
www.yuruyus.com 

info@yuruyus.com

Haftalık Dergi / Sayı: 465
19 Nisan 2015

Fiyatı: 1 TL (kdv dahil)

Kızıldere’den 17 Nisan’a, 17 Nisan’dan Çağlayan’a, Çağlayan’dan 
Vatan İşkence Merkezi Baskınına... Bağımsız Türkiye Savaşımız Sürüyor! 

* * Grup Yorum Halktır Susturulamaz!
Her Sokakta, Her Meydanda, Her Direnişte,

Halkın Olduğu Her Yerde Yorum Türküleri Yankılanacak!

* * Yürüyüş Dergisi Kavganın, Umudun ve Adaletin 
Sesidir! Matbaada El Konularak Engellenemez!

** Grup Yorum Halktır Susturulamaz!
Her Sokakta, Her Meydanda, Her Direnişte,

Halkın Olduğu Her Yerde Yorum Türküleri Yankılanacak!

** Yürüyüş Dergisi Kavganın, Umudun ve Adaletin 
Sesidir! Matbaada El Konularak Engellenemez!

HDP, Devrimci Sosyalist Solu 
Düzene Yedekleme Projesidir!

Oligarşinin Demokrasicilik Oyunundaki 
Yeni Aracıdır!

Uzlaşmaya, Tasfiyeciliğe, Halkların Umudunun 
Parlamenterizme Yedeklenmesine Karşı  

Savaşı Büyüteceğiz!

Faşizmle Uzlaşılmaz Savaşılır!

Çözüm Oligarşinin Parlamentosunda Değil,
Devrimdedir!

Çözüm Halkın İktidarındadır!

Devrim Cephesinde Birleşelim!

HALKIN 
SORUNLARI 

HALKIN 
İKTİDARINDA

ÇÖZÜLÜR!
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İŞTE BU KADAR GÜÇSÜZ AKP İKTİDARI... HER YERDE
BU FOTOGRAFIN PEŞİNDE... DAHA İLK ANDA BEYNİN-
DEN SARSILDILAR! 

BÜTÜN TELEVİZYON KANALLARI TEHDİT EDİLDİ BU
RESMİN YAYINLANMAMASI İÇİN...

YAYINLAYAN TELEVİZYON VE GAZETELERE PARA
CEZALARI YAĞDIRILDI! GAZETECİLER, TELEVİZYON-
CULAR TEHDİT EDİLDİ. DHKP-C’Lİ OLMAKLA SUÇLA-
NIP “TERÖRİST” İLAN EDİLDİ! İNTERNET MEDYASINA
DA YASAK GETİRİLDİ...  AKP İKTİDARI ADETA SEFERBER
OLDU RESMİN YAYINLANMASINI ENGELLEMEK İÇİN!
NE YAPIP EDİP ENGELLEMEYE ÇALIŞTILAR! ÇÜNKÜ O
RESİMDEKİ SİLAH SAVCI MEHMET SELİM KİRAZ’IN
DEĞİL OLİGARŞİNİN BEYNİNE DOĞRULTULMUŞTU!

SAVCIYI AKP ÇOKTAN GÖZDEN ÇIKARTMIŞTI,  FAKAT
O RESMİ GÖREN HER MAZLUM ELİNE BİR 7.65 ALIP DEV-
LETİN BEYNİNE SİLAH DAYAMAYA KALKIŞIRSA BUNUN
ALTINDAN NASIL KALKILIRDI? ANCAK YASAKLAMAYA
GÜCÜ YETTİ AKP’NİN... 

HALKIMIZ “BİZ DE SİZİ SEVİYORUZ” DİYEREK EN
ÇOK BU RESMİ GÖRMEK İSTİYOR!

HALKIMIZ SİZİN İÇİN; HER TÜRLÜ BASKIYA RAĞMEN
BİZ BU RESMİ YAYINLAMAYA DEVAM EDİYORUZ!
DERGİMİZ DAHA MATBAADAN ÇIKMADAN TOPLATIL-
SA DA HALKIMIZ SİZİN İÇİN BİZ BU RESMİ YAYINLA-
MAYA DEVAM EDECECEĞİZ! AKP ŞİMDİ DE “BİZ DE SENİ
SEVİYORUZ” DİYENLERİ DHKP-C’Lİ OLMAKLA SUÇLU-
YOR! HALK SEVGİSİNİN ÖNÜNE GEÇİLEBİLİR Mİ?

BİR RESİM: OLİGARŞİNİN 
DENGELERİNİ SARSIYOR!
BİR RESİM: OLİGARŞİNİN 
DENGELERİNİ SARSIYOR!



39 Faşizmle uzlaşılmaz, savaşılır!

42 Kürdistan’da Tek Yol
Devrim: Kürt halkının
Almanya’ya özür borcu
yoktur, alacağı vardır!

44 Adalet İstiyoruz: AKP’nin

mahkemeleri Hasan Ferit
Gedik’in katillerini korumaya
devam ediyor...

45 Devletin işlediği suçları

hakkıyla cezalandıracak bir
mahkeme yoktur!

47 Siz gelmeyin biz geleceğiz!

Adaleti kendi ellerimizle
namlularımızla sağlayacağız!

49 Baskılar, gözaltılar bizi

yıldıramaz! Korkun, adalet
halkın elleriyle gelecek!

52 Her alanda ve her koşulda

devrimci tutsaklarla
dayanışmamızı büyüteceğiz...

53 Haklarımızı alana kadar

mücadelemiz sürecek!...

54 Özgür Tutsaklardan...

56 Yitirdiklerimiz...

58 Avrupa’da Yürüyüş:
Şehitlerimiz bizim gücümüz
ve geleceğimizin garantisidir!

İİ ç i n d e k i l e r
23 Elif Sultan Kalsen’den:

Partime; Merhaba...

24 Elif Sultan Kalsen’den:

Aileme; Merhaba...

25 Bir yoldaşı Şafak’ı anlatıyor:

Hoşçakal Dev-Genç’in
onuru, Hasan Selim’in
yadigarı...

27 Bir yoldaşı Bahtiyar’ı

anlatıyor: Bahtiyar
Doğruyol’un yolu hepimizi
içine çekecek bir yoldur!
Çünkü kurtuluşa giden
Bahtiyar’ın yoludur!

28 Devrimci Okul: Terör...

31 Komplo teorisyenleri devrim

düşmanlığı yapacağım
derken sefalete düşüyorlar!

32 Yozlaştırmanın diğer

batakları; barlar, pavyonlar,
diskolar...

35 Halkların tek çözümü

emperyalizmle
savaşmaktır!

37 Devrimci İşçi Hareketi:
İmzalanan İLO sözleşmesi
ile işçilerin sorunları

çözülmüyor...

4 Kızıldere son değil, savaş
sürüyor! (1. bölüm)

7 Her sokak konser alanı!

Milyonlar Grup Yorum

sanatçısı!

13 Yürüyüş Dergisi kavganın,

umudun ve adaletin sesidir!
Matbaada el konularak

engellenemez!...

15 30 Mart-17 Nisan şehitlerimizi

anıyor, umudun kuruluşunun
21. yılını yeni şehitlerimizle
savaşı büyüterek
selamlıyoruz...

17 6. Uluslararası Eyüp Baş

Emperyalist Saldırganlığa
Karşı Halkların Birliği
Sempozyumu...

19 Komplo teori̇leri̇ üretmeyi̇n,

açıklamalarımıza bakın!

22 Korkudan ne yapacağını

bilemeyen AKP hukuksuzca
i̇nsanlarımızı gözaltına alıyor!

Nefa Direnişi’nde Olan Erkan Munar
İçin Yürüyüş 
Tarih: 21.04.2015, Salı
Saat: 16.00 
Toplanma Yeri: Sibel Yalçın Parkı Okmeydanı
Toplanma Saati: 13.30

1 Mayıs Pikniğinde Buluşalım!

YAŞASIN 1 MAYIS

Tarih: 26 Nisan 2015, Pazar

HALK CEPHESİ
Not: Mahallelerimizden otobüsler kaldırılacaktır!

Direnen NEFA İşçisine Destek Verelim,
Direnişin Gücünü Büyütelim! 

Yaşasın Bağımsız Türkiye!
Yürüyüş Dergisi Susturulamaz!



“Susun ey politikacılar! 

Susun ey söz ustaları! 

Bir sen konuş mavzer yoldaş: Sola!
Sola! Sola!” 

Tarih 30 Mart 1972... Gün ışıdı ışıya-
caktı... 05.00 sıralarında Mahirler'in Tokat
Niksar’a bağlı Kızıldere Köyü’nde kal-
dıkları ev emperyalizmin ajanları ve oli-
garşinin cellatları tarafından kuşatıldı. 

ON’lar; dokuz yoldaşıyla birlikte Ma-
hir. Ve yanlarında rehin tuttukları üç
İngiliz ajanı. Üç İngiliz'in kaçırılması
tüm ülkeyi sarsmıştı. Peki ne istiyordu
Mahirler? 

"(...) 1972'nin Türkiye'sinde tek bir
yurtseverin, öncü savaşçısının oligarşinin
ipiyle hayatına son verilmek istenirse,
bu İngiliz ajanları da halkın devrimci
öncülerinin, yani bizlerin kurşunlarıyla
yok olacaklardır. Dünya halklarının baş
düşmanı Anglo-Amerikan emperyaliz-
minin askeri örgütü olan NATO'da gö-
revli bu İngiliz ajanlarının hayatlarına
karşılık şartlarımız açıktır” diye başlayan
ültimatomda ilk talepleri Denizler’in in-
fazının durdurulmasıydı. “Bu şartlar
yerine getirilmediği takdirde, kesin olarak
bu İngiliz ajanları kurşuna dizilecektir”
diyordu Mahirler. 

Tarih 31 Mart 2015...

Yer, İstanbul Çağlayan Adliyesi... Saat
12.36... 

İki DHKC Savaşçısı; Şafak Yayla ve
Bahtiyar Doğruyol, savcı Mehmet Selim
Kiraz’ı rehin aldıklarını söyleyerek devlete
taleplerini sıraladılar; 

“1-Berkin Elvan’ı katleden polislerin
canlı yayına çıkarak itirafta bulunma-
ları… 

2-Polislerin Halk Mahkemelerinde
yargılanmaları… 

3-Bugüne kadar, Berkin Elvan için
yapılan eylemlere katıldıkları gerekçesiyle
haklarında soruşturma açılan, işten atı-
lan, tutuklanan herkesin suçlamalarının
kaldırılması… 

4-Bu üç saatin ardından güvenli bir
şekilde ayrılmalarının sağlanması… 

5-Oluşturulacak bir heyetle iletişim
kurmak…”

30 Mart 1972’den
31 Mart 2015’e,
43 Yıldır Gelenek Değişmedi

Herkes, her şey, dünya değişti. Gelenek
değişmedi. 

“Kızıldere’nin adı bile değişti, bir siz
değişmediniz” dediler. Değişmedik. De-
ğişmeyeceğiz. “Islah olmayacağız, yola
gelmeyeceğiz, uzlaşmayacağız” dedik.
Çünkü bizim bir yolumuz vardı ve bu
yolda 43 yıldır milim sapmadan yürümeye
devam ediyoruz. Sömürü ve zulüm düzeni
sona ermedikçe de değişmeyeceğiz! 

1)-Geleneklerimizi Büyüttük,
Geleneklerimizle Büyüdük 

Mahirler, Niyaziler, Sabolar, Sinanlar
oldular. Hüseyinler, Ulaşlar çoğaldı. Ço-
ğaldı Maltepe, Arnavutköy, Kızıldere. 12
Temmuzlar’dan 16-17 Nisan Çiftehavuz-
lar’a, Küçükesat’tan Bağcılar’a, Çayta-
şı'ndan Toroslar’a, Balkıca’ya... 12 Mart
Gazi Ayaklanması’ndan 2013 Haziran
Ayaklanması’na... 1984 Ölüm Oruçla-
rı’ndan 1996’ya, 2000 Büyük Direnişi’ne...
2015 Çağlayan Adliyesi’ne, Vatan Emniyet
Baskını’na... 

Kızıldere’den Çağlayan Adliyesi’ne,
Çağlayan’dan Vatan

İşkence Merkezi Baskını’na

KIZILDERE SON DEĞİL 
SAVAŞ SÜRÜYOR! -1-
KIZILDERE SON DEĞİL 
SAVAŞ SÜRÜYOR! -1-

GRUP YORUM HALKTIR SUSTURULAMAZ!44



Büyüdü gelenek. Büyüttük, sür-
dürdük. Kızıldere'nin üstüne öyle bir
tarih yazıldı ki, aklı başında hiç kimse
Kızıldere'nin bir son olduğunu iddia
edemezdi. 

Hemen her çatışmamız, düşman
kuşatmasındaki direnişimiz 30 Mart
1972 Kızıldere ile anıldı... Bu bir te-
sadüf değildi. Çünkü her direnişimiz,
çatışmamız Kızıldere’nin mirasıydı. 

“Her Cepheli’nin doğum yeri
Kızıldere’dir” dedik. Her Cepheli
oradan beslendi. Mayasını oradan aldı.
O mayada halk, vatan ve yoldaş sev-
gisi; ölümüne kararlılık ve bağlılık;
devrim inancı vardı. Cepheliler bu
değer ve geleneklerle çatıştılar kuşatma
altında. Geleneklerine sarıldılar sıkıca.
Ve dünya halklarının devrim tarihinde
yeni, eşsiz gelenekleri böyle yarattılar. 

“Teslim olun” çağrılarına verdik-
leri cevap 43 yıldır değişmedi ve de-
ğişmeyecek; Mahirler’in dilindeki
“Biz Buraya Dönmeye Değil Ölmeye
Geldik” sloganı Sibeller’in ve onlarca
şehidimizin dillerinde “Siz Bizim Tes-
lim Olduğumuzu Nerede Gördü-
nüz”, “Asıl Siz Teslim Olun Bizim
Adaletimize” oldu... Çağlayan Adli-
yesi’nde “Halkımız Sizi Seviyoruz”
oldu... 

2)- 43 Yıl Önce 
“Anarşi”ydi, Şimdi 
“Terörizm” Oldu!
Halk Kurtuluş Savaşını 
Bulandıramazsınız;
Bu Savaş Haklıyla,
Haksızın Savaşıdır!

Mahirler’in, silahlı devrim cephe-
sinin 1970’li yıllardaki sarsıcı eylemleri
“anarşi” söylemleriyle karşılaşıyordu.
Sömürücü egemenler ne zaman ikti-
darlarının sarsıldığını hissetseler hemen
“anarşi”, “bölücülük”, “terör” demo-

gojilerine sarıldılar. Çağlayan Adliyesi
ve Vatan Emniyet eylemleri sonrası
bu durum bir kez daha ortaya çıktı.
Şaşırmadık. 

Savaş Keskinleştikçe
Dost Düşmandan Ayrışır

Silahlı savaşın, eylemlerin en önem-
li sonuçlarından biri de dost ve düşmanı
saflaştırmasıdır. Aynılar aynı yerde,
ayrılar ayrı yerde. AKP ve medyası,
tüm düzen partileri ve düzen savunu-
cularının demagojilerini bir kenara
bırakırsak emperyalizm ve işbirlikçi-
lerinin ideolojik etkisi altındaki “sol”,
“demokrat”, “ilerici” kesimler de
büyük oranda “kör terör” korosuna
katıldılar. 

“Bilinmelidir ki, kör terör eylem-
leriyle hiçbir yere varılamaz. Hele
Berkin'in ardında yüz binlerin top-
landığı hatırlanırsa, kitle mücadele-
sinin yerine geçirilmeye çalışılan bu
türden bireysel eylemlerin hiçbir şe-
kilde savunulamayacağı tartışmasız-
dır.” (EMEP Genel Merkezi) 

Önce belirtmek gerekir, “terör, te-
rörizm” söylemleri emperyalizmin ve
işbirlikçilerinin bilinçli bir politikasıdır.
Terörizmin kendisi de, terörizm söy-
leminin kaynağı da emperyalizm ve
işbirlikçileridir. Dünya halklarının
tarihi bunun sayısız örneğiyle doludur.
Sayısız emperyalist savaş ve işgal;
halklara karşı işlenen sayısız katliam,
provokasyon, işkence merkezleri te-
rörizmin örnekleridir. Kontrgerilla
kampları bunun içindir. En iyi terö-
ristlerini buralarda yetiştirirler. 

“Terörizm” edebiyatının amacı ise
halkların kurtuluş mücadelesini
boğmak ve meşruluğunu elinden
almaktır. Bunun için emperyalistlerin
ağzında halkın katilleri, işkenceci ırz
düşmanları “özgürlük savaşçısı” olur-
ken, halk için canlarını seve seve

Çağlayan
Adliyesi

Vatan
İşkence

Merkezi

19 Nisan
2015

Yürüyüş
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55YÜRÜYÜŞ DERGİSİ KAVGANIN, UMUDUN VE ADALETİN SESİDİR!

“Kör terör”müş... EMEP’in şu
söylemine bakın: “Hele Berkin'in
ardında yüz binlerin toplandığı ha-
tırlanırsa”ymış... 

Soruyoruz EMEP’e ve bilcümle
reformist-oportünistlere... Yüzbinler
Berkin’in ardında nasıl toplanmışlar?
Kendiliğinden mi toplandılar Ber-
kin’in arkasında? 

Berkin bu ülkede vurulan ilk ço-
cuk muydu? AKP iktidarında polis
ve jandarma kurşunlarıyla tam 241
çocuk katledildi... Bunların arkasında
neden yüzbinler toplanmadı... 

Kobane protestolarında 53 kişi
katledildi... İçlerinde linç edilerek
katledilenlerden, Berkin gibi çocuk
olanlarına, 70 yaşındaki dedelerden
kadınlara en vahşi yöntemler kul-
lanılarak 53 kişi katledildi... Bun-
lardan en az 40’ı HDP’liydi... 

Berkin Elvan için Cephe’nin 655
gündür sürdürdüğü adalet mücade-
lesini görmeden devrimci bir eyleme
oligarşinin ağzıyla dil uzatmak, küf-
retmek AHLAKSIZLIKTIR!

17 yaşında 7 ay direnebildi: İs-
tanbul'da 6-8 Ekim'deki Kobanê ey-
lemlerini protesto sırasında gaz fi-
şeğiyle vurulan 17 yaşındaki HDP’li
Serhat Savaş 7 aydır hastanede ko-
mada yatıyor. Bırakın kitlelerin ar-
kasında toplanmasını bundan ölene
kadar ailesi dışında kimsenin haberi
olmadı? Niye yüzbinleri hareket et-
tirmek için kılınızı bile kıpırdatma-
dınız? 

