ömürlerinin en güzel

yıllarını halkın kurtuluş savaşı için

mücadeleye verdiler. Adalet için sa-

vaştılar, Adalet için şehit düştüler…

Şehit düşmeden kısa bir süre

önce kendilerine bağlanan basına

verdikleri mesajda şöyle demişler-

di: “Burada oluşumuzun nedeni
adaleti sağlamaktı. Bu ülkede ada-
let yok. Bunu biliyoruz. Bunun
mücadelesini veriyoruz. Demokra-
tik yoldan bunun mücadelesini ai-
leler verdi, bugüne kadar getirdi-
ler. Ama bu ülkede para babaları
için, zenginler için, halk düşman-
ları için adalet var. Halk için yok.
Son dakikalara yaklaşıyoruz, tale-
bimiz karşılanmazsa savcıyı ceza-
landıracağız. Odaya müdahale
olursa da silahımızın son mermisi-
ne kadar savaşacağız” dediler. 

Cephe Savaşçıları her zaman ol-

duğu gibi dediklerini yaptılar. 

30 MART-17 NİSAN ŞEHİTLER
HAFTASINDA KAHRAMAN
ŞEHİTLERİMİZİ ŞEHİTLİK-
LERİYLE KARŞILADILAR!

YAŞASIN DEVRİMCİ HALK
KURTULUŞ PARTİSİ! 
YAŞASIN ADALET
SAVAŞÇILARIMIZ!
YAŞASIN HALKIN ADALETİ!
MAHİR HÜSEYİN ULAŞ,
KURTULUŞA KADAR SAVAŞ!
YAŞASIN ÖNDERİMİZ
DURSUN KARATAŞ!

DEVRİMCİ HALK 
KURTULUŞ CEPHESİ
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Halk Cepheliler bu yıl 5. kez ön-
derlerinin huzurundaydılar. Kızıldere
yolunda savaşan Cepheliler yeni Kı-
zılderelerle Berkin’in katillerini yar-
gılıyorlar. 

28 Nisan günü saat 15.00’de Gazi
Özgürlükler Derneği önünde toplan-
maya başlayan Halk Cepheliler
“Mahir Hüseyin Ulaş Kurtuluşa
Kadar Savaş, Kurtuluş Kavgada
Zafer Cephe’de, Mahir’den Da-
yı’ya Sürüyor Bu Kavga” slogan-
larıyla beklemeye başladı. Saat
16.00’da kızıl flamalar, dövizler
ve pankartların açılmasıyla yürüyüş
başladı. “Kerpiç Evlerden Gelip
Saraylarınızı Yıkacağız, Şehitle-
rimize Devrim Sözümüz Var” dö-
vizlerinin taşındığı, tek tiplerin en
önde olduğu yürüyüş Gazi Me-
zarlığı’na kadar devam etti. Da-
yı’nın huzurunda saygı duruşuyla
başlayan anmada ilk konuşmayı
Ahmet Kulaksız yaptı. Kulaksız
“Kızıldere; devrim pusulamızdır.
45 yıldır bu yolda onurla yürü-
menin gururunu, huzurunu yaşı-
yoruz. Bu yıl yine önderlerimizin
yanında olacak onların yolunda
bir milim dahi sapmadan yürü-

memizin 45. yılında bir kez daha
devrimci halk iktidarımızı kuracağı-
mıza söz vereceğiz” dedi. Daha sonra
Halk Cephesi adına okunan açıkla-
mada “Bizler Kızıldere’nin öğrenci-
leriyiz, hepimiz Mahir’iz. Vatan ve
halk sevgisiyle yürüdüğümüz Kızıl-

dere’nin yolundan asla sapmayacağız,
asla duraksamayacağız. Ölmek ye-
nilmek değildir; yenilmek teslim ol-
maktır. Teslim olmayanlar asla ye-
nilmezler. Yenilmezlik uzlaşmamaktır.
Kızıldere’den Büyük Direniş’e Büyük
Direniş’ten Haziran Ayaklanması’na,

Alişanlar’la, Muharremler’le,
Berkinler’le feda ruhuyla, Kızıl-
dere’nin yolunda yürüyoruz” dedi.
Açıklamadan sonra şiirler okundu.
Grup Yorum’un “Kızıldere, Hak-
lıyız Kazanacağız, Bize Ölüm
Yok” marşları hep bir ağızdan
söylendi. Anma programı bittikten
sonra otobüsler beklenildi. Oto-
büsler gelene kadar halaylar çe-
kildi, türküler söylendi. Kızıldere
kurgusu toplu olarak izlenildi. 

5 otobüsle yola çıkan Halk
Cepheliler yol boyunca mola ver-
dikleri her yerde halaylar kurup
sloganlar atarak coşkularını hiç
kaybetmediler. Kızıldere köyüne
varmadan son mola yerinde Kı-
zıldere’ye komşu olan Ormancık
köylüleri geceden beri hazırla-
dıkları yemeklerle Halk Cephe-
lileri karşıladılar. Yemeklerin ye-
nilip halayların çekilmesinden

Kerpiç Evlerden Gelip
Saraylarınızı Yıkacağız
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sonra otobüslere binilerek Kızıldere
köyüne doğru yola çıkıldı. 

Kızıldere köyü girişinde jandarma
aramasında 8 Halk Cepheli gözaltına
alındı. Jandarma aramasından geçil-
dikten sonra kortejler oluşturularak
500 Halk Cepheli sloganlar ve aji-
tasyonlarla kerpiç eve doğru yürüyüşe
başladı. Yol boyunca Halk Cepheliler
tek tek evlere girip Mahir’in yol-
daşları olduklarını anlatıp bildirileri
ni dağıtarak köylüleri yürüyüşe davet
ettiler. Yürüyüşe köylüler traktörle-
riyle katılarak destek oldular. Ma-
hirler’in katledildikleri eve gelindi-
ğinde saygı duruşunun ardından ko-
nuşmalarla devam edildi. Köylüler
de konuşma yaparak Mahirler’in yol-
daşlarını selamladılar. Kerpiç evin
içinde odalar gezildi, çatıya çıkılarak
Mahirler’in oligarşinin bekçilerine
meydan okudukları yerde kızıl bayrak

dikildi. Anma bittikten sonra köy
meydanına inerek toplu olarak si-
nevizyon gösterimi izlendi, halaylar
çekildi. Köy meydanındaki Kızıldere
anması bitirildi.

Bir kez daha On’ların yanında
olmanın On’ların mirasını Şafaklar’la
Bahtiyarlar’la büyütüyor olmanın
onuru Cephelilerindir. Onlar “devrim
yolunda belki de hepimiz ölebiliriz
ama geleceğe bir direniş geleneği
bırakmalıyız” demişlerdi. Gelecek
23 yaşlarında Cephe savaşçılarının
ellerinde en korunaklı saraylarında
beyinlerinde patlayan Cephelilerin
adalet arayan ellerindedir. Bahtiyar
Doğruyol “silahımızın son kurşununa
kadar savaşacağız” demişti. Bu ge-
leneğin mayasında Kızıldere vardır.
Selam olsun ON’lara, ON’lar gibi
silahının son mermisine kadar sava-
şanlara.

Kızıldere’den Dayıya Sürüyor Bu Kavga!
Armutlu: 
30 Mart- 17 Nisan Devrim Şehitleri Haftası nedeniyle, 26 Mart'ta

Armutlu Caddesi’ne bir adet “30 Mart- 17 Nisan Şehitlerini Anıyor Umudu
Selamlıyoruz/ Armutlu Halk Cephesi” yazılaması yapıldı.

Esenler: Cepheliler 26 Mart tarihinde, Çiftehavuzlar Mahallesi’nde
silinen yazılamalara karşılık olarak yine yazılama çalışması yaptı. Duvarlara
“DHKC-SPB, Cephe” yazılamaları yaptılar.

Tekirdağ: Çiftlikönü Mahallesi’nde 29 Mart tarihinde, “Mahir'den
Dayı'ya Sürüyor Bu Kavga / Dev-Genç”, “Kızıldere Son Değil, Savaş
Sürüyor” yazılamaları Çiftlikönü Mahallesi’nde yapıldı. Yapılan bu yazıla-
malarla Kızıldere’nin mirasçısı olduğumuz, çıkarılan İç Güvenlik Paketi’nin
bizlerin yükselen devrimci mücadelesinin önüne geçemeyeceği belirtildi.

Yenibosna: Cepheliler Yenibosna Zafer Mahallesi’nde 25 Mart tarihinde,
Kızıldere’yle ilgili mahallenin çeşitli bölgelerine yazılama yaptı. “Mahir’den
Dayı’ya Sürüyor Bu Kavga / DHKP-C”, “Kızıldere Son Değil, Savaş
Sürüyor / DHKP-C” yazan toplamda 5 adet yazılama yapıldı.
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Grup Yorum'un 5. Bağımsız Türkiye Konseri
12 Nisan'da İstanbul Bakırköy’de yapılacak. 

Bağımsız Türkiye konseri, Anadolu halklarımızın
dayanışması, bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm
düşünü haykırdığı bir konserdir. AKP'nin her geçen
gün artan baskılarına, yasaklarına karşı, bütün hal-
kımızın, faşizme karşı birlik ve mücadele ruhunu
arttırdığı bir konserdir. 

Amerika'nın, emperyalizmin ve işbirlikçisi
AKP'nin bütün dünyada döktüğü kanın karşısında
olmaktır. Bağımsız Türkiye konseri uluslararası
bir nitelik kazanmıştır. Dünyanın birçok yerinden devrimci
örgütlerin katıldığı ve Türkiye halkının mücadelesinden,
birliğinden güç aldığı bir konserdir. 

“Biz varız, biz milyonlarız” demek için 12 Nisan
Grup Yorum Bağımsız Türkiye Konseri'ni örgütlemeye
halkımızı çağırıyoruz. 

Anadolu’da ve dünyanın farklı ülkelerinde Bağımsız
Türkiye konseri için gönüllüler çalışmaya başladı. 

AKP esas gücünü halkımızın örgütsüz olmasından
alıyor. 

Biz Bağımsız Türkiye konserlerinde gördük ki, Grup
Yorum halkın her kesimini birleştiren büyük bir çekim
merkezi oluyor. 

Faşizme karşı olan, halk düşmanı olmayan bütün
Anadolu halkları Grup Yorum konserinde omuz omuza
halaya dururken görüyoruz. Grup Yorum'u engellemeye
yönelik saldırılara karşı yine halkımızı göreve çağırıyoruz.
Halkın sanatçılarına, sizin çocuklarınıza Grup Yorum'a
sahip çıkın, faşizme karşı birliğimizi güçlendirelim. Ana-
dolu'da yaşayan bütün halklarımız, sendikalar, meslek
örgütleri, esnaflar, öğrenciler, gücümüzü birleştirelim. 

12 NİSAN GRUP YORUM BAĞIMSIZ TÜRKİYE 12 NİSAN GRUP YORUM BAĞIMSIZ TÜRKİYE 
KONSERİNİ ÖRGÜTLEMEYE KONSERİNİ ÖRGÜTLEMEYE 

TÜM ANADOLU HALKLARINI ÇAĞIRIYORUZ!TÜM ANADOLU HALKLARINI ÇAĞIRIYORUZ!

Grup Yorum Gönüllüleri, Konser Komiteleri
Milyonları Bakırköy Meydanı’na Taşımak Sizin Emeğinizle Olacak...

HALKIMIZ TÜRKİYE’NİN DÖRTBİR YANINDAN 
BİR NEHİR GİBİ MİLYONLAR OLUP 12 NİSAN’DA 

BAĞIMSIZ TÜRKİYE KONSERİNE AKALIM!
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Bağımsız Türkiye konserini örgütlemek için herkesin
yapabileceği bir şeyler vardır. 

4 yıldır Bağımsız Türkiye konserleri örgütlüyoruz,
beşincisini daha güçlü örgütleyelim. Halkımıza, dost-
larımıza 4 yıllık deneyimlerimizden yola çıkarak öne-
rilerimizi sunuyoruz, siz de bulunduğunuz her yerde
çalışma yapabilirsiniz, Anadolu'nun en uzak yerinden,
İstanbul'a kadar her yerde konser çalışması örgütleye-
lim.

Grup Yorum Gönüllüleri...
Konsere Gelecek Kitleyle Buluşmayı ve
Birlikte Konsere Gelmeyi
Örgütlemeliyiz!

- Bir irtibat telefonunuz olmalı, öncelikle bulunduğunuz
ilçede, kasabada kendi telefonunuzu irtibat telefonu
olarak verebilirsiniz.

- İnternet, facebook, twitter üzerinden ilçenizde
konsere gelmek isteyenlere ulaşabilirsiniz.

- Konsere gelmek için otobüs kiralamak ya da birlikte
şehirlerarası otobüslerle gelmek için buluşma yerleri
ayarlayabilirsiniz.

- Ekonomik olarak zorlanacak olanlara destek olmak
için, demokratik kitle örgütlerinden, sendikalardan katkı
isteyebilirsiniz.

- Yol paralarını çözmek için şimdiye kadar gördüğümüz
en güzel yol, halkın dayanışması, esnaflar ve evler tek
tek gezilerek destek istenebilir.

Konseri Tanıtmak Gerekiyor;
- Ulaşabildiğiniz Yorum gönüllüleriyle buluşup bir

komite kurmak işleri kolaylaştıracaktır. İki kişi bile olsa,
işleri bölüşüp daha fazla insana ulaşabilirsiniz. Ne kadar
çok komite kurulabilirse, o kadar çok insana ulaşılabilir.

- Elinizde konser davetiyesi yoksa, İstanbul'dan, Grup
Yorum'dan davetiye ve afiş isteyebilirsiniz.

- Kendiniz davetiye hazırlayarak, fotokopiyle çoğaltarak
bulunduğunuz mahallede, işyerlerinde dağıtabilirsiniz.

- İnternet, facebook, twitter gibi sayfalarda, kendi
şehrinize ait sitelerde tanıtım yapabilirsiniz. İnternet
medyasını etkin şekilde kullanmak gerekiyor. İnternet
üzerinden aynı şehirdeki Yorum gönüllülerine ulaşabi-
lirsiniz.

- Bulunduğunuz ilçede, meydanlarda Yorum şarkıları
çalabilirsiniz, tanıtım masaları açabilirsiniz.

- Yapılan bütün tanıtımların haberi yapılmalı, yerel
basına, ulusal basına, Yorum sayfalarına, Halkinsesi
Tv’ye gönderilmeli.

- İletişim için yola çıkış saatleri  duvarlara yazarak
halkımıza duyurulabilir.

- Yapışkanlı kağıtlarla duyurular yapılabilir.

İstanbul ile İrtibat Kurmak Gerekiyor
- İstanbul'a yola çıkış saatlerini, konserin başlama

saatine göre düzenlemek gerekiyor.

- Geliş ve gidişlerde yiyecek ve içecek ayarlamak
gerekiyor. Ailelerden, komşulardan, esnaflardan yol için
yiyecek ayarlanabilir. Birlikteliğin, paylaşımın en güzel
yanlarından birisi de geliş gidişlerde yolculuklardaki
paylaşımlardır.

- Otobüs firmalarıyla görüşüp, indirim yapmaları is-
tenebilir, demokratik kitle örgütlerinden, halktan yol
için katkı istenebilir.

- İstanbul'a geliş ve gidiş için, İstanbul irtibat numaraları
aranmalı, bilgi verilmeli.

- Anadolu’dan gelen otobüslerin park yerlerine nasıl
gideceği, hangi güzergahı kullanacağı irtibat telefonu
aracılığıyla öğrenilmeli. 

Faşizmin engellerine karşı Bağımsız Türkiye konserini
Türkiye halklarıyla birlikte örgütlüyoruz.

Faşistler bir avuç, biz milyonlarız!

12 Nisan'da Bakırköy'de Milyonlar Olacağız!

Kuruçeşme:
24 Mart tarihinde yapılan Halk Okulu çalışmasında,

Meşruluk konusu konuşuldu. Çalışmada: “Bizler meş-
ruyuz, çünkü haklıyız; sömürü var, ezilen halk var,
faşizm var. Bizler bu meşruluğumuzla hareket etmeliyiz.
Düşman meşru değil ama gazeteleri, TV'leriyle  kendini
meşru göstermeye çalışıyor. Bizler de, dergimizle ger-
çekleri duyuracak ve mücadelemizle de meşruluğumuzu
göstereceğiz. Biz halkı ve meşru olduğumuz için düş-

mandan korkmuyoruz. Korkacak olan düşmandır; biz
değiliz" denildi. Bir saat süren çalışmaya 10 kişi katıldı.
Her salı günü Halk Okulu çalışması yapma kararı alındı. 

Okmeydanı: 
26 Mart tarihinde, Okmeydanı’nda yapılan halk

okulu çalışmasında, Grup Yorum'un 30. yılı ve 12
Nisan'da yapılacak Bağımsız Türkiye konseri konuşuldu.
Milyonların hedeflendiği konsere kitlelerin nasıl taşınacağı,
komitelerin nasıl çalışacağı tartışıldı. 36 kişinin katıldığı
çalışmada herkes düşüncelerini dile getirdi. Çalışmaya
nasıl katılacağını, neler yapabileceklerini anlattılar. 28
komite oluşturuldu ve bu komitelerin düzenli çalışacağı
daha sonra komitelerin arttırılacağı kararı alındı. Çalışma
bir buçuk saat sürdü.

HALK OKULU ÇALIŞMALARI
BİLDİĞİMİZİ ÖĞRETİYORUZ,
BİLMEDİĞİMİZİ 
HALKIMIZDAN ÖĞRENİYORUZ!
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Grup Yorum'a yönelik AKP iktidar gü-
cünü gayrimeşru bir zeminde kullanarak
stadyumları yasaklamaya çalışıyor. Ada-
letsizliğe karşı demokratik hakkını kul-
lanmak isteyen elemanlarını işkenceyle
gözaltına alır. Özel olarak sanatsal yetene-
ğine yönelik işkence yaparak kollarını kır-
maya, kulaklarını patlatmaya, parmaklarını
kırmaya çalışır... Öte yandan milliyetçiliğin
en kötü hali, devrimci bakış açısıyla devrim
nedir ne değildir konusunda düşüncelerini
tartışamayan, ideolojik mücadeleden fersah
fersah kaçarak, karalamalarla önyargılar
oluşturarak halkı Grup Yorum'a karşı kış-
kırtmaya çalışır.  Hepsi boşuna!!! 30 yıllık
değerler yaratılan bu  tarihi halk sahiplenir,
çünkü Grup Yorum halktır.

Gazi: Ekmek, Adalet ve
Özgürlük için Milyonlar
Olacağız

Hasan Ferit Gedik Uyuşturucu İle Sa-
vaş ve Kurtuluş Merkezi tarafından, Gazi
Mahallesi Ticaret Lisesi çevresine 30
adet, Gazi Park ve çevresine de 30 adet
olmak üzere toplamda 60 adet Bağımsız
Türkiye konser afişleri asıldı. Ayrıca 120
adet pullama yapıldı. Akşam ise Gazi
Mahallesi Ovacık bölgesinde 300 kapı
çalınarak konser davetiyesi verildi.

Gazi TAYAD Konser
Komitesi: Gazi Mahallesi TAYAD
Konser Komitesi 30 Mart’ta “Grup Yo-
rum 5. Bağımsız Türkiye Konseri” için
stant açmaya devam etti. Stantta konser
biletlerinin yanı sıra TAYAD’lı ailelerin
hazırladığı hasta tutsaklar ile ilgili bildi-
riler de halka ulaştırıldı. Halkın yoğun
ilgi gösterdiği stantta Devrimci Tutsak-
lar Ercan Kartal ve Şadi Özpolat'ın kale-
me aldığı “Tarihi Yazanlar Konuşuyor”
ve “Adımız İsyan” isimli kitaplardan da
dörder adet satıldı.

Yenibosna: Halkın Mühendis Mimarları
25 Mart’ta Yenibosna Metrobüs çıkışında

12 Nisan'daki Grup Yorum Bağımsız Tür-
kiye Konseri için her hafta olduğu gibi bu
hafta da çarşamba iş çıkış saatinde bildiri
dağıtımı yapıldı. İki hafta önceden konserin
halkın gündemine girdiği görüldü ve birçok
kişi Grup Yorum gönüllüsü oldu. Yanına
bildiri alıp komşusuna götürenler, okuduğu
okulda dağıtmak için fazla bildiri alanlar,
dağıtımda yardım eden işportacılar 12 Ni-
san'daki coşkunun emekçisi oldular. Dört
kişiyle yapılan bildiri dağıtımında 1500
bildiri halka ulaştırıldı. 30 Mart'ta ise Zafer
Mahallesi'nde 110 adet konser afişi asıldı.
Yine aynı gün içerisinde Mahmutbey Yolu
üzerine 120 adet pullama yapıştırıldı.

Okmeydanı: Mahallede 25 Mart'ta
Anadolu Kahvesi'nde Grup Yorum konseri
için masa açıldı. Konserlerin ne zaman
yapılacağı ve bu konserlere geçen sene
olduğu gibi milyonların katılıp katılma-
yacağını soranlar oldu. Komitelerimizin
çalışması iyi olursa, herkes taşın altına
elini koyarsa bu konsere de milyonların
katılacağı dile getirildi.  Masada 300
bildiri halka ulaştırıldı. Bir sonraki günde
Perşembe pazarında açılan masada 1500
bildiri dağıtıldı. 

30 Mart sabah ve akşam iki grup ha-
linde afişlemeler yapıldı. Okmeydanı so-
kakları ile metrobüs yoluna 230 afiş
yapıldı. Piyale Paşa Mahallesi’nde 3, Ör-
nektepe’de beş yazılama yapıldı. Aynı
gün Okmeydanı Haklar Derneği önüne
masa açıldı ve bildiri dağıtımı yapıldı.
Yine akŞam saatlerine doğru Mahmut
Şevket Paşa Mahallesi’nde konser için
toplam 60 evin kapısı çalınıp 12 Nisan
Bağımsız Türkiye Konseri anlatıldı. Piyale
Paşa Mahallesi’nde üç, Örnektepe’de beş
yazılama yapıldı.

Çayan: Mahallede 29 Mart'ta Grup
Yorum konser standında 1 Grup Yorum
atkısı ve 2 rozet satıldı, 150 dergi halka
ulaştırıldı, 5.000 bildiri dağıtıldı. Mahallede
konserle ilgili 150 afiş asıldı.

Avcılar: Marmara Yürüyüş Yolu’nda
Bağımsız Türkiye konser çalışmaları 29
Mart'ta devam etti. Açılan masada konser
üzerine uzun sohbetler edildi ve yoğun
ilgi vardı. İki kişi telefon numaralarını
verip konser çalışmalarına yardım etmek
istediklerini söylediler. 6 kişinin katıldığı
çalışmada toplam 1000 adet davetiye
halka ulaştırıldı.

MSGÜ: Dev-Genç'liler Mimar Sinan
Güzel Sanatlar Üniversitesi Bomanti Kam-
püsü’nde 26 Mart'ta konsere kadar açık
kalacak bir masa hazırladı. Bağımsız Tür-
kiye konserine çağrı yapan bildiriler ve
30. yıl konseri için dünden bugüne Grup
Yorum’u anlatan broşürler dağıtıldı.

Sarıyer: Dev-Genç'liler 27 Mart'ta Ha-
cıosman ve Cumhuriyet Mahallesi'nde
Devrimci Gençlik Sanat Okulu ve Ba-
ğımsız Türkiye Konseri çalışmaları yaptılar.
6 saat süren çalışmada halka 750 Sanat
Okulu bildirisi, 1000 konser bildirisi da-
ğıtıldı. 150 kapı çalındı ve 75 esnafa
girildi. Hacıosman ve Cumhuriyet Ma-
hallesi'ndeki halkın Grup Yorum'a ilgileri
yoğundu. Kapıları çalınan evlerden ço-
cuklarını sanat okuluna yazdıracaklarını
söyleyenler oldu. Çalışmanın bitiminde,
Hacıosman metrosunda ve Zincirlikuyu
metrobüsünde konser bildirileri dağıtıldı
ve kuşlamaları yapıldı.

Marmara Üniversitesi:  Dev-
Genç'liler 26 Mart'ta Marmara Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi kantininde öğ-
rencilere konser bildirisi dağıttılar. Fakül-
tenin iç tarafına keçeli kalemle panolara,
kapılara ve duvarlara 8 adet “12 Nisan
Bağımsız Türkiye Konseri’nde Milyonlar
Olalım” sloganı yazıldı. Ayrıca Beşiktaş-
Adalar seferi yapan vapurda Dev-Genç’liler
konser bildirisini vapurda oturanların ço-
ğuna ulaştırdı ve halkı konsere davet ettiler.
Beşiktaş Merkez'de yapılan çalışmada 100
adet konser bildirisi halka dağıtıldı.

Halkımız Bağımsız Türkiye Düşümüzün Emekçisi Oldu

Grup Yorum Bağımsız Türkiye Konseri’ni Halkla Örgütlüyoruz!

Her Saldırıda Halka Daha Çok Gideceğiz! 

Daha Çok Örgütlenerek Cevap Vereceğiz! 

Her Saldırıda Halkın Cephesine Çarpacaksınız!
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Mecidiyeköy: Metrobüste 27 Mart'ta
konser tanıtımı için bir araya gelen TA-
YAD’lı aileler 1000 adet bildiri dağıttı.
Grup Yorum şarkıları eşliğinde dağıtılan
bildiriler büyük ilgi gördü. Ayrıca sözlü
olarak da konser çağrısı tekrarlandı.

Kadıköy: Dev-Genç’liler 30 Mart’ta
Kadıköy Bahariye Caddesi’nde masa açarak
konser çalışması yaptı. Birçok bildiri halka
ulaştırılırken, halka konser ile ilgili bilgi
verildi, sohbet edildi ve Hasan Selim
Gönen Halk Kütüphanesi’ne davet edildi.

Çalışma sırasında 50 Yürüyüş Dergisi
de halka ulaştırıldı. 2500 adet konser bil-
dirisinin dağıtıldığı çalışmaya 9 kişi ka-
tıldı.

Ümraniye: Kamu Emekçileri Cephe-
liler Grup Yorum konseri için 25 Mart’ta
Ümraniye Belediyesi civarında pullamalar
yapıştırıp, Kadıköy-Kartal Metro hattında
konser bildirisi dağıttılar.

İdil Kültür Merkezi: Umudun Ço-
cukları Orkestrası (UÇO) öğrencileri bu-
lundukları ortaokullarında, liselerinde
kendi kurdukları komitelerini çalıştırıyorlar.
22 Mart günü ortaokula giden UÇO’lu
Barış, 4 Levent’te esnafları tek tek dola-
şarak el ilanı dağıtımını yapmıştır. İdil li-
selileri de her gün okullarında kurdukları
komitelerle sıralara el ilanı bırakıyor ve
tahtalara yazılama yapıyorlar. 25 Mart'ta
ise İdil çalışanları Zincirlikuyu metrobüs
çıkışında konser davetiyesi dağıtımını
yaptılar. Çalışmada 600 davetiye halka
ulaştırıldı. Birçok kişi konsere geleceğini
ve görevli olmak istediklerini söyledi.
Bir sonraki gün ise 522 nolu otobüs hat-
tında boş koltuklara davetiye bırakıldı.
Daha sonra da oturanlara tek tek davetiye
verildi.

İkitelli: Arenapark AVM önünde
Halk Cepheliler tarafından 26 Mart'ta işe,
okula giden halka yüzlerce konser dave-
tiyesi ulaştırıldı. Aynı zamanda 7 adet de
Yürüyüş Dergisi halka ulaştırıldı. Ak-
şamüstü 3 kişilik bir ekip yaklaşık 500
adet davetiyeyi alarak Mehmet Akif Ma-
hallesi'nde,  2 kişilik bir diğer ekip de
Atatürk Mahallesi'nde kurulan Perşembe
pazarında halkı konsere davet ettiler. Sesli
çağrı yaptılar. Parseller Caddesi’nde ise

25 Mart'ta esnaf ziyaretleri yapıldı. Ça-
lışmalar sırasında tanışılan iki hurdacı,
derneğe davet edilerek içilen çayla, söy-
lenen türkülerle sohbetler edildi. Konser
davetiyesi alıp dağıtmak isteyen hurdacılara
davetiye verildi. Aynı gün Ziya Gökalp
Mahallesi'nde  12 Nisan Bağımsız Türkiye
Konseri’nin tanıtım çalışmaları kapsamında
kapı çalışması yapıldı. Köyiçi’nde cami
bahçesinde oturanlara, Meltem ve Karaca
Sokak'ta kapılar çalınarak davetiye dağı-
tıldı. Gazi’deki operasyon anlatıldı ve
halkın sorunları dinlendi. 4 kişinin katıldığı;
4 saat süren çalışmada 100 kapı çalındı,
5 evde sohbet edildi. Yaklaşık 200 davetiye
dağıtıldı. Ayrıca 24 adet de Yürüyüş
Dergisi mahalle halkına ulaştırıldı.28
Mart'ta Atatürk Mahallesi ve Parseller’de
afişleme ve Yürüyüş Dergisi ile birlikte
konser davetiyesi dağıtıldı. Bu çalışmada
70 adet afiş asıldı, 30 evin kapısı çalındı,
10 adet Yürüyüş Dergisi verildi. Parseller
ve İkitelli caddelerine, yoldan geçenlere,
esnaflara davetiye dağıttılar,  konser hak-
kında bilgi verildi ve fazladan davetiye
isteyen insanlarla tanışıldı. Salıpazarı Cad-
desi’nde, Mercan Sokak’ta ve Ulubatlı
Hasan Caddesi’nde toplam 8 adet "12
Nisan’da Grup Yorum Konserine" yazı-
laması yapıldı. 29 Mart'ta Pazar pazarında
10 kişiyle 1000 adet davetiye dağıtıldı,
20 adet de dergi İkitelli halkına ulaştırıldı.
Cennet Mahallesi Hürriyet Caddesi’ne
10 adet, 1. Etap konutlara 5 adet, İkitelli
merkezi ve dershaneler bölgesine 10 adet
pullama yapıldı.

30 Mart’ta 6 kişilik bir ekiple  13. so-
kaktan başlayarak Mehmetçik Caddesi’ne
oradan Atatürk Mahallesi’nin pek fazla
gidilmeyen sokaklarına gidildi. Esnaflara
evlere girilerek yapılan davetiye dağıtı-
mında İMKB Lisesi’nden, Halkalı Kız
Meslek Lisesi’nden, PASEV Lisesi’nden
öğrencilerle tanışıldı ve dağıtmaları için
davetiye verildi. Afiş çalışması yapılırken
korna çalarak destek verenler oldu. Cad-
deler 70 adet afişle donatıldı. Buradan
Aşık Veysel Caddesi’ne çıkıldı, cadde
üzerinde iki koldan esnaflara ve yoldan
geçenlere davetiye dağıtımı yapıldı.  100
adet pul yapıştırıldı. 700 adet davetiye
dağıtıldı.

30 Mart akşamı Mehmet Akif Mahal-
lesi Kılıçali Sokak’ta  2 kişinin yaptığı
çalışmada 30 evin kapısı çalındı davetiye
verildi. Evde olmayanların kapısına da-

vetiye bırakıldı. Çalışma yapılan mahallede
15 adet de pul yapıştırıldı.

Bakırköy: Emekli Meclisi, 29 Mart'ta
Bakırköy Özgürlük Meydanı’nda Grup
Yorum 5. Bağımsız Türkiye Konseri’nin
el ilanlarını dağıttı. 18 kişinin katıldığı
çalışmada 1500 el ilanı dağıtıldı.

Gülsuyu: Grup Yorum konseriyle ilgili
31 Mart'ta Emek Caddesi ara sokaklarına
toplam 50 adet pullama yapıldı. Kütüphane
Sokağı’nda 30 evin kapısı çalınarak bildiri
dağıtıldı ve yapılacak olan konser top-
lantısına çağrı yapıldı. Ayrıca 4 kahvehane
gezilerek bildiri dağıtımı yapıldı, toplamda
100 bildiri dağıtıldı. 

Gazi: Liseli Dev-Genç'liler 27 Mart'ta
Ticaret Lisesi ve Şair Abay Lisesi çıkış-
larında onlarca bildiri liselilere ulaştırdı.
Ayrıca 25 Mart'ta da 300 adet el ilanı Sö-
ğütlüçeşme Metrobüs çıkışında halka ulaş-
tırıldı. Hasan Ferit Gedik Uyuşturucu İle
Savaş Ve Kurtuluş Merkezi tarafından
ise 28 Mart'ta Gazi Parkı etrafına 50 adet
afiş asıldı. Gazi Parkı ve mahalle içerisinde
ise toplamda 90 adet pullama yapıldı.
Ayrıca kurum önüne pano hazırlanarak
sabah başlayarak akşam geç saatlere kadar
Grup Yorum şarkıları çalınarak konsere
çağrı yapıldı.

Bağcılar: Yeni Mahalle Yürüyüş Yolu
üzerine 24 Mart'ta masa açılıp 12 Nisan
konseri tanıtımı yapıldı. 250 adet konser
davetiyesi halka ulaştırıldı. Dev-Genç'liler
son günlerde Grup Yorum'a yönelik saldı-
rılara ilişkin halkla sohbet etti. Grup Yorum
dinleyicilerinden Grup Yorum'a stadyumları
yasaklayan AKP'nin Gençlik ve Spor Genel
Müdürlüğü'nü, Adana İl Spor Müdürlü-
ğü’nü, İzmir İl Spor Müdürlüğü’nü, Ela-
zığspor Kulübü’nü telefonla arayıp ve mail
yollayarak yaptıkları bu yanlışı düzeltme-
lerini ve stadyumların tüm halkın malı ol-
duğunu hatırlatmalarını istediler. 30 Mart'ta
konser afişleri ve pullamalar mahallenin
işlek caddelerine yapıştırıldı.

Armutlu: Kurulan konser komiteleri
tüm hızıyla çalışmalara başladı. Günler
öncesinden mahallenin birçok yerine afişler
asılıp, “Grup Yorum 30 Yaşında Geliyoruz”
şablonları ile süslendi. Kurulan komite
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çalışmaların da: Birinci Komite, Armut-
lu’da 3. Bölge olarak bilinen 160 eve
bildiri bıraktı, 1. Bölgede 60 ev, 4. Bölgede
200 ev gezilip bildiri bırakıldı. Liseliler
Komitesi: Tatlıpınar'da 16, Leylak'ta 62,
Küçük camide 76, Taşpınar'da 54, Gelin-
cik'te 15 adet bildiri verildi. Üçüncü Ko-
mite: 1. Bölgenin tamamına bildiri dağıtımı
yaparak konsere çağrı yaptı. Dördüncü
Komite ise sesli çağrı hazırlayarak gün
boyu halka çağrı yaptı. Ayrıca 26 Mart'ta
Son Durak'ta sabah saatlerinde konser
davetiyesi dağıtımı yapıldı. 30 Mart'ta
ise Ana Cadde üzerine 50 adet afiş ve 50
adet pul yapıştırıldı. Yine gün içerisinde
kapı çalışmasında bir sokağın tamamına
bildiri veridi.