Berkin Elvan’ın ölüm yıldönü-
münde anmasına  gelip basının kar-
şısında “Kin Tutmayacağız Hesap
Soracağız” diyerek demagoji yap-
mak çok kolay değil mi? Serhat Sa-
vaş’ın hesabını neden sormuyorsu-
nuz? 

Kitle mücadelesi kendiliğinden
büyümüyor. Berkinler’in arkasında
yüzbinler kendiliğinden toplanma-
dı...

Reformizm, ideolojik kaynağını
burjuvaziden alır. Devrimin düşma-
nıdır. Hiçbir zaman devrimcilerin
yanında olmaz... Bulduğu her fırsatta
burjuvazinin ağzıyla devrimcilere
saldırır. 



veren devrimciler, yurtseverler
“terörist” olurlar. 

Bilinçli ya da bilinçsizce
bütün çaba, halk kurtuluş ger-
çeğini, sınıflar mücadelesi ger-
çeğini gizlemektir. 

Hayır, dün de bugün de bi-
zim bir amacımız vardır; halkın
devrimci iktidarını kurmak. Bu
savaş haklıyla haksızın, ezenle
ezilenin, sömürenle sömürülenin
tarihsel savaşıdır. 

Kurşunlar yağarken "Tam
Bağımsız Türkiye" sloganları
yükseliyordu Kızıldere’deki ker-
piç evden. Denizler idam seh-
pasında “Tam Bağımsız Tür-
kiye” sloganlarını haykırdılar. 

Şafaklar, Bahtiyarlar, Elifler...
“Berkin İçin Adalet” derken,
adaletsizliğin olduğu yerde sö-
mürünün, zulmün olduğunu bi-
liyorlardı. Adaletin olmadığı yer-
de barışın, demokrasinin, bağımsızlığın,
eşitliğin olmayacağını biliyorlardı. Halk
için adalet savaşı, emperyalist düzene
karşı savaştır. Halkın iktidarı için savaştır.
“Anarşizm”le, “terörizm” yalanlarıyla
boğamayacakları, boğamadıkları halk
kurtuluş savaşıdır. 

Kim ki sol adına, sosyalistlik, ile-
ricilik adına emperyalizmin ağzıyla
konuşup devrimcilere terörist diyor;
işte onlar hangi safta olduklarını unut-
muş, soylarını yitirmiş, halkın iktidarı
için değil, emperyalizmin ve işbirlik-
çilerinin düzeni için çalışan zavallı-
lardır. 

Bu yanıyla adliyedeki rehine eylemi
dostu ve düşmanı ayrıştırmakla kal-
mamış, yanıbaşımızda sol, sosyalist,
emekten yana olduğunu söyleyen ke-
simlerdeki çürümenin hangi boyuta
geldiğini de göstermektedir.   

Parlamentoculuk beyinlerini tes-
lim almıştır. Oligarşinin parlamen-
tosuna iki milletvekili daha gönder-
mekten başka hiçbir şey düşüne-
mezler... Oligarşinin demokrasicilik
oyununu halka demokrasi diye yut-
turmaya çalışırlar... Faşizmin de-
mokrasicilik oyunun birer parçası
haline gelmişlerdir... Bu oyunu bozan
her şeye düşmandırlar...

3)- Devrim İçin 
Savaşmayana Sosyalist 
Denmez 

Savaş ideolojik cephede de devam
ediyor. 

Kızıldere sonrası pek çokları “bu
yol çıkmazdır” deyip yenilgi teorileri
yaptılar. Kızıldere sonrası ihanet ve
tasfiyecilik, Kızıldere’ye, Mahirler’e,
THKP-C çizgisine saldırıda somutla-
nıyordu. 

İhanet, tasfiyecilik Kızıldere’den
önce başlamıştı; Mahirler silahlı savaşı
büyütme hesapları yaparken M. Ra-
mazan Aktolga ve Y. Küpeli hainleri
"eski çizgi yanlıştı, eklektikti, Na-
rodnikti", “silahlı mücadeleye son
vermek lazım, işçi sınıfına gitmeliyiz”
diyerek, Parti-Cephe’yi “en tehlikeli
sol sapma” olarak niteleyerek tasfi-
yeciliği başlatıyorlardı. 

Saldırı hem içerden hem de dışar-
dandı. Silahlı devrim cephesine yönelik
ideolojik saldırı sosyalistlik adına ya-
pılıyordu. 

Ancak silahlı devrim cephesinin
eylemleri oligarşi gibi reformist, opor-
tünist kesimleri de sarsıyor, sahte sol-
cuların, sözde halkın dostlarının gerçek
maskelerini de indiriyordu. Devrim-
ciliğin, sosyalistliğin ne olması ge-

rektiğini ortaya koyuyordu. 

Mahirler’in devrimciliği, ideo-
lojileri gibi berraktı. Masa başı
sosyalisti olmadı Mahir, Hüseyin,
Ulaşlar... Devrim için, inançları
için, halk ve vatan için kendini
feda etmeyi “kullanılmak”, “har-
canmak” olarak görmediler. Çün-
kü onların büyük bir idealleri
vardı: Devrim. Halkın devrimci
iktidarı. 

Yüzlerce Cepheli Gibi
Şafak, Bahtiyar ve
Elif’in de Yürüdükleri
Yoldur Bu!

Kızıldere’nin de Çağlayan Ad-
liyesi ve Vatan Eylemi’nin de me-
sajları açıktır; Devrim için sa-
vaşmayana sosyalist denmez! 

“Devrim yolu engebelidir, do-
lambaçlıdır, sarptır... Kurtuluş

bayrağı bu yolu tırmanan gerillaların
birbirine iletmesi ile oligarşinin burç-
larına dikilecektir. Her engebede düşen
gerillaların gövdesi bir devrim fırtınası
yaratır... Her düşen gerillanın kanı
devrim yolunu kızıllaştırır, aydınlatır...
Ve onlar; liderdirler, liderler devrim
savaşında masa başında oturmazlar,
bu savaşta en ön safta savaşırlar...”
demişti önderimiz Mahir Çayan. 

İşte bu kadar berraktır Mahirler’in
düşüncesi. Devrimcilik, sosyalistlik,
yurtseverlik bu kadar açık ve nettir. 

Beyinlerini emperyalist ideolojiyle
dolduranların beyinlerinde devrimci-
liğe, sosyalistliğe, yurtseverliğe de
yer kalmaz. Ve bu kirli beyinlerle sal-
dırırlar devrime, devrimciliğe, devrimci
değerlere. 

Ne yapsalar da nafile. Devrimi ve
devrimciliği asla karartamayacaklar.
Şimdi Elifler, Şafaklar, Bahtiyarlar
halkımızın belleğine kazındılar.

Kızıldere Elifler, Şafaklar, Bahti-
yarlar’la sürüyor... 

Kızıldere’de Mahirler’den devra-
lınan bayrak Dayı’nın öğrencilerinin
elinde teslimiyete, uzlaşmacılığa, tas-
fiyeye karşı savaşı büyüterek devrime
yürüyor...

Devam Edecek

17 Nisan
Çiftehavuzlar
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Grup Yorum’un 12 Nisan 2015’te,
Bakırköy’de düzenleyeceği 5. Gele-
neksel “Bağımsız Türkiye Konseri,”
İstanbul Valiliği’nce yasaklandı. 

Valilik, Grup Yorum konserini “…
bahse konu etkinlik toplumun tep-
kisine yol açarak infial uyandırabi-
leceği, kitlesel toplumsal tepki ve
provokatif eylemlere mahal vereceği
duyumlar alındığı anlaşılmıştır…”
şeklinde kendilerinin bile inanmadığı
genel bir gerekçeyle “kamu düzenini”
sağlamak adına yasakladı. 

Grup Yorum Halktır!
Meydanları Halka
Yasaklayamazsınız!

İleri sürülen gerekçenin maddi te-
meli yoktur. Kanunlarına göre bile
yapamayacakları bir yasak kararı alın-
mıştır. 

Gerekçeleri anlamsız ve mantık-
sızdır. 

Aynı şekilde Bakırköy Pazar ye-

rinde aynı tarihlerde, daha önceki yıl-
larda da konserler düzenlenmiştir. 

2011 yılındaki konsere 150.000
kişi katılmıştır. 

2012 yılındaki konsere 350.000
kişi katılmıştır. 

2013 yılındaki konsere 550.000
kişi katılmıştır. 

2014 yılındaki konsere 1. 000.000
kişi katılmıştır. 

Yapılan tüm konserlerde hiçbir şe-
kilde güvenlik sorunu çıkmamıştır.
Toplumda infial yaratmamış ve kim-
senin tepkisini çekmemiştir. Tam ter-
sine konserler halkın moralini yük-
seltmiş, her sene katılım sayısı art-
mıştır. Valilik tarafından gerekçe gös-
terilen “güvenlik sorunu”nun geçmiş
yıllardaki konserlere katılımlardaki
sayılara bakıldığında gerçeği yansıt-
madığı anlaşılacaktır. Halk bu kon-
serlere hiçbir güvenlik kaygısı duy-
madan her yıl daha fazla katılmıştır.
Kamu güvenliği, çıkabilecek olay gibi

GRUP YORUM’U 30 YILDIR SUSTURAMADINIZ! YASAKLARINIZLA DA SUSTURAMAZSINIZ! 

GRUP YORUM HALKTIR, HALKI SUSTURAMAZSINIZ!

Her Sokakta, Her Meydanda, Her Direnişte,
Halkın Olduğu Her Yerde Yorum Türküleri

Yankılanacak!

Her Sokak Konser Alanı! 
Milyonlar Grup Yorum Sanatçısı!

 HALKIN SANATININ
TEMSİLCİSİ

GRUP YORUM
KENDİNE GÜVENİN,

UMUDUN TEMSİLCİSİ
OLMUŞTUR!

GRUP YORUM'UN
SANATI HALK İÇİNDİR!

 GRUP YORUM'UN
KAYNAĞI HALKTIR!

 GRUP YORUM
HALK İÇİNDE YAŞAR,

HALK İÇİN
TÜRKÜLERİYLE

SAVAŞIR!
 ÇÜRÜYEN VE

YOZLAŞAN BURJUVA
KÜLTÜRÜDÜR. 

 GRUP YORUM'LA;
YENİ BİR HAYAT

KURACAĞIZ
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2015
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genel tanımlar, halkın bu denli
ilgi duyduğu bir konserin yasak-
lanmasına gerekçe olarak göste-
rilemez. 

Grup Yorum Halktır!
Halka Türküleri
Yasaklayamazsınız!

Valilik gerçekten kamu gü-
venliğini düşünmüş olsaydı, kon-
serin yapılmasına izin verirdi.
Konserin yapılması için tüm gü-
venlik önlemlerini almak yerine
konseri yasaklamışlardır. Gerçek
niyetlerinin kamu güvenliği değil,
konserin yasaklanması olduğu
açıktır.  

Tam tersine konserin yasak-
lanması, kamu güvenliğini boz-
du. Halkımız yapılan bu haksızlığa
sessiz kalmadı ve konserin ya-
saklanmasına rağmen alana gitti. 

Polis, bildik şekilde alanı ve
yolları kapatıp, yaklaşanlara sal-
dırdı. Olağanüstü hal ilan etti. 1-
2 kişi bir araya gelince saldırdı.
54 kişi gözaltına alındı. Yüzlerce
kişi yaralandı. Tonlarca su sıktı,
gaz attılar. Polis halkın üzerine
ses bombası attı ve 1 kişi ağır
yaralandı. İnsanlarımız silah çe-
kilerek infaz edilmek istendi. Grup
Yorum’un türkülerini metroda
söyleyenler dövüldü. Tüm bunları
yapan ve kamu düzenini bozan
Valilliğe bağlı polisti. 

Tabi ki gerçek amaçları halkı
düşünmek değildir. Tam tersine
halktan korkmalarıdır. Halk olan
Grup Yorum’dan korkmalarıdır. 

Tüm Saldırılara
Rağmen Bakırköy’ün
Her Sokağı Grup
Yorum’un Konser

Alanına Dönüştü!
Her bir kişi Grup Yorum ele-

manı oldu. Halk, türküleri gözal-
tında, metroda, saldırıya uğradı-
ğında yani her yerde, polisin yü-
züne haykırdı. Neticede konser
yapılmış oldu. 

Ünlü yazar William Shakes-
peare’in dediği gibi “Bir ulusun
türkülerini yapanlar, yasalarını
yapanlardan daha güçlüdür.”
İşte sebep tam olarak budur.

Konserden 4 gün önce yasak-
lanma kararı verildiği için, aynı
gün tüm bu gerekçeler dışında
birçok hukuki gerekçe sunularak
idare mahkemesine dava açıldı.
Mahkemeden yasak kararının ip-
tali ve “… konser 12.04.2015
tarihinde yapılacağından; telafisi
mümkün olmayan bir zarar do-
ğarak davanın konusuz kalma-
sının engellenebilmesi amacıyla
YÜRÜTMENİN DURDURUL-
MASI, talebimizin ivedilikle gö-
rüşülerek davalıların cevabı bek-
lenilmeksizin karar verilmesi”
talep edildi. Fakat mahkeme açık
olan hukuksuzluğa rağmen, ver-
diği ara kararda 2 gün sonra ya-
pılacak bir konser olduğunu bil-
mesine rağmen, idareye 15 günlük
savunma süresi verdi ve cevaptan
sonra yürütmeyi durdurma kararını
değerlendireceğini belirtti. Yani
kaçak dövüşerek konserin yasak
kararını onaylamış oldu. Verilen
bu kararla yasağın uygulayıcısı
oldu. Bu kararlarıyla dillerinden
düşürmedikleri “hakkınızı mah-
kemelerde arayın, dava açın ve
adalete güvenin” söylemlerinin
koca bir yalan olduğunu bir kez
daha ispatlamış oldular. 

AKP iktidarı hedeflerine ula-
şamadı ve bundan sonra da ula-
şamayacaktır. Bunun için Grup

BİR HALK CEPHELİ ANLATIYOR
12.00’da kitleler toplanmaya başlamıştı.

Hemen bir halay kurduk.

Sloganlar atmaya başladık.10 dakika son-
rasında katil polis saldırdı. Gaz fişeği ve yo-
ğunlukla plastik mermi kullanıyorlardı. Bir
kaç kez de  ses bombası attılar.

Azgınca saldırıp ara sokaklarda bile takip
ediyorlardı. Ki ana caddeye kadar çıkıp, yolu
trafiğe kapatıp, TOMA ve gaz ile saldırdılar.
Hemen yarım saat kadar sonra bizimle olan
kitleyi tekrardan toparlayıp aynı alana yeniden
topladık. Büyük bir halay kurup marşlar söy-
ledik, halaylar çektik, sloganlar atıldı. Bu
sefer yarım saat kadar burada polisin gazına,
copuna, basınçlı suyuna karşı direndik. Ön-
lüklü ve fularlı arkadaşlarımız vardı. Heli-
kopter sürekli üzerimizde geziyor, her top-
lanmada katilleri üzerimize salıyordu. Tekrar
daha kalabalık bir şekilde saldırdılar. 

Kitle, polis 5 metre yaklaşana kadar halay
çekiyordu. Hemen hemen Bakırköy’ün bütün
sokaklarında aynı şekilde direniş saatlerce
sürdü.

Polis, ana caddeye dağılan kitleye de sal-
dırarak terörüne devam etti. Ana cadde üze-
rinde çatışılarak Bakırköy Özgürlük Meyda-
nı’nda bulunan ve orada da saldırıya uğrayan
kitlemizin diğer kısmıyla meydanın alt kesi-
minde toplandık. Biz vardığımızda 1.000 ki-
şiye yakın bir kitle, meydanın hemen alt kıs-
mında, sloganlar atıp marşlar söylüyordu.
Yaklaşık yarım saat burda kalındı, etrafta
güvenlik aldık ara sokaklardan olabilecek
bir polis saldırısını önlemek için. Sonra
katiller bir kez daha saldırarak kitleyi mey-
danın daha alt kısmına doğru dağıttılar. Ar-
dından 15 dakika kadar sonra kitle tekrardan
toplandı.Yine 1.000 kişi kadar vardı. Her so-
kakta bir Yorum solisti ve her sokakta bir
Yorum konseri vardı. 

AKP faşizmi bir kez daha gördü; Grup
Yorum konserleri yasaklanarak engellenemez.
Halkın olduğu her yerde, Grup Yorum da
olacaktır. 

Yürüyüş
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Yorum’un tarihine bakmak yeterlidir. 

Grup Yorum bu yasaklar ve bas-
kılarla yeni karşılaşmıyor. Grup Yo-
rum elemanları yıllardır gözaltına
alınmakta, tutuklanmakta ve faali-
yetleri engellenmektedir.  

Grup Yorum tüm bu baskılara
rağmen 30 yıldır halk için sanat yap-
maktadır. Yapılan tüm baskılar, Grup

Yorum’un halk için sanatını yapma-
sını engellememiş ve engelleyeme-
yecektir. Her saldırıdan sonra Grup
Yorum daha da büyümektedir. Çünkü
Grup Yorum halkın ve devrimci mü-
cadelenin yaratmış olduğu bir de-
ğerdir. 

AKP’de bunu bilmektedir. Fakat
saldırmaya devam etmektedir. Bu

nedenle Grup Yorum konser yapa-
bilmek için stadyumlara başvuru yap-
tığında talebi reddedilmektedir. 

Sonuç alamayacağını bilen AKP
korkusundan saldırmaktadır. Tüm
saldırıları korkusundandır. 

Halkını seven Grup Yorum, halkın
sevgisini kazanmıştır. Bu sevgi de
her geçen gün büyümektedir.  

"Dün Bakırköy’de alan çev-
resindeki her sokakta, Grup
Yorum konseri vardı. Evet evet
yanlış duymadınız. Hangi so-
kağa girsek orda bir Yorum so-
listi vardı. Etrafında insanlar
şarkılara eşlik ediyor, halay çe-
kiyorlardı. Polis gelince başka
sokağa taşınıyorlardı. Bir süre
devam etti bu kaçıp kovalama.
Bizi susturamadılar. Başka sokaklarda
can buldu türkülerimiz. Evet alana
giremedik bibergazı eşliğinde so-
kakları arşınladık ama Yorum’un
şarkılarını, Yorum’cularla birlikte
söyledik."

Bu Sefer Daha Çok
Orda Olmalıydık...

“Unutursak kalbimiz kurusun”
diye kendimize verdiğimiz sözlerle,
12 Nisan 2015 tarihinde yine yeniden
o alanda olmak için düştük İstanbul
yollarına. Grup Yorum’a artan bas-
kılar, engellemeler karşısında, bu
sefer daha çok orda olmalıydık. Ala-
cakları en fazla bir canımızdı. Bizim
de en fazla verecek bir canımız
vardı. Ve onu alabilirlerdi. Vermemek
için direneceğimizi, sonuna kadar
direneceğimizi ve istediğimizi alana
kadar binlercemizin, onbinlercemizin
canını alsalar da bitmeyeceğimizi

anlamıyorlardı..."

Gün Grup Yorum’u
Daha Çok Sahiplenme
Günüydü 

“Gün Grup Yorum’u daha çok
sahiplenme günüydü. Valilik konseri
sebep göstermeksizin, uygun görül-
mediği gerekçesiyle yasakladığını
söylemişti. Neye uygun değil, kime
uygun değil? Bunların hiçbirinin ce-
vabı yok, cevap verecek bir mercii
de yok. Gözaltı var, biber gazı var,
su var, yürü var, konuşma var, ters
kelepçe var, daha çok direnirsen
mermi var. Var oğlu var. İç güvenlik
paketinde yok yok. O yüzden hepsi
var."

Her Sokakta Bir
Grup Yorum Konseri

“Alana çıkan her sokakta bir
Grup Yorum konseri oldu. Tüm bu

baskıları fazlasıyla hissettiğimiz
bir gün olacağı belliydi. Her
sokak başına 20 tane üniformalı,
20 tane eli kameralı sivil polis
koyarak, alana girmeye çalı-
şanlara engel oldular. Bir yandan
da güzel güzel fişleniyorduk.
Direnenlere cevapları biber gazı
oldu. Kendilerini bir çoban eda-
sıyla görüp, fakat hiçbir zaman

koyun yerine koyulduklarını fark
etmeden, konseri dinlemeye gelenleri
sahil kısmına kadar ellerinde joplar
yürüttüler, koşturdular, kovaladılar."

Çekilirsem Eylemciler
Alana Kaçar...

"Ama karşılaştığım bir orantısız
polis diyalogunu aktarayım. Arabayla
konser alanının tam önüne geldiği-
mizde, yaşının en fazla 20 olduğunu
düşündüğüm sabit çevik,  iki polis
arabasının arasında duruyordu. Amiri
onu yanına çağırdı ama o amirine
dönüp bir taraftan da bize bakarak,
“ama ben burdan çekilirsem eylem-
ciler alana kaçar.” İstemsiz olarak
güldük bu orantısız koruma zekasına.
“iki dinleyici alana kaçarsa, orada
tek başlarına müthiş bir orkestra ku-
rabileceğini falan düşündü sanırım”
dedim. Gerçi polise güldük ama
haksız sayılmazdı."

GRUP YORUM GÖNÜLLÜLERİ ANLATIYOR
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ANADOLU’NUN DÖRT BİR YANINDAN BAĞIMSIZLIK
İÇİN, EKMEK ADALET VE ÖZGÜRLÜK İÇİN, 

KİLOMETRELERİ AŞIP BAKIRKÖY’E AKTILAR!
Anadolu’dan Konser İzlenimi...

11 Nisan akşamı Hatay’dan
yola koyulduk. Mersin, Adana,
Antep ve Kürdistan ile buluşup
yolumuza devam ettik. Mola
verdiğimiz yerlerde hemen bir
araya gelip halaylar çekiyor,
türküler söyleyip, sloganlar atı-
yorduk. Mola yerinde olan
diğer insanlar bizlere şaşkın
şaşkın bakıyorlardı. Bazıları da
gelip “hayırdır nereye gidiyor-
sunuz” diye soruyorlardı. Bizde,
dört yıldır yapılan, Grup Yorum’un
Bakırköy konserinin bu yıl engel-
lenmeye çalışıldığını ama buna rağ-
men Yorum’a destek için gittiğimizi
söylüyorduk. Onlar da bizleri tebrik
ediyorlardı. 

Moladan sonra araçlarımıza
binip çıkıyoruz tekrar yola. Arabada
herkesle tek tek sohbet ediyoruz.
Konserle ilgili düşüncelerini alıyo-
ruz. “Konser bu yıl engelleniyor, o
yüzden Grup Yorum’un yanında
olmalıyız... her yerde Yorum türkü-
lerini söylemeliyiz...” Herkes heye-
canla Bakırköy Meydanı’na ulaş-
mayı bekliyor. 

Ve nihayet İstanbul’a varıyoruz.
Araçlarımız Bakırköy Meydanı’na
yaklaştıkça polis araçlarının ve pan-
zerlerinin yığınak yaptığını görüyo-
ruz. Araçları uygun bir yere park
ettikten sonra adım adım yürüyoruz
Bakırköy alanına. Ve alana yaklaş-
madan polis engeliyle karşılaşıyo-

ruz. Herkes farklı yönlerden sokak-
lardan alana gitmeye çalışıyor.
Çünkü konserin neden engellendi-
ğini kimse bilmiyor, her yıl olan
konserin bu yılki engellenme nede-
ni ne? Geçerli bir açıklama yok.
Bizde Yorum’un çağrısıyla alana
gitmeye çalışıyoruz. 

Her yerde çatışmalar oluyor, ben
ve bir kaç kişi Bakırköy alanının
yanındaki lunaparka gidiyoruz.
Yavaş yavaş insanlar toplanmaya
başlayınca, lunaparkın kapısının
önünde halay başlıyor ve ardından
saldırıya geçiyor polis, sokakta
çekilen halaya dahi tahammül etmi-
yor. Saldırı olunca kitle dağılıyor ve
bazı insanlar lunaparkın içine giri-
yor. Lunapark kalabalık, o uğultu
içinde Yorum müziği duyuyoruz
ben ve yanımdaki birkaç arkadaş.
“halkımızııın geliniii kınalamış eli-
niiii” bu sözlerin arasında çığlık da
duyuyoruz. Sesin nerden geldiğine
bakıyoruz, bir hareketlilik göremi-

yoruz. Şarkı devam ediyor,
kafamızı bir kaldırıyoruz ki ne
görelim? Genç bir arkadaş
lunaparkta bulunan bir oyunca-
ğa binmiş, bindiği alette öyle
sakin dönenlerden değil, çok
yükseğe çıkıp takla attıran bir
alet. Yani genç arkadaşımız
hem çığlık atıyor hem de
Yorum türküleri söylüyor.
Konser günü dikkatimi çeken
olaylardan biriydi bu. 

Saldırılar her sokakta devam
ederken aynı zamanda her sokakta
Yorum konseri oluyordu. Polis
Yorum müziği duyduğu her yere
saldırıyordu. Çünkü Yorum türküle-
rinde direniş var, gerçekler var.
Halka umut taşıyor Yorum. 

Tüm saldırılara rağmen Yorum
gönüllüleri, Yorum severler, Yorum
elemanları sokaktaydı. Her sokakta
konser verildi.  Bu saldırılar iktidarın,
türkülerden, özellikle Yorum’dan
Yorum’u dinlemeye gelen halktan ne
kadar korktuğunu gösterir.  Bu korku-
larını daha da büyüteceğiz, çünkü
Yorum konserleri daha kitlesel olma-
ya, milyonlar olmaya devam edecek. 

Seneye yine bağımsızlık için
Anadolu’nun dört bir yanından
geleceğiz. 

TÜRKÜLER SUSMAZ
HALAYLAR SÜRER!

GRUP YORUM HALKTIR
SUSTURULAMAZ!

AKP halkın üzerinde terör estirmeye devam ediyor.
Komplocu İstanbul ve Çanakkale polisi 3 gündür İstanbul
ve Çanakkale’de ev baskınlarını sürdürüyor. Devrimci
demokrat insanların evlerini gece yarıları basarak korku
salmaya çalışıyor. İdil Kültür Merkezi çalışanları Fırat
Kıl ve Helin Bölek’in evleri basılmış, Helin Bölek’in
annesi Aygül Bilgi gözaltına alınmış ve ertesi gün akşam
çıkarıldığı mahkemede yurtdışı yasağı ile serbest bıra-
kılmıştır.

Ertesi gün sabaha karşı İstanbul’da AKP’nin katil
polisleri Sanayi Mahallesi’nde yapılan ev baskınında

Hacer Özcan’ı, Pendik’te yapılan ev baskınında Rojda
Etik’i gözaltına almışlardır. Hatay’da basılan evlerin
olduğu ve gözaltına alınanların olduğu bilgisi de elimize
ulaştı. Yapılan baskınların Çanakkale merkezli olduğu
gerekçesi ile Hacer Özcan ve Rojda Etik hastane kont-
rollerinden sonra Çanakkale’ye götürülmüştür. Buradan
AKP’nin işkenceci polislerini uyarıyoruz. Arkadaşlarımızın
başına gelebilecek her şeyden İstanbul ve Çanakkale
emniyeti sorumludur. 

İDİL KÜLTÜR MERKEZİ-15 Nisan 2015

Baskınlarınız, Gözaltılarınız, Tutuklamalarınız Bizi Yıldıramayacak!

Yürüyüş

19 Nisan
2015

Sayı: 465
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Bundan önce, 4 kere aynı alanda -Bakırköy Halk
Pazarı Alanında- yaptığımız, Bağımsız Türkiye konseri-
mizin bu sene 5.sini yapmaya hazırlanıyoruz. 12 Nisan’da
yapacağımız konserimiz, yine aynı alanda yapılacak.

Bu alanı daha önce olduğu gibi yine Bakırköy Bele-
diye’sine başvurarak aldık. Alanın bize tahsis edilmesi
yazısını ekte sunuyoruz.

Önce ilçe kaymakamı bir yazı yazdı belediyeye.
Valiliğe bir tavsiye yazısı yazdığını, savcının öldürülmesi
eylemi ve sonrasında yaşanan gelişmeler nedeni ile bu
konserin kamu güvenliğine uygun olmadığı görüşünü
valiliğe ilettiklerini belirttiler. Kaymakamın bu yazısını
ekte sunuyoruz.

Valilik henüz bir karar açıklamadan, bu sabah sahne
sistemlerimizi kuran ekiplerimiz, polisler tarafından
keyfi olarak engellendiler. Bundan yaklaşık 3 saat sonra,
Valilik yetkilileri bizi arayarak konserin yasaklandığını,
gerekçe olarak ‘uygun bulunmadığını’ söylediler. Henüz
elimize resmi bir valilik yazısı ulaşmadı.

Soruyoruz! Size bu hakkı, bu yetkiyi kim veriyor?
Kim oluyorsunuz da ‘uygun bulmuyorsunuz’? Sizin
uygun bulduğunuz kişiler mi konser verebilecek bu
ülkede? Konser yasakçılığını yeniden hortlattınız...

AKP faşizm ile baskı ve terör ile halkın tüm kesimlerini
sindirmeye çalışıyor. Tehditlerle, linçlerle, komplolarla,
yalanlarla, aldatmacalarla ülke yönetilmez. Yasaklama
terörünüze teslim olmayacağız. Sizin faşist saldırılarınızı
defalarca alt ettik, yine alt edeceğiz.

Sizin belirlediğiniz, sizin şarkılarınızı çalan sanatçılar
olmadık, olmayacağız...

Bir konser nasıl oluyor da kamu güvenliğini tehdit
ediyor? Konserin yasaklanması mı tehdit ve gerilim un-
surudur, yoksa serbest bir şekilde yapılması mı?  Hangi
konserimizden sonra nerede, nasıl bir tehdit, nasıl bir
olay ortaya çıktı açıklayın! Açıklayamazsınız, çünkü
böyle bir şey olmadı. Sizin derdiniz kamu güvenliği
değil. Milyonların bir araya gelip sizden hesap sorma-
sından, yalanlarınızı yüzünüze çarpmasından korkuyor-
sunuz. Halkın adalet arayışlarının, haksızlığınızdan, hu-
kuksuzluğunuzdan hesap sormasının intikamını Grup
Yorum konseri yasaklarıyla almaya çalışıyorsunuz.

Bu keyfiyetin, yasakçılığın baş sorumlusu Tayyip
Erdoğan’dır. AKP hükümetidir. Talimatı da bizzat onlar
veriyor. Onların başına buyruk, astığım astık, kestiğim
kestik tarzını uygulayan valiler, emniyet müdürleri var
karşımızda. Hukuk ayaklar altında. Faşizm hüküm sürü-
yor!

Bu hukuksuzluğu, bu yasakçılığı tanımıyoruz. Hak-
larımıza sonuna kadar sahip çıkacağız. Ne pahasına
olursa olsun 12 Nisan’da Bakırköy Halk Pazarı alanında
olacağız. Konserimizi mutlaka ama mutlaka gerçekleş-
tireceğiz...

Tüm dinleyicilerimize 12 Nisan’da bizimle birlikte
olmaları çağrımızı çok daha yüksek bir sesle yineliyoruz...
O gün milyonlar olalım! AKP faşizminden hesap sora-
lım!

Türkülerimiz Kazanacak!
Türküler Susmaz Halaylar Sürer!

Grup Yorum

Grup Yorum Açıklama:

İstanbul Valiliği Konserimizi Yasakladı!

YASAĞINIZI
TANIMIYORUZ!

Grup Yorum 11 Nisan’da bir açıklama yayınlayarak,
yaşanan gözaltılarla ilgili bilgi verdi. Açıklamada: “12
Nisan'da, Bakırköy'de yapmak istediğimiz, Bağımsız
Türkiye konserini İstanbul Valiliği yasaklamıştı.

Bu yasağı protesto etmek için 11 Nisan’da Grup
Yorum olarak iki ayrı eylemimiz oldu.

İlk eylem Ankara'da, Ak Saray önünde gerçekleşti.
Bu eylemde Yorum üyeleri Ali Aracı, Ezgi Dilan Balcı
ve eylemi izleyen muhabir Gözde Çağrı gözaltına alındılar.
Gözaltına alınanlar akşam saatlerinde serbest bırakıldılar.
18.00'de Yüksel Caddesi'nde yapılan Yorum'a destek
eylemine katıldılar.

Aynı gün yaptığımız bir diğer eylem, İstanbul Valiliği
önü oldu. Valilik önünde, konserin yasaklanmasını
protesto eden Grup Yorum üyeleri Caner Bozkurt, Ayfer
Rüzgar, İdil Kültür Merkezi çalışanı Dilan Poyraz ve
dinleyicimiz Selda Karataş gözaltına alındılar.

Valilik önünden gözaltına alınanlardan Caner, Ayfer
ve Selda İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele
Şubesi'ne götürüldüler. Dilan çocuk şubeye götürüldü.
Konseri yasaklamanız yasa dışıydı. Bu yasağı protesto
etme hakkımızı kullandık. Bu hakkımızı da gasp ettiniz.
Gözaltına alma işleminiz de yasa dışıdır” denildi. 

Bizi Yasaklarınızla, Gözaltına Almayla Durduramazsınız!
Ne Yaparsanız Yapın, Bizi Engelleyemezsiniz!

19 Nisan
2015

Yürüyüş

Sayı: 465

11YÜRÜYÜŞ DERGİSİ KAVGANIN, UMUDUN VE ADALETİN SESİDİR!



AKP çocuk katilidir. Ne
Berkin Elvan ne Uğur Kaymaz

ne de Ceylan Önkol... AKP’nin katlettiği
tek çocuktur... Berkin Elvan örgütlü olduğu
için ve örgütü tarafından kesintisiz bir
adalet mücadelesi sürdürüldüğü için onu
herkes tanıyor... Ancak adını dahi duyma-
dığımız, ölümleri haber bile olmayan 241
çocuk AKP iktidarı tarafından katledildi.

Haziran şehitleri, Berkin Elvan, Enes
Ata gibi onlarca çocuk bizzat Tayyip Er-
doğan’ın talimatıyla katledildi... Katil po-
lisler yine Erdoğan tarafından 49 maaş
ikramiye verilerek ödüllendirdiler... 

Türkiye İnsan Hakları Vakfı'nın (TİHV)
1999-2011 arasındaki çocuk ölümlerini
derlediği raporuna göre; 

Kara mayınları nedeniyle 128 çocuk,
hapishanelerde  20 çocuk, faili meçhul
cinayetlerde 18 çocuk, gözaltında 3 çocuk, eylemlerde ve
"dur ihtarına uymadığı" gerekçesiyle 72 çocuk ve toplam
241 çocuk devlet tarafından katledildi!

Öldürenler ya hiç yakalanmadı ya beraat etti ya da ödül
gibi cezalar verilerek korundu. 

21 Kasım 2004 gecesi polislerin düzenlediği baskında
babası ile birlikte öldürüldü Uğur Kaymaz. 12 yaşındaki bede-
ninde 13 kurşun vardı. Yapılan resmi açıklamalarda elinde ka-
leşnikof olduğu, polislere 8 el ateş ettiği söylendi. Devlet

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde
(AİHM) açılan davada verdiği savunmada:
"Polislerin kendi hayatları tehlikede ol-
duğundan başka türlü davranma şansları
yoktu"dedi. Adli Tıp raporlarında "Kaleş-
nikof taşıyamayacak kadar küçük" olduğu
ve elinde barut izi olmadığı yazıyordu.
Dört polise dava açıldı ancak mahkeme,
"polislerin meşru müdafaada bulundu-
ğuna" kanaat getirerek beraat kararı verdi.
Kararın temyiz incelemesi de Yargıtay 1.
Ceza Dairesi'nde yapıldı. Daire, yerel mah-
kemenin kararını oybirliğiyle onadı. 

29 Aralık 2011 gecesi Roboski’de ger-
çekleştirilen katliamda 22 çocuk devlet ta-
rafından bombalanarak öldürüldü. Daha
sonra Genelkurmay istihbaratı MİT’ten al-
dıklarını açıkladı. Sorumluları bulmak ve
yargılamak için hiçbir şey yapılmadı. 

Haziran Ayaklanması sırasında 16 Ha-
ziran 2013 tarihinde polis tarafında gaz kapsülüyle başından
vuruldu Berkin Elvan. 269 gün ölüme direndikten sonra 15 ya-
şında 16 kiloyla aramızdan ayrıldı. Katilleri aradan geçen
bunca zamana, adalet talebiyle yapılan onca eyleme, avukatlarının
tüm çabalarına rağmen tespit edilmedi. 

241 çocuk içinden sadece 3 örnek verdik. İşte bu düzenin
adaleti! Cinayetleri işleyenler kadar; kararı alanlar, emri verenler,
failleri koruyup kollayanlar ve cezasız bırakanlar da suçludur,
katildir. 

AKP Bebek Katilidir! 13 Yıllık İktidarında 241 Çocuk
Devlet Tarafından Katledildi!