1 Mayıs: Mahallede 23 Mart günü
Cemevi bölgesinde kapı çalışması yapı-
larak Grup Yorum konseriyle ilgili yüzlerce
el ilanı halka ulaştırıldı. 25 Mart'ta ise
3001 Cadde üzerine Emek Pastanesi önüne
masa açıldı. Masada 4 saat boyunca halka
el ilanı dağıtıldı. Masada ayrıca Yürüyüş
Dergisi dağıtımı yapıldı. Aynı gün Tokat-
lılar bölgesinde kapılara el ilanı bırakıldı.
Bir sonraki gün mahallenin pazarına masa
açıldı. Pazarda yüzlerce el ilanı dağıtıldı.

İZMİR: Grup Yorum Aliağa gönüllüleri

22 Mart'ta bir araya geldi. Grup Yorum’un
30. yıl konseri için neler yapılacağının
konuşulduğu toplantı sohbet havasında
geçti. 10 kişi katıldı. 

EDİRNE: Grup Yorum Gönüllüleri 21
Mart'ta Meriç’te bir araya gelerek çalışmalar
hakkında konuştu. Grup Yorum ile ilgili
bilgiler paylaşıldı. Konser çalışmalarına
dair görüş alışverişinde bulunuldu. İş bö-
lümü için program çıkartılarak, kitle ça-
lışmasının önemi vurgulandı. Ayrıca ko-
nuyla ilgili sorular alındıktan sonra sorular
cevaplandı. Konsere tüm halktan insanların
katılması ve örgütlenme çağrısı yapıldı.

KIRKLARELİ: 22 Mart’ta
TMMOB’a ait salonda 200 kişinin katılı-
mıyla Grup Yorum söyleşisi yapıldı. Ka-
tılanların % 80’i üniversite öğrencilerinden
oluşuyordu. Grup Yorum söyleşi çağrısının
yapıldığı masa 8 gün boyunca açık kaldı.
100 üzerinde afişleme yapıldı. 1500 bildiri
halka dağıtıldı. 

Söyleşi Yorum’un kendi çalışmalarını
anlatmasıyla başladı. Ardından, Yorum’un
Kırklareli’ne konser için neden gelmedikleri
soruldu. "Çağrılırsak geliriz!" sözü alındı.
Yorum üyelerinin çağrısıyla katılanlardan
45 kişi konser çalışmalarına katılmak için
telefon numaralarını verdi. Söyleşiden

sonra türkü istekleri oldu. “Uğurlama, Be-
rivan, Gel ki Şafaklar Tutuşsun, Dağlara
Gel” şarkıları söylendi. Son olarak Kızıldere
hep birlikte söylendi.

BURSA: Grup Yarın ve Grup Yorum
Bursa Halk Korosu 25 Mart'ta Bursa Kent
Meydanı’nda bir araya gelerek Bağımsız
Türkiye Konseri çalışması yaptı. Masanın
açılmasından sonra bildiriler ve sesli aji-
tasyonlarla halk konsere davet edildi.
Halk ile konser ve Grup Yorum hakkında
uzun sohbetler edildi. Grup Yorum’u
tekrar Bursa’da görmek istediklerini söy-
leyen halkın konsere de ilgisi yoğundu.
Bildiri dağıtımından sonra Grup Yarın ve
Bursa Grup Yorum Halk Korosu’nun bir-
likte seslendirdiği türküler eşliğinde ha-
laylar çekildi, marşlar söylendi.

ZONGULDAK: 30 Mart’ta Bağımsız
Türkiye Konseri’ne çağrı afişleri Zonguldak
merkez, Kilimli ilçesi ve Ereğli ilçesinde
sokaklara ve işyerlerinin camlarına asıldı.
Halkla sohbet eden Grup Yorum gönüllüleri
herkesi konsere davet ettiler.

Grup Yorum TBMM'de, 30 Mart’ta stadyumların
Yorum'a yasaklanmasının konu edildiği basın toplantısı
yaptı. Basın toplantısına Grup Yorum'un dışında CHP
Milletvekili Veli Ağbaba ile avukatlar Selçuk Kozağaçlı
ve Aytaç Ünsal da katıldı.

25. yıl konserinden kısa bir kesitin izlenmesi ile
başlayan toplantı, Veli Ağbaba'nın yaptığı konuşma ile
devam etti. Daha sonra söz alan Yorumcular  yazılı
açıklamalarını okudular. Açıklamada bedellerle ve de-
ğerlerle dolu mücadeleyi 30. yıla getirmişken bunu
halkla birlikte stadyumlarda kutlama isteklerinin nasıl
kapalı kapılar ardında dönen hukuksuz ve yetkisiz pa-
zarlıklar ve talimatlarla engellenmek istendiğinin ör-
neklerini verdiler. Ankara, İzmir, Adana ve Elazığ'da
stadyumların kulüp yöneticileri ve diğer yetkililerin
polis ya da Gençlik ve Spor Müdürlüğü yetkilileri tara-
fından arandığını anlattılar... Stadyumların halkın oldu-
ğunu ve yasaklanamayacağını vurgulayarak, AKP'nin
yasakçılığını teşhir ettiler. Ardından Selçuk Kozağaçlı

gerekli tüm davaların açılacağını belirtti.

Yorumcular açıklamanın sonunda 2 şarkı söyledi.
30 Mart olması nedeniyle Mahir Çayanları selamlayan
Yorumcular 'Kızıldere' şarkısını söylediler.

Ardından 3 Nisan'da 13.00'de Aksaray önünde eylem
yapacaklarını belirttiler. 3 Nisan akşam 19.00'da ülkede
tüm şehirlerde Yorum dinleyicilerini ve Yorum gönül-
lülerini meydanlara çıkıp Yorum şarkıları söylemeye
ve stadyum yasağını protesto etmeye davet eden Yo-
rumcular “Gel ki Şafaklar Tutuşsun” şarkısını söyleyerek
basın açıklamasını noktaladı.

Saraylar Sizin Stadyumlar Bizimdir!
Stadyumlar Halkındır Yasaklanamaz!



Ülkemizde Gençlik

1940'lı yılların ikinci yarısından
sonra yeni-sömürgeleşme sürecine
giren ülkemizde emperyalizmin po-
litikaları hakim olmaya başladıktan
sonra gençlik kitlesinde hareketlen-
meler başlar. Gençlik emperyalizm-
le girilen işbirlikçilik hareketine pa-
ralel olarak anti-emperyalist şiarla-
rıyla, okullarda yaşanan sorunlara
karşı akademik-demokratik talepler-
le meydanlardadır. 

Ancak yine de gençliğin mücade-
lesinin doğru devrimci politikalarla şe-
killenmesi tam anlamıyla Dev-Genç'in
kuruluşuyla sağlanır. O günlere 27
Mayıs 1960 darbesinden, o dönem-
lerde geliştirilen nispeten özgür bir or-
tam sayesinde M-L klasikler de ül-
kemize girer. Ve giderek kitleler dev-
rimi, devrimci teoriyi daha doğru bir
biçimde kavramaya başlar. Gençlik ge-
liştirdiği anti-emperyalist mücadele-
nin akademik mücadeleyle, devrimci
teoriyle giderek bağını kurar. Mahir-
ler’in öncülüğünde yürütülen müca-
deleye, 1965'te kurulmuş olan FKF
(Fikir Kulüpleri Federasyonu) refor-
mist, revizyonist, oportünist akımla-
rın etkisinden kurtularak 10 Ekim
1969'da Türkiye Devrimci Gençlik
Federasyonu (Dev-Genç) kurulur.
Dev-Genç 6. Filo'nun denize dökül-
mesinden, Vietnam Kasabı Kom-
mer'in arabasının yakılmasına, işgal-
lerden, boykotlardan toprak işgalleri-
ne, işçi grevlerine mücadelenin her ya-
nında, halkın her kesimini kucaklayan,
doğru hedefi gösteren, halka öncülük
eden bir misyonu sırtlamıştır. 

Dev-Genç içerisinden çıkan kad-
rolar daha sonra THKP-C'yi oluştur-
muş halkın kurtuluş umudunu yarat-
mışlardır. Kızıldere'de somutlanan
Türkiye devriminin yolunu çizmiş, ül-
kemiz gençliğine çok güçlü bir miras
ve görev bırakmışlardır. 

70'li yılların ikinci yarısı 30 Mart

1972'de Mahirler’in ve THKP-C'nin fi-
ziki imhasının ardından gençliğin bu
görevi omuzladığının, yaratılan gele-
neğin bu topraklara kök saldığının ka-
nıtıdır. Yeni Dev-Genç'liler tüm tecrü-
besizliklerine, yetersizliklerine rağ-
men mücadeleyi büyütüp Türkiye
halklarının umudu Parti'yi yeniden
yaratma hedefiyle koyulur yola. Ma-
hirler’i THKP-C'yi saptırmaya, kendi
geri anlayışlarına hapsetmeye çalışan
eskiler "tecrübeliler" bir bir aşılır.
Öyle ki yeniden yaratılan Dev-Genç ye-
niden gençliğin öncüsü durumuna ge-
lir. Faşist devlet sivil faşistlerini kont-
gerilla katliamlarını çaresizce öne sür-
mek zorunda kalır. Çünkü Dayı'nın ön-
derliğindeki Dev-Genç'liler okullar-
da, alanlarda, mahallelerde terör esti-
rip halkı baskı altında tutmaya çalışan
sivil faşistleri devrimci şiddetle bir bir
kovmuş halkı mücadeleye katmıştır. 

16 Mart Beyazıt Katliamı'nı ya-
ratan oligarşinin sivil faşistlerinin
geriletilmesi karşısında devrimden,
Dev-Genç'ten duyduğu korkudur. İs-
tanbul Üniversitesi Beyazıt çıkışında
öğrencilerin üzerine bomba ve silah-
larla, polis desteğiyle saldırır faşist-
ler. 7 öğrenci katledilir ancak gençlikte
korku ve panik yaratmaya çalışan fa-
şizm kısa süre sonra Dev-Genç'lile-
rin önderliğinde İstanbul'un tüm okul-
larından kovulur. Faşist teröre karşı
canla başla savaşan Dev-Genç'liler fa-
şizmden hesap sorar; ülkesini, gençliği
terk etmez, yılmaz. 

Dev-Genç her dönem bu misyo-
nunu sürdürmüş, her koşulda gençliğe
öncülük etmiştir. 90'lardaki 6 Kasım
boykotlarıyla, 94'ten itibaren Partinin
önderliğinde militan-meşru mücade-
lesini sürdürmüş her dönem kavganın
en önünde olmaya devam etmiştir. Bu
tarih Büyük Direnişle katlanarak bü-
yümüş bugüne uzanmıştır. Haziran
Ayaklanması’nda en önde yerini almış

halka doğru hedefleri göstermeye de-
vam etmiştir. 16 Haziran 2013'te poli-
sin attığı gaz fişeğiyle vurulup tam 269
gün komada kaldıktan sonra 15'inde 16
kiloluk bedeniyle şehit düşen Ber-
kin'in sesini her an, her saniye yaymaya,
adalet mücadelesini büyütmeye devam
etmiştir. Türkiye'nin gördüğü en kitle-
sel cenaze töreninin yaratılmasından
Berkin'e adalet şiarıyla örgütlenen iş-
gallere, boykotlara Dev-Genç’liler ön-
cülük misyonlarını sürdürüyor. Hırsız,
katil Tayyip Erdoğan artık her yerde
Berkin'i, Dev-Genç’lileri görme kor-
kusuyla titriyor. Gençliğin yükselen se-
sini yozlaşmayla, dinci gericilikle, fa-
şist terörle bastırmaya çalışıyor. Üni-
versitelerde sivil faşist saldırılar yük-
selirken, iç güvenlik yasalarıyla da dev-
let terörü yükseltiliyor. Okullarımıza po-
lis karakolları kuruluyor. Paralı eğitim
bir sopa gibi öğrencilerin başının üze-
rinde sallandırılıyor. Osmanlıca ders-
leri, "Değerler Eğitimi" adı altında ge-
ricilik yayılmaya, Bağımsız Türkiye is-
teyen, parasız eğitim isteyen, gericili-
ğe karşı çıkan gençlik sindirilmek is-
teniyor. 

Dev-Genç'liler 46 yıldır olduğu
gibi meşruluklarından, tarihlerinden, şe-
hitlerinden aldıkları güçle gençliği öğ-
renci meclislerinde, Dev-Genç milis-
lerinde örgütlemeye, faşizm karşısın-
da işgallerden boykotlara, devrimci şid-
det eylemlerine her türlü araçla savaş-
maya devam edecek. AKP'yi de sivil fa-
şistlerini de, katil polislerini de Berkin'in
sesinde boğacak. 

GGençlik Federasyonu’ndan

KIZILDERE'DEN BEYAZIT'A BERKİN'E 
DEV-GENÇ GENÇLİĞİN ÖNCÜSÜDÜR 

Yürüyüş
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Hoşçakalın. Bağımsızlık, demok-
rasi ve sosyalizm mücadelemizde
bayrak elde toprağa düşenlerimize bin
selam götürün! Kızıldere’den bu yana
ölen ama teslim alınamayanlarımıza
bin selam götürün…

Bahtiyar Doğruyol ve Şafak
Yayla, iki devrimci, iki halk savaş-
çısıydılar. Dev-Genç’liydiler. Ber-
kin’imizin katilleri halkımıza açık-
lansınlar, hesap versinler, cezalandı-
rılsınlar diyerek, Avrupa’nın en büyük
adalet sarayı denen özünde adaletin kı-
rıntısının bile olmadığı Çağlayan
“Adalet Sarayı’na girerek, Ber-
kin’imizin katliam dosyasına bakan
savcı Mehmet Selim Kiraz’ı odasın-
da rehin aldılar. Adalet istediler.

Evet, adalet!

Bu eyleme gönüllü olurken öldü-
rüleceklerini iyi biliyorlardı. Çünkü,
faşist devletin tarihinin infazlarla,
katliamlarla dolu olduğunu biliyor-
lardı. Kendilerinden biliyorlardı. On-
lar da ekmek, adalet ve özgürlük is-
tedikleri için, Bağımsız ve demokra-
tik bir ülkede yaşamak istedikleri
için defalarca gözaltına alınıp işken-
ce gördüler, tutsak düşüp yıllarca
tutsak edildiler.

Yıllardır her yolu denediler adalet
almak için. Fakat faşizm bunun için
tüm açık yolları kapadı onlara. 655
gündür, Berkin’in önce gün gün erir-
ken sonra da kara toprağın altında
üşürken katillerinin ellerini kollarını

sallaya sallaya sokaklarımızda gez-
diklerini, yeni halk çocuklarının ca-
nını almak için teşvik edildiklerini
gördüler. Sadece adalet istedikleri
için katledilen yaşıtlarının, kardeşle-
rinin tabutlarını kaldırdılar.

Bıçak kemiğe dayandığı, çarenin
kalmadığı yerde adaleti kendi elleriyle
almaya gittiler Çağlayan’a. 

Öldürüleceklerini bile bile gittiler.
Mahirler nasıl ki Kızıldere’de katle-
dilmişlerdi ama teslim alınamamış-
lardı, onlar da öldürülseler bile ada-
leti sağlayabileceklerine olan inanç-
larından aldıkları cüretle girdiler ada-
letsizlik saraylarına.

Kalleş düşmanla girdikleri çatış-
mada ağır yaralanmalarına, karşılık
verememelerine rağmen bilinçli bir şe-
kilde onlarca kurşunla infaz edildiler. 

Öldüler, yenilmediler. Geri dur-
madılar, tereddüt etmediler. Çare yok,
adaleti sağlamak mümkün değil de-
mediler.  Yenilmediler, çünkü binler-
ce katili inançları karşısında mağlup
ettiler.

Katil devlet hesap verecek. Kat-

lettiğiniz her halk evladının acısıyla,
öfkesiyle, karşınıza daha kararlı,
daha cüretli çıkacağız. Büyüttüğünüz
öfkemiz karşısında hiçbir güvenlik
önleminiz, hiçbir baskı yasanız, az-
gın terörünüz duramayacak.

Adaleti biz sağlayacağız. Hasan
Selimler nasıl bitmedi, Berkin oldu,
Şafak oldu, Bahtiyar olduysa daha ge-
ride milyonlar var. Korkun bizden,
mezarlarınızda bile rahat vermeye-
ceğiz size.  Yol yakınken Şafak ve
Bahtiyar’ın katillerini açıklayın. Tüm
sorumluları bildirin. 

Unutmayın! Bizde sorulmadık he-
sap kalmaz. Bahtiyar ve Şafak’ın he-
sabını soracağız sizden.

Halkımız! İki halk savaşçısı, size
adalet armağan etmek için şehit düş-
tü. Terör demagojilerine inanmayın.
Şafak ve Bahtiyarın yükselttiği mü-
cadele bayrağının altında örgütlene-
lim, savaşalım ve kazanalım.

Halk Savaşçıları Ölümsüzdür!

Şafak Yayla Ölümsüzdür!

Bahtiyar Doğruyol Ölümsüz-
dür!

Berkin’in Hesabını Sorduk So-
racağız!

Katillerden Hesap Sorduk So-
racağız!

Adalet İstiyoruz! Vermezseniz
Alacağız!

31.03.2015

DEV-GENÇ

Ülkemizde Gençlik

Şafak Yayla ve Bahtiyar Doğruyol
yoldaşlarımız şehit düşmeden kısa bir
süre önce kendilerine bağlanan basına
verdikleri mesajda şöyle demişlerdi: 

“Burada oluşumuzun nedeni ada-
leti sağlamaktı. Bu ülkede adalet yok.
Bunu biliyoruz. Bunun mücadelesini
veriyoruz. Demokratik yoldan bunun
mücadelesini aileler verdi, bugüne ka-
dar getirdiler. Ama bu ülkede para ba-
baları için, zenginler için, halk düş-
manları için adalet var. Halk için yok.
Son dakikalara yaklaşıyoruz, talebimiz
karşılanmazsa savcıyı cezalandıracağız.
Odaya müdahale olursa da silahımızın
son mermisine kadar savaşacağız" de-
diler. 

Cephe Savaşçıları her zaman oldu-
ğu gibi dediklerini yaptılar. 

BASINA VE HALKIMIZA                     

Biz de sizi seviyoruz Şafak;
Biz de sizi seviyoruz Bahtiyar;
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Ataması yapılma-
yan öğretmenlerden sonra

ataması yapılmayan sağlıkçılar da
eylem yapmaya başladılar. Çünkü
ataması yapılmayan sağlıkçı sayısı
250 bini buldu. Sağlık meslek liseleri
ve üniversitelerin sağlık bölümlerin-
den mezun olanların sayısı ile bu
sayının hızla artacağı gözüküyor.
Çünkü Sağlık Bakanlığı’nın 1 yılda
yaptığı atama sayısı 15 bini geçmiyor.
Bu senede bu durum değişmedi. Ya-
pılan açıklamalara göre 2015 yılı
içerisinde 14 bin 565 yeni sağlıkçı
atanacak. Atamalar Ekim 2015'te ta-
mamlanacak. 14 bin 565 sağlıkçının
10 bin kişisi bu yılın haziran ayına
kadar atanacak geri kalan 4 bin 565
personeli ise ekim ayında atanacak.
Verilen bilgiye göre, 7 bin hemşire,
2 bin 570 ebe, 2 bin sağlık teknikeri,
bin 845 sağlık memuru, 900 diş
hekimi, 250 eczacı atanacak. Tabi
bu sayılar devede kulak sayılır. Ör-
neğin sadece tıbbi sekreter alanında
35 bin kişi atama beklemektedir.
Sağlık Bakanlığı meslek eğitimi alan
kişileri atamak yerine taşeron sistemi
ile işçi almakta, sağlıkçılar işsiz kal-
makta ya da ucuza çalıştırılmakta-
dırlar. Atama sayısı az olunca daha
çok iş daha az sayıda çalışanın üzerine
yüklenmektedir. Uzun süredir atama
yapılmaması ve çalışma koşullarının
ağırlaşması angarya çalışma sistemini
yerleştirmek amaçlıdır. Sağlıkçılar
bunu kölelik koşullarında çalışmak
olarak ifade ediyorlar. 

1- Ankara'da eylem yapanlardan
Batman Önlisans Tıbbi Sekreterler
Derneği Başkanı Muhammed Zane
Demir yaşadıklarını söyle anlatıyor-
du. “35 bin mezun Önlisans Tıbbi
Sekreterleri işsizliğe mahkûm etmek-
tedir. Açıkçası sadece birkaç ayda
alınan sözde sertifikaların 6 yıllık
eğitimimizin üzerinde tutulmasına
hiçbir anlam veremiyoruz. Tıbbi sek-
reterlik mesleğinin çalışma alanı in-
san sağlığıdır. İnsan sağlığını, ala-

nında uzman olmayıp herhangi
bir eğitim almamış kişilere bı-
rakmak son derece sakıncalıdır.
İnsan sağlığı birebir etkileyen
sağlık kurumlarında taşeron şir-
ketlere rant sağlanmasına kar-
şıyız. Bu sistem sadece taşeron
şirketlerini zengin etmektedir.”

Daha önce Diyarbakır'da açık-
lama yapan Tıbbı Dökümantas-
yon ve Sekreterlik bölümünün
mağdurları Selma Sezik "Buradaki
arkadaşların çoğu böyle KPSS sı-
navları her yıl daha da zorlaşıyor,
bu yıl tekrar girmek zorundayız ama
atanamıyoruz. Çünkü Sağlık Bakanı
Müezzinoğlu şunu söylüyor sizin
işinizi herkes yapabilir. Hayır efen-
dim benim işimi herkes yapamaz,
benim işimi herkes yapabilseydi o
zaman bu bölümü kapatacaktın.
Ben dershaneye para veriyorum.
Üniversite okurken para veriyorum.
İşçi çocuğuyum ben hiç kimse benim
hakkımı yiyemez" demişti. 

Amaç Taşeron Çalışmayı 
Kurumsallaştırmak 

Sağlık Bakanlığı temizlik, hasta-
bakıcılık, yemekhane hizmetleri gibi
hizmetleri tamamiyle taşeron şirketler
eliyle yürütüyor. Şimdi hemşirelik,
tıbbi sekreterlik, acil tıp teknisyenliği,
radyoloji, laboratuvar teknisyenliği
gibi eğitim ve tecrübe gerektiren
işleri de taşeronlaştırmayı hedefle-
mektedir. Taşeronlaşma ile eğitim
ve tecrübe gerektiren işler, herhangi
birisi tarafından yürütülmektedir.
Böylece hem halk, sağlık hizmeti
alırken sorun yaşamakta hem de sağ-
lık hizmeti yürütenler sorunlar ya-
şamaktadır. Taşeronlaşma ile sağlık
çalışanları birbirine düşürülmektedir.
Örneğin aynı işi yapan sağlık emek-
çileri farklı ücretler almakta, taşeron
olarak çalışanlar daha güvencesiz
koşullarda çalışmaktadırlar. 

Taşeronlaştırma da temel amaç

ucuza sağlıkçı çalıştırmaktır. Bir
yandan sağlıkçıların atamasını yap-
mıyor, öte yandan yabancı sağlıkçı
çalıştırma sistemini getirerek işsizler
ordusunu büyütmektedirler. Önce sa-
dece yabancı hemşirelerin çalışma-
sının önü açıldı, yeni hazırlanan torba
yasa ile tüm sağlık alanlarında yabancı
sağlık elemanı çalıştırılacak. Ataması
yapılmayan sağlıkçıların çığlığı ya-
bancı sağlık elemanı çalıştırmaktaki
amacın eleman yetersizliği olmadığını
ortaya koymaktadır. Bu durum AKP
iktidarının halkın sağlığına nasıl yak-
laştığının, nasıl ele aldığının, ne
kadar ciddiye aldığının göstergesidir.
Ucuz işgücü ile ortaya çıkacak sonuç
verimsiz ve kötü hizmet olacaktır.
Daha çok kar için, halkın sağlığı pa-
zarlanmaktadır. 

Kamuda, her alanda işsizler or-
dusunu büyüttü AKP. Atama bekleyen
yüzbinlerce insan var. Ataması ya-
pılmayan öğretmen sayısı 350 bin
civarındaydı. Ataması yapılmayan
sağlıkçı sayısı 250 bin civarındadır.
Sadece bu iki alanda ataması yapıl-
mayan memur sayısı 600 bin olarak
belirleniyor. Bu durum atanmama
sorunun tek bir alanla ilgili olmadığını
göstermektedir. Hak kazanan kişilerin
atanmaması bir devlet politikasıdır.
Devlet politikasına karşı olanlar bir-
likte mücadele etmelidir. Sağlıkçılar,
öğretmenler, akademisyenler birlikte
mücadele etmelidir. Bu kamu emek-
çilerinin ortak sorunudur. Unutma-
yalım, birlik olursak güç oluruz, güç
olduğumuzda kazanırız.

AATAMASI YAPILMAYAN EĞİTİM EMEKÇİLERİ,

SAĞLIK EMEKÇİLERİ...
MÜCADELEMİZİ BİRLEŞTİRELİM!

Yürüyüş
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- Başlıktaki söz, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin De-
mirtaş’a ait.  Berkin Elvan’ın ölüm yıldönümünde yapı-
lan anmada yaptığı konuşmada kameraların karşısında söy-
lenen bir söz...  

Ne demek istiyor Selahattin Demirtaş? 

“İntikam almak” kötü bir şey, “hesap sormak” iyi bir
şey.

Peki nasıl hesap soracaksın? Orası belli değil…

“İntikam almak” ise köşeli, daha net bir kavram. 

Kelime anlamı olarak; “Bir kötülüğün karşılığını ver-
mek, öc almak.” Yani sana yapılan bir kötülüğün yapan
kişiden hesabını sormak… 

Özünde bu iki kavram birbirinden uzak kavramlar de-
ğil. 

Burada yapılan demagojiden başka bir şey değil. İn-
tikam almakla, hesap sormak arasında kalın duvarlar yok.
Selahattin Demirtaş’ın özünde hesap sormak gibi bir ni-
yeti de yoktur. O anda kitlelerin karşısında mevcut hal-
kın öfkesinin, hesap sorma isteğinin dışına da düşmek is-
temiyor, kitlenin ruh haline kapılıp “şirin” gözükmeye ça-
lıştığı burjuvaziye de kötü görünmek istemiyor… Onun
için birbirinden çok farklıymış gibi kelimelerin üzerinde
oynayarak demagoji yapıyor…

Demirtaş’a göre “intikam almak” feodal duygulardan
beslenen “öc alma” duygusu… Kişisel bir duygu… De-
mirtaş ise bütün Türkiye’nin partisi olmaya aday bir par-
tinin eşgenel başkanı. Yani Berkin’in katillerinin de baş-
kanı olmaya aday… 

Nasıl hesap soracaksın diye sorarsanız Demirtaş’a;
HDP’ye oy verip barajı aşarsa, HDP parlamentoya 60-70
milletvekili ile girecek ve hesap soracaklar… Peki bugüne
kadar parlamentoda neyin hesabını sordunuz? 

Resmi rakamlara göre Kürdistan’da 17 bin faili meç-
hul cinayet var. Bunların hesabını sordunuz mu? Binler-
ce insanın gömüldüğü toplu mezarlar var… Toplu me-
zarların hasabını sordunuz mu? Yine binlerce kayıp, iş-
kecede katliamlar var… Yakılan yıkılan köyler var… Mec-
liste hangisinin hesabını sordunuz?

Roboski var… Geçmiş değil, yeni olan bir olaydır Ro-
boski… Bizzat Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla yapılan bir
katliamdır… Nasıl hesap sordunuz? Katil Tayyip ile Ro-
boski ailelerini aynı masada iftar yaptırmaktan başka ne
yaptınız Roboski için?

Sonuç olarak Demirtaş’ın hesap sormak gibi bir niyeti
de yoktur… 

Demirtaş, katillerden intikam alınmaması gerektiğini söy-
leyerek burjuvaziye verilmesi gereken mesajını veriyor…
Sadece burjuvaziye de mesaj vermiyor Demirtaş… Berkin
Elvan’ın katilleri bir yıldan beri mahkeme önüne bile çı-
kartılmadı… AKP katilleri açıktan koruyor… Katillerin kim
olduğu sır değil… Kamera görüntüleri var… Fakat mah-
keme zahmet edip kamera görüntülerini inceleyip katille-
ri tespit bile etmiyor… Bir yılı aşkın zamandır katiller el-
lerini kollarını sallaya sallaya geziyor… Halkı katletme-
ye devam ediyor… Okmeydanı’ndaki katiller Gazi’de 14
yaşındaki Deniz Genç’i başından aynı şekilde vuruyor… 

Ölüm yıldönümünde anma etkinliğine katılan halk buna
tepkili… 

Selahattin Demirtaş gibi kelime oyunlarıyla demago-
ji yapmıyor halkımız… Laf kalabalığı yapmıyor… He-
sap sorma isteği halkın gözlerinden okunuyor… 

Demirtaş da okuyor halkın gözlerindeki hesap sorma
isteğini, öfkesini, katillere olan kinini…

İşte Selahattin Demirtaş rolünü burada oynuyor… Sa-
kin olun diyor, öfke duymayın katillerinize… İntikam kötü
bir duygudur... 

Berkin’in katillerinin yargılanmamasından dolayı
halk öfke içinde... Demirtaş, “intikam almayacağız” di-
yerek halkın katillere olan öfkesini bastırmaya çalışıyor... 

Hadi  söylediğiniz gibi olsun... İntikam “feodal, bi-
reysel” bir duygudur... Siz hesap sorun... Nasıl soracak-
sınız?

Demirtaş’ın “hesap soracağız” söylemi sadece öfke-
si gözlerinden okunan halkı aldatmak için söylenmiş de-
magojiden ibarettir. Berkin Elvan vurulduğundan bugü-
ne 600 günü aştı katilleri hala mahkeme önüne dahi çı-
kartılmadı... Hesap sormak için ne yaptınız?.. Berkin El-
van’a adalet için neredeyse hergün bir eylem yapılıyor...
HDP olarak ya da eşbaşkanı olarak bugüne kadar hangi
eylemlere katıldınız. Hesap sormak için ne yaptınız?

Demirtaş’ın öz olarak; Roboski karşısında yaptıları gibi,
faili meçhuller, toplu mezarlar, katliamlar, köy yakmalar
karşısında yaptıkları gibi katillere öfke duymayın, kin duy-
mayın, hesap sormayın... “unutmaya hazır olun” katil-
lerinizle barışın diyor... 

Daha önce AKP’nin “barış” açılımlarından birinde DTP
Eşbaşkanı Ahmet Türk, “On yedi bin kişi faili meçhule
kurban gitti, barış için o on yedi bin faili meçhulü unut-
maya da hazırız... Yeter ki barış olsun.. Diyarbakır Ha-
pishanesi’nde yaşadığım işkenceleri bile unuturum..."
demişti. (Aktaran Taraf gazetesi, 30 Mayıs 2009)

Demirtaş’ın anmadaki kalabalık kitle karşısında aynı
kelimeleri söylememesi kimseyi yanıltmasın “intikam al-
mayacağız” derken, özünde Ahmet Türk ile aynı şeyi
söylemektedir... 

Kelime oyunlarıyla düzene yaranmak için halkı al-
datmayın. Berkin’in katillerinden hesap sormak Berkin’in
intikamını almaktır.. 

Savaşan
Kelimeler 

“İntikam Almayacağız,
Hesap Soracağız”
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Gazeteci Ahmet Şık KCK Yürütme
Konseyi Eşbaşkanı Cemil Bayık ile
Kandil'de yaptığı röportajda MİT Müs-
teşarı Hakan Fidan'ın 9 Ocak 2013
yılında Paris'te 3 PKK'linin katledil-
mesini "Bizim tarafımızdan yapıl-
mıştır, bunu inkar etmiyoruz" dediğini
söylüyor... 

Paris cinayetine ilişkin gazeteci
Şık'ın sorularına şöyle cevap veriyor
Bayık: "Paris Suikastı bir tek gücün
yaptığı bir katliam değil. Uluslararası
birçok gücün, denklemin içinde ol-
duğu bir saldırıdır. Böyle olmasa Av-
rupa'nın ortasında Paris gibi bir ül-
kede böyle bir suikast yapılamazdı.
Önder Apo’yu kim İmralı'ya getirdiyse
onlar bu işin içindedir. Bu cinayetler
önder Apo'nun geliştirdiği süreçle
bağlantılıdır. Çünkü çözüm süreci
başlamadan önü kesilmek istendi.
Önder Apo'nun Newroz'da açıkla-
malar yapacağına dair bilgileri vardı.
Bunu engellemek için öncesinde kat-
liamı gerçekleştirerek süreci engel-
lemek istediler..." 

Şık'ın "Peki Türkiye içerisinde
kimler dahildir bu denkleme?" soru-
suna ise şöyle cevap veriyor: “MİT,
'Cinayet bizim tarafımızdan yapıl-
mıştır, bunu inkar etmiyoruz' dedi.
MİT içinde bazı kanatların olduğu ve
onların yaptığı söylendi. Ama bize
göre MİT bir bütün olarak o cinayet-
lerden haberdardı.."

Paris’te Sakine Cansız, Fidan Doğan
ve Leyla Söylemez adlı üç PKK’linin
kimin tarafından niçin öldürüldüğünü
en iyi bilenlerden birisi Kürt milliyetçi
hareketin kendisidir... 

Başından beri söyledik: Paris’te
katledilen 3 PKK’linin katili AKP ik-

tidarı ve emperyalizmdir... AKP’nin
bunu MİT’le mi, polisle mi, askerle
mi... hangi kurumuyla yaptığının bir
önemi yoktur... Paris Katliamı AKP
iktidarı tarafından yaptırılmıştır. Ve
asıl olarak da “çözüm süreci”nin asıl
mimarı ABD’den bağımsız yapılma-
mıştır. 

Emperyalizm ve işbirlikçi AKP ik-
tidarı Kürt milliyetçi harekete bu kat-
liamla vermek istediği mesajı vermiş
ve Kürt milliyetçi hareket de alması
gereken mesajı almıştır... 

Şu anda bilinmeyen bir sırrın
açıklanması gibi yapılan açıklamaların
bir anlamı yoktur. 

Sorulması Gereken Soru Şudur: 
Paris Katliamı’nın sorumlusunun

emperyalizm ve AKP iktidarı olduğu
herkesin bildiği bir gerçektir. Bunun
için MİT belgelerine ihtiyaç yoktur... 

Kürk Milliyetçi Hareket
Herkesin Bildiği
Bu Gerçeği Neden Sakladı?

Kürt milliyetçileri, Paris Katliamı’nı,
başından beri “muğlak” bilinmez bir
havada yansıttılar. Paris'te 3 PKK'li
katledildiğinde, "Gladyonun işi"dedi...
Kim bu gladyo? Kimin gladyosu?
Gladyo devletten bağımsız mıdır?  De-
ğilse neden o devletin adını anmıyor-
sunuz da “gladyo” diyerek  emperya-
listleri aklamaya çalışıyorsunuz.  

Yine Kürt milliyetçi hareket "Ulus-
lararası komplo", “derin güçler” yap-
mış olabilir diye açıklamalar yaptılar.
Kimdir bu uluslararası güçler, kim ne-
den komplo kuruyor? Neden bu güç-
lerin adlarını söylemiyorsunuz? 

Komployu kuranlar “çözüm” diye
oturduğunuz o masının etrafındakiler-

MİT Müsteşarı Hakan Fidan Paris’te
Üç PKK’liyi Katlettiklerini İtiraf Etti!