Faşizmin
Adaleti Yoktur
Yaşasın Halkın

Adaleti
Türkiye İnsan Hakları
Vakfı'nın (TİHV) 1999-2011
arasındaki çocuk ölümlerini
derlediği raporuna göre, 

 Kara mayınları nedeniyle
128 çocuk, 

 Hapishanelerde:  20, 
 Faili meçhul cinayetlerde

18 çocuk,
 Gözaltında 3 çocuk, 
 Eylemlerde ve "dur

ihtarına uymadığı"
gerekçesiyle 72 çocuk... 

 Toplam 241 çocuk devlet
tarafından katledildi!

12 Nisan Pazar günü 5.si düzenlenecek olan Grup Yorum
Bağımsız Türkiye Halk Konseri’ne, büyük bir hırsla saldıran
AKP’nin polisi 54 kişiyi gözaltına almış, gaz ve ses bombaları,
plastik mermilerle saldırmış ve konsere gelen birçok
insanımıza işkence yapmıştı. Üst üste ‘güçlü devlet’ imajına
darbeler alan iktidar, halk düşmanlığını açıktan ve pervasızca
gösteriyor. Devrimci mücadele yürüten insanları canlı bomba
ilan etmesi de, halk düşmanı politikalarından birisidir.

Harran Aydın da canlı bomba ilan edilerek, katledilmeye
çalışılan devrimcilerden birisidir. Aylar önce demokratik
mücadele yürüttüğü bilindiği halde fotoğrafları basına ve
emniyet kuruluşlarına, hastanelere servis edilerek canlı bomba
ilan edilen Harran Aydın, basın önüne çıkarak bu söylemin
katledilmelerini sağlamak için olduğunu anlatmıştı. İşte bu
katliam çağrısının katletmekte usta olan AKP’nin polisi tarafından
nasıl sahiplenildiğinin kanıtı: Konseri izlemeye gelen Harran
Aydın’a polis, silah doğrultarak vurmaya çalıştı. “Sen canlı
bombasın” diyerek vurmaya çalıştığı Harran Aydın’ı halk sa-
hiplendi ve katledilmesini engelledi. Peki, ayan beyan ilan
edilen bir konseri bir canlı bombanın izlemeye geleceğine
inanacak kadar beyinsiz midir polis? Akıllarının kaçta kaçını

kullandıkları şüphelidir, zira
emir talimatla, kapı kulluğuna
alıştırılmış bir kurumdan bah-
sediyoruz. Ancak biz polisin,
bombalı bir eylemcinin nereye
gidip, nereye gitmeyeceği ko-
nusunda az çok fikir sahibi
olabileceği kanısındayız. Bu
yaşanılanların tek bir anlamı
vardır: Bu devlet insanlara
adalet arama hakkını vermiyor.
Ya sinip oturacaksın ya da de-
mokratik zeminde değil illegal
zeminde kendi yöntemlerinle
hakkını arayacaksın, yoksa
ben seni canlı bomba ilan eder
bu zemini kendim kaydırırım
diyor. Ey AKP! Halkın da yasaları vardır! Halkın Şafakları,
Bahtiyarları, Elifleri vardır! İnsanlarımızı canlı bomba ilan
edip katlettirmekten vazgeçin! Kendinizi vuruyorsunuz!

Halk Cephesi

Polis Grup Yorum Konserini İzlemeye Gelen Bir Devrimciyi
“Canlı Bomba” Olduğu Gerekçesiyle Vurmaya Çalıştı!

Grup Yorum Halktır
Susturulamaz!

Elazığ'da, 12 Nisan'da
Yorum dinleyenleri Fevzi
Çakmak Mahallesi Perşembe
Pazarı’nda akşam saatlerinde
ateş yakıp, Yorum türküleri
söyleyip halaylar çekti. Sık
sık  Grup Yorum ve adalet
savaşçıları için sloganlar atıl-
dı. Halaylar çeken kitleyi
AKP'nin işkenceci katil pol-
isleri taciz etmeye başladı.
Polislerin tacizini gören Cep-
heliler katiller sürüsünü taş-
layarak mahalleden kovdular. 

Yürüyüş

19 Nisan
2015
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Bağımsızlık Demokrasi ve Sos-
yalizm için Yürüyüş Dergisi’nin 463.
sayısı, Güvenlik Şube Müdürlüğü’nün
talebi ve 4. Sulh Ceza Hakimi Recep
Uyanık’ın kararıyla toplatılmıştır.

Daha Yürüyüş Dergisi’nin baskısı
bitmemişken, bayilere ve halka ulaş-
tırılmamışken, 4 Nisan günü alınan
toplatma kararı, AKP iktidarının san-
sürcülüğünü bir kez daha ortaya koy-
muştur.

Yürüyüş Dergisi’ne ulaştırılan ka-
rarda, toplatma sebebi olarak Çağ-
layan Adliyesi’nde savcıyı rehin alma
eylemini gerçekleştirirken katil po-
lisler tarafından katledilen Şafak Yay-
la’nın fotoğrafı gerekçe gösterilmiş
ve yayın içeriğinde, daha dergi halka
sunulmamışken, örgüt propagandası
yapıldığı öne sürülmüştür. 

Günlük gazetelerin tamamında
basılan, ana haber bültenlerinde ya-
yınlanan görüntüler, söz konusu yayın
Yürüyüş Dergisi olunca, toplatma
kararına dönüşmüştür.

Sansür AKP’nin fiili saldırılarıyla
bitmemiş ,Yurt Gazetesi de dergimizin
tutsaklar için yapılan ilanını sansür-
lemiş, yayına sokmamıştır. AKP fo-
toğrafları, eylemin haberlerini halktan
gizlemek için tüm basını, sosyal med-

yayı sansür baskısıyla susturmaya ça-
lışırken, gazetecilerin akreditasyon-
larını askıya alıp herkesi hedef tahta-
sına oturturken, yayınlarımıza yapılan
her türlü baskı, hem ifade özgürlüğü-
nün, hem de halkın haber alma hak-
kının ayaklar altına alınmasıdır.

AKP iktidarı, halk savaşçılarının
fotoğraflarını gizleyerek; hem basın,
hem de internet üzerinde baskı kur-
makla, halkın adalet özlemini gidere-
mez. Yayınlarımızı örgüt propagandası
yapmak gerekçesiyle cezalandırmaya
çalışarak, gerçekleri gizleyemez. Baskı
yapan matbaaları tehdit etmek, ilan-
larımızı engellemek, bizim halka ger-
çekleri anlatmamızı engelleyemez. 

Tüm basına çağrımızdır: 

AKP’nin baskılarına boyun eğ-
meyin! Biz dayanışmamızla baskı
ve sansür zincirini aşabiliriz. Bugün
savaşçıların, halkın adalet talebini

ortadan kaldırmaya çalışan iktidara
karşı direnmezsek, yarın kalem dahi
oynatamaz hale geliriz. 

Yürüyüş Dergisi her türlü baskıya
direnmeye ve dağıtımcılarıyla, okur-
larıyla milyonlara ulaşmaya devam
edecek. Sokak ortasında vurduğunuz
Ferhatlar’ı, İrfanlar’ı, işkencede kat-
lettiğiniz Enginler’i unutmadık, kork-
madık, sinmedik. Bugün de yayınla-
rımızı tüm baskılara rağmen çıkarmaya,
halka ulaştırmaya devam edeceğiz.
Bugün yaşanan sansür karşısında sus-
mak, hatta ilanları kaldırıp bu sansürün
parçası olmak hiç kimseyi kurtuluşa
götürmez. Bunu yapanlar tarihin çöp-
lüğünde dahi kendine yer bulamazken,
direnenler halkın gönlünde hafızasında
yaşayacak. Halkın adalet talebi karşı-
sında ne sansür, ne katliamlar durabilir!
Biz meydanlarda, sokaklarda, halkın
olan her yerde dergimizi, gerçekleri
anlatmaya devam edeceğiz!

Yürüyüş Dergisi Kavganın, Umudun ve
Adaletin Sesidir!

Matbaada El Konularak Engellenemez!
Halk Savaşçılarının Fotoğrafından Korkanlar 

Yürüyüş Dergisi’ni, Halkın Adalet Talebini Susturamaz!

Yürüyüş Dergisi’nin 464. sayısına daha matbaadan
çıkmadan hukuksuzca toplatılmak istenmektedir. 11
Nisan günü, AKP’nin katil polisleri, sabah saatlerinden
beri matbaa çevresinde beklemektedir. Daha sonra mat-
baaya girerek dergiye bakmak istediklerini söylemişlerdir. 

AKP’nin korkularını biliyoruz. Halk savaşçıları Şafak
Yayla, Bahtiyar Doğruyol ve Elif Sultan Kalsen’in feda
cüretini, halkın adaletinin duyulmasını, bilinmesini iste-
miyorlar. Yürüyüş Dergisi ilk defa engellenmeye, sustu-
rulmaya çalışılmıyor. Dergimizi dağıtanlar sokak ortasında
kurşunlandı, yıllara varan cezalarla yargılandı tutsak
edildiler. Dergimiz basım aşamasındayken defalarca kez

toplatıldı. Bugün de AKP, 12 Eylül faşizminin aynısını
halka ve devrimcilere yaşatmaya devam ediyor. Üç ka-
ranfilimizi anlatmamızı, onların son kurşunlarına kadar
çatışarak ‘sizleri çok seviyoruz yoldaşlar’ sözlerini mil-
yonlara ulaştırmamızı hiçbir faşist baskı engelleyemez.
Biz 30 yıldır Bağımsızlık, Demokrasi ve Sosyalizm mü-
cadelesinde yayın faaliyetimizi hiçbir dönem durdurmadık.
Bundan sonra da Şafaklar’ı, Bahtiyarlar’ı, Elifler’i...
Berkin için adalet isteyen halk savaşçılarını yazmaya
devam edeceğiz.

11.04.2015

Yürüyüş Dergisi

Halk Savaşçılarının Sesi Olmaya Devam Edeceğiz! Yürüyüş Dergisi Susturulamaz!

19 Nisan
2015

Yürüyüş

Sayı: 465

13YÜRÜYÜŞ DERGİSİ KAVGANIN, UMUDUN VE ADALETİN SESİDİR!



Yine Yürüyüşümüzle her yerdeyiz.
Baskılar, gözaltılar, toplatmalar, ya-
saklamalar vız gelir. Gerçeklerin
halka ulaşmasını kimse engelleyemez. 

İSTANBUL
İkitelli: 

İkitelli Atatürk Mahallesi’nde 9
Nisan’da, 2 kişinin yaptığı kapı ça-
lışmasında, yaklaşık 70 Yürüyüş Der-
gisi halka ulaştırıldı.  Mehmet Akif
Mahallesi’nde de 2 kişinin yaptığı
esnaf çalışmasında, yaklaşık 40 dergi
halka ulaştırıldı. "Halkımız Sizi Çok
Seviyoruz" diyerek ölüme giden ada-
let savaşçılarının eylemlerinin anla-
tıldığı dağıtımda, halk savaşçıları sa-
hiplenildi. Yasaklamalara, toplatma-
lara rağmen yapılan dergi tanıtımını
soranlar oldu. "Savaşçılar yapacak-
larını yaptılar, onları en iyi şekilde
biz ve dergimiz anlatabilir, bu dergiyi
dağıtmak bizim de boynumuzun bor-
cudur" denildi.

Gazi: 
Gazi Halk Cephesi, Yürüyüş Der-

gisi’nin susturulamayacağını göster-
mek için, 8 Nisan'da Halk Cephesi
önlükleri giyip megafonla ajitasyon
çekerek dergi dağıtımı yaptı. Dağı-
tımda, "Halk düşmanı AKP, dergiye
toplatma kararı çıkartarak, internet
yayınlarını durdurarak halkın ger-
çekleri öğrenmesini engellemek is-
tiyor. Halkın adaletini uygulayanları
duymayan kalmayacak” denildi. 1
saat süren dergi dağıtımında, 73 dergi
caddeden geçen araçlara ve evlere
verildi. Camlara çıkan insanların se-
petlerini uzatarak dergiyi aldığı göz-
lendi. 

Halkın Mühendis Mimarları: 
Halkın Mühendis Mimarları

7 Nisan'da, Karanfilköy Mahal-
lesi’nde Yürüyüş Dergisi dağıtımı
yaptı. Dergi dağıtılan insanlarla
güncel konular üzerine sohbet
edildi. Yapılan dergi dağıtımı 2
saat sürdü. Mahallede dergi da-
ğıtımı esnasında, Grup Yorum
"Bağımsız Türkiye" konserine
çağrı amaçlı 50 adet pullama ve
2 adet "Grup Yorum 12 Nisan'da
Bakırköy'de" ve "Grup Yorum
30 Yaşında" yazılamaları yapıl-
dı.

ÇERKEZKÖY: 
Çerkezköy Kızılpınar Mahalle-

si’nde, 9 Nisan’da Yürüyüş Dergisi
dağıtımı yapıldı. 3 saat süren dergi
dağıtımında 65 dergi halka ulaştırıldı.
3 saatlik dergi dağıtımda her evde
"Halkımız Sizi Çok Seviyoruz " di-
yerek ölüme giden adalet savaşçıla-
rının eylemleri anlatıldı. 

HATAY:
4 Nisan'da 13 kişinin katıldığı

dağıtımda, 2 saatte 300 Yürüyüş Der-
gisi halka ulaştırıldı. Dağıtım sırasında
halkla sohbetler edildi. Coşkulu bir
şekilde süren dağıtımda, halkın se-
çimle ilgili soruları karşısında Yü-
rüyüş dağıtımcıları, seçimin çare ol-
madığını, çözümün örgütlenmekte,
devrimde olduğu anlattılar. Çağlayan
eylemi ile ilgili soruları olan kişilere
de burjuva basında çıkan haberlerin
asılsız olduğunu ve haberi Yürüyüş
Dergisi’nden takip etmeleri yönünde
bilgi verildi.

DERSİM: 
Dev Genç’liler 8 Nisan'da, Tunceli

Üniversitesi'nde masa açtı. Masada
halkın sesi Yürüyüş Dergisi’nin ta-
nıtımı yapılırken, kitap ve Grup Yorum
’un 12 Nisan’da yapacağı Bağımsız
Türkiye konserinin bildirileri de öğ-
rencilere ulaştırıldı. Ayrıca üniversi-
tenin çeşitli yerlerine Halk Savaşçı-
larının resimleri ve “Berkin İçin
Adalet İsteyen Halk Savaşçıları Ölüm-
süzdür! Hesabını Soracağız!- Dersim
Dev Genç” imzalı afişler asıldı.

ANKARA:  
Adalet savaşçıları Şafak, Bahtiyar

ve Elif'in sesi, 12 Nisan’da Mamak
Natoyolu’nda Yürüyüş Dergisi da-
ğıtılarak yankılandı.  İdilcan Kültür
Merkezi'nde Bahtiyar için verilen
anma yemeğinden sonra 13 Yürüyüş
okuruyla çıkılan dergi satışında, Yü-
rüyüş Dergisinin 464. sayısından top-
lam 215 adet halka ulaştırıldı. Dergi
dağıtımı sırasında sık sık “Adaletin
Sesi Yürüyüş Dergisi!” sloganları
atıldı.

Ne Yağmur, Ne Kar, Ne De Toplatmalar
Bu "Yürüyüş'ü" Durdurabilir!

Hatay  Ankara

Hatay

Yürüyüş
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Ayağa kalk

Kalk istanbul

At üzerindeki yorgunluğu

Direnişin mevzisinden

Sabahat’ın sesi geliyor

(Arslanların sesi)

Sabahat’in gür sesiyle 

Seni çağırıyorlar İstanbul

Ve diyorlar ki yeter

Yeter artık

Ayağa kalk

Kavgaya, savaşa gir İstanbul

Sabahat’ın gür sesi şimdi Elif-
ler’in, Şafaklar’ın, Bahtiyarlar’ın di-
linde... Çiftehavuzlar’da dalgalanan
orak-çekiçli bayrağımız şimdi Şa-
faklar’la tüm dünya halklarının bey-
nine kazındı, adalet oldu... 

☆☆☆☆

16-17 Nisan 1992’de İstanbul’da
benzeri az görülen bir katliam ve ben-
zeri görülmemiş bir direniş destanı ya-
şandı. 11 devrimci katledildi.

Çiftehavuzlar’da Sabahat Ka-
rataş’ı, Eda Yüksel’i, Taşkın Usta’yı; 

Erenköy’de Ahmet Fazıl Özde-
mir’i, Satı Taş’ı, Hüseyin Kılıç’ı;

Üstbostancı’da Sinan Kukul’u,
Arif Öngel ve Şadan Öngel’i; 

Sahrayı Cedit’te Ayşe Nil Ergen
ve Ayşe Gülen’i katleden faşizm,
devrimcilerin yarattığı destansı dire-
niş karşısında çaresizdi. Katlederek,
kan dökerek teslim alacaklarını sa-
nanlar 16-17 Nisan 1992’de bir kez
daha yanıldılar.

Bağımsızlık ve Sosyalizm 
İçin Şehit Düştüler!

16-17 Nisan şehitlerimiz, kavga
dolu yaşamları, bir ömür boyu dev-

rimcilikleri, önder kişilikleri ile ör-
nek oldular. Uzun ve zorlu kavga
yıllarında, devrimin birer neferi,
örgütleyicisi ve önderi oldular.

Kimi, 1970’li yılların ilk ya-
rısından, kimisi sonlarından baş-
layarak, kavganın her aşamasın-
da yer alan devrimci hareketin
kadroları, o yıllardan başlayarak,
bağımsızlık ve sosyalizm müca-
delesini tereddütsüz sürdürdüler.

Kızıldere’den sonra devrimci
hareketin örgütsel olarak yeniden
inşa edilmesinde, o yıllarda Par-
ti-Cephe’nin düşüncelerinin ideo-
lojik olarak çarpıtılmasına, sağ ve
sol yorumuna karşı sürdürülen
ideolojik mücadelenin içinde yer
aldılar.

Devrimci hareketin önderinin
kavga arkadaşları ve yoldaşları
olan, Sabahat Karataş, Sinan
Kukul, A. Fazıl Özdemir, o ta-

rihin yaratılmasında, mücadelenin
sürdürülmesinde bir ömür boyu süren
kavgaları ile tarihin yazıcısı oldular.

Emperyalist saldırganlık altında,
milyarlarca yoksulun umudunun ka-
rartıldığı, sosyalizmin bir kurtuluş ola-
mayacağının dayatıldığı, tarihin en bü-
yük tasfiyeciliğinin yaşandığı koşul-
larda, devrimci hareketin önder kad-
roları, savaşçıları, direnişleriyle ezi-
len halklara, kurtuluş hareketlerine
güç verdiler.

16-17 Nisan 1992’de Sabolar Çif-
tehavuzlar’da üslerinde kuşatıldıkla-
rında camdan sosyalizmin orak-çekiçli
bayrağını dalgalandırıp “Bayrağımız
Ülkenin Her Yerinde Dalgalanacak”
diye haykırmışlardı.

Sabolar’ın Çifte Havuzlar’da dal-
galandırdığı bayrağı asla yere düşür-
medik. Ülkenin dörtbir yanında dal-
galandırdık. 

Bugün de sosyalizmin bayrağını
dalgalandırma onuru bizimdir. 

Emperyalizme karşı Marksist-Le-
ninist devrim anlayışını savunan ve si-
lahlı mücadele veren dünyadaki tek
örgüt olma onurunu taşıyoruz. 

Onun için Amerika bugün yol-
daşlarımızın başına üçer milyon do-
lar ödül koyuyor. 

"TEKRAR MARKSİST-LENİ-
NİST BİR ÖRGÜTÜN YERYÜ-
ZÜNDE GÜÇ OLMASINA ASLA
İZİN VERMEYECEĞİZ." diyor...
Ve “Biliyoruz kolay olmayacak ama
DHKP-C’yi bitireceğiz” diyor Ame-
rika... 

Bu sözleri ilk kez duymuyoruz.
‘70’lerden beri aynı şeyi söylüyor
Amerika ve onun köpekleri. 

Yoldaşlarımızı katlederek Parti
Cephe’yi bitireceklerini sanan katil-
ler 17 Nisan 1992’deki Çiftehavuz-
lar’a baksınlar bizi asla bitiremeye-

17 Nisan Çiftehavuzlar’da Dalgalanan Orak-Çekiçli Bayrağımız 
Tüm Dünya Halklarının Umududur! 

30 Mart-17 Nisan Şehitlerimizi Anıyor
Umudun Kuruluşunun 21. Yılını Yeni Şehitlerimizle

Savaşı Büyüterek Selamlıyoruz!
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ceklerini görecekler... Yolu yok Sa-
bolar’ın dalgalandırdığı orak-çekiç-
li bayrağımız tüm dünya halklarına
umut olmaya devam edecek... 

Onlar Sosyalizm İnancımız
ve Devrim İddiamızdır!

16-17 Nisan şehitlerimizin des-
tansı direnişleri, bağımsızlık ve sos-
yalizm kavgamıza güç vermeye de-
vam etti. Bugün Sabolar’ın sesi ül-
kemizin her yerinde dalgalanıyor... 

Çiftehavuzlar’da 8.5 saat faşiz-
min ölüm mangalarına, özel timleri-
ne, panzerlerine, ağır silahlarına ve
bombalarına karşı direnen devrimci-
lerden Sabahat Karataş, 1953 Mar-
din Nusaybin doğumludur. Yoksul bir
Kürt ailesinin kızıdır. Çocukluğu Nu-
saybin ve Diyarbakır’da geçmiş, daha
sonra İstanbul’da hem fabrikalarda ça-
lışıp işçileri örgütlemiş, hem de öğ-
renci gençlik içinde bir Dev-Genç’li
olarak mücadele etmiştir. 

1976’da Devrimci Kadınlar Der-
neği’nin (DKD) kurucuları arasında
yer aldı. Bu yıllardan başlayarak 22
yıllık devrimciliği, zorlu koşullarda ve
büyük fedakarlıklarla sürdürülmüştür.
22 yılın 14 yılı yeraltında geçmiştir.
Onun devrimci yaşamında, tek başı-
na da kalsa hareketi ve mücadeleyi sa-
hiplenmek esastır.

1983 başlarında Devrimci Sol
Merkez Komitesi’nde yeraldı. Sa-
bahat Karataş şehit düştüğünde,
Devrimci Sol Merkez Komitesi Üye-
si, şehir SDB'leri ve bir kısım örgüt-
lenmelerden sorumluydu.

Çatışma sırasında aynı üste kalan
Eda Yüksel, 1962 Artvin Borçka
doğumludur. Bir memur ailesinin
kızı olan Eda Yüksel, lise ve üni-
versiteyi İstanbul’da bitirdi. Dev-
rimci mücadeleyle lise yıllarında ta-
nıştı ve bir Dev-Genç’li olarak mü-
cadele etti. Şehit düştüğünde Dev-
rimci Sol üyesiydi ve üssün kurum-
laşmasında görevliydi. 

Yoldaşları ile omuz omuza çatışan
Taşkın Usta, 1962 Gümüşhane do-
ğumludur. Düzenin sunduğu tüm im-
kanları elinin tersiyle iterek müca-
deleye katıldı. Şehit düştüğünde Dev-

rimci Sol Üyesi ve üssün kurumlaş-
masında görevlidir. 

Üstbostancı’da düşmanın kur-
şunlarına karşı silahları ve sloganla-
rı ile direnen Sinan Kukul, Arif Ön-
gel ve Şadan Öngel kahramanlıkla-
rıyla bir destan yazdılar.

1956 Trabzon Beşikdüzü doğum-
lu olan Sinan Kukul, Laz bir ailenin
çocuğudur. 1974 yılında geldiği İs-
tanbul Teknik Üniversitesi’nde öğ-
renimini sürdürürken devrimci mü-
cadele ile tanıştı ve Dev-Genç’li
oldu. 

Mücadelede sahiplenmesiyle, ini-
siyatifiyle öne çıkan Sinan Kukul, şe-
hit düştüğünde Devrimci Sol Merkez
Komitesi Üyesi ve Anadolu ve bir kı-
sım alan örgütlenmelerinden sorum-
lu olan bir önder kadroydu.

Devrimci Hareketin oluşumunda
emeği geçen, en zor dönemlerde mü-
cadeleyi sürdüren Sinan Kukul, tut-
saklık yıllarındaki tavrı ve mahke-
melerdeki tutumuyla da örnektir.

Üstbostancı’da şehit düşen Arif
Ön gel, 1963 doğumludur. Yoksul bir
ailenin çocuğu olarak yaşamını sür-
dürmüş, mücadele ile 1988-89 yılla-
rında tanışmıştır. Dev rim ci Me mur
Ha re ke ti’nin yö ne ti ci le rin den dir. Şa -
dan Ön gel bir ev ka dı nı ola rak mü -
ca de ley le ta nış mış tı ve iş te şim di o da
ta rih sel bir di re ni şte, eşi ve yoldaşı ile
birlikte yer alıyordu. 

İs tan bul Eren köy'de şehit düşen
Ahmet Fa zıl Er cü ment Öz de mir
1954 Adapazarı doğumludur.
1974’den be ri mü ca de le için de olan
A. Fa zıl Öz de mir genç lik, iş çi ve ma -
hal le ör güt len me sin de so rum lu luk lar
üst len di. 12 Eylül’den önce Ege Böl -
ge si’nde so rum lu lu klar yap  tı. Cun ta
yıl la rın da idam ce za sı ve ri le rek re hin
tu tul du. Mücadelenin çeşitli alanla-
rında görev alırken, şehit düştüğün-
de Şe hir Si lah lı Dev rim ci Bir lik ler
Ge nel Ko mu ta nı’ydı. 

Erenköy’deki üsde şehit düşen
Sa tı Taş 1963 Çorum doğumludur.
Bir hem şi re ola rak ye ral dı mü ca de le -
de. Me mur la rın mü ca de le si nin ön cü -
le rin den bi ri ol du. Son olarak, Dev-
rimci Sol üyesi ve bir üssün kurum-
laşmasında görevliydi. 

Erenköy’deki üsde şehit düşen
Hü se yin Kı lıç, 1961 Dersim do-
ğumludur. Dersimli bir Kürt ailenin
oğluydu. Gül te pe, Ok mey da nı, Ka -
sım pa şa’da dev rim ci ça lış ma lar yü rüt -
tü. Devrimci Sol üyesiydi ve şehit
düştüğünde eşi ve yoldaşı Satı Taş
gibi üssün kurumlaşmasında görev-
liydi.

Sahrayı Cedit’te şehit düşen Ayşe
Nil Ergen 1968 doğumludur. Mü hen -
dis-mi mar oda la rın da çe şit li ça lış ma -
lar yü rü tmesi yanında, bir sa nat çıdır.
1964 Rize doğumlu olan Ay şe Gü len
dev rim ci mü ca de le nin kül tür-sa nat
ala nın da ça lış ma lar yü rü ten bir Dev-
rimci Sol taraftarıydı.

Her yaştan, her milliyetten, işçi,
memur, öğrenci, kadın erkek, 11 dev-
rimci, 16-17 Nisan destanının yara-
tıcısı oldular. Çiftehavuzlar’ın pen-
ceresinden dalgalanan bayrak, anti-
emperyalist, anti-oligarşik devrim
mücadelemizin bayrağıdır; 16-17 Ni-
san şehitlerinin her biri mücadele-
mizin bayraktarlarıdır. 

Bugün Şafaklar’la, Elifler’le on-
ların hesabını soruyoruz... 

Yürüyüş
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Suriye, Yunanistan, Bulga-
ristan, Hollanda ve İtalya’dan
gelen temsilcilerle sempozyum
13 Nisan günü başladı. 2 gün
boyunca İstanbul’da devrim yo-
lumuza ışık tutan şehitlerimizin
direndiği, yeni gelenekler ya-
rattığımız mahalle ve evler ge-
zildi.

Program 14 Nisan sabahı
ölüm oruçlarını onurla göğüs-
leyen, devrimcilerin kurup bu-
günlere getirdiği Küçükarmutlu
Mahallesi’nde başladı. Burada
direniş evleri ve Halkın Mü-
hendis Mimarları’nın halkla bir-
likte gerçekleştirdiği halk bah-
çesi, rüzgar türbini, Cemevi pro-
jeleri gezildi. Armutlu yasaları
anlatıldı, uyuşturucu satıcılığı
yapıldığı için yıkılan ev temsil-
cilere gösterildi.

Ardından Gazi Mahallesi’ne
gidildi, halk meclisi çalışmaları
anlatıldı. Halkın kendi meclisini
nasıl sahiplendiği, baskınlara,
katliamlara nasıl direndiği an-
latıldı. Meclisin günlük işleri
ve mahalledeki sorunları çözme
biçimi ilgi çekti. Ardından mec-
liste alınan kararla uyuşturucu
sorununu çözme amacıyla ku-
rulan Hasan Ferit Gedik Uyuş-
turucuyla Savaş ve Kurtuluş
Merkezi gezildi. Bağımlılığın
ilaçsız tedavi yöntemiyle nasıl
önüne  geçildiği anlatıldı. Mer-
kezin içi gezildikten sonra burada
yemek arası verildi.

Ardından Diren KAZOVA
fabrikasına gidildi, patronsuz
üretimin nasıl hayata geçirildiği
anlatıldı. Burada Kazova işçileri
kendi üretimlerinden hediye et-
tiler. Sonrasında Okmeydanı ve
Çayan gezildi. Okmeydanı’nda
Berkin’in vurulduğu yerde Ber-
kin ve onun katilleri açıklansın
diye savcıyı rehin alan Şafak
ve Bahtiyar için saygı duruşunda
bulunuldu. Ardından yeni basılan

İdil Kültür Merkezi  ve Gençlik
Federasyonu gezildi, verilen mü-
cadele anlatıldı. Umudun Ço-
cukları Orkestrası ve Berkan
Abatay Spor Merkezi gezilerek
Çayan’a geçildi.

Çayan Mahallesi'nin tarihini
oranın gençleri anlattı. Halkın
barınma sorununu çözmek için
Dev-Genç’lilerin harcına eme-
ğini kattığı anlatıldı. Yine burada
bulunan TAYAD tarihi de anla-
tıldı. Çayanlılar konuklara yol
için çay ve kurabiye ikramında
bulundu, sloganlarla uğurladı.

14 Nisan günü de politik ge-
ziler Gülsuyu ve Çiftehavuzlar
ile devam etti. Öncelikle Mahir
Hüseyin Ulaş Parkı gezildi. Ar-
dından 2 kez yakılan Engin Çe-
ber Kütüphanesi gezildi, burada
çetelere karşı verilen mücadele
anlatıldı ve Hasan Ferit’in vu-
rulduğu yere geçildi. Saygı du-
ruşunun ardından Hasan Ferit’in
her mahalle bizimdir diyerek
Gülsuyu’nu sahiplenişi anlatıl-
dı.

Sıra Çağlayan direnişine ışık
tutan şehitlerimize, önderlerimiz
Mahir Çayan ve Hüseyin Ce-
vahir'in son kurşuna kadar çatışıp
teslim olmadıkları Hüseyin Ce-
vahir’in şehit düştüğü, Mahir
Çayan'ın yaralı yakalandığı eve
geldi. Üç katlı evin önünde saygı
duruşunda bulunuldu ve gelen-
lere yaşanan çatışma anlatıldı.
Sonrasında ise Sabolar’ın Çif-
tehavuzlar’da destan yazdığı
apartmana gidildi… Son anına
kadar yoldaşlarını düşünen, ka-
tillere bir çöp dahi bırakmayan
Sabolar anıldı. Evin camından
bayrak sallandıran cüret ve inan-
cın bugünlere kadar taşındığı
anlatıldı. Son olarak da tüm bu
gezilerin aslında bir tarihe ta-
nıklık olduğu, devrim yolunun
bu gelenekler üzerine kurulduğu
anlatıldı.

Sempozyum Katılımcılarıyla
Tarihimiz ve Devrim Yolumuz Adım Adım…

6. Uluslararası Eyüp Baş Emperyalist Saldırganlığa Karşı Halkların Birliği
Sempozyumu 
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Devrimci 1 Mayıs Platformu
(D1MP), her yıl olduğu gibi bu yıl
da 1 Mayıs’ı Taksim’de kutlayacağını
yaptığı basın açıklamasıyla halka du-
yurdu. Bileşenleri arasında Halk Cep-
hesi, Kaldıraç, Proleter Devrimci Du-
ruş ve Emek ve Özgürlük Cephesi’nin
olduğu Devrimci 1 Mayıs Platformu,
10 Nisan'da Galatasaray Lisesi önünde
toplandı. Devrimci 1 Mayıs Platformu
sözcüsü, halka duyurulan ortak dek-
larasyonda: “Gezi’de açığa çıkan halk
hareketi, kendini yayarak devam et-
mektedir. Soma’daki işçi katliamının

arkasından ülke çapında yaygın ey-
lemlerde kendini göstermiştir. Kobané
direnişi sırasında, sokağa taşan yaygın
eylemlerde kendini göstermiştir. İşçi
eylemleri ve direnişlerinin daha güçlü
sahiplenilmesinde açığa çıkmaktadır.
Yırca’da, Validebağ’da olduğu gibi
doğanın katledilmesi, kentlerin yağ-
malanmasına karşı eylemlerde kendini
ortaya koymaktadır. Son olarak, Öz-
gecan’ın katledilmesi sonrası dalga
dalga sokaklara taşmıştır. Tüm bunlar,
siyasi iktidarın, egemenlerin korkulu
rüyasıdır. Yükselen toplumsal mü-

cadelenin önünü kesmek, korku du-
varında gedik açmış kitlelerin evine
kapanmasını sağlamak için, devlet
şiddetini arttırmak ve yeni ‘güvenlik’
yasaları çıkartmak dışında ellerinden
bir şey gelmemektedir” diyerek AKP
iktidarının faşist yüzünü teşhir etti.
Böylesi bir dönemde, tıpkı, 2010,
2011 ve 2012 1 Mayıs’larında olduğu
gibi, tüm toplumsal mücadele güçle-
rinin kendi gündemleriyle 1 Mayıs
Alanı'na, Taksim’e akması, AKP’nin
saldırılarına karşı verilecek güçlü bir
yanıt olacağını vurgulayan D1MP
sözcüsü, açıklamayı şu sözlerle bitirdi:
“Sendikalar, meslek odaları, demo-
kratik kitle örgütleri, siyasi partiler,
devrimci güçler, platformlar, forumlar,
kısacası tüm emek güçleri olarak,
birleşik, kitlesel ve devrimci özüne
uygun 1 Mayıs’ı örgütlemek hepi-
mizin görevidir. Bizler 2015 Taksim
1 Mayıs’ının yukarıda çizdiğimiz çer-
çevede geçmesi için her türlü çabayı
göstereceğimizi deklare ediyoruz. Ta-
rihimize, mücadelemize, düşenleri-
mize yakışır 1 Mayıs’ı birlikte ör-
gütlemeye çağırıyoruz. Bu sorumluluk
hepimizindir" dedi.

Bu yıl altıncısı Sarıgazi’de düzenlenen Eyüp Baş
Uluslararası Emperyalist Saldırganlığa Karşı Halkların
Birliği Sempozyumu  için 14 Nisan akşam saatlerinde
çadırların kurulup, 15 Nisan sabahı başlayacak oturumlar
için hazırlıklar yapılırken, AKP'nin polisleri çadırlara
saldırdı. Çadırların ve tüm malzemelerin üzerlerinden
akreplerle geçerek kullanılmaz hale getirdi. 

14 Nisan günü Sarıgazi halkının çadırı kurduğu
esnada gelen Sarıgazi Emniyet Müdürü ve beraberinde
2 TOMA 1 panzer ve onlarca akrep ve çevikle gelip
kaymakamlıktan izin alınıp alınmadığını sordu. İzin al-
malarının gerekmediğini vurgulayan Halk Cephelilere
polisler bu kez valilik tarafından sempozyumun yasak-
landığı kararıyla geldi. Yıllardır aynı biçimde yapılan
sempozyum bu yıl Çağlayan eyleminin hazımsızlığıyla
tıpkı Grup Yorum’un Bağımsız Türkiye konseri gibi ya-
saklanmaya çalışıldı. Halk Cephelilerin yasağı tanıma-
dıklarını belirtmeleri üzerine polisler yarım saatin ardından
2 TOMA ve 6 akreple festival alanına gelerek çadıra sal-
dırdı. Sarıgazi’nin gençleri ellerinde taşlarla yıkımı en-
gellemeye çalışırken polisler gaz bombaları ve plastik

mermiyle saldırdı, ara sokaklara dahi TOMA’larla girerek
halka gözdağı vermeye kalktı.

Yıkımın ardından çatışmalar daha da yoğunlaştı, de-
mirlerle ve yere yıkılan çöp konteynerleri yakılarak ba-
rikatlar kuruldu. Sarıgazi’nin gençleri ellerinde havaifi-
şeklerle polislerin yığınak yaptığı yerlere saldırdı. Akşam
saatlerine kadar süren çatışmalarda polis yoğun şekilde
biber gazı kullandı, bir kişi beline çarpan gaz kapsülüyle
yaralandı. Cepheliler tüm saldırıları sloganlarıyla karşılayıp
çatıştılar…

Emperyalist Saldırganlığa Karşı Birliğimiz Konferans
Salonlarında Değil Halkın Meydanlarında, Parklarında Kuruldu!