MMİT TÜRKİYE HALKLARININ

KATİLİDİR!
KÜRT SORUNUNU ÇÖZEMEZ!

“Sterk “MİT kaynaklı”
demiş. Mümkün değil ama

düşüneceksin. Milyonda bir de
olsa düşüneyim, MİT var mı?

MİT de şaşırdı. Demek ki
darbe hala devam ediyor.
Ben bir darbeyi sezdim.

Cezaevi müdürüne ‘Hakan
Bey’i (MİT Müsteşarı Hakan
Fidan’ı kastediyor) yalnız

bırakmamak gerekir’ dedim.
Sözlü, yazılı iletişime geçtim,
5 ay önce tekrar kanal açıldı,

diyalog başladı.”

Abdullah Öcalan

***

"Paris Suikastı bir tek
gücün yaptığı bir katliam
değil. Uluslararası birçok
gücün, denklemin içinde

olduğu bir saldırıdır. Böyle
olmasa Avrupa'nın ortasında
Paris gibi bir ülkede böyle bir
suikast yapılamazdı. Önder

Apo’yu kim İmralı'ya
getirdiyse onlar bu işin

içindedir. Bu cinayetler önder
Apo'nun geliştirdiği süreçle
bağlantılıdır. Çünkü çözüm

süreci başlamadan önü
kesilmek istendi. Önder

Apo'nun Newroz'da
açıklamalar yapacağına dair

bilgileri vardı. Bunu
engellemek için öncesinde
katliamı gerçekleştirerek

süreci engellemek istediler..." 

Cemil Bayık
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den başkası değildir. 
Neden ABD demi-

yorsunuz, neden AKP
demiyorsunuz, MİT de-
miyorsunuz.  Kürt mil-
liyetçi hareket sorumlu-
ları açıklamak yerine
muğlak ifadelerle giz-
lemeye çalıştılar. Adeta
emperyalistleri de, AKP
iktidarını  da aklayan
açıklamalar yaptılar.
Fransa’dan ve AKP’den
katliamı aydınlatmalarını
ve sorumluları bulmasını
istediler. 

Ülkemizde CIA’nın, MİT’in par-
mağının olmadığı tek bir katliam
yoktur... 

Bu konuda Türkiye Solu’nun ka-
fası da açık olmuştur... “Kahrolsun
MİT, CIA, Kontrgerilla” sloganı
halka yönelik katliamların altında
kimlerin olduğu konusundaki netliğin
ifadesidir... 

Halkın Dostları Kim,
Düşmanları Kim?
Kürt Milliyetçi Harekette
Tersine Dönmüştür? 

Bugün Kürt milliyetçi hareket ve
onun kuyruğundan kopamayan opor-
tünizm, reformizm işi öyle bir hale
getirmiştir ki, halkın dostları kim,
düşmanları kim kelimenin gerçek
anlamıyla at iziyle it izi birbirine
girmiştir.. Her alanda işçi sınıfına,
devrime, sosyalizme ait değerler,
kavramlar alt-üst edilmiştir...

Emperyalist ideologların ağzından
konuşup, sosyalizme etmedikleri kü-
für kalmamıştır... Bayraklarından,
amblemlerinden sosyalizmin sembolü
olan orak-çekici söküp atmışlardır...
Burjuvazi devrim kavramını nasıl
çarpıtıyorsa bunlar misliyle çarpıt-
mışlar, “devrimler çağının kapan-
dığı”nın teorisini yapmışlardır. Bugün
ise emperyalizmle, oligarşiyle yap-
tıkları işbirliğinin üstünü daha çok
“devrim ve sosyalizm” söylemleriyle
örtmeye çalışmaktadırlar... 

Devrim sınıfsal, toplumsal, sosyal
bir gerçektir... Öyle istediğiniz gibi
çarpıtamazsınız... 

Halkların dostları da düşmanları
da, ittifaklar da sınıfsal konumlarına
göre belirlenir; sizin kurduğunuz
günlük çıkarlara, işbirlikçilik ilişki-
lerine göre değil...

Sınıflı toplumların ortaya çıkı-
şından beri bir devletin polisi, askeri,
istihbarat örgütleri halkların çıkarları
için kurulmamıştır: Bu kurumlar
halkların düşmanıdır. Halkların daha
çok sömürülmesi için kurulmuşlardır.
Sömürünün sürmesi, ezilen sömürülen
halkların baskı altında tutulması için
varlardır... 

Ülkemizde MİT’in nasıl bir kurum
olduğunu ise herkes çok iyi bilir... 

Halkımızın gözünde MİT; “İT”
ile eşdeğer anlamdadır... Ne mal ol-
duğu belirsiz kişilere halkımız “it
midir, MİT midir” der... Ve uzak
durur, onlara güvenmez... 

Kürt milliyetçi hareket MİT gibi
halk düşmanı bir kurumu “en güve-
nilir kurum” ilan etmiştir... 

Bu nasıl bir halk hareketi böyle? 
Halkın düşmanı olan bir kurum

nasıl en güvenilir, dost bir kurum
olabilir? 

Kürt halkına soruyoruz; MİT,
Kürt halkının nasıl dostu olabilir?

Paris’te üç PKK’linin katledil-
mesinin hemen arkasından Abdullah
Öcalan’ın yaptığı açıklama ibretlik... 

Öcalan’a Göre
Üç PKK’linin Katilinin
MİT Olması
Mümkün Değilmiş

Öcalan’ın; Sakine Cansız, Fidan
Doğan ve Leyla Söylemez’in, 10

Ocak 2013’de, Paris’te
öldürülmesi konusunda
söyledikleri de ibretliktir.
Bu ülkede, bütün yol-
suzlukların, ahlaksızlık-
ların, komploların, infaz-
ların mimarı olan MİT’e
öyle sıkı bir güven oluş-
muş ki; bu katliamın MİT
tarafından yapılabilece-
ğine inanmak istemiyor.
MİT’in yapma ihtimalini
milyonda bir ihtimal
olarak görüyor. Yapmışsa
da oligarşi içi iktidar kav-
gasındandır diyor. Öca-

lan, katliamı “Çok karanlık bir olay”
olarak gördüğünü belirterek, MİT’i
yalnız bırakmamak ve korumak
için nasıl çaba sarf ettiğini şöyle
anlatıyor; 

“Sterk “MİT kaynaklı” demiş.
Mümkün değil ama düşüneceksin.
Milyonda bir de olsa düşüneyim,
MİT var mı? MİT de şaşırdı. Demek
ki darbe hala devam ediyor. ... Ben
bir darbeyi sezdim. Cezaevi müdürüne
‘Hakan Bey’i (MİT Müsteşarı Hakan
Fidan’ı kastediyor) yalnız bırakma-
mak gerekir’ dedim. Sözlü, yazılı
iletişime geçtim, 5 ay önce tekrar
kanal açıldı, diyalog başladı.”

Öcalan MİT’e o kadar çok güve-
niyordu ki, milyonda bir ihtimal ver-
miyor... Yapmışsa eğer “MİT’de şa-
şırmış...” diyor Öcalan... Normalde
yapmaması gereken bir kurum... MİT,
Öcalan’a göre sütten çıkmış ak ka-
şık...

Paris’te Üç PKK’liyi
Katledenin MİT Olduğu
Açığa Çıktı.
Katillerinizle
Masada Oturmaya
Devam Ediyorsunuz

MİT Müsteşarı Hakan Fidan Pa-
ris’teki üç PKK’li için “cinayet bizim
tarafımızdan yapılmıştır, bunu inkar
etmiyoruz' dedi... Bu itirafın karşı-
sında ne yaptınız. 

Hakan Fidan’ı “çözüm sürecinde”
“güven unsuru” ilan ettiniz. 

Kürt milliyetçilerinden Zübeyir
Aydar Hakan Fidan’a milletvekili

5 Nisan
2015
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adayı olmasından Erdoğan’la arasında
yaşanan sorundan dolayı Hakan Fi-
dan’a üzüldüm” diyor... Katillerinizle
kurduğunuz bu nasıl bir dostluk iliş-
kisidir böyle?

Devrimcilere saldırın, kurumlarını
yakın, tüm dünyanın ezilen hakların
yanında yer alan devrimci sosyalist
tek müzik grubu olarak kabul ettiği
Grup Yorum gibi bir müzik grubunun
konserlerine saldırın, provoke edin,
engelleyin... Devrimcileri, Grup Yo-
rum’u düşman, MİT’i dost ilan edin,
Hakan Fidan’ın milletvekilliğinin
kabul edilmemesine üzülün... 

Kürt milliyetçi hareket başta Kürt
halkı olmak üzere bu dostluğun nasıl
bir dostluk olduğunu tüm halkımıza
açıklamalıdır... Roboski’de katledilen
34 Roboskili’nin ailelerine açıkla-

malıdır... 
AKP’nin İçişleri Bakanı Roboski

Katliamı’nda istihbaratın MİT tara-
fından verildiğini açıkladı... 

İstanbul’da PKK’lilerin yaktı de-
diği ve bir çocuğun katledildiği halk
otobüsünün de MİT’çiler tarafından
yakıldığı Eski İçişleri Bakanı tara-
fından doğrulandı... 

AKP’nin yıllardır üzerinde dema-
goji yaptığı bu olayı, Kürt milliyetçi
hareket nedense gündemine bile al-
madı. Ucu AKP’ye ve MİT’e dokunan
olayları teşhir etmek yerine Kürt mil-
liyetçi hareket adeta üstünü örtüyor.

Üstünü açsalar elbette halk şu so-
ruyu soracak: “Siz aynı masaya otur-
duğunuz AKP ile, MİT ile Kürt so-
rununu nasıl çözeceksiniz?”

Devrimcileri düşman olarak gö-

rürken, kurumlarını yakarken, kon-
serlerini yasaklarken katillerinize
nasıl dost diyorsunuz? Nasıl “güven
unsuru” olarak görüyorsunuz? 

SORUYORUZ NE YAPACAK-
SINIZ? 

MİLYONDA BİR İHTİMAL
VERMEDİĞİNİZ MİT PARİS’TE
3 PKK’LİYİ KATLETTİĞİNİ İTİ-
RAF ETTİ... 

KATİLLERİNİZLE AYNI MA-
SADA OTURMAYA DEVAM MI
EDECEKSİNİZ? 

KATİLLERİNİZLE KÜRT HAL-
KININ KADERİNİ BELİRLEMEYE
DEVAM MI EDECEKSİNİZ? 

KATİLLERİNİZLE DOST
OLURKEN DEVRİMCİLERE SAL-
DIRMAYA DEVAM MI EDECEK-
SİNİZ?

Türkiye Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi (THKP-C) Aralık
1970’te Mahir Çayan önderliğinde kurulmuştur. THKP-C
o güne kadar Türkiye soluna hakim olan reformist-revizyonist
anlayıştan kesin bir kopuş gerçekleştirmiştir.

1960 Anayasası’nın getirdiği kısmi özgürlükler sayesinde
halkın örgütlenme ve mücadelesi gelişmeye başlamıştır.
Özellikle yeni çevrilen Marksist Leninist klasikleri okuyan,
tartışan gençlik, devrimci mücadelede giderek öne çıkar.
Bu yıllarda emekçi kitlelerin desteğini alan TİP parlamentoya
girmiş, kitlesel ve militan mücadelesiyle halkın bilincine
kazınan Dev-Genç kurulmuştur.

Reformist-revizyonistlerin 50 yıllık kitlelerden kopuk,
uzlaşmacı, pasifist anlayışının yerine iktidarı hedefleyen
silahlı devrimci bir mücadelenin gerekliliği tartışılmaktadır.
Mahir Çayan 1970 Ekim’inde Dev-Genç Kongresi’nde
yaptığı konuşmada iktidarı almak için geniş işçi ve
köylü kitlelerini örgütleyecek profesyonel devrimcilerden
oluşan bir Marksist-Leninist savaş örgütünün gerekliliğini
anlatır. Sola egemen olan TİP, YÖN, MDD gibi çevrelerden
kopuşu ilan eden “Aydınlık Sosyalist Dergi’ye Açık
Mektup”u ise THKP-C ideolojisinin netleşmesinde bir
köşe taşıdır.

THKP-C, mevcut reformist, revizyonist anlayışlardan; 

1- Devrim anlayışı,

2- Çalışma tarzı,

3- Örgüt anlayışı ile kesin çizgilerle ayrılmıştır.
Ülkemiz koşullarını yeni-sömürgecilik ilişkileri ve em-
peryalizme bağımlılığı, sömürge tipi faşizmi; Parti-
Cephe anlayışı ile yürütecek bir öncü savaşı aşamasından
geçecek anti-emperyalist, anti-oligarşik devrim hedefini
ortaya koyan ilk ve tek örgüttür. Bu özelliği ile fiziken
yenilse de küllerinden doğarak halklarımızın kurtuluş
kavgasına öncülük etmeyi daima sürdürmüştür, sürdü-
recektir.

GÜNÜMÜZÜ AYDINLATAN THKP-C KURULUŞU VE 
REVİZYONİZMDEN KOPUŞ!Yürüyüş
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Kürt milliyetçi hareketin uzun
zamandır düzene dönmek için can at-
tığı bilinmektedir. Ancak son dö-
nemlerdeki hallerine bakınca silahları
bir an önce teslim etmek için ne ka-
dar çırpındıklarını görüyoruz... Zih-
niyet teslimiyete kilitlenince silahlar
artık yük olmaya başlıyor. Öyle ki bu
sürecin bir gün bile gecikmemesi
için can atıyorlar, oligarşiyi, AKP’yi
sürekli uyararak teslimiyet sürecinde
bir an önce adım atılmasının çabası
içine giriyorlar. 

Bir yandan seçime gidiliyor ol-
masının yarattığı atmosfer içinde oy
devşirme ve esas olarak halkı aldat-
ma hesaplarına girilerek karşılıklı
olarak demagoji üstüne demagoji ya-
parlarken diğer yandan ise Demir-
taş’ın da ifade ettiği gibi “Şu anda ta-
raflar arasında bir kriz yok”tur. Bu
gerçek, aslında sarf edilen tüm söz-
lerin demagojiden ibaret olduğunu or-
taya koymaktadır. Hem de Beşir Ata-
lay’ın “HDP’yi biz muhatap yapa-
rak büyüttük”, Yalçın Akdoğan’ın
“Kuru söğütten düdük” gibi kü-
çümseyen, aşağılayan hakaret ve çı-
kışlarına rağmen aralarında ‘kriz’
yok! 

“Silahları Gömün” 
Bu söz Tayyip Erdoğan'a aittir. Bu

konuda ısrarlı ve bastırmaktadır...
Kürt milliyetçi hareket ise tümüyle so-
yut olan ve içeriği boş on madde ko-
nusunda en azından bir adım atılsın
da bir öyle teslim olalım derdindedir...
Fakat bu konuda bir türlü adım ata-
mıyorlar. 

Tayyip Erdoğan bir yandan; 

“Türkiye’de artık Kürt sorunu
yoktur, Kürt kardeşlerimin sorunları
vardır. Sanki bu ülkede Kürt soru-
nundan başka bir mesele yok. Yatı-
yorlar, kalkıyorlar bunu konuşu-
yorlar” diyerek Kürt sorununu bir bü-
tün olarak inkar ederken diğer yandan
ise çözüm süreci denilen sürece iliş-
kin düşüncelerini açık olarak ortaya
koymaktadır. 

“Çözüm sürecinin başarıya ulaş-
ması ve bu problemin de Türkiye
gündeminden tümüyle düşmesi, si-
lahsızlanma öncelikli olmak üzere
her şey ona bağlıdır. Silahların terk
edilmesine, toprağa gömülmesine
bağlıdır.”(24 Mart 2015) 

Silahları toprağa gömmeden si-
zinle hiçbir şeyi görüşmeyiz ve tek bir
adım atmayız diyor Erdoğan. 

Erdoğan'ın bu sözlerini Başba-
kan Ahmet Davutoğlu'nun söyledik-
leri de tamamlıyor: 

"Orada, bir ön şart yok. Yani '10
madde konuşulacak, sonra silah bı-
rakma görüşülecek' diye bir husus
yok, silah bırakmanın 'ama'sı ol-
maz. Aksine, silah bırakma iradesi,
çağrısı ve bunun tarihi bir adım ol-
duğu vurgusu var. Daha sonra da 10
madde etrafında Türkiye'nin genel si-
yaseti ile ilgili tartışmalar yapılabi-
leceği, bu on maddenin bu süreçte
önemli olduğu hususu var"
(03.03.2015) 

AKP çok net olarak önce silahla-
rın bırakılmasını, sonra müzakere
edilecek maddelerin görüşülebilece-
ğini ifade etmektedir. Buna karşılık
Kürt milliyetçileri ise silah bırakma-
ya esas olarak karşı olmadıklarını, fa-
kat müzakere yönünde bazı adımla-

rın atılması veya en azından atılaca-
ğı yönünde açıklamaların yapılması-
nı istemekte, beklemektedir. 

Bu konuda Selahattin Demirtaş'ın
söyledikleri oldukça çarpıcıdır: 

"Sonuçta silahlar bırakılacaksa
bunun şartını belirleyecek olan biz de-
ğiliz. Şartsız şurtsuz da silah bırakı-
lacaksa bu bizim itiraz edebileceğimiz
bir durum değil. Kongre toplanacaksa
bunun hiçbir şart gözetilmeksizin
toplanacaksa biz karşı değiliz. Makul
bir yöntemle olması gerektiğini biz
söylüyoruz.” 

Evet, aslında “şartsız şurtsuz da
olsa” silahları bırakmaya hazırlar.
Ancak bu işler böyle olmaz, halkı al-
datacak, ağzına bir parmak bal misali
sürülecek şeylere ihtiyaç vardır! İz-
leme kurulu, on maddenin görüşüle-
ceğinin açıklanması bu anlamda is-
tenmektedir. Çünkü bu istenenlerin de
aslında hiçbir anlamı yoktur. İzleme
kurulu denilen kurul için önce ulus-
lararası bir heyetten söz ediliyordu.
Sonra oligarşi bunu istemeyince bun-
dan da geri adım atılarak oligarşinin
kabul edebileceği, daha önce de etti-
ği “akil insanlar” heyetinden bir grup
insanın izleme heyeti olacağı üzerinde
anlaşmaya varıldı. 

Keza aynı şekilde soyut, içeriği
boş on maddelik bir deklarasyon ha-
zırlandı. Bu deklarasyon ile teslimi-
yet süreci hızlandırılacak ve PKK de
bir kongre toplayarak silahları bıra-
kacaktı... 

Gelinen noktada oligarşi bu atılan
adımları dahi inkara yönelirken Kürt
milliyetçi hareket ise bu noktada tu-
tunmaya çalışmaktadır. Fakat bunu
dahi tutarlı ve kararlı bir şekilde ya-
pabilme iradesinden yoksundur. Ade-
ta yemin billah edercesine silahları ke-
sinlikle bırakacaklarını ama en azın-
dan gelinen en geri noktanın kabul
edileceğini söyleyin demektedirler.
Cemil Bayık izleme kurulu vb. gibi
“mekanizmalar” kurulursa hemen si-
lahı bırakacaklarını söylüyor: 

“Biz çok açık diyoruz ki artık
Kürt sorunu silahla değil, siyasetle çö-
zülmeli. Bunun mekanizmaları geliş-
tirilmeli. 'Eğer bu mekanizmalar
geliştirilirse, biz silahlı mücadeleyi

““Şartsız şurtsuz da silah bırakılacaksa
bu bizim karşı çıkacağımız

bir durum değil”

KÜRT HALKI ASLA 
TESLİM OLMAYACAK!

Tek Yol DevrimTek Yol Devrim
Kürdistan’daKürdistan’da
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sonlandırmaya hazırız' diyoruz. Ama
bu mekanizmalar bir türlü geliştiril-
miyor. Bu mekanizmalar geliştiril-
meden nasıl Kürt sorunu çözülecek?
Nasıl silahlı mücadele son bulacak?"

Silahlı mücadeleyi terk edip düzen
siyaseti içinde yer almaya can atı-
yorlar... 

Sorunun Özü Halkın
İknasıdır! 

Halkların çıkarına ters ve halkla-
ra rağmen bir karar alacak olsa dahi,
hiçbir güç, halkları tümüyle karşısı-
na alarak bunu başaramaz. Bu nedenle
yalan ve demagojiyle halkı yanına
çekmek zorundadır. 

Bugün AKP tarafının da, HDP-
KCK tarafının da en büyük sorunu bu
noktada odaklanmaktadır. 

AKP, oligarşi Kürt milliyetçi ha-
reketine en küçük bir tavizi bile ve-
recek güçte değildir. Bu nedenle bir
yandan emperyalizmin önlerine koy-
duğu “çözüm süreci” denilen sürece
ilişkin bir çalışma yürütmekte ama öte
yandan ise bunu kendi kitlesini ve şo-
ven kesimleri de karşısına almadan
yapmak istemektedir. Kendi iç den-
gelerini ve tarihsel inkarcı politika-
larını bir anda silip bir kenara ata-
mamaktadır. Hele de seçimlerin ön
gününde... Bu güçsüzlük sürekli bir
dediğini ertesi gün inkar etmelerine
yol açmaktadır. Kürt milliyetçi hare-
ketin sıkışmış ve teslimiyete hazır ruh
hali içinde bulunmasını da bu yanıy-
la son noktaya kadar değerlendirme-
ye çalışmaktadırlar. 

Kürt milliyetçi hareket ise oligar-
şiyi teslim olacakları konusunda ikna
etmek için canla başla uğraşırken
öte yandan ise Kürt halkını da ikna et-
mek zorunda olduğunu çok iyi bil-
mektedir. Kürt halkını “izleme he-
yeti”, “müzakere” vb. ile aldatma he-
sapları içine girmektedir. Oligarşinin
bunları dahi yadsıması karşısında ise
çırpınmaktadır. 

Çırpınıyorlar çünkü çok iyi bili-
yorlar ki Kürt halkı şu an yürüyen tes-
limiyet sürecinden oldukça rahatsız-
dır. Sürecin halka bir şey kazandır-
madığını Kürt halkı net olarak gör-

mektedir. Devam edildiği söylenen sü-
rece rağmen halen daha katledilen ve
adalet talepleri hiçbir şekilde karşı-
lanmayan Kürt halkını aldatmak ar-
tık o kadar da kolay olmamaktadır. Bu
da Kürt milliyetçi hareketini fazlasıyla
zora sokmaktadır. 

Bu nedenle, hem teslimiyet süre-
ci için acele edilmesi gerektiğini söy-
lemektedirler. Ve hem de oligarşiyi
Öcalan'ın Newroz mesajında dile ge-
tirdiği “Eşme Ruhu” ile ikna etme-
ye çalışmaktadırlar. 

“Ülkeyi yönetenler barış istemiyor
diye savaş isteyecek halimiz yok” di-
yen Selahattin Demirtaş teslimiyete
kilitlenmiş ruh haliyle oligarşiyi sü-
reci uzatmaması konusunda şu söz-
lerle uyarıyor: 

“Ne kadar hızlı yürütülürse o ka-
dar faydalı olur. Bölgede bir sürü ça-
tışma var, savaş var. Bunlar yeni güç
dengeleri yaratıyor. Bunların hepsi gi-
derek Kürt sorununun çözümünü
Türkiye için de zorlaştırabilir.”

Aman ha uzatmayın süreci, bakın
bölge çok karışık sonra sizin dışınız-
da gelişmeler olur diye korkutuyor oli-
garşiyi! 

Zübeyir Aydar ise Hürriyet’e yap-
tığı açıklamada Öcalan’ın “Eşme
ruhu”na uygun olarak şunları söylü-
yor: 

“Türkiye’yi bölecekler, parçala-
yacaklar paranoyasından herkes bir
yerde sıyrılmak durumundadır. Biz de
bu konuda kendimizi anlatmaya ça-
lışıyoruz. Seçimler yoluyla da bunu
yapıyoruz. HDP bunun için kuruldu.
(...) Biz Türkiye’yi küçültmek değil bü-
yütmek istiyoruz, demokratik ve baş-
kalarına örnek bir ülke olmasını is-
tiyoruz. Böyle bir ülke olduğunda di-
ğer ülkelerdeki Kürt hareketleri de
Türkiye ile birlikte hareket etmek is-
terler. Bundan kimsenin korkmama-
sı lazım. Tarihsel altyapısı da var. Şu
anda birlikte bir bölgesel demokrasi
hareketi olabiliriz."

Sözlerde geçen “demokrasi” de-
magojilerini bir kenara bırakmak ge-
rekir. Sözün özü Osmanlı’da olduğu
gibi Kürtler ile birlikte bölgedeki
tüm ülkeleri yönetebilirsiniz diye Os-
manlı özentili saray soytarısı AKP’nin

iştahı kabartılmaya çalışılıyor.

Sonuç Olarak: 
1- AKP’nin, devletin tüm aşağı-

lamalarına, saldırı ve Kürt sorununu
inkarına rağmen Kürt milliyetçi ha-
reket teslimiyetin devamı için çır-
pınmaktadır. 

2- AKP ve devletin bugünkü süreci
yokuşa süren yaklaşımlarının temel
nedeni kendi güçsüzlükleridir. Bir
yanı seçim öngününde olmaları, diğer
yandan yıllardır sürdürdükleri şove-
nist politikaları nedeniyle rahat ha-
reket edemiyor oluşlarıdır. 

3- AKP bu güçsüzlüğüne rağmen
Kürt milliyetçilerinin teslimiyetçi
ruh hallerini de yakından bildiği için
bunu sonuna kadar kullanmakta ve
hakarete varan aşağılamalarla son
noktaya kadar onları geriletmek için
çaba sarf etmektedir. 

4- Kürt milliyetçi hareket adeta ru-
hunu teslim etmiş durumdadır. Si-
lahları bırakmak için can atıyorlar...
Gelinen noktada bir gün daha fazla si-
lahlı savaşın içinde bulunmayı ken-
dilerine yük olarak görüyorlar. Kürt
halkını ikna etmekte zorlandıkları
için de oligarşiyi en azından gelinen
noktada durması için ikna etmeye ça-
balamaktadırlar. Bir yandan bölgedeki
durum nedeniyle uyarılar yaparken di-
ğer yandan ise “Eşme Ruhu” adı al-
tında Osmanlı damarlarını kabartarak
ikna etme gayreti içine girmektedir-
ler. 

5- Ne oligarşinin manevraları ve
ne de Kürt milliyetçi hareketin tesli-
miyetçi tavrı Kürt halkının emper-
yalizme ve oligarşiye teslimini sağ-
layabilir. Kürt halkı adalet özlemi için-
dedir. Kürt halkı şehitlerinin sorul-
mamış hesabını sormak, kendi ulusal
haklarını sonuna kadar almak ve aç-
lığına yoksulluğuna neden olan bu dü-
zenden kurtulmak istemektedir. Bu-
nun yolu da buna neden olan emper-
yalizm ve oligarşiyle barışmak değil,
savaşmaktır. 

Kürt halkı teslimiyete kilitlenmiş
olanları reddedecek, sarayları oli-
garşiye dar edenlerin kararlılığıyla so-
nuna kadar savaşacak ve halklarını
kendi elleriyle elde edecektir... 

Yürüyüş
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Dergimizin Rojava'yı devrim
olarak görmemesini bir türlü ka-
bullenemeyen,  Atılım Gazetesi ya-
zarlarından Efe Dağlı, 18 Mart 2015 günü, Etkin Haber
Ajansı'nda (ETHA),  “Çekirdek çitlerken Rojava dev-
rimini çekiştirmek?” başlıklı bir yazı yazdı. 

Kürt milliyetçilerinin politikalarına sorgusuz sualsiz
biat edenlerden biri olan Efe Dağlı'nın yazısının başlı-
ğındaki düzeysizlik, yazının başından sonuna kadar
damgasını vurmuş. 

“Dil, düşüncenin ve tercihlerin sözcüsüdür” ya
da “aynasıdır” da diyebiliriz. Politik üslup ve içerikten
uzak, burjuva yazarlarına ve politikacılarına öykünerek
yazılan bu yazı, ideolojik çürümenin dilde yarattığı
yozlaşmayı da açıkça ortaya seriyor. 

Devrim saflarını çoktan terkedenler, düzene koşar
adım gidenler,  Kürt milliyetçilerinden bağımsız tek bir
politikası bile olmayanlar, tam bir ideolojik, politik,
teorik sefalet içinde olanlar kendi gerçeklerini görmeden
Yürüyüş'e “devrim” dersi vermeye kalkıyorlar.  Cephe’nin
mücadelesini, pratiğini sorguluyorlar. Efe Dağlı da, işte
bu ideolojik, politik, teorik sefaletin ortaya çıkardığı
yazar tipidir. Her satırında, keskin devrimci söylemlerin
ardına gizlenen reformist görüşler sırıtıyor.

Yalan, yanlış, hakaret, rekabetçilik ve saldırganlık
üzerine kurulmuş, kavramların içi boşaltılmış bu apolitik,
sığ ve subjektivizm dolu yazı üzerinden Efe Dağlı ile
neyi ve nasıl tartışalım? Dağlı'nın niyeti tartışmak değil
polemik yapmak. Ne yazık ki, sözde ayrı bir siyasi gö-
rüşten olmasına rağmen yazdıkları  Kürt milliyetçilerinin
kötü bir taklididir. Kuleye çıkıp eleştiri adına “sol ve
Kürt karşıtlığı üreten” suçlamasının, “Yürüyüş 6-8
Ekim serhildanında neden yok?”, “Rus emperyaliz-
mine dayanan Esad'ı neden destekliyor?” sorularının,
ucuz suçlamalarının ciddiye alınacak, cevap vermeye
değer bir tarafı yoktur.  

Dağlı; abartı, körlük, sağırlık arasında gidip geliyor.
Kafa kirlenince bütün duyular kirleniyor. Kendilerinin
ve Kürt milliyetçilerinin yaptığı her şeye abartılı değer-
lendirmeler ve misyonlar yüklerken, Cephe’nin yaptık-
larına kör ve sağır kesiliyor.  Böyle yaparak kendinizi
kandırırsınız. Gerçekten biraz samimiyetiniz olsaydı 6-
8 Ekim olayları karşısında neler yaptığımızı bilirdiniz.
Biz Kobani halkı için Avrupa'da ve ülkede, her yerde
eylemler yaptık. Halen Diyarbakır’da tutuklu  insanlarımız
var. 

Kobani eylemlerinden sonra HDP'nin düştüğü durum
şehitlerin kemiklerini sızlatan bir durumdu. AKP  nedamet
getirtti HDP'ye. Bingöl’de polislere yönelik yapılan ey-

lemin failleri diye katledilen 3 kişinin eylemle ilgisinin
olmadığı adli tıp raporlarınca kanıtlandı. İzmir’de bir
HDP’li, faşistler tarafından linç edildi. 6-8 Ekim pro-
testolarında 51 kişi katledildi. Bunlardan 40’ın üzerinde
kişi HDP’liydi. AKP’nin Hak Par ve sivil faşistlerle
gerçekleştirdiği bu katliamların üzeri bizzat Kürt milli-
yetçileri tarafından örtüldü. Eğer birazcık samimiyetiniz
olsaydı Kürt milliyetçilerine neden geri adım attıklarını,
neden susup sineye çektiklerini sorardınız. Ama sora-
mazsınız... Çünkü siz de HDP'den önce “Aman sürece
halel gelmesin, şu barış bir an evvel olsun da nasıl
olursa olsun” diye  onlarca insanın katliamını sineye
çekmeyi onaylayandınız.

Atılım ve ETHA İçin M-L Kavramlar
Tasfiye Sürecinin Kamuflajıdır

M-L literatürdeki kavramları çarpıtmak, kavramlara
kendi durumlarına göre anlamlar yüklemek düzene dö-
nenlerin genel taktiğidir. Atılım da, Etha da böyle
yapıyor. Bizim bildiğimiz ve rehberimiz, sosyalizm
bilimi ve M-L doğrulardır. Bugüne kadar ne yazdıysak
bu perspektifle yazdık. Devrim tespitini de, emperyalizm
ve faşizm tanımını da bu perpektifle ele aldık. Atılım,
Etha ve çevreleri için kavramların anlamı yoktur. M-L
kavramlar ideolojik, politik önderliğini Amerika’nın
yaptığı tasfiye sürecinin üstünü örten kılıftır... 

Biz, Kürt milliyetçilerin peşine takılıp, emperyalist
politikalarına yedeklenip sonra da bunun üstünü
örtmek için Rojava'ya devrim demedik. Demeyeceğiz
de. Çünkü biz emperyalizmle ve işbirlikçi oligarşiyle
işbirliği yapmanın Kürt halkının kurtuluşunu sağlama-
yacağına, Kürt halkının kurtuluşunun emperyalizmle,
oligarşiyle uzlaşmakta değil, Demokratik Halk Dev-
rimi’nde olduğuna inanıyonuz. 

Sınıflar mücadelesinden, devrim deneylerinden, us-
talardan öğrendiğimiz kadarıyla da bir toplumsal hareketin
devrim olabilmesi için tek başına yönetim değişikliği
yetmez diyoruz.  Lenin, Devrim; “Yeni üretim ilişkilerine
uygun düşmeyen ve bu ilişkilerin inşasına yol açtığı
eskimiş siyasal üstyapının, belli bir anda, zor yoluyla
yıkılmasıdır” diyor. 

Devrim; Mevcut iktidarın, aşağıdan yukarıya halk
hareketiyle zora dayalı olarak ele geçirilmesi ve
karşı devrimci güçleri tasfiye ederek, ele geçirilen
bu iktidar vasıtasıyla da yukarıdan aşağıya toplumu,
ekonomisinden siyasal ve sosyal yapısına kadar de-

İDEOLOJİK ÇÜRÜME  VE YOZLAŞMA
ATILIM’IN DİLİNE VURDU

Devrim saflarını çoktan terkedenler, emperyalizmle
barışan Kürt milliyetçilerinden bağımsız tek bir politikası

olmayanlar, ideolojik, politik sefalet içinde olanlar
Yürüyüş'e “devrim” dersi vermeye kalkıyorlar
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ğiştiren ve daha ileri, yeni bir toplumsal üretim iliş-
kisinin, sosyalist üretim ilişkilerinin örgütlenmesi-
dir.

Kürt Halkının Kurtuluşu
Emperyalistlerin Kanatları
Altında Sağlanamaz

Biz; Kürt milliyetçileri ve onların politikalarına biat
edenler gibi umudumuzu emperyalistlere bağlamadık.
“Kürt halkının kaderini ne Amerika ne Avrupa em-
peryalizmi belirleyemez” dedik. Çünkü, emperyalizm
halkların baş düşmanıdır. Emperyalistlerden bugüne
kadar halklara hiçbir hayır gelmemiştir. Kürt halkının
kurtuluşu emperyalistlerin kanatları altında  sağlanamaz,
tam tersine daha fazla bağımlı olunur dedik. Tarihsel,
sosyal tüm gerçekler bu doğruyu işaret ediyor. 