Yılmayacağız! Kavgamıza Daha Güçlü Sarılacağız!

Tarihimize, Mücadelemize, Düşenlerimize Yakışır 1 Mayıs İçin Taksim’e!
Yürüyüş
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Burjuvazinin basın yayın organ-
larında yazanların özgürlüğü, medya
patronlarının ekonomik çıkarlarının
sınırı kadardır. O sınırlarda yüzerler,
dışarı çıkamazlar. Patronun inşaat
sektöründe yediği bir emeksiz-haksız
kazanç varsa, gazetesindeki köşe ya-
zarları bu ranta çomak sokamaz ör-
neğin.

Faşizmin medya üzerindeki bas-
kılarını izledik, gördük. Tayyip'in
karikatürünü çizen karikatüristler bile
hapis cezası alırken; işten atılan, sür-
günle cezalandırılan köşe yazarları
örgütlenemiyorlar bile. Can Dündar'ın
söylediği gibi “tek tek avlandılar.”

Sonra da haksızlığa, adaletsizliğe
karşı örgütlenenlere, hesap soranlara
çamur atmaya çalışıyorlar. Buna izin
vermeyeceğiz.

Çağlayan Adliyesi eylemine yö-
nelik komplo teorilerine cevap ver-
meye devam ediyoruz:

1- “Görevine bağlı bir savcı ile
üç eylemcinin ölümüyle sonuçlanan
iki günlük terör olayından önümüz-
deki günlere neler taşınacak? Bu
olay seçime doğru hangi algıyı ya-
ratacak, ne tür propagandalara mal-
zeme olacak... Şimdiden anlaşılıyor
ki... İstihbarat ve güvenlik zafiyeti
arka planda kalacak, ön plana şu
iddialar geçecektir.

- Gezi olaylarında öldürülen bir
gence terör örgütü sahip çıkıyorsa
Gezi’nin arkasında terör örgütü var
demektir... O zaman Gezi olayları
da terörist harekettir...

- Berkin Elvan, ona sahip çıkan-
lara bakılırsa, terörist bir gençtir.

- Terörün bu kadar pervasız ve
azgın bir hal alması İç Güvenlik Pa-
ketinin ne kadar doğru zamanda çı-
karıldığını göstermektedir. Paket çı-
karılmasa seçim öncesi terör daha
da tırmanacaktı.

- Terörün kökünü kurutmak için
daha sıkı önlemler alınmalı, Başba-
kan’ın söylediği gibi toplumsal olay-
lara göz açtırmamalı, kimse gösteri
için sokağa çıkmamalıdır.

- Teröristler pazarlık için CHP’li
Sezgin Tanrıkulu’nu çağırdı. Demek
ki teröristler CHP’yi kendilerine
yakın buluyor... CHP teröristlerle
kol koladır.

- Avukatları ve basını bilvesile
biraz daha zapturapt altına almak
lazımdır.

- Başbakan’ın Cumhurbaşkanı
olmasıyla olaylar ağırlaşmıştır. Ülke
adeta başsız kalmıştır. Başkanlık sis-
temi zorunlu olmuştur.

Terör olayı muhtemelen bu algıları
güçlendirme yönünde kullanılacaktır”
(Melih Aşık, Milliyet, 03.04.2015)

- Bir eylemin bunları düşündür-
mesine gerek yoktur. Çünkü faşizm
bundan daha da ötesini başarmıştır:
Beyinleri demir parmaklıklarla örmüş,
küçükburjuva aydınları(!) korkunun,
komplo teorilerinin batağına sapla-
mıştır.

Halkımız böyle bakmıyor Ber-
kin'in hesabının sorulmasına. Halkı-
mızın yüreğindeki yangına su ser-
pilmiştir, hem de en soğuğundan...

İki sandalye arasına oturamazsınız.
Küçükburjuva yazarlar işte tam o
iki sandalye arasında sıkışıp kalmış-
lardır. Çıkarlarına göre iki tarafa da
bakarlar, beni sandalyene al diye...
Bu arada kalmışlık onu hasta eder.
Şizofrenik bir kişilik yapısı ortaya
çıkar. Burjuvaziye yaranmak istediği
için onun beyniyle düşünmeye çalışır.
İşte DHKC savaşçılarının adalet ey-
leminin arkasından yaşanan tam da
budur.

Ama halkımız o sandalyeyi çe-
kecektir altlarından, o zaman arada
kalmışlık nasıl bir illettir, yere çakı-
larak görecekler.

Başkalarının üzerine atmayın, asıl
sizin algılarınızın ayarları bozuluyor.
Yüzünüzü halka dönün, halka sorun
eylemin gücünü. Beyinlerinizdeki
hapishane yoksa sizi daha da çürü-
tecek bilginiz olsun. Uyarmadı de-
meyin.

2- “YAZIYA şehit savcı Mehmet
Selim Kiraz’a “rahmet”, ailesine ve
hukuk camiasına “başsağlığı” dile-
yerek ve de her türlü şiddete karşı
olmak gerektiğini vurgulayarak baş-
layayım.” 

Çağlayan Adliyesi’ndeki Rehine Eylemine İlişkin
Basında Çıkan Çarpıtma Haberlere Cevap

DÜŞMANIMIZI ZATEN AÇIKÇA İLAN EDİYORUZ,
SUÇLARINI TEK TEK SAYIYORUZ!

KOMPLO TEORİLERİ ÜRETMEYİN
AÇIKLAMALARIMIZA BAKIN!
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“SAVCIYI öldürenlerin bir
örgütün bilinen bere ve fularlı
fotoğrafları yayımlandı.

O amblemli siyah berelerle
örgüt mensupları 1 Mayıs’larda
toplu halde gösteri yürüyüşleri
yapmışlardı.

Savcıyı öldürenlerden birinin
24, diğerinin 27 yaşlarında ol-
dukları dikkate alınırsa muhtemelen
bu yürüyüşlerde çekilmiş fotoğraflar
vardır Emniyet arşivinde.

Bu fotoğraflar Emniyet tarafından
Çağlayan Adliyesi’ne ve korunmakta
olan diğer kurumların güvenlik bi-
rimlerine çoktan gönderilmiş olma-
lıydı.

Kaldı ki biri “arananlar listesin-
de” olan bu iki kişi hapishanede de
yatmışlar. Sicil fotoğrafları da var.

“Yüz taramalarını” saniyede ya-
pabilen teknolojiler giriş kapılarında
hizmete konulmalıydı.

Gelişmiş ülkelerin stadyumlarında
bile bu tür “yüz tarayıcılar” var.

Yasaklı holiganlar bile anında ta-
nınıp içeri alınmıyor.

“Olası şüpheli” şiddet kullanan
örgüt mensuplarının bırakın stadyu-
mu, adaletin mabedine cepte silahları
ve bombalarıyla girebilmeleri nasıl
engellenmez?”

(Güneri Civaoğlu, Milliyet,
02.04.2015)

- Hadi oradan, korkak yalancı!
Her türlü şiddete karşıymış... Berkin
öldürülürken neredeydin? 269 gün
can çekişti Berkin, seni hastane önün-
de göremedik. Berkin'in yoldaşlarına
yüzlerce kez saldırdılar, neredeydin?
Madem şiddetin her türüne karşısın,
polisin-devletin şiddeti karşısında
neredesin? Nereye saklandın? Kö-
şenden yazmak kolay! Her gün ölü-
yoruz, sadece 241 çocuk AKP iktidarı
döneminde öldürüldü. Katilleri yok
ortada? Sen NEREDESİN?

Ortada yoksun ama polise akıl
veriyorsun, yürüyüşlerde çekilen fo-
toğraflara bakın oradan bulursunuz
diye. Sen o fukara aklınla kime ya-
ranmaya çalışıyorsun, Berkin'in ka-
tillerine mi? Halkın da adaleti var,
halkın da adalet savaşçıları var unut-

ma Civaoğlu!

3- “Teröristler Berkin Elvan sav-
cısını rehin alarak o dava için istek-
lerini sıraladılar...

Neymiş istekleri?

Polislerin ortaya çıkıp suçlarını
itiraf etmeleri.. Özür dilemeleri..
Halk mahkemesinde yargılanmala-
rı..

Bu taleplere çocuklar bile güler..

Niye Savcı Mehmet Selim Kiraz’ı
seçtiler?

Davayı sümen altı mı etmeye ça-
lıştı, polisleri akladı mı, Berkin’i de
terörist mi ilan etti, dosyayı kapat-
maya mı kalktı?    

Yooo.. Tam tersi, davanın önünü
açtı, yol almasını etmesini sağladı..

Eee o zaman!..

Alın size bir soru işareti daha..

Neden o savcı?..” (Mehmet Tez-
kan, Milliyet, 03.04.2015)

- “Neden o savcı” soruna cevap
verelim. Mehmet Selim Kiraz ya da
ondan önceki savcılar, hiç fark et-
mez... Savcı, devletin avukatıdır.
Savcı, katilleri koruyan taraftır. Adalet
savaşçıları, hesabı savcıdan değil
devletten soruyor. 

Mehmet Selim Kiraz, göreve dün
gelmedi. Açın Berkin'in dosyasına
bakın. Katil olabilecek 21 polisin
fotoğrafları savcının dosyasında du-
ruyor. Biz “Berkin'in katilleri bu-
lunsun” diye eylemler yaparken, iş-
kence görürken, adalet beklerken
savcı isimleri biliyor ama açıklamıyor.
Polislerin resimlerini DHKC sa-
vaşçıları açıkladı, yayınladı. 

Katiller devlet tarafından korunur
kollanır, çünkü devlet adına katle-
derler. Bu devletin savcısı da, polisleri
bilmesine rağmen onları tutuklama-

yarak, bir dava açmayarak
suça ortak olmuştur.

Berkin için sabırla bekle-
dik... Bugün eğer katillerin
isimleri savcılığın elindeyse,
bunda Halk Cephelilerin Ber-
kin için ölüm pahasına gös-
terdikleri sahiplenmenin etkisi
vardır. 

4- “Çağlayan Adliyesi’ndeki kat-
liamdan sorumlu DHKP-C militan-
larının salt terörist değil, aptal te-
röristler oldukları, gayet net anlaşıldı. 

Ölümü, vicdanı olan tüm yurt-
taşları derinden yaralayan Savcı
Mehmet Selim Kiraz, teröristler ta-
rafından Berkin Elvan cinayetinin
aydınlatılması talebiyle rehin alın-
dıysa, eylem amacıyla çelişen bir
hedefti. Çünkü cinayetin aydınlatıl-
ması için bugüne kadar gösterilmeyen
gayreti gösteren ve soruşturmayı de-
rinleştiren biricik yetkiliydi. 

Onun ve kendilerinin ölümüne
yol açan iki terörist, taleplerine hiç
uymayan rehine profilini, örgüt ka-
rarıyla hedef seçtilerse DHKP-C’nin
de, aptalların aptalları çekip çevirdiği
bir örgüt olduğu söylenebilir.” (Mine
G. Kırıkkanat, Cumhuriyet,
05.04.2015)

- Halkımız, duyduk duymadık
demeyin, tüm devrimci örgütler, ey-
lem yapmadan önce DÜNYANIN
EN ZEKİSİ Mine Kırıkkanat’a da-
nışın mutlaka.

AKP'ye karşı mücadeleyi “sosyal
içici” olarak veren Mine Kırıkkanat’a
sormadan, Berkin'in hesabını sor-
mayın sakın. 

Mine Kırıkkanat’a sorabilir mi-
yiz?

Devlet, savcısını kurtarmak için
dahi olsa o polislerin isimlerini neden
açıklamadı? 

Madem savcı soruşturmayı o ka-
dar DERİNLEŞTİRDİ, katillerin fo-
toğrafları elindeyken neden hala isim-
lerini öğrenemedi?

Berkin'in katillerinin görüntüsü
bile izlenmişken, neden hala kim-
likleri saklanıyordu?

Berkin'in ekmek almaya gittiğinin

Yürüyüş
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belgesini soran bir Cumhurbaşka-
nı’nın, polise destan yazdıran bir
Cumhurbaşkanı’nın savcısı gerçekten
katilleri deşifre edebilir mi?

Ucunun Tayyip Erdoğan'a gide-
ceğini bile bile, hangi savcı katilleri
açığa çıkartabilir?

Faşizme karşı teslimiyet bayrağını
ilk çeken burjuva köşeyazarlarının
halka ve devrimcilere öğretecek hiçbir
şeyleri yoktur. Siz önce eylemin fo-
toğrafını yayınlayabilmek için meslek
haklarınıza sahip çıkın.

Mine Kırıkkanat’a son olarak bir
atasözü söylemek istiyoruz: Aptal
kız aynaya bakar, kendi lakabını
karşıdakine takar.

5- "Komplocu değilim; nihaye-
tinde DHKP-C geçmişte benzer ey-
lemler yaptı. Ancak olayda bazı tu-
haflıklar var ki hâlâ kafam basmıyor.
Örneğin dünyada ilk kez silahlı bir
örgütün “Dosya çok yavaş ilerliyor”
diye terör eylemi yaptığına şahit olu-

yorum. Üstelik, daha 4 ay önce dos-
yaya bakmaya başlayan savcı Kiraz,
son olarak Berkin vurulduğu gün o
bölgede görevli 21 polisin kimliklerini
almış...

Bizim medya mahallesinde her-
kesin dilinde, bu lanet eylemin bir
yanıyla Gezi, bir yanıyla da Alevilere
yönelik bir algı yaratmayı hedeflediği,
“Alevi-Gezici-terörist” gibi sakil bir
şablonu bilinçaltına kazımayı amaç-
ladığı gibi bir teori vardı. Komplo
teorisi tabi. Ama dün pat diye Kartal
Ak Parti ilçe binasını basan bir başka
eylemcinin cama çıkıp üzerinde Zül-
fikar olan bir Türk bayrağı astığını
görünce, ister istemez “Acaba mı?’
dedim." (Aslı Aydıntaşbaş, Milliyet,
02.04.2015)

- İyi ki komplocu değilsin, bir de
komplocu olsaydın neler yazacaktın
çok merak ediyoruz. Sen yorma “bas-
mayan taşbaşını”, o baştan sağlıklı
bir düşünce çıkmaz... Sana patronların
ne diyorsa onu yazmaya devam et... 

Dosya yavaş ilerliyor diye eylem
yapılmadı zaten. ADALET OLMA-
DIĞI İÇİN EYLEM YAPILDI. Ber-
kin'in katilleri hakkında 655 gündür
davanın ilerlemesi savcılar tarafından
engellendiği, katillerin korunduğu
için... En yakının, en sevdiğin kim
söyler misin Aslı Aydıntaşbaş? Sev-
diklerin uğruna hayatını ortaya ko-
yabilir misin, onların katillerinden
hesap sorabilir misin?

Hangi komplo teorisi ile açıkla-
yabilirsin adalet özlemini. Basit ve
sade... söylüyoruz. O çok bilmiş
aklın neden almıyor bu sadeliği söyler
misin? 

Kafanın içi örümcek ağlarıyla
dolu. Aleviliği nereden, nasıl çıkardın
da adliye eylemiyle bağını kurdun?

Çarpıtamazsınız! Tarihimiz ter-
temizdir. Düşmanımız net, saklamı-
yoruz! Hesap soracağımızı açıkça
söylüyoruz zaten. Katillerin durduğu
yerde durmayın, Berkin'in cephesine
geçin.

30 Mart – 17 Nisan şehitleri ve
halk savaşçıları Şafak Yayla, Bahtiyar
Doğruyol, Elif Sultan Kalsen’ i anmak
için Amed Özgürlükler Derneği'nde
anma yapıldı. 10 Nisan’da Amed
Özgürlükler Derneği’nde yapılan
anma; Devrim Şehitleri için saygı
duruşuyla başlandı. Saygı duruşunun
ardından 30 Mart – 17 Nisan şehitleri
üzerine bir konuşma yapıldı. Ardından
halk savaşçıları Şafak Yayla, Bahtiyar
Doğruyol, Elif Sultan Kalsen’in ey-
lemleri anlatıldı. Konu ile ilgili ya-
yılanan resmi  açıklamaların okun-

masının ardından yapılan eylemler
üzerine katılanlar da düşüncelerini
dile getirdi. Halk savaşçılarının şe-
hitlikleriyle yolumuzu aydınlattığı
ve cüretleriyle her Cephelinin bir
adım daha ileriye gitmesi için mesaj
verdiği anlatıldı. Sonrasında  Liseli
Dev-Genç’liler; “Yoldaş ki”, “Kadife
Tenli Zamanlara”, “Bir Ceza İstiyo-
rum” şiirlerini okudu.  Amed Grup
Yorum Korosu’nun kısa bir dinleti-
siyle devam eden program  ikramların
dağıtılması ve sohbet ile tamamlandı.
Anmaya 12 kişi katıldı.

Hatay Halk Cephesi 1 Nisan’da Çağlayan Adliyesi’nde
şehit düşen adalet savaşçılarıyla ilgili açıklama yaptı. Açık-
lamada: "31 Mart günü Çağlayan Adliyesi'nde adalet
talebiyle yapılan eylemde katliamların hesabının sorulacağı
bir kez daha gösterildi. Savcıyı rehin alan Cephe savaşçılarının
talepleri adaletti. Berkin’in hesabını sorarken katledildiler.
Katleden asıl terör örgütü AKP, asıl terörist polisleridir.

Berkin Elvan için adaleti vermeyenler halkın savaşçıları ta-
rafından cezalandırıldı. Halkı katledenler bir kez daha
gördüler ki halkın adaleti er ya da geç mutlak karşınıza çı-
kacaktır. Bu ülkede adaletin olmadığı halkın da kendi ada-
letinin olduğu halk savaşçıları tarafından tüm dünyaya gös-
terildi.  Korkun! Kerpiç evlerden gelip saraylarınızı yıkacağız.
Katledilen devrimcilerin hesabını soracağız.” denildi.

Kerpiç Evlerden Gelip Saraylarınızı Yıkacağız

30 Mart – 17 Nisan Şehitlerini Anıyor,
Şafaklar, Bahtiyarlar, Eliflerle Umudu Büyütüyoruz!
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Ülkemizde Gençlik

Korkudan Ne Yapacağını
Bilemeyen AKP,

Hukuksuzca İnsanlarımızı
Gözaltına Alıyor!

İki Dev-Genç’li Ali Ülgü ve Onur Duran 14 Nisan’da
AKP’nin katil polisleri tarafından yolda yürürken kaçırılmıştır.
Dev-Genç tarafından yapılan açıklamada: "Katil polisler
gördüğü herkesi gözaltına alarak kendini koruyabileceğini
zannediyor. Konsere giden insanlara bile canlı bomba diy-
erek silah çekiyor. Türkiye’nin en büyük adliyesinde
savcısını, karargâhlarında kendisini koruyamayan ve bu-
nun şaşkınlığı içerisinde olan polis aklını yitirmiş iyice
aptallaşmıştır. İki arkadaşımıza gözaltı sırasında işken-

ce yapılmış Ali
Ülgü’nün burnu
kırılmış ve yüzü-
ne darbeler
almıştır.  Bu hu-
kuksuz gözaltı-
ları ve işkence-
leri teşhir etmek
için bulunduğu-
nuz yerlerdeki
işkencehaneler-
in önüne gide-
rek pankartlarımızla oturma eylemlerimizle yapılan bu
hukuksuzluğu teşhir edelim. Ali Ülgü ve Onur Duran’ın
başına gelecek her şeyden AKP’nin paralı köpekleri
sorumludur” denildi.  

Liseli Dev-Genç, Amed Liseli Dev-Genç’lilere ve ail-
elerine yapılan taciz ve tehditlere karşı 8 Nisan'da açıklama
yaptı. 

Açıklamada: "Amed’de Liseli Dev-Genç’lilerimizi ta-
ciz eden, ailelerini arayarak rahatsız eden ahlaksız, katil po-
lis şimdi de tehditlerine başladı.  6 Nisan günü liselimiz evin-
den çıkıp otobüse bindiği esnada onu takip eden sivil polis
liselimizin hemen arkasından otobüse binerek yanına otur-
muş ve sohbet etmeye çalışmıştır. Liselimize ‘yanına bir po-
lis oturmasını ister miydin?’ diye soran katil; ‘demek iste-
miyorsun, DHKP-C’li olduğun için olabilir mi?’ demiş, ar-
kadaşımızın tepki göstermesi üzerine “Ben de DHKP- C’-
liyim, sizdenim Diyarbakır’a bir iş için geldim demiş. Li-
selimiz niye bana gelip böyle sorular soruyorsun deyince,
'senin giyiminden belli DHKP- C’li olduğun ama böyle giy-
inme çok açık ediyorsun kendini. Burjuvalar gibi giyin, dik-
kat et kendine” dedikten sonra; “Ben polis olsam silahlı ge-

zerim' diyen namussuz polis adının İsa olduğunu söyledikten
sonra 'Her şeye katılıyorsun, peki az sonra tutuklanacağını
biliyor musun?' deyip Liselimizi tehdit ederek “görüşürüz
yine” diyerek uzaklaşmıştır. 

Daha önce de iki liselimizin ailelerini arayarak Em-
niyete çağıran ve  'Çocuklarınıza sahip çıkın, arkadaş-
larının kim olduğunu kimlerle görüştüğünü biliyor mu-
sunuz? Derneklere gidip geliyorlar' diyerek devrimcile-
ri hedef göstermişlerdi. Liselilerimizin Berkin için,
Uğur için, Ceylan için adalet taleplerinden vazgeçme-
diklerini görünce ise eski yöntemlerine başvuruyorlar. 

Berkin’in, Uğur Kaymaz’ın katilleri, ahlaksızlık
yapmaktan vazgeçin. Bu yöntemler bize sökmez. Saldırı-
larınız etki etmeyince azgınlaşıyorsunuz, ağzınızdan
salyalar akıyor. Sizi tekrar uyarıyoruz Liselilerimizin başı-
na gelecek en küçük bir şeyde hesabını misliyle sor-
arız"denildi.

Sıla Abalay Serbest Bırakılsın!
Liseli Dev-Genç’liler Yoldaşlarını
Liselilerle Birlikte  Sahipleniyor!

Liseli Dev-Genç’liler, 2 Nisan'da Gençlik Federasyo-
nu baskınından gözaltına alınıp tutuklananlardan Liseli Dev-
Genç’li Sıla Abalay'ın serbest bırakılması için 5 Nisan’da
Şair Abay Lisesi önünde polisin saldırılarına rağmen çadır
açtı.

10 Nisan’da yapılan bir açıklamayla beş gün boyunca
süren çadır eylemi bitirildi. Yapılan açıklamada Abalay’ın
Bakırköy Kapalı Kadın Hapishanesi’ne götürüldükten
sonra devrimci tutsakların yanına konulmadığı, bunun üze-
rine de Abalay’ın açlık grevine başladığı bilgisi verildi.

Çadırın kurul-
duğu beş gün bo-
yunca polislerin
kendilerine saldır-
arak liselilere
ulaşmalarını en-
g e l l e n m e y e
çalıştıkları belir-
tilen açıklamada
“Bizler Liseli
Dev-Genç’lileriz.
Arkadaşlarımızı
ne pahasına olursa olsun yalnız bırakmayacağız. Onları sa-
hiplenmeye, onların sesi soluğu olmaya devam edeceğiz.
Sıla Abalay’ın talepleri kabul edilsin. Sıla Abalay değil, Ber-
kin’in katilleri cezalandırılsın” denildi.

Korkularınız Büyüdükçe Ahlaksızlaşıyorsunuz!
Korkun Liselilerin Cüretinden!

Yürüyüş

19 Nisan
2015
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Talebim onaylandığı ve
görevlendirildiğim için çok
mutlu ve heyecanlıyım. Par-
timi tanıdığım ilk günden
beri bu coşkuyu, heyecanı
taşıyorum. Parti’mle birlikte
coşkum, savaşma nedenle-
rim, bilincim daha da bü-
yüdü. Her gün yeni şeyler
öğrendim. Her gün Parti’mle
büyüdüm. 

Mutluluğu, adaleti herkes
hak ediyor. Evet, herkes ada-
letli bir dünyada özgür ve
mutlu yaşamalı. Bunlar hayal
değil. Partim’le birlikte bunu
gördüm. Adalet de, mutluluk
da, özgürlük de bizim elle-
rimizde. Bu mutluluk sadece
bir kişinin mutluluğu değil,
bir kişinin özgürlüğü değil.
Biz, herkes mutlu olduğunda,
halklarımız özgür olduğunda
mutlu ve özgür olabiliriz,
adalet herkes için olduğunda
huzurlu olabiliriz. Bunlar
için savaşmadan, zorunlu-
luklarımızı kavramadan hiç-
birisini elde edemeyiz. 

Adalet ve özgürlük için, halklarımız,
yoldaşlarımız için, insanlığımızı ka-
zanmak, yaşadım diyebilmek için ka-
nımızın son damlasına kadar savaş-
malıyız. Bunu Parti’mizden, tarihi-
mizden, şehitlerimizden öğrendim. As-
lında öyle çok şey öğrendim ki hepsini
nasıl yazayım. Gerçek sevgiyi, insan
beyninin ve yüreğinin ne büyük ve
güçlü olduğunu öğrendim. Emek, sevgi
çok büyük şey. Herkesin birbirinin sır-
tına basıp yükseldiği, ezip geçmeye
çalıştığı ve bunun da insan doğası
olarak gösterildiği bir çağda insanların
birbirlerini korumak için öldüğünü,
kendinden önce halkını, yoldaşlarını
düşünebildiğini gördüm. Ve bunun
kitap kahramanlarının yaptığı efsanevi
şeyler olmadığını gördüm. Erdemli ve
sıradan, yani olması gereken...

Biliyorsunuz Fidan Kalşen’in ak-
rabasıyım. 14 yıl önce 19 Aralık
Katliamı’nı tam olarak anlayamasam

da onurlu bir şeyler yaptıklarını, dev-
rimci olduklarını biliyordum. Kendini
yakarak feda eylemini tam olarak
anlayamıyordum, bir yandan da sor-
guluyordum. Biraz zaman sonra ben
olsam yapabilir miydim diye düşün-
meye başladım. Anlamaya çalışıyor-
dum hatta bir kez banyoda suyu kay-
nar açıp nasıl bir şey olduğunu anla-
maya çalıştım. Çok zormuş gerçekten
dedim. Nasıl yapabilirler diye daha
fazla düşündüm. İşte, eksik yanları
Partim tamamladı, örgütlü hayatımda
bir Parti-Cephe’li olarak gördüm:
Çektiğin acı, ödediğin bedel, bunlar
başına neler gelebileceği değil; be-
lirleyici olan senin neleri umut ettiğin,
ne için, kimler için yaptığın. Bunu
bilince sonsuz güçlü oluyorsun. Hal-
kımız, yoldaşlarımız, partimiz, şe-
hitlerimiz için savaşıyoruz. Gelecek
için, sosyalizm için savaşıyoruz. Bu
yolda ne gerekirse onu yaparım ben
de ‘bir canım var halkıma, yoldaşla-

rıma, vatanıma feda olsun’
diyorum. Bu gücü bana
partim, tarihimiz, haklılı-
ğımız verdi. 

Bugün aklımdan geçen
şehitlerimize, partimize,
yoldaşlarıma, halkıma layık
olabilmek. Onlara layık
olacağım. Çok bedeller ver-
dik, vereceğiz de ama biz
kazanacağız. Ben de tari-
himizden, şehitlerimizden
aldığım güçle bugünün bir
parçası olacağım, yarına
güç taşıyanlardan olaca-
ğım. Bu benim için büyük
bir onur. 

Epeydir bekliyorum. Bu
zamanda yoldaşlarımın
bana ne büyük güç verdi-
ğini çok iyi anladım. Onları
düşünerek mutlu oldum.
Neler yaptıklarını, sorunları
nasıl çözdüklerini düşüne-
rek yanlarında oldum. Öz-
gür Tutsaklarımızı düşün-
düm her gün, ben onlar
için dışardayım, onlar da

yanımda dedim. Tüm yoldaşlarımı
çok seviyorum ve onlara sonsuz gü-
veniyorum. Özgür Tutsaklarımızı ve
tüm yoldaşlarımı sımsıkı kucaklıyo-
rum. Hep birlikteyiz. 

Parti okulu Dev-Genç... Dev-
Genç’te örgütlendiğim için ayrıca
şanslı hissediyorum kendimi tabi.
Bu bir tesadüf değil, Dev-Genç’in
gücüdür. Yeni insan okulu Dev-
Genç’in. Öğrenci olmaktan hep gurur
duydum, Dev-Genç daha da büyüyor.
Yüzler hep değişse de ruh hep aynı.
Mahir Çayanlar’dan, Hasan Selim-
ler’e ve Berkinler’e ruh aynı ruh.
Yürek hep o dev yürek. Dev yürek-
lerinden öpüyorum. 

Son olarak köyümün mezarlığına
gömülmek isterim. Mezar taşlarımızın
yeni gençlere umut olacağını umu-
yorum. 

Diyeceklerim bu kadar. Sıra ey-
lemde, elimden geleni yapacağım. 

Kürt Halkının Yiğit Kızı Elif Sultan Kalsen’den:
Partime; Merhaba

19 Nisan
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Öncelikle sizi çok sevdiğimi söy-
leyerek başlayayım. Sizi çok sevi-
yorum. Yaşamayı da insanları da çok
seviyorum. Bu size son mektubum
ama asla aranızdan ayrılmıyorum.
Sizlere arkadaşlarımı bırakıyorum.
Yaşları isimleri hep değişecek ama
onlar hep olacaklar. Ben de onlarla
geleceğim.  

Böyle bir ülkede savaşmaktan
başka yolumuz yok. Bir düşünün.
Görmediğimiz bir şey kaldı mı? Kat-
liamlar, infazlar, işkenceler, adalet-
sizlikler...  Ne kaldı görmediğimiz?
Kerbela akıldadır hep. Zalimlik de-
nince 38 katliamı vardır ama artık
her gün Kerbela’yı yaşıyoruz. Her
gün bir yerlerde katlediliyor insanlar.
Diri diri yakılıyor, madenlerde ölüyor,
uyuşturucu bağımlısı yapılıp tüketi-
liyor.  Bana ne deyip de oturamayız.
Bana dokunmuyorsa bin yaşasın di-
yemeyiz ki hepimize dokunuyor as-
lında.  

Ben bana düşen insani görevi ya-
pıyorum. Bir devrimci olarak bunların
değişmesinin zalimleri yok etmenin
adaletin savaşını veriyorum. Adaleti

hep hukuktan beklediniz. Hukukun
kimin hukuku olduğunu görüyorsunuz
değil mi? Kime adalet sağladığını
görüyorsunuz. Berkin’i vuranlar hal-
kın katilleri yargılanmıyor, Rıza Sar-
raf’lar aklanıyor, paraları faizleriyle
iade ediliyor. Bunları görüyorsunuz
değil mi? Onların adaleti gerçekten
mülkün temeli. Böyle bir sistemde

adaleti halk sağlayacak, biz sağla-
yacağız. Ben de önce adalet için sa-
vaşıyorum.  

Üzülmeyin demeyeceğim, fayda-
sız olacak. Ama sadece üzülmeyin,
öfkelenin. Görün bu gerçekleri. Ça-
resiz değilsiniz, yalnız değilsiniz. Si-
zin de yapacağınız çok şey var...

Size uzun uzun şöyle böyle diye
yazmayacağım. Tek bir isteğim var.
Arkadaşlarımla görüşün, bir bağ ku-
run, bu bağı hiç koparmayın.  Onlar
sizin çocuklarınız.  Tek isteğim bu.  

Anne baba üzgün olacaksınız bi-
liyorum ama kimseye kızmamanızı,
tepki göstermemenizi istiyorum. Bi-
liyorsunuz, ben hep inandığım şeyleri
yaptım. Bir sorumlu aramayın. Biri-
lerini suçlamayın.  

Cenaze törenim Cephe gelenek-
lerine göre olacak. Bu konuda arka-
daşlarım size ne yapılması gerektiğini
söyleyecek. Onların söylediklerini
yapın. Bu benim size vasiyetim. Bana
sevginiz ve saygınızla yaklaşın onlara.  

Sizi çok seviyorum. Canım kar-
deşim, kendine iyi bak.  

13 Nisan'da Soma katliam davasının
ilk duruşması Manisa Akhisar'da gö-
rüldü. Duruşmaya Halkın Hukuk Bü-
rosu (HHB) ile Çagdaş Hukukçular
Derneği (ÇHD) İstanbul, Ankara, İzmir,
Bursa şubelerinden yaklaşık 30 avukat
müdahil olarak katıldı. Toplamda ise
yaklaşık 80 avukat davayı izledi.

Halkın Hukuk Bürosu'ndan Av.
Güray Dağ, Av. Engin Gökoğlu ve
Av. Selçuk Kozağaçlı da Soma'da
katledilen 307 madencinin katillerinin
yargılanması için mahkemedeydiler.

Duruşmaya başlanırken ailelerin
içeriye girmesi yasaklandı. Ölen her
işçinin en fazla bir yakını alınacak ve
listede ismi olmayan aileler ise duruş-
maya alınmayacak dendi. Bu keyfi
dayatma ile birlikte ailelerin mahkemeyi

sahiplenmesi engellenmek istendi.
Aileler bu karara karşı direnişe

geçerek barikatı zorladılar. Ailelerin
kararlı tavrı karşısında mahkeme geri
adım attı ve tüm aileler duruşmayı
izlemek için salona girdi. 

Tutuklu sanıklar duruşmaya geti-
rilmedi. İfadeleri görüntülü şekilde,
SEGBİS ile hapishaneden alınacaktı
ama aileler buna itiraz etti. 

"Katiller niye burda değil. Takım
elbise giyip öyle kamera karşısında
rahat rahat poz veremezler. Katilleri
buraya getirin. Yüzlerini görmek is-
tiyoruz. Böyle adalet mi olur, adalet
istiyoruz" diye bağırıp alkışlamaya
başlayınca salonda tartışma çıktı. 

Hakim, "Duruşmaya ara veriyorum,
salonu boşaltalım, güvenlik gelsin"

deyince salona çevikler girmeye baş-
ladı. Çevikler girince aileler ayağa
kalkıp alkışlamaya, yuhalamaya baş-
ladılar. Hakim bunun üzerine Av. Sel-
çuk Kozağaçlı'dan "Avukat bey siz
müdahale edin" diyerek yardım istedi. 

Kozağaçlı, katillerin, ailelerden
kaçırılmaya ve böylece korunmaya
çalışıldığını, bunun da aileleri daha
fazla öfkelendirdiğini anlattı. "Biz
katillerin yüzünü görmek istiyoruz,
bu bizim yasal hakkımız. Aileler ka-
tillerin yüzünü görmek, onlara bağırıp
çağırmak istiyor. Bu onların en doğal
hakkı" diyen Kozağaçlı, SEGBİS ka-
rarından dönülmesini, sanıkların sa-
lona getirilmesini talep etti. 

Sonra duruşmaya ara verildi. Ara-
dan sonra Halkın Hukuk Bürosu ile
Çağdaş Hukukçular Derneği'nin tüm
talepleri kabul edilerek duruşma 15
Nisan'a ertelendi. 15 Nisan'daki du-
ruşmaya tutuklu sanıklar da getirilecek. 

Soma Katilleri Yargılansın, 432 Çocuğu 
Babasız Bırakan Devlet Halka Hesap Versin!

Yürüyüş
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“Şafak’ın otopsisi bitti.” 
Telefonda bana bu cümleyi ku-

ruyor biri. Beynime bir kurşun sap-
landığını hissediyorum. Şafak’ın
otopsisi…

Senin cenazeni örgütlüyorum…
Hummalı bir çalışma daha.  Bütün
kurumlardan arkadaşlarımız geliyor.
Neyi nasıl yapacağımızı konuşuyoruz.
Kafam durmuş gibi… “Daha atik
olmam lazım, daha inisiyatifli ol-
mam lazım, bense uyuşmuş gibiyim.
Kendine gel diyorum, kendine gel.
Ne yapıyorum ben, sana anlı şanlı
bir cenaze töreni örgütlemeliyiz.
Hiçbir şey eksik olmamalı. Bırak
şimdi kendi duygularınla haşır
neşir olmayı, bırak bencilliği. Onlar
kahramanca şehit düştüler. Hadi
kat kendini, yoğunlaş, harekete
geç.” Kendi kendime konuşuyorum
bunları. Çok zorlanıyorum Şafak
çok. Sana olan borcum olmasa ye-
rimden kalkmaya mecalim yok.
Pankartlarını, dövizlerini, yaka
kartlarını hazırlamaya başlıyoruz.
Yazılamaya çıkıyor bazı arkadaşlar,
sesli çağrıya çıkıyor. Biri Gazi’ye
mezar yeri ayarlamaya gidiyor.
Herkes bir şeye koşturuyor. Sanki
sen de bu yoğunluğun içindesin,
geç kalmışsın sadece. “Nerde kaldın
Şafak, şehidimiz var sen yoksun
ortada hala. Gel artık, sen de katıl
irili ufaklı yaptığımız onlarca toplan-
tıya...”  Şafak gelecek hissi var içimde.
Ara ara aklıma senin cenazeni örgüt-
lediğimiz geliyor, kitleniyorum yine,
adım atamıyorum. Sonra devam edi-
yorum koşturmaya ve yine “Şafak
nerde kaldı” hissi.  