Bundan dolayıdır ki; Amerikan emperyalizminin ka-
natları altında yapılan devrim  değildir dedik ve Kürt
milliyetçileri, bütün oportünist, reformist hareketler
bize karşı “şer” cephesi de oluştursa, tecrit etmeye
çalışsa da, emperyalizm ve oligarşi daha azgın saldırsa
da devrim olmayan gelişmelere, halktan yana olmayan
iktidar değişikliklerine “devrim değildir” demeye
devam edeceğiz.  Bütün Ortadoğu halklarını köleleştirmek
isteyen ABD ve Avrupa emperyalizminin Kürtlere öz-
gürlük bahşedeceğine inanmak basit bir yanılgı değildir.
Milliyetçilik çıkmazının kaçınılmaz sonucudur. 

PKK Başkanlık Konseyi Üyesi Cemil Bayık’ın “Biz
ABD’nin Kürdistan’da, bölgede kendisine göre istikrar
yaratmasına bir şey demiyoruz. Kendi çıkarlarına göre
düzenleme yapabilir...” çağrısı da bu çıkmazın iflasıdır.
Rojava’da, ABD emperyalizminin kanatları altında ya-
şanan gelişmelerin, ne ustaların tanımlarıyla ve bu güne
kadar gerçekleşen devrimlerle  bir ilgisi yoktur. 

Esad iktidarı yıkılarak Amerika’nın yeni-sömür-
geleştirdiği bir Suriye’de Kürtler dahil hiçbir halk
özgür olamaz. Suriye’deki emperyalistlerin ve işbir-
likçilerin politikaları boşa çıkartılmadan Rojava’da
ya da başka bir yerde “devrim”den bahsedilemez.

IŞİD karşıtlığı noktasında bu kez de emperyalistlerden
yardım isteyip onlarla aynı koalisyon içinde yer alabili-
yorlarsa oradan devrim çıkmaz.  Tam tersi tarihsel
olarak büyük bir hezimet, yanılgı ve kara bir leke
kalır geriye.  İşte bu nedenle de devrim değildir Rojava.
“Rojava devrimi” hayalleri görenler gerçeklere gözlerini
kapattıkları sürece emperyalizmin dümen suyunda iler-
lemekten başka bir sonuç alamayacaklardır.

Emperyalizme Karşı Olmadan
M-L ve Devrimci Olunmaz!

Devrim, sosyalistlik, ilericilik, gericilik subjektif ni-
yetlere göre değil nesnel gerçekliklere göre yapılır.
Bütün bunların ölçütleri vardır. Solun sınıflar mücade-
lesindeki yerini ve safını belirleyen belli başlı temel
kıstaslar vardır. Bu kıstasların başında emperyalizme

ve faşizme karşı olmak, emperyalizme ve işbirlikçilerine
karşı savaşmak gelir. Devrim iddiasına, halkın iktidarını
kurma, sosyalizmi inşa etme perspektifine sahip olmak
gelir. Emperyalizme karşı olmadan bırakalım devrimci
olmayı, ilerici , solcu ve demokrat bile olunmaz. Solun
ideolojik-politik tutumuyla durduğu iki cephe vardır:
Devrimci Cephe ve Düzen Cephesi. Bunu belirleyen
emperyalizmin karşısındaki duruş, devrim iddiası, iktidar
perspektifi, yasal particilik ve parlamenter mücadele;
illegal örgütlenme ve silahlı mücadeleye bakıştır. Ve
bugün ülkemiz solu birkaç istisna dışında düzen cephe-
sinde yer almaktadır.

Atılım ve Efe Dağlı; Amerikan işbirlikçiliklerini,
ABD politikalarına yedeklenmelerini 'Rus emperyalizmi'
demagojisiyle kamufle etmeye  çalışıyor. Rojava’da
yaptıkları ABD'ye kara gücü olmaktır. Bunu da devrim
demagojisiyle örtmeye çalışıyorlar.

Bugün  emperyalist politikalardan, emperyalist saldır-
ganlıktan bahsedilecekse o ABD emperyalizmidir. Diğer
emperyalistler ABD emperyalizminden bağımsız düşünü-
lemez. Rusya da aynı emperyalist politikalara karşı kendini
korumanın çabası içindedir.  ABD ve AB emperyalistleri
Ukrayna ile Gürcistan ile NATO ile Rusya'nın burnunun
dibine kadar girmiştir. Ortadoğu'da oynadığı oyunun aynısı
Kafkaslar'da Rusya’ya karşı oynanmaktadır. Amerika’ya
karşı çıkmadan, herhangi bir emperyaliste karşı çıkmak
anti emperyalistlik mümkün değildir. 

Yürüyüş
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Bataklığa Gitmek İstiyorsanız Gidin
Ama Bizi Bataklığınıza Çekemezsiniz!

"Kaynaşmış bir grup halinde, sarp ve zorlu bir
yolda, birbirimizin ellerine sıkı sıkıya sarılmış olarak
ilerliyoruz. Düşman tarafından her yandan sarılmış du-
rumdayız ve bunların ateşi altında hemen hemen hiç
durmadan ilerlemek zorundayız. Özgürce benimsediğimiz
bir kararla, düşmanla savaşmak amacıyla, daha başında
kendimizi tek başına bir grup olarak ayırdığımız için
ve uzlaşma yolu yerine mücadele yolunu seçmiş oldu-
ğumuz için, bizi suçlayan kimselerin bulunduğu yakı-
nımızdaki bataklığa çekilmemek amacıyla birleşmiş
bulunuyoruz. Ve şimdi aramızdan bazıları şöyle bağır-
maya başlıyorlar: Gelin bataklığa gidelim! Ve onları
ayıplamaya başladığımız zaman da, karşılıkları şu
oluyor: Ne geri insanlarsınız! Sizi daha iyi bir yola ça-
ğırma özgürlüğünü bize tanımamaktan utanmıyor mu-
sunuz? Evet beyler! Yalnızca bizi çağırmakta değil, is-
tediğiniz yere, hatta bataklığa bile gitmekte özgürsünüz.
Aslında bize göre sizin gerçek yeriniz bataklıktır, oraya
ulaşmanız için size her türlü yardımı yapmaya da
hazırız. Yeter ki ellerimizi bırakın, yakamıza yapışmayın
ve o büyük özgürlük sözcüğünü kirletmeyin, çünkü
biz de dilediğimiz yere gitmekte "özgürüz", yalnızca
bataklığa karşı değil, yüzlerini bataklığa doğru çevirenlere
karşı da savaşmakta özgürüz! " (Ne Yapmalı?, Vladimir
İlyiç) Lenin 



Düzene Dönenler Devrimcilere 
Düşmanlaşır! Atılım’ın
Cephe Düşmanlığı Bundandır!

Faşizm, emperyalizmin yönetim biçimidir. Faşizm,
tek başına terör, baskı ve zor değildir. Sınıfsal bir kav-
ramdır. Fakat  Ortadoğu’da emperyalist politikalara ye-
deklenmelerinin üstünü örtmek için “DAİŞ faşistleri”di-
yorlar. Faşizme de faşizm dememişlerdir.  Bu cahil,
subjektif niyetlilere neyi anlatalım... nasıl anlatalım...  

DAİŞ gerici bir örgüttür... Katliamcıdır... Çok
şey söylenebilir fakat faşist denemez.  Eğer bir fa-
şizmden bahsedilecekse o Kürt milliyetçi hareketin
uzlaşmaya çalıştığı oligarşidir. Artık düzen içi ke-
simlerin bile AKP faşizminden bahsettiği oligarşi
için faşizm demiyorlar... Demiyorlar çünkü o zaman
faşizme karşı mücadelenin gereğini yapmak gerekir...
O da uzlaşma masası değildir, silahların miadının
dolduğunu ilan etmek değildir...

Faşist AKP  ile uzlaşmayı onaylayan, DAİŞ'e faşist
diyen, ideolojik olarak bu denli sefalet içindeki kuyrukçu
sol ile neyi tartışalım... Faşizmin varlığı silahlı müca-
delenin temelidir, zorunluluğudur. Faşizm derlerse,
silahlı mücadele de demeleri gerekecek. Bundan dolayı
faşizm diyemiyorlar. Kürt milliyetçiliğinin kuyruğuna
takıldıkları yıllardan bu yana, bedel ödemekten kaçan
bir çizgi tutturmaya çalışıyor ve o gün bugün düzene
dönmenin yollarını yapıyorlar. Bunu hem ideolojik hem
de örgütsel olarak da başardılar. Düzene gidişlerini,
Kürt milliyetçilerinin kuyruğuna takılmalarını ve ABD'nin
tasfiyecilik politikalarına destek vermelerini eleştiren
Cephe'ye saldırmaya başladılar. 

Bir yandan emperyalizm ve AKP faşizmi, diğer

yandan tasfiyeci, teslimiyetçi Kürt milliyetçileri ve
onların yedeğindeki reformist-oportünist kesimler Cep-
he’ye karşı düşmanca saldırıya geçtiler. Emperyalizmin
ve AKP faşizminin düşmanlığının nedeni açıktır. Düş-
manlık  sınıfsaldır. Uzlaşmaz çelişkilerdir, sınıf kinidir...
Kürt milliyetçilerinin ve oportünist, reformist solun
Cephe düşmanlığının nedeni ise: ideolojimiz, devrim
stratejimiz ve politikalarımızla doğru siyasi çizgimizdir.
Devrim ve iktidar iddiamızdır, tam bağımsız Türkiye
hedefimizdir. Kuraldır, düzene dönenler önce devrimcilere
saldırırlar. Çünkü devrimciler düzene dönüşlerinin önün-
deki engeldir. 

Faşizmle uzlaşmaya can atan Kürt milliyetçilerinin,
tarihleri boyunca politika üretemeyen, ideolojik-politik
tutumuyla, birkaç istisna dışında düzen cephesinde yer
alan oportünist, reformist solun düzene dönüşlerinin ve
teslimiyetlerinin önündeki en büyük engel Cephe'nin
bu siyasi çizgisi ve mücadelesidir.

HDP ve ona endekslenen ESP başta olmak üzere
oportünist, revizyonist sol  son hızla düzenle arasındaki
ayrımları ortadan kaldırma yolunda. Bizi de kendine
benzetmek istiyor. Saldırıp düşüncelerimizi değiştirmek
istiyor. İşte bakın devrimciler de değişti demek istiyor.
Düşmana mesaj vermek istiyor: Bizimle anlaşın, bakın
biz onlara saldırabiliriz, sizin alamadığınız sonucu biz
alabiliriz, demek istiyor. Saldırdıkça bize ortak eylem
çağrısı yapmak istemesi bundandır... Solu şekilsizleş-
tirmek, bataklığa çevirmek istiyor. Böyle bir ortamda
önlerindeki barikat Cephe. Bunun için saldırıyorlar. 

Lenin'in dediği gibi onlar bataklığa gidiyorlar. Ba-
taklığa gitmelerini istemiyoruz. Eleştirir yardım ederiz.
Ancak bataklığa gitmekte ısrarcılarsa ellerimizi bırak-
malarını isteriz, bataklığa gidişlerini hızlandırırız. 

Amed Bağlar’da, 25 Mart’ta Halkın
Hukuk Bürosu yeni bürolarının açılışını
yaptı. Açılışta Amed Halkın Hukuk
Bürosu adına Av. Behiç AŞÇI bir ko-

nuşma yaptı. Konuşmasında; “ Halkın
Hukuk Bürosu, Devrimci Sol Ana Da-
vası’nda 1980’de başlayan yürüyüşü-
müzle ortaya çıktı. Devrimci Sol Ana

Davası’nın avukat-
lığını yaptı. Örgüt-
lenme zorunluluğu
bu dönemde ortaya
çıktı. Biz sadece
avukatlık yapmı-
yoruz aynı zaman-
da Devrimci Avu-
katlık yapıyoruz.
Dünyada, Türkiye
de ilktir.  Halkın

Hukuk Bürosu Devrimci avu-
katlığa bir avukatla başladı, şu
anda 20 avukat olduk büroları-
mızda, Adalet okulları açıyor
ve bu mücadelede büyüyoruz.
Amed Halkın Hukuk Bürosu

ile beraber 5 Hukuk Büromuz oldu.
Bunun coşkusunu ve sevincini yaşı-
yoruz; bugün de burada Amed de bu
mücadelemizi büyütmek için varız, bu
yüzden ayrıca mutluyuz” dedikten
sonra Halkın Hukuk Bürosu’nun diğer
şubelerinden Av. Oya Aslan ve Av.
Didem Baydar Ünsal’a söz verdi.

Konuşmaların ardından Grup Yo-
rum üyesi Ayfer Rüzgar ve Grup
Yorum Dersim Korosu bir müzik
dinletisi verdiler. Kürtçe, Zazaca
türkü ve halaylarla 2 saat süren prog-
rama 50 kişi katıldı.

Amed Halkın Hukuk Bürosu’nun 
Açılışının Coşkusundayız!

5 Nisan
2015

Yürüyüş

Sayı: 463

31ÇOCUK KATİLLERİNİ AFFETMEYECEĞİZ!



1- ) İşçi sağlığı,
iş güvenliği nedir? 
İş sağlığı, iş güvenliği sadece ta-

nım olarak ele alındığında işçilerin
üretimde bulundukları iş ve iş yeri
koşullarından kaynaklı karşı karşı-
ya kaldıkları bedensel veya ruhsal
olarak yaşadıkları rahatsızlıkların
tespiti ve işçilerin beden ve ruh
sağlığı yanıyla etkileyen bu olumsuz
koşulların ortadan kaldırılması bili-
midir. 

İşçi sağlığı ve iş güvenliği kav-
ramı dünden bugüne hep iş cina-
yetlerinde katledilen işçiler, meslek
hastalıkları ve sakatlanma, zehir-
lenme, kanser vb. şekilde gündeme
gelmiştir. (Bunun sorumlusu tabiki
işçiler değil, işçileri bu koşullarda ça-
lışmaya zorlayan düzendir.)

İşçi sağlığı, iş güvenliği: işçile-
rin, emekçilerin çalıştığı her yerde
sağlıklı, güvenli koşulların yaratıl-
masıdır. Bu durum sözde yarınları
“güvence” altına almıştır. Fakat ne
patronlar, ne de yasa koyucular
(AKP iktidarı) kendi yasalarına bile
uymamakta, işçiler birer, beşer, onar
iş cinayetlerinde katledilmektedirler. 

2- ) Güvenli̇ Çalışma Nedi̇r?
Öncelikle işçilerin bugünü, ya-

rını, emekliliğinin garanti altına
alınmasıdır. Ve böyle durum bu sis-
temde olmadı olmayacaktır da. 

Bugün işçilerin güvenli çalışma
koşulları yoktur. İşten çıkarılma,
Kıdem Tazminatı’nın kaldırılması,
iş cinayetleri, istihdam büroları, se-
falet asgari ücrete 12-14 saat işçile-
rin çalışması, patronların –AKP ik-
tidarının– saldırıları örgütsüzleştir-
me vb. işçilere yönelik saldırıların

bazıları olup, işçiler için
güvenli çalışmanın orta-
dan kalkmasıdır. 

Güvenli çalışma ger-
çek anlamda sadece sosya-
lizm koşullarında sağlana-
bilir. İLO’nun (Uluslar Ara-
sı Çalışma Örgütü) tespit et-
tiği engellenmesi mümkün
olmayan %1’lik “iş kaza-
ları” oranını bile sıfırlaya-

bilmek, tümden ortadan kaldırabil-
mek, sadece ve sadece işçilerin tüm
yönetim ve karar mekanizmaların-
da yer alabildiği sosyalizmde müm-
kün olabilecektir. 

Güvenli ve insan gibi çalışma:
yaşama koşulları, insanı temel alan
sosyalist sistemde vardır ancak. 

3- ) Patronların işçi
sağlığı ve iş güvenliğine
bakışı nedir?

Patronlar (burjuvazi) ağır ça-
lışma koşullarını işçilere dayat-
maları ve bu çalışma koşullarının
sonucunda yaşanan ölümlerden
bire bir sorumlu olduğu için, ön-
celikli olarak her iş cinayetinin de
nedenidirler.

İşçileri karın tokluğuna bile
değil, 895 lira asgari ücrete yani aç-
lık ücretine çalıştırarak ve bir de
hiçbir önlem almadan ölüme mah-
kum eder burjuvazi. Bununla da
kalmaz, bu ağır ve tehlikeli ko-
şulları reddeden, bulundukları iş
kollarında sendikalı olmayı, ör-
gütlenmeyi isteyen emekçileri-iş-
çileri sorgusuz sualsiz işten atar,
emekçilere sınıf kiniyle yaklaşan,
sağlıksız ve güvenliksiz koşullar-
da çalışmayı “uygun’’ gören pat-
ronlardır.

Patronlar bırakalım, işçi sağlı-
ğı-iş güvenliğini, kazanılmış hak-
ları gaspetmek için elinden geleni
yapmaktadırlar. İşçi sağlığı, iş gü-
venliği önlemlerini, sermayenin
sırtında yük olarak görüp, bu yük-
ten kurtulmak için hukukçularını
çalıştırıp devletin önüne yasa tas-
lakları hazırlayıp, sunarlar ve on-
lar (burjuvazi) için iktidarda olan

AKP’de patronların elini güçlen-
diren, işçilere kölece çalışma ko-
şullarını dayatan yasaları bir bir
meclisten geçirir.

İşte patronların ve onlar için ik-
tidar da olan AKP’nin yaklaşımı bu
denli düşmancadır.

4- )Tüm iş kollarında
güvenli çalışmayı
denetleyecek olan
kimdir? Gerçekte kim
denetlemeli ve nasıl?

Denilebilir ki, işçi sağlığı ve iş
güvenliğinin bir bilim dalı olarak
iki temel bilimsel (Tıp ve mühen-
dislik) mensupları olmaları ya-
nıyla, konunun işçilerden sonra en
önemli muhatapları, müdahilleri ve
sorumlularıdırlar.

İşçi sağlığı ve işçi güvenliği ko-
nusu esas olarak işçi sınıfının dev-
rimci işçiler önderliğinde yürütü-
len kararlı mücadeleleri sayesinde
faşizmle yönetilen ülkemizde bel-
li bir düzeye  getirilmiştir.

İşçi sağlığı ve iş güvenliği de-
netimini, devletin görevlendirdiği
(Çalışma Bakanlığı’nın) müfet-
tişler asla yapmamalıdır, ki mü-
fettişler asıl olarak patronun kont-
rolünde “denetimini’’ yapar.

Soma’da bunu somut olarak
gördük. Denetleyen müfettişler
patronlarla yemek yiyip, ceplerini
doldurup (rüşvetle) madene in-
meyip, işçileri dinlemeyip “olum-
lu’’rapor tutmuşlardır. Sonuç 307
madenci katledildi. Soma, tekil
bir örnek değildir. AKP iktidarın-
da işyerlerinin denetlenmemesi
artmıştır.

İşçi sağlığı ve iş güvenliği de-
netimi, başta devrimci sendikacı-
lar ve işçi örgütlülükleriyle hu-
kukçuların yanı sıra o iş kolların-
da çalışan emekçiler tarafından
yapılmalıdır. Bu tür bir denetimle
yaşanacak iş cinayetlerinin en ince
ayrıntısına kadar açığa çıkarılma-
sı, suçluların en ağır cezalara çarp-
tırılması sağlanır. Bu örneklerin ço-
ğalmasıyla iş cinayetlerinin de

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

öğ ren dik le ri mizle güçleneceğiz

BilgiBilgi
güçtürgüçtür
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GÜVENLİ ÇALIŞMA NEDİR?
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azalması sağlanabilir. Fakat bu
düzen bunu yapmamak için ayak
direyecektir. Zira, işçilerin dene-
timinde bir yer istemezler.

5- ) Sendikaların işçi
sağlığı ve iş güvenliğinin
sağlanmasına dair
yaklaşımı nedir?
İşçi sağlığı, iş güvenliği konu-

sundaki suçlular zincirinin önem-
li halkalarından biri de işbirlikçi-
sarı sendikalar patron sendikaları
ve onların yöneticileridir.

Devrimci sendikacılık yapma-
yan, tüm sendika ve sendikacıla-
rın yaklaşımı aynıdır. İşçileri ör-
gütleyerek patronun karşısına kale
gibi dikilip, haklarını çatır çatır al-
masını sağlayan değil, daha çok bi-
riken tepkiyi hafifletip, işçiyi yu-
muşatmak olmuştur pratikleri. İşçi
sağlığı ve iş güvenliği alınmadı-
ğından yaşanan iş cinayetlerinde
patrondan sonra işbirlikçi sarı ve
patron sendikalarında payı vardır.

Bu sendikacılar işçi sağlığı, iş
güvenliği yönetmeliklerini, tüzük-
lerini iş yerlerinde esas olarak uy-
gulatılmasını engelleyen, işverene
yük olarak görülen bu “gereksiz
masraf’’ kalemlerini işçilere ka-
bullendirmeye çalışan, “iyi kötü bir
işimiz var, durduk yere ondanda
mı olalım, işyeri mi kapansın’’ de-
magojileriyle işçileri içerden kuşa-
tan burjuvazinin ajanlarıdır.

Çıkacak, çıkarılmak istenen
yeni yasalar da işçi sınıfının zara-
rına maddeler olduğunu bilmeleri-
ne  rağmen ne işçiyi bilgilendirir
nede yasaya karşı harekete geçirir.

Yaptıkları bir kınama mesajı
yayımlamak bir iki protesto açık-
lamasında bulunmak, oligarşinin
çeşitli güçlerinden örneğin Cum-
hurbaşkanı’ndan medet ummak
veya AİHM’ye gitmekte “tehdit
etmekten ileriye gitmez pratikle-
ri. Çünkü işçilerin hak alma mü-
cadelesi işçilerin bilinçlenmesi,
umurlarında bile değildir. Onların
misyonu, işçileri yönetmek için
sendika koltuğuna oturan patron-

dan farklı değildir.

6- ) Çeşitli yasal
düzenlemelerle güvenli
çalışma koşulları
yaratılabilir mi?

Sömürücüler bir bütün olarak
hiçbir zaman işçi sınıfına  daha in-
sani yaşamı ve çalışma koşulları-
nı bahşetmemişler, işçi sınıfı oluk
oluk akıtılan kanları ve yiten can-
ları pahasına haklarını kazanabil-
miştir. Bugün BM çatısı altında
ILO ( Uluslararası Çalışma Ör-
gütü’nün) yürüttüğü işçi sağlığı ve
iş güvenliği çalışmaları sonucu
oluşturulan esaslar birçok ülkeyi
asgari düzeyde bağlayan sözleş-
meler olarak varlığını sürdür-
mektedir. Bu haklar işçilerin canı
kanı pahasına mücadelesiyle ka-
zanılmıştır.

Oligarşi ve onların bugünkü
temsilcisi AKP iktidarı, işçilerin
yasal meşru tüm haklarını gas-
petmekte, işçileri kölece koşullarda
çalıştırmak istemektedir. Çıkarılan
tüm yasalar bu amaçlıdır.

Uluslararası sözleşmeler, ül-
kemizde de altına imza atılması-
na rağmen uyulmayan, uygulan-
mayan metinlerdir…. İşçi sınıfı ör-
gütlülüğünü güçlendirip kurum-
sallaştırmadığı ve bu örgütlülük-
leriyle haklarını kazanma, koruma,
geliştirme mücadelesini verme-
diği sürece de kurallar, ilkeler,
yasalar kağıt üstünde kalmaya de-
vam edecektir.

Tüm emekçiler, halkların gasp
edilmesine karşı mücadele edip,
yeni haklar kazanmanın mücade-
lesini vermelidir. 

7- ) Güvenli çalışma
koşullarının olmadığı iş
kollarında işçiler ne
yapmalıdır?
İşçilerin ilk yapması gereken

şey çalıştığı iş kolunda hak ihlal-
lerine karşı direnme ve mücadele
etme gücünü kendinde görmesinin

gerçekliğidir. Bu gücü kendinde
gören işçi, adım adım örgütlen-
meyi geliştirebilir. İşyerinde sen-
dika olsun ya da olmasın önemli
olan kendi meşru öz örgütlülüğü-
müzü kurmamızdır. İşçi sınıfı ge-
niş, esnek fakat en kitlesel öz ör-
gütlülükleri olan işçi meclisleri,
işçi komiteleri oluşturulmalı ve
yaygınlaştırmalıdır.

Güvenli çalışma koşullarının
olmadığı iş yerlerinde meclis ör-
gütlülüğümüzü yaratıp, geliştirip
en temel haklarımızı talep ederek
adım atmalıyız. Kazanımlar elde
ettikçe bir adım ilerisi için hareket
etmeli, bizi hiçe sayan patronlar-
dan tüm haklarımızı söke söke al-
malıyız.

8- ) İşçi meclisleri ve
komiteleriyle güvenli
çalışma koşulları
yaratılabilir mi?
İşçi sınıfının devrimci işçilerin

önderlik ettiği örgütlülüklerin mü-
cadelesi dışında güvenli çalışma
koşullarına sahip olabilmesi nere-
deyse imkansızdır.

Bugün iş cinayetlerinin katliam
düzeyine varmış olmasının nedeni
de, bir yandan patronların doymak
bilmez kar hırsı olurken, diğer yan-
dan da işçilerin kendi sağlıklarını,
haklarını ve canlarını koruyabilecek
bir örgütlülüğe sahip olmayışıdır. Ve
bundandır ki, işçiler beşer, onar, yü-
zer katledilmeye devam ediyor…

Bu yüzden yasalar, tüzükler vs.
her ne kadar önemli olsa da daha
önemli olanı ise sadece insanca ça-
lışabilmek için ÖRGÜTLENMEK
zorunda olduğumuz gerçeğidir. İş-
çilerin bir araya gelmesi, işçi mecl-
isleri ve komiteleri aracılığıyla sağ-
lanmalıdır.

İşçi meclislerinde tüm iş kolla-
rında çalışan işçilerin birliği sağla-
narak, işçiler  birbirinden güç alacak
ve patronların hak gaspları karşısında
güçlü bir örgütlülükle durmuş ola-
caktır.

İşçi meclisleri ve komiteleri,
yasalara bağlı kalmadan, kendi meş-
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ruluk bilinciyle örgütlenip, söz ve
karar haklarının olduğu örgütlen-
melerdir.

İşçiler, işçi meclisleri ve komi-
telerinde örgütlenip, her türlü hak
gasplarına vb. karşı mücadele eder-
ken, bu günden kendi kendini yö-
netme bilinci de kazanacaklardır.

Patronlar güvencesiz çalışma
koşullarını örgütsüzlüğümüzden
yararlanarak oluşturmaktadırlar. İşçi
meclisleri ve işçi komiteleriyle ör-
gütlü mücedele edildiği taktirde,
adım adım haklarımızı alarak gü-
venli çalışma koşulları yaratılacak-
tır.

9- ) Devrimci
sendikacıların, işçilerin
güvenli çalışma
koşullarının yaratılması
konusunda yapması
gereken nedir?
İşçi sağlığı, iş güvenliğinin ta-

rımda ya da sanayide, büyük ölçekli
fabrikalarda, küçük işletmelerde,
insana yaraşır bir çalışma ortamı, iş
kolları yaratılması, iş kazalarına,
meslek hastalıklarına, yaralanmalara,
sakatlıklara ve hatta ölümlere yol aç-
masını engelleyecek, çalışmanın,

üretmenin insan yaşamı için vaz-
geçilmez, insan beyninin ve emek
gücünün gelişiminin temel faaliye-
ti olduğunun bilince çıkarıldığı, ül-
kemizin tüm insanlarının insanca ya-
şayabileceği koşulların, kazasız be-
lasız bir çalışma ortamının asli öz-
nesi devrimci işçiler ve devrimci
sendikacılardır. Bu görev onların
omuzlarındadır.

İşçilerin büyük çoğunluğu var
olan yasalardaki haklarının dahi
neler olduğunu bilmiyor. Öncelik-
le bu durumu değiştirmek ve eğiti-
mi işçiler üzerinde süreklileştir-
mek, işçilerin çalıştığı koşulların sağ-
lıksızlığı, güvencesizliğini dikkate
alarak çalışma koşullarının düzel-
tilmesini sağlamak, devrimci sen-
dikacıların görevidir!

Haklarımızın gaspedildiği, her
gün 3-5 işçinin iş cinayetlerinde kat-
ledildiği bir ülkede bu koşulları
değiştirmek için örgütlenmeliyiz.
Devrimci işçilerle tüm alanlarda
mücadeleyi büyütmelidir. Patron-
ların alanlarını daraltmada öncülü-
ğü devrimci sendikacılar, devrimci
işçiler yapmalıdır.

10- ) Bu düzende güvenli
çalışma koşulu olabilir
mi?

Hayır! Bu düzende hiçbir iş ko-
lunda güvenli çalışma koşulu ola-
maz. Çünkü bu düzen insana değil,
paraya, kara dayalı, sömürücü, ada-
letsiz bir düzendir. Bundandır ki bu
düzende insan gibi çalışılması müm-
kün değildir.

Ancak örgütlü mücadelenin ge-
lişip güçlendiği noktalarda güven-
li çalışma koşulları kısmen de olsa
yaratılabilir. O da patronların çok zor
da kaldığı sıkıştığı için, kimi zaman
işçi sağlığı ve iş güvenliği konu-
sunda “esneklik’’ gösterip önlemler
alırlar…

“Güvenli Çalışma’’ patron için
boşa harcanan masraf demek oldu-
ğu için, hiç gündeme gelmesini is-
temezler. Bundandır ki, bu düzen-
de kapitalist tekeller, güvenli çalış-
ma koşullarında işçileri çalıştır-
mazlar..

Güvenli çalışma koşulları, işçi-
lerin, köylülerin, yoksul, emekçi hal-
kın iktidarı olan devrimci halk ikti-
darında mümkün olur ancak. İşçiler,
devrimci halk iktidarı ve sosya-
lizm için, işçi meclislerinde, işçi ko-
mitelerinde örgütlenip, mücadeleyi
büyütüp, insanca yaşayacak koşul-
ları  yaratmalıdır. Bundan başka kur-
tuluş da, güvenli çalışma koşulları
da yoktur!

Kawa'dan Cengiz'e,
Cengiz'den Berkin'e
İsyanı Büyütenlere
Selam Olsun!

Newroz, 21 Mart günü  Anadolu’nun dört
bir yanında kutlandı.

Dersim’de 21 Mart’ta Halk Cepheliler,
Newroz ateşini yakıp sloganlarla programı baş-
lattılar. Davul zurna eşliğinde halk alana gel-
di ve halaylar çekildi. Bu sırada havai fişek-
ler eşliğinde sloganlar atıldı. Ateş başına
toplanan halka Dersim Halk Cephesi’nin
Newroz ile ilgili olan açıklaması okundu.
Açıklamanın ardından sloganlar atılarak ha-
laylar çekildi. Yağan yağmura ve kara rağmen
60 kişinin katıldığı Newroz kutlamaları saat
19.30’ da sonlandırıldı.
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YYozlaştırma 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

8. Bölüm
Çetecilik, yoksul gecekondu semt-

lerinde adeta pıtrak gibi çoğalıyor.
Daha doğru bir ifadeyle çoğaltılıyor.
Tabi ki; birden bire ve nedensiz olarak
ortaya çıkmadı çeteler. Çeteleşmenin,
her tür yozluğun bu kadar hızlı yayıl-
masının bir nedeni ekonomik iken
diğer nedeni kültürel olarak düzenin
bunların propagandasını yaparak özen-
dirmesi ve yönlendirmesidir. İşsiz ve
iş bulma umudu da olmayan gençliğin
en yoğun biçimde bulunduğu en yoksul
semtler, çeteciliğin kendine en uygun
zemini bulduğu yerlerdir. Oligarşi,
"devrimci olacağına mafyacı olsun,
cinsellikten başka bir şey düşünmesin,
kumarbaz olsun" politikasıyla bu ze-
mini değerlendirmekte ve bu semtler-
deki çeteleşmeleri, mafyacılığı adeta
teşvik etmekte ve göz yummaktadır. 

Yaşamın hiç de kolay olmadığı yok-
sul emekçi mahallelerinde, “insan gibi
yaşama koşulları”ndan yoksun bırakılan
insanlar, fakirliğin kıskacı içinde sıkışıp
kalırlar. İş sorundur, çocuklarının karnını
doyurmak sorundur, günlük yaşamı
sürdürmek sorundur. Bu nedenlerden
dolayı da yoksul gecekondu semtleri
oligarşinin her zaman korktuğu, "sosyal
patlama"nın potansiyel merkezleridir.
Bu nedenle de oligarşi, yoksulların is-
yanını engellemek için gecekondulara
yönelik çok yönlü politikalar izler. Bu
"çok yönlülüğün" bir yönü, halkın sin-
dirilmesi, bir diğer yönü ise halkın
yozlaştırılmasıdır. Dolayısıyla bu semt-
lerde, bir yandan saldırı ve baskılar
eksik olmaz diğer yandan da yozlaştırma
politikalarının hepsi uygulanır. 

Çete üyeleri çoğunlukla yoksul halk-
tan insanlardır. Gençler çetelerle düzenin

her türlü kirli işine bulaşır. Çetecilik,
işsiz, horlanan, aşağılanan, yarın gü-
vencesi olmayan, bilinçsiz gençlik ke-
simleri için bir "yaşam tarzı" olarak su-
nulur ve teşvik edilir. Mafyacılara özen-
dirilirler. Mafyacılar gibi giyinen, onlar
gibi konuşan, kendilerine onlar gibi
isimler koyan özentili bir kesim oluştu-
rulur. Mafyacılık televizyon dizilerinden
adeta empoze edilirken, polis tarafından
da bizzat her alanda himaye görür. Maf-
yacılık, kısa yoldan para kazanmanın,
kısa yoldan "güç" olmanın aracıdır ve
bu özellikleri de onu, çaresiz gençlik
için bir çekim merkezi yapar. 

Kısmen ya da tamamen devlet
kontrolüne giren ya da devlet eliyle
kurulan çeteler, kendi adlarına veya
devlet adına sadece gayrı meşru, kirli
işler yapmakla kalmaz, kendi halkına
karşı baskı aracı olarak da kullanılırlar.
Yozlaşmış, halk kültürüne yabancı-
laşmış, çetelerin batağına düşmüş in-
sanlar çeşitli biçimlerde halka zarar
verebilir ve hatta devrimcileri, halkı
hedef alan, devletin tetikçilerine dön-
üştürülebilirler. Linçlerden katliamlara
lüzum! görülen her yerde devreye so-
kulurlar. Yozlaşmanın, çürümenin bir
biçimi olan çeteler ve mafya, aynı za-
manda uyuşturucu, alkol, fuhuş, kumar,
hırsızlık gibi bütün pis işlerle çok ya-
kından  ilgilidirler.

Mafya, Devletin “Rutin 
Dışı”na Çıkan İşlerinde 
Kullandığı Suç 
Örgütlerindendir 

Mafyayı kapitalizm yaratmıştır.
Mafya kapitalizmin gayri meşru ço-
cuğudur. Türkiye’de mafya ve çeteler,

Çeteleşmenin Bir Nedeni
Ekonomik Diğer Nedeni De

Kültürel Yozlaşmadır!

Mafya, Devletin “Rutin Dışı”na
Çıkan İşlerinde Kullandığı Suç

Örgütlerindendir 

Futbol,  Apolitikleştirmenin,
Beyin Yıkamanın, Kısa Yoldan

Köşe Dönmeciliği Empoze
Etmenin Aracıdır 

Futbol Spor Olmaktan,
Taraftarlık Sportmence Takım

Tutmaktan Çıkarılmıştır

Futbol, Hem En Karlı Kumar
Aracıdır, Hem En İyi Kara

Para Aklama Yoludur

İnternet ve Cep Telefonu
Bağımlılığı, Apolitikleşme ve

Yozlaştırma Aracıdır

Kapitalizm İnternet Üzerinden
Tüketim Toplumu Olmayı

Pompalıyor

Dünya Sıralamasında En çok
Facebook Kullanan 2. Şehir
İstanbul; Ülke Amerika
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devletle ve faşist hareketle
hep iç içe olmuş ve devrimci
mücadeleye karşı faşist ha-
reketin silah, para gibi lo-
jistik desteğini sağlamıştır.
Devletin mafya çetelerini
kullanması özellikle 12 Ey-
lül’den sonra olmuştur. 12
Eylül öncesinde devrimci-
lere karşı kullandıkları faşist
katilleri, 12 Eylül’den sonra
mafya içinde istihdam ede-
rek devlet mafyayı da tamamen kendi
denetimi altına almıştır. 

1980’lerin başlarında Çatlılar, Kır-
cılar,  başta Asala örgütü olmak üzere,
daha özel operasyonlarda ve daha
farklı ilişkiler içinde kullanıldılar.
Sonra MHP’liler Özel Timlerde istih-
dam edildi, katliamcılar resmi ünifor-
maya kavuşturuldu. Mafyanın baktığı
çek, senet, uyuşturucu, fuhuş, kumar,
kara para aklama, haraç alma-ihale
alma, verme işleri MHP’li faşistlerden
devşirme mafya çetelerine bizzat devlet
tarafından verildi. Halkı her dönem
sindirmeyi esas alan bir ülkede, baskı
ve terörün resmi, gayri-resmi çeşitli
biçimleri de olacaktır. Demirel’in de-
yimiyle devletin “rutin dışı” işleri hep
olmuştur ve olacaktır.

1996 yılında bir kaza sonucu ortaya
çıkan Susurluk çetesi; en büyük çetenin
ve mafyanın devletin kendisi olduğunu
göstermiştir. Zira içinde askerlerin,
polislerin, mafyacıların, işadamlarının
ve bir kaç bürokratın yer almadığı çete
ve mafya yok gibidir. Devlet nasıl
yasa dışı işleri için mafyayı koruyup,
besliyor ve kullanıyorsa, mafya da
tüm işlerini sürdürmek için devletin
kucağından ayrılmaz. Polisi, savcısı,
bürokratı. Onun koruyucu melekleridir.
İçinde devletin polisinin, askerinin,
MİT’inin, yargıcının, hakiminin, sav-
cısının olmadığı tek bir mafya operas-
yonu yoktur. Oligarşi içi çatışmanın
ve mafya düzeni içindeki pastanın
paylaşımı nedeniyle, devletin mafyaya
yönelik zaman zaman bazı operasyonlar
yapması, mafyanın devletin suç örgütü
olduğu gerçeğini değiştirmez. 

Dünya mafyasının kontrol ettiği
toplam sermayenin 84 trilyon dolar
olduğu ve bunun yüzde 70'inin bütün

pisliklerin kaynağı ABD’nin mafyası
tarafından kontrol edildiği tahmin
ediliyor. 2008 yılında, Türkiye’de
milli geliri 238 milyar dolarken,
yeraltı ekonomisinin büyüklüğü, milli
gelirin dörtte biri, yani 60 milyar
dolar civarındadır.  Görüldüğü gibi,
Türkiye’de de yeraltı ekonomisinin,
yani mafya ekonomisinin geliri ül-
kenin yıllık bütçesi ile yarışır du-
rumdadır. Ve bu yeraltı ekonomisinden
devletin savcısı, hakimi, askeri, polisi,
MİT'i, bakanı, milletvekili, kısacası
devletin bütün bürokrasisi payını alır.
Bu soygun devletle birlikte yapılır. 

Futbol,  
Apolitikleştirmenin, 
Beyin Yıkamanın, Kısa 
Yoldan Köşe Dönmeciliği 
Empoze Etmenin 
Aracıdır 

Kapitalist sistemin acımasız sö-
mürü koşulları altında ekonomik, si-
yasal olarak ezilen, baskılar altında
kıvranan kitleler, iletişim araçları ara-
cılığıyla yoz kültürün bombardımanına
tabi tutulurlar. Futbol da bu bombar-
dıman araçlarından biridir. Emper-
yalizm ve işbirlikçiler için yozlaştırma
politikasının en sonuç alıcı araçla-
rından biri de hiç şüphesiz futboldur.
Futbol, tüm diğer popüler profesyonel
spor dalları gibi, egemenlerin kitleleri
manipüle etme araçlarından biridir.  

Futbol, uzun yıllar boyunca, bir
spor olmaktan öte politik bir araç
olarak kullanılmış, diktatörlerin halk-
ları uyutmak,  kendinden geçirmek
için kullandıkları bir araç olarak
politik bir işlev görmüştür. Aynı za-
manda en popüler spor olan futbolun

geniş kitlelerin ilgisini çekiyor
olmasından dolayı siyasi çe-
kişmelerin de bir alanı ve aracı
olduğunu söyleyebiliriz. Tarih
boyunca bu alanı ve aracı kul-
lanarak iktidar sahipleri ve
adayları, kitleleri kendi siya-
setlerine çekmeye çalışmış-
lardır. Bu nedenle, "futbol sa-
dece futbol değildir" deyimi
gerçekçi bir ifadedir. Porte-
kiz’de cunta şefi faşist diktatör

Salazar’ın meşhur 3 F’sinden biri
futboldur (3 F: Futbol, Fiesta, Fado).
İspanya Diktatörü Franco, "Yüzbin
kişilik bir uyku tulumu yapın" de-
diğinde Bernabeu Stadı inşa edilmiş-
tir.

Futbol, daha tam bir deyişle, bir
kültüre, bir yaşam tarzına dönüşen
“futbolculuk”, kitleleri apolitikleştir-
menin en güçlü aracı durumundadır
bugün. Türkiye gibi yeni sömürge ül-
kelerde futbol hala çok önemli bir
uyutma aracıdır. Ve bu gerçeğin far-
kında olan emperyalizm bu durumdan
alabildiğince yararlanmaktadır. Bu ne-
denle de emperyalizmin uyutma paketi
çerçevesinde futbol, hiçbir zaman sa-
dece futbol değildir. Futbol gazeteleri,
futbol TV'leri, futbol internet siteleri
ile futbol, aynı zamanda diktatör Fran-
co'nun dediği gibi , "Büyük Bir Uyku
Tulumudur". Diğer yandan da futbol
milyon dolarların döndüğü "bacasız
sanayi"dir egemen sınıflar için.

Futbol, tüm dünyada olduğu gibi
ülkemizde de, apolitikleştirme saldı-
rısının başlıca araçlarından biri haline
gelmiştir. Çünkü futbol, en başta, halkı
kendi sorunlarından uzaklaştırmanın
en elverişli araçlarından biridir. Özellikle
12 Eylül sonrasında futbol yozlaştır-
manın en temel araçlarından biri olarak
kullanılmıştır. Futbolla yaratılan kültür
sonucu ortaya çıkan lümpen ve saldır-
gan, milliyetçi, şoven ve hatta ırkçı ti-
poloji, '80 öncesi dönemde kitlelerde
saygınlığı olan sol ve devrimci değerlere
saldırıda da önemli rol oynamıştır. Bir
sektör olarak futbolun kara para aklama,
fuhuş, kumar, şantaj, uyuşturucu ticareti,
silah ticareti, borsa spekülasyonu gibi
konularda sunduğu kolaylık ve yarattığı
cazibe tüm iktidarların ilgisini çekmiştir.
Çünkü bütün iktidarlar kirli ve illegal
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işlerini çaktırmadan yürütebileceği ve
finanse edebileceği böylesi imkân ve
ilişkilere ihtiyaç duyarlar. 12 Eylül
cuntacılarının yaptığı gibi bazı politi-
kaların halka empoze edilmesinde de
futbolun önemi büyüktür. 12 Eylül
döneminin meşhur "ne sağcıyım ne
solcu, futbolcuyum futbolcu" sloga-
nıyla kitlelerin bilincinde yaratılmak
istenen de açıktır.

Futbol Spor 
Olmaktan, Taraftarlık 
Sportmence Takım 
Tutmaktan Çıkarılmıştır

Futbol, yalnız, örgütsüz, kendini
ifade edebileceği bir imkandan, ken-
dini bir kolektifin bir parçası olarak
görebileceği ilişkilerden yoksun halk
kitleleri için bir aidiyet olgusu, bir
kimlik sunar. FB’li, GS’li, BJK’li ol-
mak, artık bir bütünün bir parçası ol-
maktır; öyle algılanması istenir. “Si-
yasetle ilgilenmeyen, sağla-solla işi
olmayan” gençler, halktan insanlar
tuttukları takımın “ölümüne” taraftarı
haline gelirler. 

Tribünleri dolduran taraftar kitle-
sinin bir bölümü, “futbolculuğun”
kelimenin tam anlamıyla yaşam tar-
zına dönüştüğü bir kitledir. Bu kitle
çeşitli şehirlerde, mafyacıların, sivil
faşistlerin denetiminde ve yozlaşmanın
en derin yaşandığı kesimlerden biridir.
Bunlar aracılığıyla körüklenen “Ta-
raftar kavgaları”yla halk arasında
nifak tohumları ekilmektedir. Bu du-
rum zaman zaman burjuvazi tarafın-
dan da “Holiganizm”, “trübün te-
rörü” diyerek güya eleştirilir. Oysa
bu tabloyu bilinçli ve iradi olarak
yaratan kendileridir.

Taraftar grupları çoğun-
lukla yozlaştırma saldırısı-
nın üzerlerinde etkili olduğu
gençlerden oluşmaktadır.
Bu gruplar tarafından çı-
karılan kavgalarda ölümler,
yaralanmalar sıkça günde-
me gelmektedir. Yine bu
gruplara mensup gençler
arasında uyuşturucu ve al-
kol kullanımı da körüklen-
mektedir. Kısacası, artık ne

futbol sadece bir spordur, ne de ta-
raftarlık sadece bir seyircilik konu-
mudur. Futbol, bir diğer yönüyle de,
gençlerimize kısa yoldan köşe dönme
kültürünü empoze etmektedir. Fut-
bolcuların yaşamları, aldıkları astro-
nomik ücretler; yoksul halk çocukları
için futbolu, futbolculuğu cazip hale
getirmektedir. 

Egemenler, futbolu beyin yıkama
ve kitleleri uyutma aracı olarak kul-
lanmayı hedeflerler. Eğer bu hedef-
lerinin dışına çıkan futbol takımı, ta-
raftar grubu veya kulüpler olursa on-
lara karşı da cepheden saldırırlar.
AKP’nin Gezi direnişine katılan Be-
şiktaş Çarşı grubuna yaptığı saldırı
buna sadece küçük bir örnektir. Ayak-
lanma sürecinde, Beşiktaş, Fener-
bahçe, Galatasaray gibi büyük ta-
kımların ilerici demokrat taraftar
grupları da destek vermişti. Bunların
başını da Beşiktaş Çarşı grubu çeki-
yordu. AKP’nin, ayaklanmanın inti-
kamını almak için yürüttüğü saldırı
ve operasyonlardan Beşiktaş Çarşı
grubu da payını aldı. Taraftar grup-
larının evleri basıldı ve tutuklandılar.
AKP hükümeti, bu tür provakatif sal-
dırılarla, halktan yana taraftarın bir-
liğini, beraberliğini bozmaya çalıştı.

Futbol,  Hem En Karlı 
Kumar Aracıdır, Hem 

En İyi Kara Para 
Aklama Yoludur

OECD içindeki Kara Paranın Ak-
lanmasının Önlenmesine İlişkin Mali
Çalışma Grubu (FATF)'ın  hazırladığı
bir rapora göre, sadece Avrupa'da
futbolun yıllık cirosu 20 milyar av-
roya yaklaşmıştır. Yan kollarıyla bir-
likte sektörün dünya genelindeki hac-
mi ise 500 milyar dolara ulaşmıştır.
Bu iştah açıcı pasta nedeniyle şike,
yolsuzluk, vergi kaçakçılığı ve kara
para aklama açısından futbol sektörü
oldukça cazip hale gelmiştir. 

Rapor'a göre sektörde, TV ve spon-
sorluk gelirleri sürekli arttığından,
futbolcuların transfer bedelleri astro-
nomik rakamlara ulaştığından büyük
hacimli para işlemlerinin yapılması
olağan hale gelmiş durumdadır ve bu
da para akışında hileli işlemlerin giz-
lenmesini kolaylaştırmakta, kara para
aklanmasına fırsat tanımaktadır. 

Dünya çapında milyar dolarların
döndüğü devasa bir sektör haline gelen
futbolda şikenin varlığı yeni bir şey
değildir. Futbol, bütün dünyada olduğu
gibi Türkiye’de de mafyanın yeni nüfuz
alanlarından biridir. Mafyanın iki çok
büyük kazancı vardır futboldan. Şikenin
yanı sıra, mafyanın futbol kulüpleriyle
olan ilişkisi ve kulüpler vasıtasıyla
kara paraların aklandığı da çok net bi-
linen gerçeklerdir. Tüm dünyada olduğu
gibi Türkiye'de de büyük futbol ku-
lüplerinin siyasetle ve iktidarlarla  çok
yakından ilişkisi vardır.

Futbol artık spor olmaktan çıkmış
ve egemen sınıfların kitleleri yön-
lendirme, yönetme araçlarından biridir.
Kitleleri yozlaştırarak uyutma araç-

larından biridir. Artık iktidar-
lardan bağımsız bir futbol dü-
şünmek mümkün değildir. Maf-
yadan ve kirli ilişkilerden ba-
ğımsız bir futbol düşünmek
mümkün değildir. AKP faşizmi
de, kendinden önceki iktidarlar
gibi Türkiye futbolu üzerinde
kendisine bağlı siyasi ilişkilerin
hâkim hale gelmesinin temel-
lerini atmıştır. Her alana olduğu
gibi futbola, genel olarak spora
da el atmış ve bu alanları daha
da yozlaştırmıştır. 

Futbolun Avrupa’daki
cirosu 20 milyar Euro,

Dünya genelindeki hacmi
ise 500 milyar dolar 
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- “Dergiye bombalı saldırıyı
DHKP-C üstlendi… Saldırıyı
DHKP-C içerisinde yer alan Halkın
Savunma Birliği isimli örgüt üst-
lendi. Örgütün Sosyal Medya he-
sabından yapılan açıklamada,
‘Adımlar dergisi, katliamları meş-
rulaştırması nedeniyle cezalandı-
rılmıştır. Söylemlerine devam etmesi
halinde eylemlerimiz de devam ede-
cektir’ ” deniyor. (Zaman, 27 Mart
2015 Cuma)

- “Bomba ipe, ip kapıya bağlan-
mış... ‘İBDA-C’ye yakınlığıyla bi-
linen IŞİD yanlısı yayın yapan der-
gideki patlamayı DHKP-C üstlendi.”
(27 Mart 2015 Cuma, Sabah)

- Saldırıda DHKP-C muamma-
sı... Adımlar Dergisi’ne yönelik bom-
balı saldırıyı yasadışı DHKP-C ör-
gütünün üstlendiği iddia edildi. An-
cak İstanbul Valisi Vasip Şahin bu
bilginin teyit edilmediğini açıkladı.”
(27 Mart 2015 Cuma, Akşam)

Yukarıda üç gazeteden aktardı-
ğımız alıntıların tamamı yalan, mak-
satlı uydurma haberlerdir. Partimiz
tarafından eyleme ilişkin ne “Sosyal
medya hesabından” ne de başka
türlü bir üstlenme yapılmamıştır. 

Adımlar Dergisi AKP’nin

güdümünde kontra bir
yayın aracıdır

2014 yılı ekim ayında Kobane’de
IŞİD saldırısına karşı direnen Kürt
halkının direnişinin kırılması için
bizzat AKP tarafından 7 Ekim’de
Adımlar Dergisi’nde “Kurban Bay-
ramı kutlaması” kılıfı altında bir
toplantı yapılmıştı. Toplantıya İBDA-
C, Hüda-Par, BBP, MHP, SP ve
Mustazaf-Der adındaki örgütler ka-
tıldı.  

Toplantıda konuşan, ev sahibi
Adımlar Dergisi Genel Yayın Yö-
netmeni Ali Osman Zor şöyle diyor:
“Şartlar bizi savaşa zorluyor. Savaş
şartları yaklaşıyor, daha sık bir
araya gelmemiz gerek. Gıda sto-
kundan, telaffuz etmediğimiz ama
hepimizin bildiği hazırlıklara kadar
hepsini yapmak zorundayız.”

Adımlar Dergisi Genel Yayın Yö-
netmeni Ali Osman Zor’un aktardı-
ğımız konuşmasından da anlaşılmak-
tadır ki, Adımlar Dergisi sıradan bir
dergi değildir... Bizzat Tayyip Erdo-
ğan tarafından  halka karşı kullanılan
kontraların örgütlendiği halk düşmanı
bir karargahtır...

Sonuç olarak; Adımlar Dergisi
halk düşmanı AKP güdümünde  kont-
ra örgütlenme merkezi olmakla bir-

likte patlayan bombanın örgütümüzle
hiçbir ilgisi yoktur... 

Basında örgütümüzün bombala-
mayı üstlendiğine ilişkin çıkan ha-
berler maksatlı, yalan haberlerdir...
Gerçeklerin üstünü örtmek için uy-
durulmuş haberlerdir... 

Patlayan bomba, Ali Osman
Zor’un 7 Ekim’de yaptıkları toplan-
tıda , “telaffuz etmediğimiz ama he-
pimizin bildiği hazırlıklar” dediği
hazırlıkları yaparken kaza ile ellerinde
patlayan bir bomba veya başka bir
kirli kontra faaliyet sonucu olmuştur.
Kesinlikle örgütümüzle ilgisi yoktur.
...  Bunun üstünü örtmek için sanki
bir eylem yapılmış gibi patlama ör-
gütümüzün üstüne atılmaktadır... 

HALKIMIZ!
THKP-C’den Devrimci Sol’a,

Devrimci Sol’dan DHKP-C’ye 45
yıllık tarihimizde ne yaptıysak sa-
vunduk, ne savunduysak yaptık... 

Adımlar Dergisi bugün için he-
defimiz olacak halk düşmanı bir üs
olmakla birlikte patlayan bomba ile
örgütümüzün hiçbir ilgisi yoktur! 

DEVRİMCİ HALK 
KURTULUŞ CEPHESİ

HALKIMIZA DUYURULUR!
25 Mart 2015 Tarihinde İstanbul Kağıthane’de 

Adımlar Dergisi’nin Bürosunda Patlayan Bombayla 
Örgütümüzün Hiçbir İlgisi Yoktur!

TTarih: 28 Mart 2015                            Açıklama: 443

DEVRİMCİ HALK 
KURTULUŞ CEPHESİ

Basın Bürosu
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15 Mayıs 2014 tarihinde, Soma Katliamı’nı protesto et-
mek amacıyla T.C Büyükelçiliği önünde Dev-Genç'liler ola-
rak yaptığımız eylemde, polisler tarafından işkenceyle göz-
altına alındık, işkence karakolda da devam etti.… Arka-
daşlarımız çıkarıldıkları ilk mahkemelerinde ellerinden kim-
lik ve pasaportları alındı, yurtdışı yasakları konuldu.

Aradan geçen 10 aydan fazla zaman içerisinde, yargı-
lama  başlatılmadı. Bu konuda yapılan tüm girişimlere rağ-
men,  süreç başlatılmadı. Türkiye'yle bağlantımızı keserek
tecrit uygulamak isteyenler, arkadaşlarımızı yalnızlaştırma
politikası uygulamaya çalıştılar… Bu noktada yurtdışı ya-
saklarının, işkencelerin ve sivil takiplerin bizim elimizi ko-
lumuzu bağlamak, korkutmak ve yıldırmak için çok ucuz
politikalar olduğunu göstermek için, ölümden bile çekin-
mediğimizin ispatını pratikte de göstererek, bedenlerimi-
zi bir aylık açlık grevine yatırdık. Grevimizi başlatırken de
söyledik; bizi yıldıramazsınız, korkutamazsınız, sindire-
mezsiniz. Çünkü biz Dev-Genç'liyiz. Çünkü öğretmenle-
rimizden bunu öğrendik…

Direnişimizi mahkemeler önünde sürdürürken bir ta-
raftan da, Kıbrıs’ın tüm şehirlerine ve okullarına bildiri-
lerimizle ve yazılamalarımızla direnişimizi duyurduk.

Direniş büyüdükçe korkan devlet her arkadaşımızın peşi-
ne bir ekip taktı. Evlerimizde, okullarımızda, yurtlarımızda
bizi takip etmeye çalıştılar…

Nitekim uyarı amaçlı yaptığımız 1 aylık dönüşümsüz
açlık grevimizde 30. günün sonuna gelmiştik. Arkadaşla-
rımızla beraber mahkemeler önünde toplanarak ozalitimizi
açtık. Belirli bir kamuoyu oluşturmanın, düşmanın pa-
niklemesine neden olan duruşumuzun onuru ve gururuy-
la açıklamamızı yaptık. Sloganlarımızı attık ve grevimizi
iradi olarak sonlandırdığımızı halkımıza duyurduk. Grevi
sonlandırdıktan sonra mahkemeler önünde halaylar çeke-
rek zafer yürüyüşümüzün coşkulu bir şekilde devam ede-
ceğini gösterdik. Halayımıza katılmak isteyen Kıbrıs
halklarıyla omuz omuza halaylar çektik.

Kıbrıs’ın bağımsızlığına tehdit unsuru olan T.C Büyük-
elçiliği’ne ve K.K.T.C hükümet ve de polisine uyarımızdır.

DEV-GENÇ'lilerin ne denli korkusuz olduğunu gördünüz.
Ölümler bize vız gelir. Halkımızın özgürlüğü için, sosyalizm
için mücadele veren bizlere karşı direnemezsiniz. Sizin bize
dayatmak istedikleriniz, baskılarınız bizi ancak kamçılar.

Ey halk düşmanları korkun bizden, büyüyerek geliyoruz.
Kıbrıs Dev - Genç

Ülkemizde Gençlik

Liseli Dev-Genç'liler Gazi operasyonunu protesto eylemine
katılan ve polisler tarafından kafasına nişan alınarak vurulan De-
niz Genç ile ilgili 27 Mart’ta açıklama yaptı. Açıklamada; “Biz
Liseli Dev-Genç'liyiz ve mücadele ediyoruz. Deniz de bir Li-
seli Dev-Genç’liydi.  Berkin’den aldığımız güçle, onun sapanını
elimize alarak bu ülkedeki adaletsizliğe, zulme karşı duruyoruz,
bu yüzden Berkin gibi hedef alınarak vuruldu Deniz. Bizler Ber-
kin’in katillerini ararken Berkin için adalet mücadelesi verirken
AKP iktidarı Berkin gibi mücadele eden liselileri katletmek is-
tiyor...  Ama ant içiyoruz ki, Berkinler’in mücadelesi bitmeye-
cek. Saldırılara, baskılara, katliamlara rağmen biz liseliler ola-
rak mücadele etmeye devam edeceğiz. Berkinler’i, Denizler’i
size katlettirmeyeceğiz. AKP’nin katil polisleri ne katletme gi-
rişimleriniz ne de yaptığınız işkenceler hesapsız kalmayacak. Biz-
ler Berkin’in yaşıtlarıyız ve sizden hesap soracağız!" denildi.

Bizler Berkin’in Yaşıtlarıyız ve 
Sizden Hesap Soracağız!

Kıbrıs Dev-Genç’lilerin Açlık Grevi Direnişi Zaferi
1 Aylık Dönüşümsüz Açlık Grevini İradi Olarak Bitirdik!

Akdeniz Üniversitesi ÖGB (Özel Güvenlik Birimleri)’
nin artan saldırılarına karşı Cephe Milisleri uyarı amaç-
lı üniversitenin Kültür Girişine ses bombalı pankart astı.

ÖGB'ler, 19 Mart’ta Yürüyüş afişi asan 6 Dev-Genç'li-
ye pervasızca saldırmıştı. Son dönemde artan ÖGB bas-
kı ve işkencelerine uyarı olarak Cephe Milisleri Üniversite
Kültür girişine “Polis İşbirlikçisi ÖGB'yi Uyarıyoruz!
Devrimcilere Saldırmaktan Vazgeç /  DHKC” yazan ses
bombalı pankart astılar.

CEPHE: ÖGB’leri Uyarıyoruz!
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Atanma Hakkımızı İstiyoruz!

Ataması Yapılmayan Öğretmenler Meclisi 29 Mart'ta
atanma hakkı için Taksim, Avcılar ve Kadıköy’de masa
açmaya devam etti. Açılan masalarda 330 bin öğretme-
nin neden atanmadığı ve buna karşı mücadele etmenin zo-
runluluğu anlatıldı.

Bizler liseli öğrenciler
olarak birçok sorunla iç
içe eğitim görüyoruz. Ne-
dir bu sorunlarımız? Dev-
let okulları parasız de-
nildiği halde kayıt za-
manı aldırdıkları onlarca
liralık kırtasiye malze-
meleri, zorunlu olarak
aldırılan kaynak kitap-
lar, kantin ve yemekhane
fiyatlarının pahalı olma-
sı. Not baskısı, disiplin
yönetmelikleri, uygula-
masız, deneysiz, ezberci
eğitim sistemi…  De-
vamsızlık günlerini 20
günden 10 güne düşüre-
rek ve ders geçiş notlarını 45’ten
50’ye çıkararak,  evden okula okul-
dan eve giden, duyarsız, kendinden ve
derslerinden başka bir şeyle ilgilen-
meyen bir gençlik yaratmak amaçla-
nıyor.

Okullarımızda uyuşturucu, yoz-
laşma kol gezmektedir. Sözde, okul-
larda sosyal kulüpler var ancak hiç-
bir sosyal ve kültürel faaliyete yer ve-
rilmiyor. Yurtta kalan arkadaşlarımı-
zın temizlik, yurda giriş çıkış saatle-

ri, hafta sonu izin gibi hakları elle-
rinden alınmaktadır. Hepimiz bu so-
runlardan en az birini mutlaka yaşı-
yoruz. Sorunlarımızı tartışıp çözüm-
ler üreterek alınan kararları pratiğe dö-
kerek aşabiliriz. Bunu da tüm öğren-
ci gençliğin kendi öz örgütlenmesi
olan öğrenci meclislerinde birleşerek
aşabiliriz. Liseli öğrenci meclisleri öğ-
rencilerin tüm sorunları tartıştığı çö-
züm bulduğu tüm katılanların eşit söz
hakkına sahip olduğu; ortak karar alın-
dığı ve kararların yine ortak bir bi-

çimde hayata geçirildiği
yapılardır. İşte bu yüzden
bizler Dersim Liseli Dev-
Genç’liler olarak öğrenci
meclislerini okullarımız-
da kurduk.

Dersim’de öğrenci
meclisleri Atatürk Anado-
lu Lisesi’nde ve Dersim
Anadolu Lisesi’nde kurul-
du. 23 Mart Pazartesi-27
Mart Cuma günleri bo-
yunca çalışmalar yürütül-
dü. Atatürk Anadolu Lise-
si ve Dersim Anadolu Li-
sesi’nde pazartesi günü
okuldaki öğrencilerle öğ-
renci meclisleri hakkında

sohbetler edildi ve okullarda komiteler
kuruldu.  Salı günü basılan bildiriler
iki okulda öğrencilere dağıtıldı ve öğ-
rencilere öğrenci meclislerinin ge-
rekliliği anlatıldı. Toplamda 400 bil-
diri öğrencilere ulaştırıldı. Çarşamba
günü Dersim Anadolu Lisesi’nde öğ-
rencilere anket dağıtıldı. Anketlerde
okullarında gördükleri sorunlardan ilk
üçünün yazılması istendi. Toplamda
Dersim Anadolu Lisesi’nde 70 kişiyle
anket yapıldı. Hak Verilmez Alınır,
Öğrenci Meclisleri İle Kazanılır!

Dersim’de Öğrenci Meclisleri Kuruldu!

Dev-Genç’liler 30 Mart’ta Yıldız Teknik Üniversite-
si'nde Grup Yorum Bağımsız Türkiye Konseri ve okuldaki
ring ücretleri ile ilgili toplantı için çalışma yaptılar. Ye-
mekhane girişinde masa açan Dev-Genç’liler aynı zamanda
inşaat fakültesi önünde de dergi dağıtımı yaptılar. 8 der-
gi öğrencilere ulaştırıldı. Aynı zamanda birçok Grup Yo-
rum pullamalarını okula yapıştıran Dev-Genç’liler afiş ve
el bildiri dağıttılar.

Çalışma sırasında İnşaat Fakültesi önünde Dev-
Genç’liler dergi dağıtımı yaparken Kürt milliyetçi hare-
ketine mensup kişiler derginin kapağını bahane ederek gel-
diler ve 4 kez uzun uzun anlatıldı, söyleyecek birşeyleri
kalmayınca  Dev-Genç’lilere dergi dağıtmaya devam et-
tikleri takdirde müdahalede bulunacakları tehdidinde
bulundular. Dev-Genç’liler de yapılan saldırının karşılı-
ğı olacağını söyleyerek çalışmalarına devam ettiler. Ça-
lışmaya 5 kişi katıldı.

Biga’da Halk Bilim Kültür
Şenliği Düzenlendi

Biga’da Kültür Sarayı’nda 28 Nisan’da Halk Bilim
Kültür Şenliği düzenlendi. Şenlikte halkın kültürünü yan-
sıtan halk oyunları, efelerin baş kaldırısını anlatan zey-
bek, halkın acılarını sevinçlerini anlatan şiirler, bu top-
raklar üzerinde zenginlik olan çeşitli kültürlerin ortak
paydası olan mücadelenin türküleriyle  Grup Gündoğdu
yer aldı.  Ayrıca genel gündemle öğrencileri ele alan ti-
yatro ilgiyle izlendi. Şenliğe 350 kişi katıldı.

Sesimizi Tüm Öğrencilere 
Ulaştıracağız!
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Bu ay Ataması Yapılmayan Öğretmenler Meclisi 28 Mart
günü Köprübaşında basın açıklaması düzenledi.

Ataması yapılmayan Öğretmenler Meclisi adına bir ko-
nuşma yapan Başak Şah, AtamasıYapılmayan Öğretmen-
lerin sorunları ile bugün devlet okullarında, özel okullarda,
dershanelerde çalışan ya da işsiz...
Bütün öğretmenlerin sorunlarının
kaynağının ortak olduğunu örnek-
lendirerek anlattı. Devletin KPSS
gibi şaibeli sınavlarla "yeterlilik" be-
lirlediği, ama yeterlilik vermedik-
lerini de ücretli öğretmen olarak ça-
lıştırmakta sakınca görmediğini,
her yıl, resmi rakamlara göre 120
bin öğretmen ataması yapılması ge-
rekirken, 40 bin gibi komik ra-
kamlarla 'rekor atama' vaatlerinin,
öğretmenlerle dalga geçmek oldu-
ğunu vurgulayarak;  "Sorun, biz-
lerin yetersiz-başarısız olması de-
ğil; sorun, başka alanda fazla atama yapılıp, bizim branşı-

mızda az yapılmasında değil; sorun, 'Milli Eğitim Bakan-
lığı atamak istiyor ama Maliye Bakanlığı bütçe ayırmıyor'da
değil; sorun, 'çok fazla mezun var, ihtiyaç yok' değil... Öğ-
retmen arkadaşlarımız! Sorun bizde değil. Sorun, bizi ay-
rıştıranlarda. Sorun, eğitimi ticarileştirenlerde. Bilinçlice ge-
leceğimizi karartanlarda. Sorun, ‘atanmamışsa, öğretmen
değil’ diyen kafa yapısındadır. " dedi ve ailelerle, öğrenci-
lerle, velilerle ve meslektaşlarıyla Ataması Yapılmayan Öğ-
retmenlerin ve diğer tüm eğitim mağdurlarının milyonlar

olduklarını hatırlata-
rak:"Milyonlarız. Ayrışa-
rak değil, ancak birleşerek
kazanabiliriz.  Eğitim alma,
eğitim verme haktır, en-
gellenemez! Öğretmeniz,
güvenceli çalışmak hakkı-
mızdır! Koşulsuz atama is-
tiyoruz! Köle değil öğret-
meniz! ÜCRETLİ KÖLE
OLMAYACAĞIZ!” diye-
rek açıklamayı bitirdi. Çok
sayıda polisin ablukaya ala-
rak kitleden koparmak, te-
dirgin ederek engellemek

istediği basın açıklaması eylemi sloganlarla tamamlandı..

Yıldız Teknik Üniversitesi:
Dev-Genç'liler, Yıldız Teknik Üni-
versitesi Davutpaşa Kampüsü’nde
Yürüyüş Dergisi dağıtımı yaptılar. 24
Mart ve 26 Mart'ta  10 Yürüyüş Der-
gisi dağıtıldı. Dergi dağıtımı sırasın-
da öğrencilerle ücretsiz ulaşım üzerine
sohbet edildi. Kızıldere çalışması
yapıldı. Toplam 50 adet Kızıldere'ye
çağrı afişleri yapıldı.

Kadıköy: Dev-Genç’liler 21- 22-
23- 24 Mart tarihlerinde stant açtılar.
Kızıldere ve Bağımsız Türkiye kon-
seri çalışmaları yapan Dev-Genç'liler
stantta birçok kişiyle tanıştılar. Masa
önünden geçerken alkışlayıp "Halk
Cephesi destekliyoruz" diyerek des-
tek verenler oldu. Birçok kişi standa
gelip Grup Yorum'un 30. yılda vere-
ceği konseri sordular. Stantta birçok
konser bildirisi dağıtıldı. Çalışmalar
boyunca 105 Yürüyüş Dergisi, 3 tane
"Adımız İsyan", 4 tane "Tarihi Ya-
zanlar Konuşuyor", 4 tane "Onbeşinde
Bir Fidan Umudun Çocuğu Berkin El-

van” kitabı verildi. 26 Mart'ta ise es-
naflara Yürüyüş Dergisi dağıtımı ya-
pan Dev-Genç'liler birçok esnaf ile
sohbet ettiler.  Esnafları Hasan Selim
Gönen Halk Kütüphanesi'ne davet
eden Dev-Genç'lilere pek çok esnaf
geleceğinin sözünü verdi. Ayrıca Kı-
zıldere gidişi de anlatıldı. Çalışmada
65 Yürüyüş Dergisi dağıtıldı.

25 Mart tarihinde, İzmir 9 Eylül
Üniversitesi, Yabancı Diller Fakülte-
si Kampüsü önünde Dev-Genç'liler
masa açtılar. Masada öğrencilere
ON'ları ve Kızıldere'yi anlattılar.
Masa açıldıktan kısa süre sonra,
ÖGB'ler DEV-GENÇ'lilere kimlik
sorarak masanın kaldırılmasını iste-
di. DEV-GENÇ'liler ÖGB'lere keyfi
davrandıklarını örneklerle anlatarak
masayı kaldırmayacaklarını söyledi.
DEV-GENÇ'lilerin direnişi karşısın-
da geri adım atan ÖGB'ler uzaklaştı-
lar. Bir süre sonra masanın etrafını sa-
ran 40 kadar sivil polis DEV-
GENÇ'lileri gözaltına almak için sal-
dırdı. İşkencelerle gözaltına alınan

DEV-GENÇ'liler 4 saat gözaltında
kaldıktan sonra serbest bırakıldılar.

Biz Dev-Genç'liyiz!
Gözaltılar, Tutuklamalar
Bizleri Yıldıramaz!

21 Mart tarihinde AKP'nin işken-
ceci sivil polisleri tarafından gözaltına
alınıp tutuklanan  Dev-Genç'li Volkan
Baran'ın serbest bırakılması için Mer-
sin Üniversitesi'nde yürüyüş ve basın
açıklaması yapıldı. Yürüyüş başla-
madan önce Fen Edebiyat Fakülte-
si'nin duvarına "Volkan Baran Onu-
rumuzdur/Dev-Genç" yazılaması ya-
pıldı. Sloganlarla başlayan yürüyüş
boyunca okul içinde yazılama ve
"Devrimci Tutsaklar Onurumuzdur!
Volkan Baran Serbest Bırakılsın!"
yazılı kuşlamalar yapıldı. Kitleye
ajitasyon çekildi.Daha sonra okula
"Volkan Bakan Serbest Bırakıl-
sın/DEV-GENÇ" pankartı asarak kuş-
lama yaptılar, yürüyüşü sonlandırdı-
lar.

KÖLE OLMAYI DEĞİL,
ÖĞRETMENLİK MESLEĞİMİZİ

İSTİYORUZ!

BİZ DEV-GENÇ'LİYİZ !
UMUDUN SESİNİ HER TARAFA TAŞIYACAĞIZ !
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Sevgili Devrimci Okul Okurları
Merhaba;

Tarihte ilk kez sınıfların ortaya
çıktığı köleci toplumdan bu yana sınıf
savaşları devam ediyor.

Üretim araçlarının hakimiyetini
elinde bulunduran sınıf (ezenler) ile üre-
tici güçler (ezilenler) arasındaki kavga
binyıllardır devam ediyor. 

Egemenliği elinde tutan her sınıf o
dönem hakim olan üretim biçimine ait
olan üretim araçlarını elinde bulundu-
rur.  

Marks şöyle diyor:

'Varlıklarının toplumsal üretimin-
de, insanlar, aralarında, zorunlu, ken-
di iradelerine bağlı olmayan belirli iliş-
kiler kurarlar; bu üretim ilişkileri,
onların maddi üretici güçlerinin belir-
li bir gelişme derecesine tekabül eder.
Bu üretim ilişkilerinin tümü, toplumun
iktisadi yapısını, belirli toplumsal
bilinç şekillerine tekabül eden bir
hukuki ve siyasal üst yapının üzerinde
yükseldiği somut temeli oluşturur.
Maddi hayatın üretim tarzı, genel ola-
rak toplumsal, siyasal ve entelektüel
hayat sürecini koşullandırır. İnsanların
varlığını belirleyen şey bilinçleri değil-
dir: Tam tersine, onların bilinçlerini
belirleyen, toplumsal varlıklarıdır.'
(Seçme Yapıtlar, C-1, syf.609)

Varolan üretim ilişkileri üretici
güçleri geliştirmenin önünde engel
olmaya başladığında o toplumsal
sistem gericileşir. 

Zorunlu uygunluk yasasının bozul-
ması dediğimiz bu süreçte artık üretim
ilişkileri üretici güçlerin gelişiminin
önünde engeldir. 

İşte o zaman üretici güçler (ezilen-
ler) ile üretim araçlarına hakim olan-
lar (egemenler) arasında uzlaşmaz bir
çelişki doğar. Bu çelişkinin üretici güç-
ler lehine çözülmesine devrim denir. 

Tarihin ileriye doğru akışı ve halk-
ların gelişimi için yeni bir üretim tar-

zına geçilmesi gerekir. 

Türk Dil Kurumu
Sözlüğü'nde devrim
"Yerli toplumsal düze-
ni köklü, hızlı ve geniş
kapsamlı olarak nite-
liksel değiştirme ve
yeniden biçimlendir-

me eylemi" olarak tanımlanır. 

Bu tanımdan da anlaşıldığı üzere
devrim eski olanı ortadan kaldırarak
yerine yeni olanı hakim kılar. 

Lenin ise devrim için "Yeni üretim
ilişkilerine uygun düşmeyen ve bu iliş-
kilerin iflasına yol açtığı eskimiş siya-
sal üst yapının bir anda zor yoluyla
yıkılmasıdır" diyor. (Haklıyız
Kazanacağız, Bölüm 11, Emperyalizm
ve Leninist Kesintisiz Devrim)

Bu tanımda da, devrimin zor yoluy-
la yapılacağı gerçeği karşımıza çıkar. 

Üretim araçlarının hakimiyetini
elinde tutan siyasal üst yapı sahipleri
(iktidardaki sınıf, egemenler) ege-
menliklerinden vazgeçmezler. Bu
nedenle de iktidarda oldukları devletin
tüm baskı araçlarıyla yeni üretim biçi-
mini hakim kılmaya çalışanları ezmek
için her türlü yol ve yönteme başvu-
rurlar. 

Burada devreye zor girer. Zora
karşı zor kullanmak kaçınılmaz hale
gelir. Ya eski sömürü biçimini kabul
edip eski üretim biçimi devam eder, ya
da ölüm kalım savaşıyla daha ileri üre-
tim biçimi topluma egemen olur. 

Marks "zor, bir yenisine gebe olan
her eski toplumun ebesidir" derken bu
kaçınılmaz durumdan bahseder. 

Devrimin Determinist
ve Volontarist Yanı 
İnsanlığın tarihsel olarak ileriye

akışı tek tek bireylerin iradelerinden
bağımsız, kendi yasaları içinde geli-
şir. Bu duruma determinist yan denir. 

Tarihsel ya da toplumsal gelişme-
lerin tıpkı doğa olayları gibi maddi
yasalara bağlı olduğu ve toplumsal gidi-
şin insan iradesinden bağımsız geliştiği
gerçeği determinist anlayışın özünü
oluşturur.

Toplumsal olaylara determinist
bakış açısı geliştiren Marksizm mad-
di hayattaki üretim ilişkilerinin ve üre-
tici güçlerin gelişme seyrinin; yaşamın
toplumsal, siyasal ve manevi süreçle-
rinin gelişme seyrinin de genel karak-
terini belirlediğini öngörür. 

Marks bu konuda şöyle diyor:
"Gelişmelerinin belirli bir aşamasın-
da toplumun maddi üretici güçleri, o
zamana kadar içinde hareket ettikleri
mevcut üretim ilişkilerine, ya da bun-
ların hukuki ifadesinden başka bir şey
olmayan mülkiyet ilişkilerine ters
düşerler. Üretici güçlerin gelişmesinin
biçimleri olan bu ilişkiler, onların
engelleri haline gelirler.

O zaman bir toplumsal devrim
çağı başlar." (Seçme Yapıtlar,  C-1, say-
fa 609)

Toplumsal gelişim seyrinin insan
iradesinden bağımsız nesnel yasası, üre-
tim ilişkileriyle üretici güçler arasındaki
Zorunlu Uygunluk Yasası dır. 

Belirli bir üretim tarzının egemen
olduğu her  toplumda üretim ilişkileri
bir yere kadar üretici güçleri geliştirir,
toplumu daha üst bir yaşam düzeyine
çıkarır. Ancak sınıflı toplumlarda öyle
bir noktaya gelinir ki sömürü ve kârın
devam etmesinin zorunluluğu, bu geli-
şimin önünde set oluşturur. Artık üre-
tim ilişkileri üretici güçlerle çelişme-
ye başlamış; zorunlu uygunluk yasası
ile sağlanan uyum bozulmuştur.
Zorunlu uygunluk yasasının bozul-
ması toplumu ileriye götüren üreti-
ci güçlerin gelişiminin engellenmesi
demektir. Bu durum mevcut üretim
ilişkilerinin ve üretim tarzının tasfiye
edilmesini, toplumsal gelişmenin önü-
nü açacak yeni bir üretim tarzının

Ders:Devrim

Çağımız 
proleter 

devrimler 
çağıdır
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egemen hale gelmesini zorun-
lu kılar. Bu Marksist devrim
teorisinin determinist yönüdür. 

Marksizm, insan iradesi-
nin ve eyleminin dönüştürü-
cü etkisinin önemini belirtir. 

Fakat Marksizm, insanla-
rın toplumu dönüştürme ira-
desini ve eylemini, kahra-
manların yarattıkları destan-
lar değil, toplumsal koşullar
üzerinde yükselen toplumsal
gelişmelerin zorunlu itici gücü
olarak değerlendirir. 

Marksist devrim teorisinin
volantarist yanı, sınıfların ira-
desinde ve onların eyleminde
ifadesini bulur. Bu volantarist
yanın öznesi proletarya partisidir.

Marksizmin iradeciliği, mücade-
leyi devrimle sonuçlandıracak devri-
min aşamalarını ve sınıfsal ittifakla-
rını tespit edecek stratejinin unsurla-
rını kapsar.

Determinizm kendiliğindencilik
demek değildir. Bir toplumsal düzen
ne kadar çürürse çürüsün dışarıdan
bir müdahale olmadan yıkılmaz.
Hiçbir alt-üst oluş kendiliğinden
olmaz. Devrimi oluşturan koşullar
olgunlaşmış olsa da iradi müdaha-
le olmadıkça bir dönüşüme uğra-
maz. 

Egemen sınıfın iktidarını korumak
için ezilen sınıfa sürekli müdahalesi
söz konusuyken ezilenlerin iradi
müdahalesi daha bir önem kaza-
nıyor. 

Politik Devrim, Sosyal
Devrim

"Proleterya devrimini unsurlarına
ayırarak incelersek, öncelikle karşımıza
tüm devrimlerin ön şartı olan siyasi ikti-
darın ele geçirilmesi olgusu çıkar. Bu
politik devrimdir. Sosyal devrim ise, ele
geçirilen siyasi iktidar aracılığıyla
sosyal dönüşümün sağlanması, daha
ileri bir üretim biçiminin inşaa edil-
mesidir." (Haklıyız Kazanacağız,
Bölüm 11 Tarihsel ve Siyasal Olarak
Devrim ve Devrimin Yolu) 

Politik devrim, siyasal iktidarın
başka bir sınıf tarafından ele geçi-

rilmesidir. Marksist-Leninist bir dev-
rim için bu yeterli değildir. Üst yapıdaki
bu değişikliğe ek olarak (ki bu olmaz-
sa olmazdır) bir de üretim ilişkilerini
yeniden ve daha ileri bir tarzda değiş-
tirerek alt yapıda sosyalist üretim iliş-
kilerini hakim kılmak gerekir. Alt
yapıdaki bu dönüşüme de sosyal
devrim denir. 

Her Toplumsal Gelişme
Devrim Değildir 

Devrimin tanımına ve gerçekleş-
me koşullarına bilimsel olarak değin-
dik. Bu gerçeklik ortadayken en ufak
bir toplumsal gelişmeye dahi niteli-
ğine bile bakmadan devrim denme-
sinin nedeni nedir? 

Emperyalizmin devrim umudunu
yok edemediği için diğer kavramlar-
da olduğu gibi devrim kavramının da
içini boşaltmaya çalıştığı aşikardır. 

O yüzden de işbirlikçileri üzerin-
den yarattığı ve kimi zaman da ikti-
darlara karşı halkın tepkisini de kul-
lanarak yapılan iktidar değişikliklerini
devrim olarak göstermeye çalışır.
"Turuncu Devrim", "Kadife
Devrimi", "Arap Baharı" vb. kav-
ramlar devrimlerin tarihsel ve top-
lumsal rollerini gizlemeye, asıl anlam-
larını yok etmeye hizmet eder.
Emperyalizmin bu çabası anlaşılırdır.
Çünkü kendi hegemonyasını pekiş-
tirmek ve sömürüsünü süreklileştir-
mek ister. 

Emperyalizmin bu politikası
kendine sol, sosyalist, ilerici,
yurtsever diyenleri de etkisi
altına almıştır. Bu kesimler
günümüzde, yaşanan toplum-
sal olayların sınıfsal niteliğine
bakmadan, kimin çıkarına oldu-
ğunu gözetmeden emperyaliz-
min dediklerine paralel söylem
ve tavır geliştirir konumdadır-
lar. 

Öyle ki sol Romanya'da
hatalarına rağmen sosyalizmi
savunan ve emperyalizme kar-
şı direnen  Çavuşeskuların
emperyalistler tarafından idam
edilmesini alkışlamışlardır. 

"Artık 2010'da Tunus'ta
başlayıp, Mısır, Yemen ve daha bir çok
ülkede irili ufaklı gösteriler kendini gös-
terdi. Halkın talepleri emperyalizmin
ve işbirlikçilerinin beklentilerinin önü-
ne çıktı. Emperyalistler ise bunu daha
önceden hedefledikleri için kendileri-
ne basamak yaptılar. Tunus'ta başla-
yıp ve kimi Arap ülkelerinde yaşananlar
devrim olarak tanımlandı." (Yeni
Kurtuluş, Sayı:5, sayfa: 49) 

Emperyalizmin devrim söylemle-
rine en büyük destek oportünist ve
reformistlerden geldi. Çok geçmeden
yaşanan iktidar değişikliklerinin gerçek
niteliği ortaya çıktı. Ortada ne politik,
ne de sosyal bir devrim vardı. Ortada
olan tek şey halkın düzene olan tepki-
sinin emperyalizmin çıkarları doğrul-
tusunda düzen içi bir iktidar değişikli-
ğiyle eritilmesidir.

Lenin "Çağımız proleter dev-
rimler çağıdır" diyor. 

Bırakalım devrimciliği, ilericiliğin
dahi kıstası emperyalizme karşı olup
olunmamasıdır. 

"21. yüzyıl ayaklanmalar yüzyılı
olacaktır" tespiti emperyalistlere ait-
tir. Bu ayaklanmalara iradi olarak
müdahale ve doğru ideolojik önderlik
sağlanmadığı takdirde düzen içine
çekilerek eritileceklerdir. 

Ezilen sınıfların önündeki görev
emperyalizme ve işbirlikçi iktidarlara
karşı iktidar savaşı vererek devrim
yapmaktır. 

Sevgili okurlar haftaya başka bir
konuda görüşmek üzere hoşça kalın.

Üretim araçlarının hakimiyetini
elinde tutan siyasal üst yapı
sahipleri (iktidardaki sın ıf,

egemenler) egemenliklerinden
vazgeçmezler. Bu nedenle de

iktidarda oldukları devletin tüm
baskı araçlarıyla yeni üretim

biçimini hakim kılmaya çalışanları
ezmek için her türlü yol ve yönteme

başvururlar. 
Burada devreye zor girer. Zora

karşı zor kullanmak kaçın ılmaz hale
gelir. Ya eski sömürü biçimini kabul
edip eski üretim biçimi devam eder,

ya da ölüm kalım savaşıyla daha ileri
üretim biçimi topluma egemen olur. 
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Yürüyüş bizim ideolojimizi, politi-
kalarımızı, faaliyetlerimizi halkımıza
ulaştırdığımız en güçlü propaganda-aji-
tasyon aracımızdır!

Bizim burjuvazi gibi televizyonla-
rımız yok, günlük gazetelerimiz yok.
Dergimiz ve bazı alan yayınları dışında
çok yaygın iletişim araçlarımız yok. 

Burjuvazi 24 saat gazeteleriyle, tel-
evizyonlarıyla ve diğer internet gibi
araçlarıyla halkın beyinlerini teslim
alıyor. Medyayı yalan ve zehir
makinası gibi kullanıyor. Bur-
juvazi iletişim araçlarıyla, di-
zileriyle, spor kanallarıyla, ya-
rışma porgramlarıyla en ücra
köşelere ulaşıyor. Beyinlerin
kıvrımlarına kadar giriyor. 

Bizimse 20 bin basılan bir
dergimiz ve yürüttüğümüz eko-
nomik, demokratik, siyasi mü-
cadelemiz var. 

Burjuvazinin bütün ola-
naklarına rağmen halkın üze-
rindeki etkisi çok sınırlıdır. 

Burjuvazinin gücünün sı-
nırları bizim örgütlü olduğu-
muz yere kadardır. Bizim ör-
gütlü olduğumuz yerde bur-
juvazinin halk üzerindeki etkisi
bitiyor. 

Çünkü biz gerçeklerin mü-
cadelesini veriyoruz, onlar ya-
lanın. Biz adaleti temsil edi-
yoruz onlar adaletsizliği. 

Dergimiz burjuvazinin ya-
lanlarını, çürümüş düzenini
ortaya çıkartan, düşmanla yü-
rütülen ideolojik mücadelemi-
zin en güçlü aracıdır. 

Örgütlü olduğumuz ma-
hallelere bakın. Onyıllardır
devlet bu mahallelere girmeye

çalışıyor. Polis terörü başta olmak
üzere uyuşturucu, hırsızlık, fuhuş,
kumar. Her türlü yozlaştırma araç-
larıyla mahallelerimize girmeye ve
halkımızı zehirlemeye çalışıyor.
Tüm çabasına rağmen başarılı ola-
mıyor. 

İşte bunda bizim en güçlü ara-
cımız dergimizdir. Halkımıza ulaştırılan
her dergi düşmana sıkılmış birer kur-
şundur. Hem de vurduğu yerde düşmanı
bitiren dom dom kurşunudur.

Bizim dergimiz asla  reformistlerin,
oportünistlerin, Kürt milliyetçilerinin
yayın organlarıyla kıyaslanmamalıdır.

Düşmanın en ücra köşelere kadar
giren medya araçlarının yanında 20 bin
satan derginin gücü nedir ki diye dü-
şünmeyin. 

Dergimiz sadece bir dergi değil,
düşmanla girdiğimiz ideolojik- politik

her türlü mücadelede bizim mücadele-
mizi halkla buluşturan aracımızdır. Eko-
nomik, demokratik, silahlı, silahsız tüm
mücadelemizi halkımıza dergimizle
ulaştırıyoruz. 

Dergimizin gücü politikalarımızın
gücüdür. Büyük direnişi düşünün, Güler
Zere kampanyasını düşünün, işçi di-
renişlerini düşünün, Berkin Elvan kam-
panyasını düşünün. Dünyanın öbür
ucunda Atlanta’da bile Berkin Elvan
duvar yazılamaları yapılıyor. Berkin
için adalet isteniyor.

Mücadelemiz, eylemlerimiz, politi-
kalarımız dünyanın öbür ucundaki halk-
ları etkiliyor.

Biz bütün bunları halkımıza ulaştır-
madığımızda eylemlerimizin gücü açığa
çıkmamış olacaktır. Politikalarımız ne
kadar doğru olursa olsun halkla buluş-
madığında  düşmanın yalan ve dema-

gojileri halkımız üzerinde etkili
olacaktır.

Halka ulaştırmadığımız her
dergi  patlamayan kurşun gibi
hiçbir işe yaramaz. 

En son 11 Mart Berkin El-
van için yapılan boykotu dü-
şünün... 

Berkin Elvan’a adalet mü-
cadelemiz “astığım astık, kes-
tiğim kestik” diyen Tayyip Er-
doğan’ın uykularını kaçırıyor. 

11 Mart’taki  boykot 8 ül-
kede, 32 ilde, 13 üniversitede,
14 lisede, bir ilkokulda, İs-
tanbul’un birçok gecekondu
mahallesinde bizzat bizim ira-
demizle örgütlendi. Birçok
yerde ise bizim politikaları-
mızın etkisinde kalan kesimler
tarafından irademiz dışında
yapıldı. 

Yine şunu da gözardı et-
meyin; Berkin için yapılan en
küçük destek bile AKP tarfın-
dan sürgün, soruşturma, göz-
altı, tutuklanma nedeni olurken
bu kadar büyük ve geniş bir
kesim tarafından sahiplenildi. 

Bütün bunlar düşmanın
onca sansürüne rağmen yap-
tıklarımızdır.

Bizim Mahalleden

EKMEK ADALET ÖZGÜRLÜK
İÇİN  YÜRÜYÜŞ OKUYALIM

OKUTALIM

Halka Ulaştırdığınız Her Yürüyüş
Düşmana Sıkılan Kurşundur!
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Şimdi biz bütün bunları dergimizle
halka götürmediğimiz sürece halk üze-
rinde kalıcı bir etkisi olamayacaktır.
Gerçek anlamda düşmana sıkılan bir
kurşuna dönüşmeyecektir. 

Emperyalizmin, oligarşinin, Kürt
milliyetçilerinin, reformizmin, oportü-
nizmin bize karşı kuşatmasını da göz
önüne aldığımızda dergimizin nasıl bir
silah olduğunu görmelisiniz. Bunu et-
kisizleştirmeye hiçbir Cepheli’nin hakkı
olmadığını bilmeliyiz.. 

Çözüm diye Kürt halkının mücade-
lesinin tasfiyesi ve teslimiyet savunu-
luyor. 

Devrim ve sosyalizm kulvarları ter-
kedilip düzen içinde burjuvaziyle uz-
laşmada yarışa girenler teslimiyetlerinin
üstünü sahte “devrim” söylemleriyle
örtmeye çalışıyorlar. 

Kürt milliyetçilerinin ve kuyrukçu-
larının “devrim” diye tartıştıklarına
bakın. Emperyalizmle kol kola dev-
rimden bahsediyorlar. 

At izinin it izine karıştırılarak dev-
rime, sosyalizme en büyük zararların
verilmek istendiği böylesi süreçlerde
dergimiz ideolojik mücadelenin bir aracı
olarak bin kat daha önem kazanmaktadır.  

Sonuç olarak tüm Cephelilerin görevi
her türlü düşmana karşı dergimizi en
etkili  silah olarak kullanmaktır. 

Bunun halkımıza dergimizi daha
çok ulaştırmaktan başka yolu yoktur..
Daha önce bu konuda kararlar al-
mıştık.

2014’ün sonlarına doğru basılan
dergi  sayıları yetmemeye başladı. ve
bütün alanlar ile konuşuldu, tartışıldı
öneriler alındı, dergi sayısı arttırıldı. 

Dergiyi nasıl satmamız gerektiğini
de ele aldık. 

Dergi bizim kitle çalışmasında, ör-
gütlenmede en etkili araçlarımızdan bi-
risidir. 

Eğer dergi satışlarını bu gerçeklik
içinde ele almazsak  dergimiz misyonunu

yerine getirmemiş olur. 
Amacımız tek başına dergi satmak

değil, dergi sattığımız kişileri düzenli
okurumuz haline getirmek ve örgütlü
ilişkiye dönüştürmektir.

Her alan mevcut sattığı dergi sayısını
arttırmak için kademeli olarak önüne
hedefler koydu. 

- Hedeflerimize ulaşmak için her
alan kendi dergi komitelerini kuracak-
tı.

- Dergi dağıtımcılarının sayısını art-
tıracaktık. Bunun için de hedefimiz
dergi okurlarını derigi dağıtımcısı yap-
maktı. 

- Dergi satışında temel yöntemimiz
her alanda kapı çalışması yapmaktı.

- Bulunduğumuz alanda merkezi
yerlerde toplu dergi satışları

- Metro istasyonları, otobüs-dolmuş
durakları gibi halkın kalabalık olduğu
yerlerde masalar açılacaktı. Mahallelerde
pazar yerlerinde dergi satılacaktı.

- Sabit dergi okurlarımızın dergilerini
düzenli ve zamanında verecektik.

- Her okurumuza bir dergi zimmet-
leyip dergi dağıtımcısı haline geritecektik. 

- Okur sayısını arttırmak için daha
önce dergi satmadığımız yeni mahalleler,
sokaklar, caddeler tespit edip yeni yerlere
girecektik. 

Sonuç olarak; Kampanyanın başla-
masıyla birlikte Anadolu dahil bütün
alanlar dergi sayılarını belli oranlarda
arttırdılar.  Her alan belirlediği ilk hedefe
ulaştı diyebiliriz. 

- İkinci hedefler belirlendi ancak
hiçbir alan belirlediği ikinci hedefine
ulaşamadı.. 

Peki neden? 
Nedenini bulmak için yukarıdaki

belirlenen çerçeveyi ne kadar hayata
geçirip geçirmediğimize bakmalıyız.

- Her alan dergi komitelerini kurdu
mu? 

- Dergi dağıtımcılarımızı çoğalttık
mı? 

- Her dergi okurunu dergi dağıtımcısı
yaptık mı? Dergi okurlarımıza bir dergi
zimmetledik mi? 

- Dergi satışı için yeni bölgelere,
mahallelere, caddelere sokaklara girdik
mi? 

- Dergi okurlarımızı örgütlemek için
ne yaptık? 

- Dergi okurlarımızı, halkımızı derği
dağıtımına ne kadar katabildik?

Bu sorulara cevaplarımız olumsuzsa
belirlenen hereflere ulaşmak imkansızdır.
Dergi sayıları mevcut durumun da altına
düşecektir. 

Şimdi tüm alanlar; dergi satışlarını
yeniden ele almalıdır.

Dergimizin gücünü şöyle ölçebiliriz:
Bu haftaki dergimizin kapağı hiçbir ga-
zetenin derginin basamayacağı bir ka-
paktır. AKP’nin bütün medyayı baskı
altına almaya çalıştığı resmi biz kapak
yaptık. 

Bizim kapak yaptığımız resim geç-
tiğimiz hafta boyunca bütün Türkiye’nin
gündemiydi. 77 milyonluk Türkiye Cep-
he’nin adalet savaşçılarının adalet ara-
yışına kilitlendi. 77 milyonun günde-
minde biz vardık, Cephe vardı. 

Tüm Türkiye’nin gündemini oluş-
turan Rehine eylemi ile ilgili bilgiler
sedece bizim dergimizde var. 

Dergimiz 77 milyonun görmek is-
tediği dergidir. 

Ancak dergimizi biz halka ulaştır-
madığımızda halkımız gerçekleri öğre-
nemeyecektir... Burjuva medya her şeyi
istediği gibi çarpıtarak devrimcilerin
canlarını verdiği eylemin gücünü tersine
çevirmeye çalışacaktır. 

Dergimiz düşmanın kara propagan-
dasının önündeki engeldir. 

Düşmanın saldırıları, gözaltılar, tu-
tuklamalar hiçbir gerekçe dergi sayısının
düşmesinin gerekçesi olamaz. 
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İSTANBUL: 
Bayramtepe: Tokat Mahallesi’nde
27 Mart'ta, 2 Liseli Dev-Genç’li Yürüyüş
Dergisi dağıtımı yaptı. Yapılan çalışmada
27 dergi halka ulaştırıldı ve halkla soh-
betler edildi.

Çayan: TAYAD’lı aileler 27 Mart'ta,
umudun sesi Yürüyüş Dergisi’ni kapı
kapı dolaşarak halka ulaştırdılar. Yaklaşık
iki saat süren dergi dağıtımında 37
dergi halka ulaştırıldı. Ayrıca dergi da-
ğıtımı sırasında 300  Grup Yorum’un
12 Nisan’da düzenleyeceği Bağımsız
Türkiye Konseri’nin davetiyesi dağıtı-
larak, konsere çağrı yapıldı.

Gazi: Liseli Dev-Genç’liler 27 Mart'ta,
Gazi Ticaret Lisesi’nde 35 dergiyi li-
selilere ulaştırdılar ve liselilere Yürüyüş
Dergisi’nin gerçekleri yazdığını anlattılar.
Ders saatlerinde okul nöbetçileriyle yü-
rüyüş dergisinin Liseli Dev-Genç bö-
lümünü okuyan Liseli Dev-Genç'liler
öğrencilere adalet mücadelesini anlat-
tılar.

DENİZLİ: Halk Cepheliler ve Dev-
Genç’liler her hafta olduğu gibi Pınar-
kentte’ydi. 26 Mart'ta toplam 4 saatlik
çalışmada 30 Yürüyüş Dergisi ve bir
tane 'On Beşinde Bir Fidan Umudun
Çocuğu Berkin Elvan' kitabı halka ulaş-
tırıldı.

ANKARA - Mamak: Halk Cep-
heliler Mamak’ta 22 Mart'ta, Yürüyüş
dergisinin dağıtımı ve tanıtımını yapıl-
dı.

General Zeki Doğan ve Şirintepe
Mahallesi’nde yapılan toplu çalışmaya
halkın ilgisi yoğundu. Mahalle üzerine
yapılan konuşmalalarla başlayan soh-
betler, ulaşım kampanyası hakkında
bilgi verilerek devam etti. Çalışmaya
12 kişi katıldı. 157 Yürüyüş Dergisi
Mamak halkına ulaştırıldı.

EDİRNE: 29 Mart’ta Dev-Genç’liler
dergi dağıtımı yaptı. İnsanlar Dev-
Genç’lilere sorunlarından bahsederken
bu düzenin çürümüşlüğü üzerine ko-
nuşuldu.

Dev-Genç’liler de Devrimci İşçi

Hareketi çalışmalarından bahsederek
her alanda örgütlenmek gerektiği vur-
gusunu yaptılar. Toplamda 30 dergi
halka ulaştırıldı. 

Ayrıca Grup Yorum konseri için ya-
pılan çalışmalar anlatılarak konsere
destek istendi.

İZMİR: Narlıdere Narbel’de 27
Mart'ta, otobüs durakları halkın ve umu-
dun sesi olan Yürüyüş Dergisi afişleriyle
donatıldı.

Aynı zamanda Yürüyüş Dergisi
halka ulaştırıldı. Yapılan çalışmalarda
15 Yürüyüş Dergisi halka ulaştırıldı. 

Okmeydanı: Ajitasyonlarla, slo-
ganlarla 24 Mart’ta iki saat Okmeydanı
sokaklarında Yürüyüş Dergisi dağıtıldı.
'Baskınlar, gözaltılar, tutuklamalar bizleri
yıldıramayacak!' ajitasyonları çekilerek
dergi dağıtımı yapıldı. Toplamda 40
dergi halka ulaştırıldı.

SİVAS: Merkez Alibaba Mahallesi
ve Ulaş ilçesinde 25 Mart'ta 200 Yürüyüş
Dergisi halka ulaştırıldı.

Dergi dağıtımı sırasında, esnaflarla
oturulup sohbet eşliğinde çay içildi.
Evlere yapılan dağıtımda ise daha sonra
misafir olmak üzere randevulaşıldı.

TEKİRDAĞ:Dev-Genç'liler 27
Mart'ta, Tekirdağ’da Çiftlikönü Mahal-
lesi’nde Yürüyüş Dergisi dağıtımı yaptı.
Yaklaşık 2,5 saat süren dergi dağıtımı
sonunda 25 Yürüyüş Dergisi halka ulaş-
tırıldı. Halkla sohbetler edilip, dergi
dağıtımı bitirildi. Halk, Dev-Genç'lileri
sevgiyle karşıladı.

ANKARA: Devrimci İşçi Hareketi
29 Mart'ta, Seyranbağları’nda çalışma
yaptı. Kapı çalışmasında 20 Yürüyüş
Dergisi, Seyranbağları halkıyla buluştu.
Kapı çalışmasının yanı sıra 150 afiş de
Seyranbağları duvarlarında yer buldu.
Afişler aracılığıyla Seyranbağları’nda
bulunan emekçilere “İşçi Katliamlarına
Karşı İşçi Meclislerinde Birleşelim, Ör-
gütlenelim” çağrısı yapıldı. Yapılan ça-
lışmaya 5 kişi katıldı.

ANTALYA:Halk Cepheliler, her

hafta olduğu gibi 29 Mart’ta Göksu
Mahallesi’nde Yürüyüş Dergisi’nin 461.
sayısının satışını ve tanıtımını yaptılar.
Dergi tanıtımı sırasında Grup Yorum’un
5. Bağımsız Türkiye Konseri’ne çağrı
yapıldı.

ELAZIĞ: Esentepe, Fevzi Çakmak
ve Yıldızbağları mahallelerinde Halk
Cepheliler 30 Mart'ta toplu Yürüyüş
Dergisi dağıtımına çıktı. 200 Yürüyüş
Dergisi halka ulaştırıldı. Ayrıca 400
adet umudun sesi Yürüyüş Dergisi afişi
ve Kızıldere afişleri mahallelerin çeşitli
yerlerine asıldı.

ÇERKEZKÖY:Kızılpınar Ma-
hallesi’nde 29 Mart'ta Yürüyüş Dergisi
dağıtımı yapıldı. Mahalledeki dağıtımda
halkla sohbet edildi. Dergi dağıtımında

halka 100 dergi ulaştırıldı.

GEBZE: Devrimci İşçi Hareketi 30
Mart'ta Çayırova Emek ve İnönü ma-
hallelerinde Yürüyüş Dergisi dağıtımında
33 dergiyi halka ulaştırdı. Ayrıca 3
DİH’linin katıldığı çalışma sonucunda
12 Nisan Grup Yorum Konseri pulla-
rından 200 adet mahalle duvarlarına
ve duraklarına yapıştırıldı. Ayrıca bir
mahallede ve merkezde 5. Bağımsız
Türkiye Konseri’ne çağrı yazılamaları
yapıldı.

BURSA: Kestel, Gemlik ilçeleri,
Panayır ve Teleferik mahallelerinde 24-
27 ve 31 Mart'ta Yürüyüş Dergisi'nin
461. sayısının tanıtımı yapıldı. Panayır
Mahallesi’nde yapılan sohbette geçmiş
dönem AKP’ye oy veren bir kişiyle
sohbet edildi. Halk Cepheliler çözümün
her yerde örgütlenmekten, sömürüye,
adaletsizliğe karşı birlikte mücadele et-
mekten geçtiğini söyleyerek, tek kur-
tuluşun devrimde olduğunu anlattılar.
Dergi tanıtımı sırasında Teleferik Ma-
hallesi’nde 800 adet Kızıldere bildirisi,
400 adet Grup Yorum el ilanı dağıtılır-
ken, 30 adet Grup Yorum konser pulu
asıldı. Mahallelerde tüm esnaf ve iş-
yerlerini gezerek kapıları çalan Halk
Cepheliler Gemlik’te 55, Kestel’de 60,
Panayır’da 30 ve Teleferik’te 40 Yürüyüş
Dergisi’ni halka ulaştırdı.

Her Yürüyüş Okuru Dağıtımcı da Olmalı,
Sesimizi Duyurmalıdır!

Yürüyüş Dergisi dağıtımları İstanbul'un mahalleleri ve Anadolu'da yaygın bir şekilde dağıtılıyor.
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Çalışırken ölen ve sakat kalan iş-
çiler için adalet talebini haykıran
Devrimci İşçi Hareketi her hafta ol-
duğu gibi bu haftada 28 Mart’ta Un-
kapanı SGK önünde oturma eylemine
devam etti.

Baretlerini, önlüklerini giyen
DİH’liler, “Çalışırken Ölen İşçiler
İçin Adalet İstiyoruz” ve “Soma’da
Katledilen İşçileri ve Katillerini Unut-
mayacağız Hesap Soracağız” yazılı
pankartları açarak basın açıklaması
yaptılar. Açıklamada; “ülkemizde ar-
tarak devam eden, AKP iktidarının
ve patronların adına iş kazası dedik-
leri;  gerçekte ise, işçi katliamlarının
hesabını sormak ve adalet talebimizi
haykırmak için buradayız. İşçileri-
mizin ölümü, patronların daha fazla
kar elde etmek için insan hayatını
hiçe saymasıdır” denildi. Açıklamanın
devamında ise, artan işçi ölümleri
sonrası suçunu gizleme telaşına düşen
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan-
lığı’nın “Kamu Spotu”  adıyla ya-
yınlattığı kliplerin içeriğinde ölüm-
lerin işçilerin kendi hatasıymış gibi
gösterilmeye çalışılmasına dikkat çe-
kildi. Eylem daha sonra bir saat süren
oturma eylemi şeklinde sürdü. Bu
esnada yoldan geçenlere bildiriler
dağıtıldı.

Haksızlıklar Branda İle
Gizlenebilir mi?
Nefa Tekstil Patronu
Tek İşçinin Sürdürdüğü
Direnişten Korkuyor!

Haksız yere işten atılan Nefa
Tekstil işçisi Erkan Munar'ın fabrika
önünde çadır açarak direnişe geçmesi
NEFA Tekstil patronunu korkuttu.
Patron direnişin diğer işçiler üzerin-
deki etkisini kırmak amacıyla fabri-
kanın işçilerin giriş çıkış yaptığı ka-
pısını branda ile kapattı. Devrimci
İşçi Hareketi'nin  26 Mart’ta yaptığı
açıklamada patronun korkusunu teşhir
ederek; "Devekuşu misali kapının
branda ile örtülmesi işçilerin direnişi

görmesini, duymasını
engelleyemez. Erkan
Munar uğradığı hak-
sızlığı ‘işe geri dönme
talebi ile’ sürdürdüğü
direnişi ile bertaraf
etmiştir. Erkan'ın ka-
rarlı direnişinin mesajı
işçilere çoktan ulaş-
mıştır. Hiçbir haksız-
lık gizlenemez. Pat-
ronun korkusu bu
haksızlığındandır. Er-
kan Munar'ın kararlı
direnişi işçilerin ve
halkın desteği ile bü-
yümektedir” denildi.

Zaferlerimize Bir Halka
Olarak  Nefa Tekstil
Direnişini Ekleyeceğiz!

Halk Cephesi 23 Şubat'ta NEFA
Tekstil önünde çadır kurarak direnişe
başlayan Erkan Munar'ı 25 Mart'ta
ziyaret etti. Ziyarette Halk Cephesi
adına yapılan açıklamada; “Bu dire-
nişin yanında değiliz, içindeyiz. Çün-
kü bu direniş bizim direnişimizdir.
Bu zaferler bize büyük zaferimizi
armağan edecektir” denildi. Daha
sonra Devrimci İşçi Hareketi adına
yapılan açıklamada "Bu direniş Erkan
Munar ile birlikte DİH'in direnişidir.
DİH tarihi direnişler ve kazanılan
zaferlerle doludur. Zaferlerimize bir
halka olarak da  Nefa Tekstil Dire-
nişini ekleyeceğiz" denildi. Grup Yo-
rum’un da katıldığı ziyarette; Yo-
rum’un şarkılarıyla halaylar çekildi.
Yoldan geçen tır ve kamyon şoförleri
kornalarıyla eyleme destek verdiler.
Ziyarete 20 kişi katıldı.

İkitelli Halk Cephesi NEFA
İşçisi Erkan Munar'ı Ziyaret Etti!

İkitelli Halk Cephesi Esenyurt-
Kıraç'ta çalıştığı tekstil fabrikasında
hiçbir geçerli neden gösterilmeden
işten çıkarılan ve direnişe geçen
Erkan Munar'ın direniş çadırını 25
Mart’ta ziyaret etti. Ziyarette, direnişçi

işçi Erkan Munar'dan direnişi hak-
kında bilgi alındı. Atılan sloganlarla
NEFA işçisi Erkan Munar'ın yalnız
olmadığı haykırıldı. "Emekçi Halayı",
"İnsan Pazarı" türküleriyle halay çe-
kildi. Direniş günlüğüne direnişe iliş-
kin notlar yazıldı, bildirilerden alarak
mahallelerinde dağıtacaklarını ve
emek hırsızı "NEFA TEKSTİL" yet-
kililerini arayacaklarını söyleyerek
ziyareti sonlandırdılar.

Direnen NEFA İşçisine
Polis Saldırısı

29 Mart gece yarısı polis, NEFA
Tekstil’den işten çıkarıldıktan sonra
fabrika önünde çadırıyla direnişe geçen
NEFA işçisi Erkan Munar ve destek
için yanında bulunanlara saldırdı. Di-
reniş çadırını yıktı ve talan etti.

Direnişe tahammülü olmayan
AKP’nin polisi ve NEFA Tekstil pat-
ronuna karşı, direnen işçi Erkan Mu-
nar’ın yanında olalım, direnişe sahip
çıkalım! Saldırıyı protesto etmek için
NEFA Tekstil’i arayalım, direnişin
yanında olduğumuzu, Erkan Munar’ın
yalnız olmadığını gösterelim!…

NEFA Tekstil Telefon: 0 212 886 73 55
NEFA Tekstil Faks: 0 212 886 73 64
Direnen NEFA İşçisi 
Erkan Munar: 0 537 474 85 79

Hiçbiri Kaza Değil, Katliamdır!
Katledilen İşçiler İçin Adalet İstiyoruz!
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 Katledilen İşçiler Hiçbiri Kaza
Değil, Katliamdır! Katledilen
İşçiler İçin Adalet İstiyoruz!

Ankara Devrimci İşçi Hareketi, 27 Mart'ta Kızılay
Alışveriş Merkezi önünde, yaşanan işçi katliamlarıyla
ilgili eylem yaptı. Yapılan açıklamada, şubat ayında işçi
katliamlarıyla katledilen 81 işçi için “katledilen işçiler
için adalet istiyoruz” denilerek adalet talep edildi. Quasar
İnşaat’ta yaşanan işçi katliamı, “işçi sağlığı ve iş
güvenliği” yasası yerine iç güvenlik paketleriyle ilgilenen
faşist AKP iktidarının işçi katliamları karşısındaki du-
yarsızlığı ve Gökdere Köprü Barajı’nda yaşanan işçi
katliamlarındaki hukuksuzluklar yapılan açıklamayla
halka teşhir edildi. Halk yapılan açıklamaya, yağmura
rağmen, ilgi gösterdi. Açıklamaya 12 kişi katıldı.

İş Kazaları Kader Değil Katliamdır 
Buna Karşı Direnelim Hesap Soralım!

Gebze: Devrimci İşçi Hareketi 25 Mart'ta 3 kişinin
katıldığı çalışmada Çayırova, Emek ve İnönü mahallerinde
18 dergi halka ulaştırıldı. Ayrıca halka hafta sonu ger-
çekleştirilecek Kızıldere anması için bilgilendirme yapıldı.
Emek ve İnönü mahallelerinin duvarları 50 adet Kızıldere
anma afişleri ile donatıldı. Ulaştepe ve Köşklü Çeşme
mahallerinde 100 adet Kızıldere anma afişi asıldı.
Yürüyüş Dergisi dağıtımında ulaşılan 3 işçi dergiyi
devamlı takip etmek istediğini dile getirdi.

Gazi: Devrimci İşçi Hareketi, işçi katliamlarına
dikkat çekmek için çalışmalarına devam ediyor. Bu kap-
samda 27 Mart'ta Gazi Mahallesi Sekizevler bölgesinde
bildiri dağıtımı yaptı. Yapılan çalışmada yoldan geçenlere
bildiriler verilirken, kahvehanelere girilerek iş cinayetleri
üzerine sohbetler edildi.

 Yalan Kamu Spotlarıyla İşçi
Katliamlarını Gizleyemezsiniz!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın artan işçi
katliamlarında sorumluluğunu gizlemek için geçtiğimiz
aylarda "iş kazası yoktur" adıyla yayınlatmaya başladığı
kamu spotlarının kaldırılması için Devrimci İşçi Hareketi
,26 Mart'ta RTÜK İstanbul Bölge Başkanlığı binası önünde
basın açıklaması yaptı.

Binanın önünde toplanan DİH'liler, “Kaza Değil Katliam!
Adalet İstiyoruz", "Yalan Kamu Spotları Kaldırılsın", "İşçiyiz
Haklıyız Kazanacağız" sloganlarıyla eyleme başladılar.

Yapılan basın açıklamasında; sadece 2014 yılında 1886,
13 yıllık AKP iktidarı döneminde ise 15.000'e yakın işçinin
katledildiğine dikkat çekilerek, açılan göstermelik davalarda
da gerçek sorumluların yargılanmadığı söylendi. Açıklamanın
devamında, "işçi katliamlarının tek nedeni patronların aç
gözlülüğü olduğu artık gizlenemez bir gerçekken AKP'nin
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kamu spotları aracı-
lığıyla yaşanan ölümlerin işçilerin sorumsuzluğu gibi gös-
termeye çalışması bilinçli, örgütlü bir çabadır. Bizler bu
yayın kaldırılana kadar, gerçek suçlular yargılanıp adalet
sağlanana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz" denildi.

Daha sonra bir heyet RTÜK yetkilileri ile görüşmek üzere
yukarı çıktı. Yapılan görüşmede DİH'liler, bu taraflı kamu
spotunun yayınlanmasına neden izin verildiğini sordular. Al-
dıkları cevapsa, "biliyorsunuz bu kamu spotlarını değerlendiren
diğer partilerin de kontejanından oluşan bir kurul var.
Haklısınız, iyi takip etmişsiniz, gözden kaçmış. Değerlendirmeye
alacağız!" oldu. DİH'liler bu kamu spotlarının kaldırılması
için imza kampanyası başlattıklarını ve yazılı başvurularını
da yapacaklarını söyleyerek görüşmeyi sonlandırdılar.

 Diren Kazova Kooperatifi
Kazaktan Sonra Çorap da
Üretmeye Başladı

Adalı Çorap Fabrikası Diren Kazova Kooperatifi
çatısı altına girerek "sömürüsüz, aracısız ve patronsuz
üretimde ben de varım" dedi. Diren Kazova Kooperatifi
yaptığı açıklamada; "Artık halkımıza yüzde yüz pa-
muktan ucuza kaliteli çorap da ulaştıracağız. Tekstil
dalında tüm esnaflarımızı Diren Kazova Kooperatifi
çatısı altında halk için üretmeye, alternatifi büyütmeye
çağırıyoruz” denildi. 
Sipariş mail adresi:  kazovaiscileri@gmail.com

Kazova Atölyesinin Açılış Çalışmaları
Son Güne Kadar Devam Etti

Yenibosna: Patronsuz Kazova Fabrikası’nın 4 Nisan’da
yapılacak olan açılışı için afişler asıldı. 30 Mart’ta Zafer
Mahallesinde yapılan çalışmada 30 adet afiş asıldı.

Çayan: Kazova Fabrikası’nın açılışı için Çayan
Mahallesi’nde 29 Mart’ta 100 afiş yapıldı.

 Kahvaltıya Davet:
Soma-Kınık Maden İşçileriyle
Dayanışmayı Büyütüyoruz!

Merhaba sevgili dostlar, Soma Maden Katliamı üzerinden
neredeyse 1 yıl geçecek. 307 maden işçisinin katilleri serbest
bırakılırken, Soma maden işçileri örgütlü mücadeleyi büyütmek
ve bu katliamlara son vermek için mücadele ediyor. Onların
seslerini duyurmak ve onlara destek olmak için 3 Mart'ta
ODTÜ’de "İş Cinayetleri ve Güvencesiz Çalıştırma" paneli
düzenledik. Bu panelde sizlerle tanıştık. Panelimizde de be-
lirttiğimiz gibi Soma-Maden işçileri için bir yardım kampanyası
düzenleyeceğiz. Sizlerin de bu kampanyanın bir parçası
olmasını istiyoruz. Soma-Kınık Maden işçileri için neler ya-
pabileceğimizi konuşmak için hep birlikte kahvaltı yapıyoruz.
Sizleri de kahvaltımızda görmek ve yardım kampanyası için
neler yapabileceğimize hep birlikte karar vermek istiyoruz.

Tarih: 5 Nisan 2015 Pazar  
Saat: 10.30 
Yer:  Çarşı Teras- ODTÜ
İletişim: 0535 292 18 13
Ankara Halkın Mühendis Mimarları
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AKP’nin Katilleri Halkın Sahiplenmesi
Karşısında Acizdir!

Halkın Mühendis Mimarları, 26 Mart’ta Avcılar
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde bildiri dağıttılar.
“Halkın Liseli Mühendisleri olalım!” çağrısıyla yapılan
dağıtımda 500 bildiri öğrencilere dağıtıldı. Halkın Mü-
hendis Mimarları aynı zamanda Grup Yorum’un 12 Ni-
san’daki Bakırköy konserinin davetiyelerini dağıtırken
resmi polisler gelerek üzerlerindeki önlükleri çıkarmalarını
dayattı.

Önlüklerini de baretlerini de çıkarmayacaklarını söy-
leyen Halkın Mühendis Mimarlarına bu kez kimlik
sorgusu dayatmaya çalışan AKP’nin katilleri, sivilleri
de yardıma çağırdılar.

“Bizler Halkın Mühendis Mimarlarıyız! Berkin
Elvan’ın katilleri bizi gözaltına almaya çalışıyor. İşte,
AKP’nin "Yeni Türkiye"si, faşizmle yönetilen Türkiye’dir!
Okul önlerinde uyuşturucu satanları kollayanlar, dev-
rimcilere saldırıyor!” şeklinde konuşmalar yapılınca öğ-
renciler Halkın Mühendis Mimarlarını sahiplendiler.
“Merak etmeyin abla biz buradayız” diyen gençler de
polise tepki gösterince AKP’nin katil polisleri geldikleri
gibi geri dönmek durumunda kaldılar.

İntihar Değil Cinayet! 
Japon Mühendisin Katili 
Emperyalizmdir!

Halkın Mühendis Mimarları 29 Mart’ta bir açıklama
yaparak, İzmit Körfez geçişinde yapımı süren asma köp-
rüdeki 'Catwalk' olarak bilinen halatın kopmasından
kendisini sorumlu tutan bir Japon mühendisin intiharının
cinayet olduğunu belirttiler. Açıklamada: 

“51 yaşındaki Kishi Ryoichi 21 Mart 2015 Pazartesi
günü bilek ve boğazını keserek intihar etti…

Türkiye'de daha önce Marmaray tüp geçitleri, 1.
Boğaz Köprüsü, 2. Boğaz Köprüsü, 3. Boğaz Köprüsü,
nükleer santral vb. büyük projeler emperyalist inşaat te-
kelleri tarafından yapılmış veya yapılmaktadır…  Bu
projeler en baştan halkın çıkarlarıyla çelişmektedir, hü-
kümetlerin siyasi ve ekonomik rant amacıyla yaptığı
projelerdir.

Japon mühendis Kishi Ryoichi kendi sınıfının hakları
yerine burjuvazinin haklarını savunmayı ahlaki bir değer
olarak görmüştür. Bu ona öğretilmiş, kanıksatılmıştır.
Fakat gerçekte yaşanan yine bir iş cinayetidir. Bir mes-
lektaşımız patronların, emperyalistlerin kar hırsı uğruna
katledilmiştir. Çünkü Japon meslektaşımızın ahlak algısını
kendi çıkarları için dejenere eden ve sonucunda intihar
etmesine sebep olan da burjuvazidir… İzmit Körfezi’nde
emperyalistler daha fazla para kazansın diye bir köprü

inşaatı yapılmaktadır, bu inşaat sırasında bir halat kop-
muştur. Halatın kopmasından bütünüyle o işi örgütleyen
emperyalizm ve yerli işbirlikçisi AKP hükümeti sorum-
ludur, fakat Japon meslektaşımız bundan kendini sorumlu
tutmuş ve intihar etmiştir ” denildi.  

Anadolu’nun Dört Bir Yanından
Tohum Getirildi!

Halkın Mühendis Mimarları, 28 Mart’ta halk bahçesinin
ilk tohumlarını mahallenin çocuklarıyla birlikte, beraber
hazırladıkları pet şişelere ektiler. Anadolu’nun dört bir
yanından gelen tohumlar (Şenay-Gülsüman Halk Bahçesi,
Marmaris, Yozgat, Çorum ve ODTÜ Ekoloji Toplulu-
ğu’nun göndermiş olduğu organik tohumlar) toprakla
buluşturulup can suları verildi.

Çocuklarla birlikte ekilen biber, patlıcan ve domates
tohumları, fide halini alana kadar bakılmak üzere ailelere
teslim edildi. Haftaya mühendisler, ellerine ulaşan yeni
tohumları ekip, bahçenin hazırlanması için çalışmalara
başlayacak.

İşsizliğe, Düşük Ücretle Güvencesiz
Çalıştırmaya Karşı Mühendis Mimar
Meclislerinde Birleşelim!

Her hafta belediyelerde bildiri ve dergi dağıtımı
yapan Halkın Mühendis Mimarları 26 Mart’ta Bakırköy
ve Avcılar belediyelerinde “İşsizliğe, Düşük Ücretle Gü-
vencesiz Çalıştırmaya Karşı Mühendis Mimar Meclisle-
rinde Birleşelim!” başlıklı  kampanya bildirisi ile “Halk
İçin Mühendislik Mimarlık” dergisinin 3. sayısını mü-
hendis-mimarlara dağıttı. Bire bir görüşmelerle yapılan
dergi ve bildiri dağıtımında 250  bildiri ve 36  dergi mü-
hendis mimarlara ulaştırılırken, mühendis mimarlara
“sorunlarımızı birlikte tartışmak, ortaklaşa çözmek ve
mücadeleyi büyütmek için Mühendis Mimar Meclislerinde
birleşelim” çağrısı yapıldı.

Bizler Halkın Mühendis Mimarlarıyız!
Önlükler de Baretler de Çıkmayacak!
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6. Eyüp Baş Uluslararası
Emperyalist Saldırganlığa Karşı Halk-
ların Birliği Sempozyumu bu sene
Sarıgazi'de yapılıyor. Yine dünyanın
her yerinden onlarca konuşmacının
katılacağı sempozyum 12-18 Nisan
tarihleri arasında gerçekleşecek. Sa-
rıgazi'deki seyircili oturumlar ise 15-
16-17-18 Nisan günlerinde yapılacak.  

Yıllardır uluslararası sempozyum-
larla yurtiçinde ve yurtdışında birçok
devrimci, demokrat, ulusal, islami,
anti-Amerikancı örgütle tartışmalar
yürüttük, ülkelerin mücadeleleri bir-
birleriyle tanıştı, şimdiye kadar bazı
somut ortak işlerde de yer aldık.
2014 yılının Nisan ayında yaklaşık
50 örgütün katıldığı 5.Eyüp Baş
Uluslararası Emperyalist Saldırganlığa
Karşı Halkların Birliği Sempozyu-
mu'nda Anti-Emperyalist Cephe'yi
oluşturma kararı aldık. www.anti-
imperialistfront.org adlı web sitesini
ortak web sitesi olarak kabul ettik
ve Soma, Ukrayna gibi dünyaya mal
olmuş konularda ortak açıklamalar
yaptık. Çeşitli ortak projelerde birlikte
iş örgütledik.  2015 yılı Şubat ayında
Beyrut Sempozyumu'nda dünyanın
her yerinden 100'e yakın delegenin
katılımıyla ortak sonuçlar çıkardık
ve 12-18 Nisan günleri arasında İs-

tanbul'da yapacağımız uluslararası
sempozyumun ön çalışması hazır-
landı.

Program:
12 Nisan Pazar - Bağımsız Türkiye
Konserine katılım
13 Nisan Pazartesi - Politik Gezi - 1
(Mahallelerin ve direniş bölgelerinin
gezilmesi)
14 Nisan Salı - Politik Gezi - 2 (Pro-
jelerin tanıtılması ve gezilmesi)
15 Nisan Çarşamba - Sempozyum
1.Gün (Sarıgazi)
16 Nisan Perşembe - Sempozyum
2.Gün (Sarıgazi)
17 Nisan Cuma - Sempozyum 3.Gün
(Sarıgazi)
18 Nisan Cumartesi - Politik Tartış-
malar ve Eğitim (Konuklarla birlikte
atölye)

Şimdi Artık
Anti-Emperyalist
Cephe'ye Katılarak
Büyütme Zamanı!

12-18 Nisan 2015 tarihleri ara-
sında İstanbul Sarıgazi'de geniş ka-
tılımlı 6. Eyüp Baş Uluslararası Em-
peryalist Saldırganlığa Karşı Halkların
Birliği Sempozyumu'nda buluşacağız
şimdi. Türkiye'den sendika ve kurum
temsilcilerinin de konuşmacı olarak
katılacağı sempozyumda, Venezüella,
Küba gibi ülkelerin büyükelçilikleri

de konuşmalar yapacak. Sempoz-
yumda tartışacağımız başlıklar şun-
lar:

- Anti-Emperyalist Cephe ve Enter-
nasyonalizm
- Emperyalizme Karşı Mücadelede
Biçimler ve Devrimci Şiddet
- Ortadoğu Üzerine (IŞİD, Suriye,
Kobane, Irak, Filistin, Lübnan, Mısır,
Yemen...)
- Latin Amerika Üzerine (Küba, Ve-
nezüella ve diğer ülkelerde yaşanan
gelişmeler)
- Avrupa ve Balkanlar Üzerine (Uk-
rayna, Yunanistan ve İspanya gibi
ülkelerde son durum ve gelişmeler)
- Projeler ve Ülkeler (Devrimci ör-
gütlerin halkla birlikte geliştirmiş
olduğu projelerden örnekler payla-
şılacak)
- Ortak İşler ve Ortak Eylemler (En-
ternasyonal anlamda birlikte hangi
somut adımların atılacağının belir-
lenmesi)
- Sonuç Deklarasyonu’nun Açıklan-
ması

Bu seneki sloganımız ise; Anti-
Emperyalist Cephe'ye Katıl!

Yaşasın Enternasyonalizm!
Yaşasın Halkların Kardeşliği

ve Emperyalizme Karşı Birlikte
Mücadelesi!

Halk Cephesi Uluslararası
İlişkiler Komitesi

Berkin Elvan’ın şehitliğinin birinci yıldönümünde
Cepheliler, Aliağa Cici Sokak’ta korsan eylem yaptılar.
11 Mart’ta Cici Sokak’ta bulunan Belediye Temizlik
İşleri’nden başlayan yürüyüş, Çamlık girişine kadar
devam etti. Yürüyüş sırasında “Umudun Adı DHKP-
C”, “Berkin Elvan Ölümsüzdür”, “Umudun Çocuğu
Berkin Elvan” sloganları atıldı. Daha sonra Çamlık gi-
rişinde ateş yakıldı. Bir süre burada kalındıktan sonra
eylem iradi olarak bitirildi. Eyleme 12 kişi katıldı.

DUYURU

Anti-Emperyalist Cephe'yi Kuruyoruz
Anti-Emperyalist Cephe'ye Katıl!

İzmir Aliağa Cici Sokak'ta bulunan Beş Kardeşler
Cemevi’nde 28 Mart'ta F Tipi Film'in gösterimi yapıldı.
Film öncesi mahalleye dair sohbetler yapıldı, çaylar
içildi. Film günlerinin tekrarlanması istendi.  35 kişinin
katıldığı film teknik bir sorundan kaynaklı sonlandırıldı.
Daha sonra “Umudun Çocuğu Berkin Elvan” filminin
gösterimine geçildi. Sık sık film gösteriminin yapılacağı
anlatılarak program bitirildi.

Aliağa'd a F Tip i Fi lm 
Gös te r imi

Kızıl Fularlılar Aliağa’da
Umudun Adını Haykırdılar!



Geçtiğimiz günlerde Berkin Elvan
ile ilgili olarak hazırladıkları videonun
ardından bazı köşe yazarları ve ba-
sının saldırısına uğrayan sanatçılar
konu ile ilgili olarak suç duyurusunda
bulunacaklarını ilan ettiler.

26 Mart tarihinde, Baro Kültür
Merkezi'nde  bir basın toplantısı dü-
zenleyen Sanat Meclisi; hazırlanan
videoda Berkin Elvan'ı vuranların
bulunmasını ve cezalandırılmasını
istediklerini fakat bazı köşe yazarları,
basın ve kişiler tarafından saldırıya
uğradıklarını, gerçeklerin manipüle
edildiğini, hakaret ve iftiraya uğra-
dıklarını ifade ettiler.

Bu duruma karşı "hakaret", "kü-
für", "tehdit", "iftira atmak" ve "halkı
kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından
suç duyurusunda bulunacaklarını
ifade ettiler.

"Aralarında Ankara Büyükşehir
Belediye Başkanı İ. Melih Gökçek,
Haşmet Babaoğlu, Sabah, Akşam,
Akit, Takvim, Yeni Şafak ve Beyaz

TV’nin de olduğu, ilgili tüm kişi ve
basın kuruluşları hakkında suç du-
yurusunda bulunuyoruz" diyen Sanat
Meclisi’nden sanatçılar susmayacak-
larını, demokrasi mücadelesi çerçe-
vesinde hareket ettiklerini, Berkin
ile ilgili adalet taleplerinin devam
ettiğini belirttiler.

Basın toplantısına katılan ve sa-
natçıların avukatlığını yapacak olan
Av. Ebru Timtik, basında yazılanlarla
amaçlananın asıl sorudan, "Berkin
Elvan'ın katilleri bulunmalı mıdır
bulunmamalı mıdır" sorusundan uzak-
laştırmak olduğunu ifade etti. "Asıl
soru, 14 yaşında bir çocuğu gaz kap-
sülü ile kafasından vurmak suç mudur,
değil midir ya da bu duruma sessiz
kalacak mıyız, kalmayacak mıyız"
sorularının olduğunu ifade etti. "Biz
bu sürecin takipçisi olacağız, dün
Ahmet Kaya'ya, Yılmaz Güney'e ya-
pılanların bugün sanatçılarımıza ya-
pılmasına sessiz kalamayız" diyen
Timtik "Müvekkillerimiz ile birlikte

biz de sessiz kalmayacak ve takipçisi
olacağız" sözleriyle konuşmasını bi-
tirdi.

SANAT MECLİSİ
Müjde Ar, Müjdat Gezen, 

Ferhan Şensoy, Cahit Berkay,
Levent Üzümcü, Tarık Akan,

Grup Yorum, Şevval Sam, 
Zuhal Olcay, Hasibe Eren, 

Mehmet Esen, Hüseyin Turan,
Engin Alkan, 

Bülent Emrah Parlak, 
Mustafa Altıoklar, Zafer Diper,

Enver Aysever, Tayfun Talipoğlu,
Sinan Tuzcu, Dolunay Soysert,
Pelin Batu, Ataol Behramoğlu,
Lale Mansur, İbrahim Karaca,

Barış Güney, Efkan Şeşen, 
Mehmet Esatoğlu, Hamit Demir,

Hilmi Yarayıcı, Ayla Yılmaz, 
Mikail Değirmencioğlu, 

Osman Genç,  Orhan Gökdemir,
Mazlum Çimen.

İstanbul;
TAYAD’lı aileler 23 Mart tarihinde, Mecidiyeköy AKP ilçe

binası önünde basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasında;
tutsakların yalnız olmadığını, TAYAD’lı ailelerin tutsaklarımızın
her zaman dışarıdaki sesi olacağı ve hiçbir zaman tutsaklarımıza
yapılan tecrit içinde tecritin kabul edilmeyeceği söylendi.
Basın metnini TAYAD’lı Nagehan Kurt okudu. Atılan sloganlarla
beraber eylem iradi olarak bitirildi.

Eskişehir;
TAYAD’lı aileler, tutsaklara yönelik uygulanan 24 saat

kamera ile gözetleme işkencesine karşı masa açtı.
29 Mart günü saat 14.00’te açılan masada, 24 saat kamera ile

gözetlenmenin işkence olduğu vurgulandı ve F tipi hapishanelerde
tecritle mücadele eden tutsakların mesajını içeren bildiriler
dağıtıldı. Halkın ilgi gösterdiği bildiri dağıtımında sorular
yanıtlandı, destek istendi. Halkımız, hapishane idarelerini, Adalet
Bakanlığı’nı, Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü’nü arayarak
tecrite karşı çıkmaya, kampanyaya destek olmaya çağrıldı.

“Özgür Tutsaklar Üreterek Direniyorlar!” yazılı dövizle
birlikte, Özgür Tutsaklar’ın ürettiği el emeği ürünler de masadan
halkımıza ulaştırılmaya çalışıldı. Masada 100 bildiri halka
ulaştırıldı.

İstanbul-Armutlu: Liseli Dev-Genç'lilerin
çağrısı ile 30 Mart akşamı ateşbaşı sohbeti yapıldı.
Yapılan sohbette 30 Mart 1972'de Kızıldere’de çatışarak
şehit düşen Mahir Çayan ve 9 yoldaşı anlatıldı. Yaklaşık
40 dakika süren sohbete toplam 9 kişi katıldı.

İzmir: Aliağa Cici Sokak’ta 24 Mart'ta ikinci
kez ateşbaşı sohbet yapıldı. Mahallede bir dernek bu-
lunmasına rağmen dernek yöneticilerinin gençliğin
sorunlarına karşı duyarsızlığına değinildi. Halk Cep-
hesi’nin Kızıldere ile ilgili bildirisi okundu. Daha
sonra mahalledeki sorunların konuşulduğu sohbete ara
verilerek parkta bulunan sahada maç yapıldı. Maç
sonrası bir Yürüyüş Dergisi okurunun getirdiği yiyecekler
yenildi. Bu tür sohbetlerin tekrar edilmesi gerektiği
söylendi ve film gösteriminin de yapılacağının duyu-
rulmasıyla sohbet sona erdi.

Hakaret, Küfür ve Tehditlerinize Karşı Sessiz Kalmayacağız!

24 Saat Kamerayla Gözetlemeye
ve Cam Kafeslere Son Verin!

Ateşbaşı Sohbetleriyle Sorunlarımızı 
Paylaşıyor, Bilgi Alışverişinde Bulunuyoruz
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DENİZ GENÇ 
ONURUMUZDUR!

24 Mart tarihinde, Gazi Mahalle-
si’nde, Gazi Halk Meclisi’ne yönelik
baskınları protesto ederken gaz fişe-
ğiyle vurulan Deniz Genç, çeşitli
kurumların yaptığı açıklamalarla sa-
hiplenildi;

Kuruçeşme Halk Cephesi: “15
yaşındaki Liseli Dev- Genç’li Deniz
Genç'i başından hedef alarak vur-
muşlardır. Vuranlar, Berkin Elvan'ın
katilleridir. AKP ve onun eli kanlı ka-
til polisleri sizleri uyarıyoruz. Ço-
cuklarımızdan uzak durun hesabını
misliyle ödersiniz." denildi.

Bahçelievler Liseli Dev-Genç:
"Gazi Halk Meclisi’ne yapılan baskını
protesto etmek isterken, AKP'nin katil
polisleri tarafından, Berkin gibi gaz kap-
sülüyle hedef alınarak vuruldu arka-
daşımız. Bahçelievler Liseli Dev-
Genç'li arkadaşımız Deniz Genç'e Ber-
kin gibi saldırıldı.Yapılan bu saldırıla-
rın amacı tüm halka ve tüm gençliğe
gözdağı vermektir. Bizler Deniz Genç'in
arkadaşları olarak, Liseli Dev-Genç'imi-
zi büyütecek ve bulunduğumuz bütün
alanlarda, meydanlarda, okullarda De-
niz'in cüretiyle çalışacağız.  Deniz
Genç ve ailesine geçmiş olsun dilekle-
rimizi iletiyor ve tüm liselileri Deniz
Genç ve ailesini sahiplenmek için Ga-
ziosmanpaşa Taksim İlk Yardım Has-
tanesi’ne çağırıyoruz.” denildi.

Sahiplenmemizi
Saldırılarınızla
Engelleyemezsiniz!

Taksim İlk Yardım Hastanesi’nde,
Deniz Genç için nöbet tutan Halk Cep-

helilere 27 Mart’ta polis sal-
dırdı. İki Halk Cepheli göz-
altına alındı. AKP’nin katil
polisi, Halk Cepheliler’i
“AKP’nin Berkin’i Katletti-
ği Gibi Deniz’i Katletmesi-
ne İzin Vermeyeceğiz” yazı-
lı pankart nedeniyle gözaltı-
na aldı.

Deniz Genç Zorla
Taburcu Edilmek
İsteniyor
İzin Vermeyeceğiz!

Gazi Mahallesi’nde 24
Mart’ta operasyonları pro-
testo ederken, polisin hedef
gözeterek gaz bombası atması so-
nucu başından vurulan 14 yaşındaki
Deniz Genç hastanede yaşam mü-
cadelesi veriyor. Şu anda Deniz
Genç’e serum veriliyor, kafa ke-
mikleri karnına yerleştirilmiş du-
rumda. Deniz Genç tek başına ya-
şamını idame ettiremeyecek du-
rumda ve ikinci bir ameliyat olması
gerekiyor. Deniz’in durumu kritik
olmasına rağmen 30 Mart'ta “has-
tanede yatak yok” denilerek taburcu
edilmek istenmiştir. Deniz Genç’in
dedesi “torunum bu haliyle evde ya-
şayacak durumda değildir” diyerek
tepki göstermiş hastane bir süreli-
ğine geri adım atmıştır. Halk Cep-
hesi yaptığı açıklamada, tüm Halk
Cephesi üyelerini ve halkı Taksim
İlkyardım Hastanesi’ne Deniz'i sa-
hiplenmeye çağırdı. 

Hatay İskenderun ilçesinde 28 Mart'ta ölüm orucu şe-
hidi Yusuf Aracı için mezarı başında bir anma yapıldı. Anma
bir dakikalık saygı duruşuyla başladı. Bir dakikalık saygı
duruşundan sonra Yusuf Aracı’nın hayatı anlatıldı. Ardın-
dan ölüm orucu sürecinde yaşanan katliamlarla ilgili ko-
nuşma yapıldı. 19-22 Aralık operasyonundan sonra 7 yıl bo-
yunca süren Büyük Direniş’in şehitler pahasına zafere na-

sıl ulaştırıldığı ve  nasıl bugüne gelindiği anlatıldı. Ardın-
dan Yusuf Aracı’nın amcası Yunus Aracı söz aldı. Yusuf’u
ve devrimci çocuklarını anlatarak onlarla gurur duyduğu-
nu ve artık bu süreçte direnmekten başka bir yol olmadı-
ğını, çocukları ve yoldaşlarının sürekli yanlarında olacağını
belirtti. Grup Yorum Hatay korosunun söylediği “Bize Ölüm
Yok” marşıyla anma son buldu. Anmaya 36 kişi katıldı.

Şehitlerimiz Meşalelerimizdir. Onlardan Öğrendik:
Direnmekten Başka Yol Yok!
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Düzen Partilerinin
Halkı Kandırmasına
İzin Vermeyeceğiz!

27 Mart tarihinde, Okmeydanı Şark Kahvesi, Cemal

Kamacı Spor Kompleksi önünde Büyük Birlik Partisi’ne
ait afiş ve pankartlar indirilip yırtıldı. Okmeydanı Halk
Cephesinin yaptığı açıklamada: "Mahallemizde gerici-
liğe ve faşizme izin vermeyeceğiz. Böyle pisliklerin ma-
hallelerimize girip çalışma yapmasına izin vermeyece-
ğiz” denildi. Afişler sökülürken halka ajitasyon çekildi.

Erzurum: 11 Mart tarihinde, “Ber-
kin Elvan İçin Adalet İstiyoruz !” ta-
lebiyle boykot yapan Erzurum Atatürk
Üniversitesi öğrencileri hakkında
üniversite yönetimi soruşturma açtı.
Haklarında soruşturma açılan 9 Dev-
Genç'li 3 Nisan tarihinde ifadeye
çağrıldı. Ayrıca Erzurum Savcılığı da
Dev-Genç'liler hakkında dava açarak,
dava tebligatlarını öğrencilerin aile-
lerine gönderdi. Erzurum Dev-
Genç'liler yaptıkları açıklamada;
"Üniversite yönetimi ve Erzurum
savcılığı Berkin Elvan için adalet
talebimize baskı ve soruşturmalarla
cevap verdi. Bu tutum, Dev-Genç ve
Dev-Genç'lilerden korkularının ifa-
desidir. Erzurum Dev-Genç olarak

korkularını büyütmeye ve Berkin El-
van için adalet istemeye devam ede-
ceğiz!" denildi.

Antalya: Antalya Halk Cephesi
yine Berkin Elvan için adalet nöbe-
tindeydi.  28 Mart'ta Kışlahan Mey-
danı’nda adalet nöbeti için biraraya
gelen Halk Cepheliler “Berkin El-
van'ın Katilleri Cezalandırılsın, Ada-
let İstiyoruz!” pankartı açıldı. Ey-
lemde yapılan açıklamada şunlara
değinildi;   “Berkin Elvan vurulduğu
günden bu yana, Berkin için adalet nö-
beti eylemindeyiz. Berkin’in katille-
ri belli, emri verenler belli. Berkin’in
katilleri halkın çocuklarını vurmaya
devam ediyor. 24 Mart tarihinde,

Gazi Mahallesi’nde katil polisler 14
yaşındaki Deniz Genç’i gaz kapsülü
ile vurdu. Ve Deniz'i hastanede sa-
hiplenen arkadaşları ve ailesine sal-
dırıldı, gözaltına alındılar.     

Antalya Çağlayan Anadolu Lise-
si’nde, Berkin Elvan’ın katillerinin ce-
zalandırılması talebi ile boykot yapan
Liseli Dev-Genç’lilere okul yönetimi
tarafından soruşturma açıldı. Adalet
talebimizi baskılarla engelleyeme-
ceksiniz." denildi. Eylem atılan slo-
ganlarla bitirildi.

24 Mart tarihinde, Gazi Mahallesi’nde, Gazi Halk Mec-
lisi’ne yapılan baskınlara Cepheliler eylemle karşılık ver-
di; Aynı gün akşam saatlerinde, AKP'li belediyeye ait olan
ve Büyük Gazi Parkı’nda inşaası süren Kültür Merkezi’ne
yönelik eylem düzenledi.

Kerpiç Evlerden Gelip Saraylarınızı
Başınıza Yıkacağız!
Eskişehir: Halk Cephesi 26 Mart'ta Gültepe Cemevi
önünde yaptığı eylemle Gazi Mahallesi’nde 24 Mart’ta
AKP’nin katil polislerinin baskınları, 13 yaşında başın-
dan gaz fişeği ile vurulan Deniz Genç ve akrabalarına ya-
pılanları, Mehmet Ayvalıtaş’ın mahkemesinde Ali Ayva-
lıtaş ve diğer aile üyelerine yapılan saldırıları teşhir etti.
“Kerpiç Evlerden Gelip Saraylarınızı Başınıza Yıkacağız
– Gazi Halkı Yalnız Değildir” ozalitinin açılmasıyla baş-
layan eyleme 9 kişi katıldı. 

Yapılan açıklamada AKP’nin eli kanlı polislerinin  efen-
dilerinden aldıkları güçle  halka ve devrimcilere saldır-
dıkları, korkak ve aciz AKP'nin 13 yaşındaki çocukları he-

def alarak vurduğu, Mehmet Ayvalıtaş'ın ailesine, dostlarına
saldırıldığı ve babasını dakikalarca yerlerde sürükleyerek,
aşağılıkça tekmeler atarak darp ettikleri anlatıldı.

Açıklamada "...Bu görüntüler bütün Türkiye’nin zih-
nine kazındı. İç güvenlik yasalarıyla her türlü adalet ta-
lebini faşizm yasalarıyla ve polisine verdiği katletme yet-
kisiyle bastırmaya çalışan AKP’ye sesleniyoruz. En bü-
yük korkunuz olan ayaklanma tekrar zulmünüzün kale-
lerinde patlayacak.” denildi.

Antalya: Halk Cephesi, 27 Mart'ta Kışlahan Meyda-
nı'nda AKP'nin katil polislerinin Gazi Mahallesi'nde
devrimcilere yaptığı operasyonu ve Deniz Genç'i katlet-
me girişimini halka teşhir eden bir eylem yaptı. Eylem-
de; Deniz’in de tıpkı Berkin gibi mahallesini savunurken
polisin yakın mesafeden hedef alarak gaz fişeğiyle vu-
rulduğu anlatıldı. Onlar Berkinler’i vurdukça Denizler gibi
yeni Berkinler’in sokağa ineceği, halkı sindirmeye gücünün
yetmeyeceği vurgulandı. Sinsice gecenin bir yarısı geçi-
rilen İç Güvenlik Paketi'ne de değinilen eylemde sık sık
aynı içerikte sloganlar atıldı. Eyleme 12 kişi katıldı.

Berkin İçin Adalet İsteyenler Değil,  
Berkin'in Katilleri Yargılansın!

Adalet İstiyoruz, Alacağız!

Halka Yönelik Sald ırı ların Hesabını  
Sorduk, Sorac ağız!



Atina: 29 Mart Pazar günü, Yunanis-
tan’ın başkenti Atina’da Halk Cephelilerin
yaptığı programla Kızıldere şehitleri anıldı ve Umudun 45.
yılı kutlandı.

Kızıldere şehitleri nezdinde tüm dünya devrim şehitleri
adına yapılan saygı duruşuyla başlayan program, açıklama-
nın okunmasının ardından marşlar ve şiirlerle devam etti.
Umudun sloganlarının ardından da hazırlanan pasta kesile-
rek ikram edildi. 16 kişinin katıldığı program, yenilen ye-
meklerin ardından halaylarla sona erdi.

FRANSA: Fransa'da 29 Mart günü 26 kişi ile Kızılde-
re anması yapıldı. Anma Kızıldere devrim şehitleri adına ya-
pılan saygı duruşuyla başladı ve açıklama okundu.

Konuşmalar esnasında bir Halk Cepheli daha önce git-
tiği Kızıldere’yi anlatırken ayrıca Kızıldere’de Mahir Ça-
yan’ın şehit düştüğü evde kalan bir teyzenin anlatımları
video olarak izlendi. 

Daha sonra Sinan Kukul'dan ''Kadife Tenli Zamanla-
ra'' ve Mahir Çayan'dan ''Adalılar'' şiirleri seslendirildi. Yak-
laşık 15 dakika süren Kızıldere’yi anlatan sinevizyon gös-
terimi yapıldı ve türküler ile sonlandırıldı.

Berlin: Berlin’de 29 Mart günü Kızıldere’de "Biz Bu-

raya Dönmeye Değil Ölmeye Geldik" diyen Mahir Çayan
ve yoldaşlarının anması yapıldı. Anma Kızıldere ve tüm
devrim şehitleri adına yapılan saygı duruşuyla başladı.
Daha sonra Cephe açıklaması okundu.

Yaklaşık 2 saat süren anma Kızıldere’yi anlatan sin-
evizyon gösterimi ile sonlandırdı.

Av ru pa’da

 "HİÇ KİMSE İLLEGAL DEĞİLDİR!
İsviçre’nin Lüzern Şehri’nde "Hiç kimse illegal değildir

(Kein Mensch ist İllegal)" başlıklı ilticacı hakları için yürü-
yüş yapıldı. Yürüyüşe İsviçre TAYAD Komitesi de katıldı.

Dünyada hiçbir sınırın olmaması gerektiği, kimsenin
yasadışı olmadığı vurgulanan yürüyüşte ilticacıların ya-
şadığı kötü koşullara vurgu yapıldı. 

Lüzern Theatherplatz’da başlayan yürüyüş yaklaşık 1
buçuk saat sürdükten sonra Bahnhof civarında, Lüzern Gö-
lünün kenarında yapılan konuşmayla sonlandırıldı. 

 GERÇEĞİN SESİ LONDRA 
CADDELERİNDE!

Gerçeklerin habercisi, halkın sesi Yürüyüş Dergisi’ni
sahiplenmek ve halklarımıza gerçekleri anlatmak için her
cumartesi açılan stantı devam ediyor.

14.00 – 16.00 arası açılan stantta Gazi’ de başından vu-
rulan 13 yaşındaki Deniz Genç ve AKP faşizminin katli-
amları konuşuldu.

Stantta 7 Yürüyüş Dergisi, 2 İngilizce Halk Cephesi ki-
tapçığı halklara ulaştırıldı.

 ŞADİ ÖZPOLAT NASIL 
DİRENİLECEĞİNİ ÖĞRETİYOR!

18 Mart günü Köln Wiener Platz’da Dünya Politik Tu-

tuklularla Dayanışma Günü nedeniyle Stant açıldı.
Saat 11.00’ dan 19.30’ a kadar açık kalan stantta devrimci

tutsakları destekleyen pankartlar açıldı, bildiriler dağıtıldı. Tut-
sakların yapmış olduğu el ürünleri sergilendi ve satıldı. 

Özellikle Şadi Özpolat’ın direnişi ve İsmail Zat’ın key-
fi tutukluluğu üzerine bilgilendirmeler yapıldı. Pankart-
lar açıldı. Tutuklu bulunan Anadolu Federasyonu üyele-
ri ile ilgili ise 200 bildiri dağıtıldı.

Eylem tutsaklarımızı asla yalnız bırakmama kararlılı-
ğı ile sona erdirildi.

SAVAŞI YENİ ŞEHİTLERLE 
BÜYÜTÜYORUZ!

Almanya’da Hukuk 
Komedisi Devam Ediyor

22 Aralık Pazar günü, birçok milliyetten 100'ü aş-
kın insan katıldı. 

Salı sabahı duruşmaya BKA'dan tanık olarak çağ-
rılmış Asyalı bir polisin ifadesiyle başlandı. Rolüne hiç
çalışmadığı, dava hâkiminin tamamen yardım-destek
amaçlı sorularına dahi yanıt verememesiyle göze çar-
pıyordu.

Tutsakların da söz hakkı alarak komedi ve yalan do-
lan ile dolu olan dava dosyasını teşhir eden konuşma-
ların ardından dava sona erdi.

Yeni duruşma tarihi: 14 Nisan Salı, saat 09.30 Ad-
res: Olgastraße 2, 70182 Stuttgart (Olgaeck durağı)

Yürüyüş
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Süresizaçlık grevindeki Özpolat'ın
Haklı, Meşru Talepleri Kabul Edilsin!

Tüm Siyasi Tutsaklara ve Şadi Öz-
polat'a Özgürlük!

Şadi Özpolat, Almanya’nın Boc-
hum Hapishanesi'nde tutulan dev-
rimci bir tutsaktır.

9 Mart 2015’den bu yana, baskı ve
yasaklara karşı süresiz açlık grevin-
dedir.

Özpolat, Alman emperyalizmi-
nin, Anadolu Federasyonu üyelerine
ve tüm devrimcilere yönelik baskıla-
rının sonucu olarak tutuklanmış ve ta-
mamen düzmece bir dava sonucunda
6 yıl hapis cezası verilmiştir.

Nasıl keyfi bir cezaya çarptırıl-
dıysa, tutsak düştüğü günden beri de
keyfi baskı ve yasaklarla teslim alın-
maya çalışılmaktadır. Ve o gün bu
gündür tecrit altında tutulmaktadır.

Alman emperyalizminin tek bir
amacı vardır: Şadi Özpolat'ı devrim-
ci düşüncelerinden vazgeçirmek.

Ancak devrimci tutsak Özpolat,
her saldırıyı direnişle karşılamış ve
geri püskürtmüştür.

En son genelde Almanya hapisha-
nelerinde siyasi tutsaklara yönelik bas-

kıların ve hak gasplarının artması ile be-
raber Şadi Özpolat’a karşı da keyfi bas-
kı ve yasaklar getirilmiştir. Yürüyüş Der-
gisi, filmler verilmemeye başlanmış, zi-
yaretçilerine keyfi engeller konulmuş-
tur. Ama yasakların en çarpıcısı ve
keyfiliğin en açık göstergesi, Şadi Öz-
polat'ın Bochum Hapishanesi’nde tut-
sakken bizzat kendi yazdığı ve tamamen
yasal yollardan dışarı göndererek bas-
tırttığı kendi şiir kitabının bile "sakın-
calı" diye kendisine verilmemesidir.

Bunlar Bochum Hapishanesi ida-
resinin nasıl akıl ve mantık dışı bir sal-
dırı politikası başlattığının çarpıcı
örnekleridir.

İşte bu saldırılar karşısında Öz-
polat, 9 Mart'ta uyarı açlık grevine
başlamıştır. Uyarı açlık grevini sür-
dürürken hak gasplarında daha da ile-
ri gidilmesiyle ise direnişini süresiz aç-
lık grevine dönüştürmüştür.

Alman Emperyalizminin
Yetkililerine Sesleniyoruz:

Özpolat'ın göreceği her türlü za-
rardan siz sorumlusunuz. Özpolat'ın
onlarca yılı tutsaklıklarla geçmiştir. Bu
direniş onun Almanya'daki dördüncü

süresiz açlık grevidir. Sağlığındaki her
olumsuzluktan sorumlusunuz.

Saldırılarla devrimcileri asla teslim
alamazsınız. Bunu Türkiye faşizmi
başaramadı, siz de başaramazsınız.

Bizler biliyoruz ki, bu saldırıları-
nızda Türkiye’deki faşist AKP ikti-
darıyla tam bir işbirliği içindesiniz.
Türkiye faşizmiyle işbirliğinden ve
devrimci tutsaklara baskı yapmaktan,
haklarını gasp etmekten vazgeçin.

Tecrit işkencedir, derhal kaldırın!
Haklı olanları, direnenleri yene-

bilecek hiçbir güç yoktur. Bizler de-
falarca bunu kanıtladık. Yine kanıt-
larız…

Anadolu Federasyonu'nun onlar-
ca üyesini tutukladınız da ne oldu?
Hangi sonucu aldınız? En son yine
haksız bir şekilde tutukladığınız İsmail
Zat’ı elinizden nasıl aldıysak diğer tut-
sakları da aynı kararlılıkla sahiplen-
meye devam edeceğiz.

Şadi Özpolat’a Yönelik Keyfi Bas-
kılara ve Hak Gasplarına Son Verilmeli,
Talepleri Kabul Edilmelidir!

Şadi Özpolat ve Tüm Devrimci
Tutsaklar Onurumuzdur!

Yaşasın Direniş Yaşasın Zafer!

AVRUPA’dakiBİZ

Şadi Özpolat Üzerindeki Keyfi Baskı  ve Yasaklara Son!

Yunan sol gruplardan biri olan ve Antikapitalist Sol Bir-
lik (ANTARSIA) içerisinde yer alan ARAN örgütünün 28-
29 Mart'ta düzenlediği  günlük festivale Halk Cepheliler
de pankart - afiş ve Anadolu mutfağı ile katıldılar. Festi-
valde "Türkiyeli devrimcilere karşı sürdürülen saldırıla-
ra son, emperyalizme ve faşizme karşı mücadele suç de-
ğil görevdir” pankartı asıldı.

27 Mart Cuma akşamı Selanik’te Halk Cephelilerle da-
yanışma gecesi yapıldı. Türkiyeli ve Kürdistanlı Tutsak-
larla Dayanışma Komitesi’nin, Yunanlılarla birlikte oluş-
turduğu Türkiyeli Devrimciler ve Politik Mültecilerle Da-
yanışma Girişimi’nin aldığı karar doğrultusunda 27 Mart
Cuma gecesi Aristotelus Üniversitesi Filoloji Fakültesi’nin
büyük fuayesinde, ekonomik ve politik hedefleri olan bir
dayanışma gecesi örgütlendi.

500 kişinin katıldığı gece Yunan gençlerinin halk oyun-
larıyla tamamlandı

28 Mart günü Atina’da açlık grevinde bulunan tutsak-

larla dayanışma yürüyüşü yapıldı. Yunanistan
Halk Cephesi de “Politik Tutsakların Talepleri
Kabul Edilsin” pankartı ile yürüdü. Yürüyü-
şe yaklaşık 1000 kişi katıldı. 

Selanik’te Diavata Hapishanesine Yürüyüş!
İşbirlikçi Yunan devletinin Halk Cephelilere karşı sür-

dürdüğü saldırı çerçevesinde hiçbir somut iddia ve kanıt ol-
madan gözaltına alınıp tutuklanan ve tam bir keyfiyetle tu-
tukluluğu 6 aydır sürdürülen tanıdığımız Mustafa Lafçı'nın
derhal serbest bırakılması talebiyle, saldırıyı boşa çıkarmak
için 24 Mart Salı günü bir yürüyüş gerçekleştirildi.

Grup Yorum şarkıları eşliğinde, meydanda yüzlerce
kuşlama yapılırken, 1 saat boyunca yaklaşık 400 bildiri hal-
ka dağıtıldı. Yola çıkan konvoy 8 motosiklet, 6 araba ve bü-
yük otobüsten oluşurken, araçların her yanından kızıl ve kır-
mızı-siyah flamalar dalgalanıyordu. Yol boyu 10 bine yakın
kuşlama, insan trafiğinin olduğu her noktada yapıldı. Süre-
siz açlık grevine destek sloganları, Türkiyeli devrimcilerin
yalnız olmadığı sloganları, Mustafa Lafçı’nın derhal serbest
bırakılması sloganları tüm eylem boyunca sürdürüldü. 

Hapishane önünde araçlardan sloganlarla inildi. Bu-
radaki eyleme 125 kişi katıldı. 

TUTSAKLARIMIZIN SESİNİ 
HER ALANA TAŞIYACAĞIZ

5 Nisan
2015
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“... o kadar çok şey öğrendim bu süreçte. Ayrılıkların,
ölümlerin, hasretlerin, öfkenin en büyüğünün yaşandığı
aylar süren koca zorlu bir süreç. Ama biliyoruz ki, zafer

günü papatyalar bizim için açacak. İşte biz o gün
birbirimizi görmesek de hep beraber olacağız...”        

Canan Kulaksız

13 Nisan – 18 Nisan

Erol EVCİL:

1966 Tokat-Almus Çambulak Köyü doğumlu
Erol, kendi deyişiyle “Kızıldere’nin etkisiyle
büyüdü.” Bir emekçi olarak yaşadı. 1989’da
İstanbul Bağcılar-Çiftlik’te mücadele içinde yer
almaya başladı. Mahalli bölgelerde sorumluluklar
üstlendi. 1992’de, halkın kurtuluş savaşını sür-
dürmek için dağlara çıktı. Aynı yıl tutsak düştü.

Ölüm Orucu 3. Ekibi Savaşçısı olarak ölüm orucuna başladı
ve katliamlara, tecrit hücrelerine rağmen direnişini sürdürerek 13
Nisan 2001’de Sincan F Tipi’nde ölümsüzleşti.

Murat ÇOBAN:

1973, Denizli doğumludur. ’90 yılının
başlarından itibaren örgütlü mücadele içinde
yer aldı. Mücadele Dergisi’nde muhabir
olarak çalıştı. Muğla’da gençliğin akade-
mik-demokratik hakları için mücadele etti.
Gözaltılar, işkenceler, tutsaklıklar yaşadı.
1994’te Ege Kültür Sanat Merkezi bünye-

sinde Grup Günışığı elemanı olarak kültürel çalışmalar
yürütürken tutuklandı. Aydın Hapishanesi’nde, F tipi hapis-
hane saldırısı gündeme geldiğinde, ölüm orucuna gönüllü
oldu. Ölüm Orucu’nun 177. gününde, 14 Nisan 2001’de
ölümsüzleşti. 

Adil CAN:

1961 doğumlu Adil, devrimci hareketin mili-
tan kadrolarındandı. FTKSME içerisinde yer
aldı. Beyazıt’ta faşist bir odağın dağıtılması
eyleminde jandarmalarla girdiği silahlı çatışmada
yaralı ele geçti. Tedavisinin geciktirilmesi sonucu
16 Nisan 1980’de şehit düştü.

Canan KULAKSIZ:

Küçükarmutlu Direniş Mahallesi’nde,
dışarıda ölüme yatıp Gülsüman Dönmez’den
sonra ölümü kucaklayan ikinci direnişçi
oldu. Canan Kulaksız 17 Kasım 1981 yılında
Rize’de doğdu. Ege Üniversitesi Fen Fakültesi
öğrencisiyken gençliğin mücadelesinde yer
aldı. Aynı zamanda Ege TAYAD’da çalıştı.

F Tipi saldırısı başladığında dışarıda İzmir’de ölüm orucuna
başladı. Kardeşi Zehra da İstanbul’da ölüm orucu eyle-
mindeydi. Bir süre sonra Canan da İstanbul’a geldi ve
Küçükarmutlu’nun yoksul gecekondu evinde kız kardeşiyle
birlikte ölüm orucunu sürdürdü. Direnişinin 137. gününde,
15 Nisan 2001’de yürekleri, beyinleri sarsan bir kasırga
yaratarak şehit düştü.

Canan Kulaksız

N u r a n
DEMİR:

1 9 6 9 ’ d a
Sivas İmranlı
İlçesi’nde doğ-
du. Kürt-Alevi
bir ailenin
k ı z ı y d ı .

1992’de Afyon İktisadi-İdari
Bilimler Fakültesi’nde öğren-
ciyken devrimci gençlik içinde
mücadeleye katıldı. 17 Nisan
1995’te bir eylem hazırlığı
sırasında silahın elinde pat-
laması sonucu şehit düştü.

Nuran Demir

Murat Çoban

Adil Can

Erol Evcil

Gürsel AKMAZ: 

1960 Denizli Acıpayam İlçesi
Yazır Köyü doğumlu Gürsel, müca-
deleye 12 Eylül öncesi katıldı,
Acıpayam’da yoksul köylülüğün
örgütlenmesinde yer aldı.
Tutsaklıklar yaşadı. 1988’de yurtdı-
şına çıkan Gürsel, Avrupa koşulla-

rında da kavganın içinde yer aldı, emekçi, devrimci
özelliklerini kaybetmedi. Bu nitelikleriyle ülkeye,
kendi bölgesinin dağlarına gerilla olarak döndü. Ege
Kır Gerilla Birliği’ndeyken 1988’de tutsak düştü.
İşkencehanelerden başıdik çıktı. F Tipi saldırısına
karşı Buca Hapishanesi’nde DHKP-C tutsaklarının
3. Ekibi’nde ölüm orucuna başladı. 16 Nisan
2001’de ölümsüzleşti.

Gürsel Akmaz

KAYBEDİLDİ

Recep
GÜLER:

Defalarca işken-
celerden geçirilme-
sine, 8 yıllık tutsak-
lığına rağmen, kav-
ganın içinde olmaya

devam etti. 1989’da Yeni Çözüm
Dergisi’nin İzmir temsilciliğini
yaptı. İzmir’de 12 Eylül’ün ölü
toprağının aşılmasında onun önemli
katkıları oldu. 1994 Nisanı’nın ilk
günlerinde İstanbul'da gözaltına
alındı ve kaybedildi.

Recep Güler

Fadime ÖZTÜRK:

Samsun’da devrimci gençliğin 19 Mayıs
Lisesi'ndeki ilk sempatizanlarındandı. Hareket
içinde ortaya çıkan durumda Ankara hizbine karşı
tavır alan, birkaç kız arkadaştan biri idi. Her
saatini devrimci mücadeleye adamış, coşkusuyla
tanınan bir arkadaşımızdı. Nisan 1978’de yakalandığı
hastalıktan kurtulamayarak aramızdan ayrıldı.

Fadime Öztürk



Erol yoldaşla 1996
yılında Kayseri

Hapishanesi'nden
Bartın
Hapishanesi'ne
gelmesiyle
başlayan bir-
likteliğimiz,
19 Aralık
2000 tarihine
kadar sürdü. F

tipi hücrelerine
geldikten sonra

da hep selamlarını
ve haberlerini

aldım.

Birgün bizim kaldı-
ğımız hücrenin yan tara-

fının kapısı açıldı. Bir araba
sesi duydum. Hemen pencereye

fırladım. Pencereye çıkınca gözlerime inanamadım.
Erol karşımda duruyordu, iyice zayıflamıştı. Zaten
ufak tefek olan Erol iyice zayıflamıştı. Ama gözleri
çakmak çakmak parlıyordu. Erol yine aynıydı. Hafifçe
gülümsemiş, "canavar gibiyim" demişti.

Hastaneye gidene kadar yan yana hücrelerde kaldık.
Akşamları bağırarak hal hatır sorardı. Bandını kuşandı-
ğındaki coşkusu hep sürüyordu. Coşkusunu notlarıyla
hep bize taşıyordu. Biz de türkülerimizle ona olan sev-
gimizi ifade ediyorduk. Cengiz'imizin bomba olup pat-
lamasından sonra Erol da kendini hazırlamıştı. Hastaneye
götüreceklerinin bilinciyle kendini hazırladı. Yaşamda
nasıl inatçıysa, değerlerini korumada da öyle inatçıydı.
Bu inatçılığını düşmanın beyninde bir bomba
olup patlamasıyla gösterdi.

'96 yılında Erol'un koğuşumuza gelmesinden
sonra insanın aklında kalan ve göze batan özelliği,
çalışkanlığı, elinin çabukluğuydu. Yaptığı işi öyle-
sine, yapmış olmak için yapmazdı. Ona bütün
emeğini, hünerini katmaya uğraşırdı. Eli çabuk
olduğu gibi ayağı da çabuktu. Deyim yerindeyse
"pire" gibiydi. Bazen mutfağa peşpeşe malzeme
gitmesi gerekirdi. Erol bu işin daimi müdavimle-
rindendi. Gitmesiyle gelmesi bir olurdu.

Çabukluğuna, çalışkanlığına rağmen koğu-
şumuzun en sessizlerinden biriydi aynı zamanda.
Çalışmalarda sessiz sessiz oturur, bıyıklarını
çekiştirirdi çalışma bitene kadar. İkili sohbetle-
rimizde, voltalarımızda konuya ilişkin çok farklı

fikirleri olurdu. Biz, "Niye çalışmalarda bunları dile
getirmiyorsun?" diye sorduğumuzda, "Arkadaşlar
konuşuyorlar ya, hem ben iyi bir dinleyiciyim" diye
espiriyle cevap verirdi.

Bir iş yapmadığı zaman ender olurdu Erol'un. Erol
koğuşumuzun hamalıydı aynı zamanda. Saati bozulan,
çakmağının gazı biten Erol'u bulurdu. Çamaşır makinası

mı çalışmıyor, gözler hemen Erol'u arar. Daktiloda bir
işlem mi yapamadık, Erol'a seslenilir. Erol ise yüksün-
meden gelir, soruları cevaplardı.

Erol'un bir özelliği de koğuşumuzun en çok volta
atanı olmasıydı. İş yapmıyorsa bil ki voltadadır. Saatlerce
volta attığı olurdu. Niye böyle çok volta atıyorsun dedi-
ğimizde gülerek; "Volta cezanın törpüsüdür. Sen Tatar
Ramazan'ı izlemedin mi?" diye cevap verirdi.

Onunla volta atmak bir zevkti aynı zamanda.
Çalışmalarda sesi çıkmayan Erol, voltalarda konuşur
da konuşurdu. Adeta dağarcığında ne bilgi varsa onu
paylaşmak isterdi. Mavra yapmaktan tutun da parti
perspektifine kadar onunla her konuda sohbet edebilirdin
voltalarda. Ama sadece voltalarda. Başka zaman ses-
sizleşirdi. Onunla atılan voltaların değişmez sohbetlerinden
biri her zaman gerilla ve dağlar olurdu. Sivas'ın, Tokat'ın
hele de Karadeniz'in dağlarına sevdalıydı. Sohbetlerimizde
ne zaman dağları konu etsek, "Erken düştük mapusa"
diye iç geçirirdi. Karadeniz dağlarının güzelliğini anlata
anlata bitiremezdi.

"Bir gün yine Karadeniz dağlarına çıkacağım" derdi.
Biz de onun bu sözlerine "Eli bastonlu bir gerilla
olursun artık" diye takılırdık. Cevabı hemen hazırdı,
"Önemli olan yaş değil ki, azim azim" derdi.

Yapmak istemediği, daha doğrusu zor yaptığı tek iş
yazı yazmaktı Erol'un. Akşama kadar taş taşıtsan of
demezdi ya, bir yazı yaz dediğinde yüz hatları değişmeye
başlardı hemen. "Ben yazı yazmaktan ne anlarım" diye
söylenerek başlardı çalışmaya. Artık hummalı bir çalış-
maya girer, yazısını yazmaya yoğunlaşırdı.

Çalışkandı. Parti'ye bağlıydı. Bu bağlılığı sözde
değil özdeydi.

Anıları Mirasımız
Erol Evcil'i Hapishaneden

Bir Yoldaşı Anlatıyor:

Zafere Söz

Boy verir

yaşamın, direnmenin ve 

ölmenin hakçası

Toprağın şah damarında

Yiğitler ölür mü hiç

Hiç ölür mü umudun yiğitleri

Öyle bir türkü ki söylediğim 

Galubeladan beri

Uğruna ölünesi

Gürsel AKMAZ



Bu düzen insanları
umut suz l a ş t ı r ıyor.
Umutsuz insan mutsuz-
dur. Kötü insan yoktur.
Durum ve olaylar in-
sanları ve insan sağlığını
belirler. Eğer bir insan
“depresifse” bunun tek
sorumlusu bu düzendir.
Bu düzende insanın can
güvenliği, sağlığı, emeği
yok sayılmaktadır. Bunu
geçen hafta yaşanan
olayda daha da açık gör-
mekteyiz. 

Barcelona-Düsseldorf seferini ya-
pan Germanwings uçağını bilerek
Fransız Alplerine düşüren ve 150
kişinin ölümüne neden olan ikinci
pilot Andreas Lubitz, intihar eğilimi
nedeniyle tedavi görmüş. Düsseldorf
Savcılığı tarafından yapılan açıkla-
mada, Lubitz’in pilotluk sertifikasını
almadan önce intihara meyilli olması
üzerine aylarca tedavi gördüğü be-
lirtildi. Frankfurter Allgemeine Ga-
zetesi’nde yer alan habere göre, sav-
cılık tarafından pilotun Düsseldorf
ve Montabaur’daki evinde yapılan
aramada Lubitz’in sağlık durumunun
elverişli olmadığını belirten iş göre-
mez raporu yırtılmış halde bulundu-
ğunun haberiyle sarsıldı dünya geçen
hafta. 

150 kişinin ölümü bir pilotun
moralinin yerinde olup olmamasına
bağlı öyle mi! Yani yaşayıp yaşaya-
cağımız bir pilotun moraline mi
bağlı, öğrencisini dayaktan döven
öğretmene, karısını öldüren kocaya,
çocuklarımızı katleden katil polisin
psikolojisine mi bağlı!

Bir amacı olmayan intihar, insanın
bir anlam veremediği, anormal olarak

değerlendirdiği, cana kıyım eylemidir.
İntihar, üstesinden gelinemeyen duy-
guları düzenlemek için hayata son
vermenin tek çözüm olduğu inancıdır.
İntihar eyleminin çekiciliği, kişinin
katlanılamayan duygulara en sonunda
son verecek olmasıdır. 

Yani yoğun duygusal stresin in-
sanların gözlerini alternatif çözümlere
kapatmasına neden olmasıdır. Kısa-
cası insanları çaresiz bırakanlar, ken-
dilerine bağımlı hale sokmak isti-
yorlar. Dünyada mutlu birey sayısı
azalıyor. Ülkemiz de ise durum pek
farklı değil, mutlu olanların sayısı 3
yıldır istikrarlı bir şekilde azalıyor.
İşsiz sayısı 3 milyonu aştı. Sanayi
istihdamı azaldı; gençler boşta. İşsiz
sayısı 2009 kriz yılını bile aşarak 3
milyon 98 bine ulaştı, ve çözüm için
insanlara antideprasan kullanmayı
öğütlüyorlar. 

Fransa’da düşen ve 150 kişiye
mezar olan yolcu uçağı için Marsilya
savcısı yaptığı açıklamada, “Uçağın
kara kutusu incelendi. Görünen o
ki yardımcı pilot uçağı kasten dü-
şürdü. Uçağın düşme nedeni terör
saldırısı değil” dedi. 

Buradaki en va-
him olan olay budur
aslında. Sadece bir
insanın canı sıkkın
diye, kendisini çare-
siz ve mutsuz his-
settiği için, 150 insan
ölüyor. Düşünebili-
yor musunuz bir in-
san için 150 insan.
Ve o ülkenin savcısı
bunun bir terör sal-
dırısı olmamasına se-
vinebiliyor. O öldü-
rülen insanların can

güvenliğini koruyamadıklarını, pilotu
bu duruma getirdikleri için özeleştiri
vereceklerine terör saldırısı olmadığı
için seviniyorlar. Demek ki terör sal-
dırısı olsa o 150 insana daha fazla
üzülecekler, ya da o öldürülen 150
insanın hesabını”, demokrasi geti-
receğiz” diye bir ülkeyi sömürerek
soracaklar. Şimdi ise üzgün olmaktan
başka bir şey yapmıyorlar. Yapa-
mazlar. Çünkü o pilotu kendileri ya-
ratmıştır. Bu düzen mutsuzluk dışında
bir şey veremez. Bu düzen bencilli-
ğiyle, umutsuzluğuyla vardır. Bu dü-
zende insan kendine yabancı, emeğine
yabancıdır. Güvensizliği, bencilliği,
başkasının üzerine basa basa yük-
selmeyi öğütler. Umutsuz insan mut-
suzdur. Bu düzen insan sevgisini,
değerini, insanı yok sayar. Terör ve
teröristlik budur. Asıl en büyük te-
röristler sizlersiniz! 

Halkımıza buradan seslenmek is-
tiyoruz: Çaresiz degilsiniz. Çare
kendi ellerinizde. Çare sosyalizm-
dedir. Çare devrim ve devrimciler-
dedir. İnsanlığın sorununu ancak sos-
yalizm çözer. Gelin hep beraber bu
düzene karşı, omuz omuza savaşa-
lım...

Bu Düzen Katiller, Tecavüzcüler, Psikopatlar Yaratıyor

ÇÜNKÜ BU DÜZEN ÇÜRÜMÜŞTÜR
Alman Hava Yollarından Bir Psikopat Pilot Havada İntihar Ederek 

150 Kişinin Ölümüne Neden Oldu. 
Bu Düzende Yaşamımız Bir Psikopatın Krizine Bağlı...

Yürüyüş
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