Hayatında ilk defa bencillik yaptın
Şafak. Yüreklerinde kocaman yer et-
tiğin insanları düşünmeden hepimiz-
den önce gittin.  

Seni ilk İstanbul Üniversitesi Rek-
törlüğü’ne bağlı Öğrenci Kültür Mer-
kezi’nin Halk Bilim Kulübü’nde
görmüştüm.  Kulüpten içeri adımımı

attığımda sedirlerin üstünde sessiz
sedasız duran bir genç oturuyordu.
Üzerinde kahverengi kapşonlu bir
hırkası vardı. “Falancanın kardeşi”
diye tanıştırdılar  benimle.  Tek göz
bir oda olan kulübümüzün duvarla-
rında Anadolu motifli çantalar, yaz-
malar, balıkçı ağı, halk oyunu kıya-
fetleri ve bir bağlama asılıydı. Kulübe

gelip sedire her oturuşunda bağlamayı
alıp acemi acemi çalardı. Pek ko-
nuşmazdı. İçimden “Acaba bu çocuk
gerçekten devrimcileri biliyor mu,
devrimci olmak istiyor mu;  yoksa
abisinden kaynaklı zorunlu olarak
burada olduğunu düşünüp sesini
mi çıkaramıyor?” diye düşünüyor-
dum. Ama çok kısa sürede devrim-
cileri tanıyıp tanımadığından bile
emin olmadığım  o çocuk üniversitede
de sorumluluk yapmaya başladı. Son-
radan öğrendim ki, memleketten üni-
versiteye gelirken zaten netleşmiş
bir şekilde gelmiş. Şafak’tı onun adı.

Devrimciliğe adımını atar atmaz
kendi hayatında yaptığı atılımlar gibi
benim de kısa sürede hayatımın
odak noktalarından biri haline geldi. 

O zaman da cüretliydin Şafak.
Sen benim için yoldaş sevgisinin,
fedakarlığın, sahiplenmenin,  gözü-
karalığın, güvenin, cüretin adıydın.
Hayatın boyunca hiç tereddütlerin

olmadı. Yalın bir kavga adamı.
Dev-Genç’li… Ardından met-
hiyeler dizmiş gibi oldu değil
mi? Ama biliyor musun ki bun-
ların hiçbiri ezbere yazılmış de-
ğil. Seni tanımlamak için kul-
landığım özelliklerinin hepsini
yaşadığımız anılardan çıkardım.
Hepsi somut  sende. 

İstanbul Üniversitesi deyince
akla faşist saldırılar gelir. O
zaman da faşist saldırılar çok
olurdu. Faşistlerle olan kavgala-
rımız kanlı bıçaklı biterdi. Satır-
larla, bıçaklarla saldırırlardı. Üni-
versitede bütün sol faşistlere karşı
birlikte hareket ederdi. ÖKM’de
(Öğrenci Kültür Merkezi) olurdu
solla olan toplantılarımız. Sen
okulda ve kavgada çok yeni ol-
mana rağmen faşistlere karşı mü-
cadelede amansızdın. Faşist sal-
dırılar karşısında sinmiş, pasifize
olmuş sol karşısında uzlaşmazdın,
cüretinle solu da etkilerdin. 

İstanbul Üniversitesi’nde şehit-
lerimizin kanıyla yazılan tarihimizi
sahipleniyordun. Şehitlerimizin kan
bedeli, can bedeli kazandığı mevzileri
sahipleniyordun.  

Toplu çıkışın adı “toplu kaçış”a
dönmüştü. Faşist saldırı ihtimali ol-
duğu zamanlar toplu çıkış yapılırdı
okulda. Toplu çıkış; okulda henüz
dersler bitmemişken tüm öğrencilerin
okulu boşaltıp faşistlere karşı hep
birlikte okuldan çıkması ve belli bir
noktaya gelene kadar toplu bir şekilde
yürümesi, ardından da güvenli bir
şekilde dağılmasıydı. Yani faşistlere

Bir Yoldaşı Şafak’ı Anlatıyor:

Hoşçakal Dev-Genç’in Onuru,
Hasan Selim’in Yadigarı…

19 Nisan
2015

Yürüyüş

Sayı: 465

25YÜRÜYÜŞ DERGİSİ KAVGANIN, UMUDUN VE ADALETİN SESİDİR!



karşı tüm okulun birlikte hareket et-
mesi ve birbirini sahiplenmesiydi.
Ama sol bunun içini boşaltıp “toplu
kaçış”a çevirmişti. Kendileri dersle-
rinden feragat etmedikleri için sıradan
öğrencilerden okulu terk etmelerini
de isteyemezlerdi. Okul çıkış saati
gelince sadece sol yapılar olarak toplu
bir şekilde çıkar ve evlerine dağılır-
lardı. Yani amaç faşizme karşı mü-
cadeleyi büyütmek değil, kendi gü-
venliklerini almaktı. Peşpeşe yaşanan
toplu çıkışların toplu kaçışa dönmesi
sonucunda biz toplu çıkışlara katıl-
mama kararı almıştık. Yine faşistlerin
saldırı hazırlığında oldukları bir gün
sol toplu kaçış yaparken, biz Don
Kişotlar gibi Halk Bilim Kulübü’nden
3 kişi çıkıp durağa yürümüştük. Oto-
büse bindikten sonra Unkapanı’nı
geçene kadar etrafımızı gözlemiştik.
Otobüslerin içinde de pusu atıyorlardı
çünkü. Yanımızda da hiçbir şey yoktu.
Don Kişot gibi diyorum ya.  Faşistlerin
azgın saldırılarına rağmen o gün o
kadar rahat olmamın tek nedeni sen-
din.  Senin yanında kimse yoldaşlarına
el süremezdi çünkü. Fiziki olarak bir
yere kadar karşı koyabilirdin belki
ama senin yanında olmanın verdiği
güvenle fırtınalı sulara dalabilir, kızgın
çöllerden geçebilirdim.

Bir gün kulüpte otururken merkez
kampüste faşistlerin biriktiği haberini
getirmişti biri. Sen o esnada merkezde
bir arkadaşımızın olduğunu hatırlayıp
arkana bile bakmadan koşup gitmiştin.
Ben kulübün kapısını kitleyip arkan-
dan gelmeye çalışana kadar kaybol-
muştun bile. 

Her gün okula girebilmek için
özel güvenliklerle kavga etmemiz
gerekirdi, hatta kendi okulumuza gi-
remediğimiz de olurdu. Çünkü çanta
araması dayatıyorlardı girişte. Bizim
dışımızdaki bütün sol çantasını ara-
tıyordu. Bir tek biz her gün irade sa-
vaşı veriyorduk. Ben Edebiyat Fa-
kültesi’nde tektim. O yüzden ne
kadar zorlasam da fiziki olarak kar-
şımda izbandut gibi dikilmiş 5-6 tane
özel güvenliği yarıp geçmem müm-
kün olmazdı. Sen koşardın hemen
yardıma. Merkez kampüsten 5-6 kişi
toplar gelirdin. Güvenlikleri yara
yara beni içeri sokardınız ve tekrar

kendi fakültenize çalışma yapmaya
dönerdiniz. Ben de edebiyatta çalışma
yapardım.  Bir gün olsun “Yeter ya,
senin yüzünden işimizi gücümüzü bı-
rakıp geliyoruz” demedin. 

Özel güvenlikle olan kavgalarımız
bitmezdi. Sen hukuktaydın, ben ede-
biyat fakültesindeydim. Aynı okulun
öğrencisi olmamıza rağmen fakülteler
arası geçiş yasağı yüzünden kulüp dı-
şında görüşemezdik pek, birbirimizin
çalışmalarına yardım etmek için gizli
kaçak girerdik okula. Siz merkezde
kalabalık olduğunuz için siz gelirdiniz
edebiyata genelde. Edebiyatın yanındaki
alçak demirliklerden atlayıp girerdin
içeri.  Bir gün sen beni merkez kampüse
yemeğe davet etmiştin. Bu defa sırf
yemek için güvenliklerle kavga ede-
cektik. Hukuk kapısını pek kullanma-
dığımız için oradaki güvenlikler beni
tanımaz diye hukuk kapısından girdik.
Bir hışım girip, kapının ardındaki dik
merdivenleri çıkıp bahçeye ulaştım
ama güvenlik de peşimden koşup geldi
kimliğini göster diye. Önümde dikilip
aşağıya ittirmeye çalışıyordu.  Senin
oradaki hareketin dün gibi aklımda
Şafak. Tek elinle adamın yakasına ya-
pışıp merdivenlerden aşağıya atmıştın
adamı.

Sende çözümsüzlük yoktu Şafak.
Her şeyi devrim lehine çözerdin.
En umutsuz, en içinden çıkılmaz an-
larda  bile moral verirdin, güç verirdin.
Anı geçiştirmek için gaz vermek ya
da kafa dağıtmak değildi senin yap-
tığın, çözüm bulurdun mutlaka ve
kendini güçlü hissettirirdin insana.
Çünkü “… senin kafanın içi yıldızlı
karanlıklar kadar güzel, korkunç,
kudretli ve iyidir. Yıldızlar ve senin
kafan kainatın en güzel şeyidir…”
Senin kafan hep devrim için çalışırdı.
Düzene ait hiçbir düşünce yoktu ka-
fanda. Senin beynin bu kadar ber-
rakken yoldaşlarını kirleten düzen
kafa yapısını anında görür ve müda-
hale ederdin. Devrime zarar veren
hiçbir şeye seyirci kalmazdın sen. 

Nasıl severdin herkesi. Kendi ala-
nında olmayan, senin sorumluluğun
altında çalışmayan insanların hasta-
lıklarını, moral bozukluklarını, ya-
şadığı sorunları görürdün, ilgilenirdin.
Kriz haline dönmüş sorunlar karşı-

sında bir önerinle aydınlatırdın.
Gülerdin hep. En karamsar, en

inançsız, mücadele azmini kaybetmiş
insanların yanında bile neşeli olmayı,
umut aşılamayı bilirdin. Belki de ço-
ğumuzun emek vermekten erindiği
yılgınlaşmış insanlar karşısında sen
düşmana bir insanımızı kaptırmama
hırsıyla sahiplenirdin, severdin, emek
verirdin. 

Asla oflamazdın. “Devrimcilik
gönüllülüktür” sözünün karşılığı senin
pratiğindi. Sorunları da sahiplenirdin.
Kendi dışında gören, of puf yapan,
şikayetlenen konuşmalara kızardın.
Ben “off” dediğimde “çuf çuf çuf
lokomotif gibi oflayıp durma” der-
din. Sana kırılmak, darılmak, gücen-
mek mümkün değildi. Bazen şaka
bazen ciddi tüm sözlerin değişim
yaratırdı, düşündürtürdü. 

Öncüydün. Sadece çatışma alan-
larında kanıtlanmadı senin öncülüğün.
Kafanı masa başından kaldıramadığın
zamanlarda da kanıtlandı. Genç yaşlı
herkesi hareketin ihtiyaçları için se-
ferber ederdin. “Bir devrimcinin en
büyük eğitim aracı kendisidir” sö-
zünü çok sevmişimdir. Seni anlatıyor
bu söz sanki. Senin yaşamın, disip-
linin, coşkun bir eğitim aracıydı he-
pimiz için. Dünya kadar işin olmasına
rağmen sorumluluğunda olan hiçbir
insanın eğitimini aksatmazdın. Senin
işlerin değil; yoldaşlarımızın ve ha-
reketimizin ihtiyaçları belirleyiciydi
senin için. İşim var diye kimseden
sohbetini, ilgini esirgemezdin. Ama
asla hiçbir işin yarım kalmazdı.

2015 yılına girerken hayallerimiz
üzerine bir sohbet yapmıştık. Sen
Parti-Cephe mezarlığı oluşturma ha-
yalinin olduğunu söylemiştin o soh-
bette. Benim hayalim de; yoldaşla-
rımıza o kurşunları sıkan kimlerse,
işkence yapanlar kimlerse, mesela
Berkin’i kim vurduysa onu bulup
cezalandırmaktı. Sen ve Bahtiyar be-
nim hayalimi gerçekleştirdiniz. Ber-
kin’in katilini koruyan savcıyı ceza-
landırdınız, Berkin’in katillerinin fo-
toğraflarını tüm dünyaya gösterdiniz.
Biz de senin hayalini gerçekleştire-
ceğiz Şafak. Parti-Cephe’li şehitle-
rimiz için şehitlik yapacağız. Ve sen
o şehitlikte en güzel yerini alacaksın.                         

Yürüyüş
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2007 yılının sonlarına doğruy-
du… Gençlik Derneği’nde karşı-
laşmıştık onunla. Hemen hemen
aynı dönemler o çatının altına gir-
miştik. Tuzluçayırlı’ydı. Onu ilk
gördüğümde saçları bonus gibiydi.
Kıvırcık kıvırcık ve uzun. 

Hiç unutmam ilk “Merhaba, ne
haber?’’  deyişini.

DTCF’ye girdiğini, Emek Genç-
liği’nde örgütlendiğini, sonrasında
bıraktığını söylemişti. Tabi ben yeni
olduğum için bilmiyordum öyle şey-
ler. Sonraları yine bir muhabbetimizde
sorduğumda; “Olmayan bir örgüt
zannediyorlar kendilerini ama o ör-
gütün pratiğini de mahkûm ediyorlar.
Saçma sapan şeyler, ben de çıktım
geldim ya!’’  demişti.

Hani ilk izlenim diye bir şey
vardır ya, Bahtiyar söz konusu ol-
duğunda ilk izlenimler sabittir. “Güzel
insan” denir ve sonraki özellikleri
eklenir. “Melek gibi” tanımı resmen
onunla başlamış derdiniz tanısanız.
Tanıyanlar bilir…

İyi yapmıştı, yoksa ben Bahti’yi
tanıyamayacaktım. O gülüşünün sı-
caklığını asla bilmeyecektim. Sesini
duymayacaktım… Ya da duyacaktım
belki ama ondaki sırrı bilmeyecektim.
Sesini bir duymalıydınız... İnce tonda
bir sesi vardı ve belki de o tondu se-
vimliliğine sevimlilik katan. İnsanın
bağrına basası geliyordu onu duyunca.
Hele gülüşü… Öyle güzel bir gülüşü
vardır ki; umut dolu bir şiir gibi. Tabii
sonraları gördük; bir de sert bakışları
vardı, granit gibi. Onun o mütevazi,
anlayışlı, sakin, sıcak kanlı yönünü
bilenler bilir. İnsana; “Bu nasıl bir
insan?’’ sorusunu sordurturdu.

Ama bir de yanlışa, haksızlığa,
zulme karşı tavrı var, onu da bilen
bilir. Bir o kadar net, bir o kadar acı-
masız, kinli… Onun bu yönünü de
bilenler onun devrimciliğe ne derece
ciddi baktığını az çok kavrayabilirler.

İşte böylesine net, böylesine güzel,
böylesine yüce yürekli bir arkadaşımı,

bir dostumu, bir yol arkadaşımı top-
rağa verdim bugün. Daha önce hiç
bu kadar yakın bir arkadaşımı toprağa
vermemiştim. Bugün üzeri toprakla
örtülü Bahtiyar’ımı görünce gözyaş-
larımı tutamadım, kitleden koptum
gittim. (Bu gözyaşlarına öfkemi de
katık ettim hemen kızma Bahti.)

Gözyaşları demişken size bir anı-
mı anlatmak istiyorum. Devrimci
tavır demek istiyorum bu anıya, bir
diğer deyişle Bahtiyar tavrı.

Ankara’da geniş çaplı bir ope-
rasyon yapılmıştı. DEV-GENÇ’liler,
TAYAD’lılar, Halk Cepheliler. Her-
kesi toplamışlardı içeriye. Bu benim
devrimcilik hayatımın ilk gözaltısıydı.
4 günlük coşkulu, direngen Ankara
TEM Şube’nin ardından önce savcı-
lığa sonra da tutuklanma talebiyle
mahkemeye çıkarılmıştık. Neyse, hâ-
kim yapacağını yaptı diyeceğim ama
değişik bir şey yapmıştı hâkim. Bütün
TAYAD’lı cefakar analarımızı, ba-
balarımızı tutuklayıp biz gençleri
serbest bırakmıştı (ki aramızda ko-
nuşmalarımızda biz tutuklanırız di-
yorduk).

Bahtiyar da öyle diyordu. Bahti-
yar’ın daha önce hapishane pratiği ol-
duğunu bildiğimden eğer tutuklanırsak
orada nasıl bir tavır almamız gerektiğini

konuşuyordum onunla. O derece
inanmıştık tutuklanacağımıza. Ama
karar başka olmuştu ve ben aşırı
duygusal bir tepki vermiştim. Meh-
met Amcamın, Ayşe Anamın,
Zeynep Anamın, Bayram Amcamın
tutuklanacağını düşündüğümde göz-
lerimdeki yaşlar sel olmuştu.

Sonra bir anda, Bahtiyar o ka-
rarlı ciddi ve sert tavrıyla karşıma
dikilip dişlerini sıkarak şöyle dedi:
“Karşımızda düşman var, işkenceci
köpeklerin karşısında ağlayıp bizi
rezil etme. Eğer şimdi bunu kes-
mezsen çıktığımızda seninle çok
fena kavga ederiz! Şimdi gözyaş-
larını tut, çıktığımızda birbirimize
sarılıp ağlarız.”

Başparmak aşağı, başparmak
yukarı sohbetimiz vardı onunla. Baş-
parmak yukarı “kır”ı, başparmak
aşağı “şehir”i temsil ederdi. Sorardık
birbirimize hep. Başparmak aşağı
yapardı ki dediğini yaptığını da bütün
dünya gördü.

O kararlılık karşısında yapabile-
ceğim çok da bir şey yoktu. Bütün
TEM’ci polisler bizi izliyordu. Gidip
tutuklanacak olanlara sarıldık ve
çıktık adliyeden. Sonra tabi Bahti-
yar’la birbirimize sarılıp ağlamadık
ama Bahtiyar kararlı duruşuyla yap-
tırmak istediği şeyi yaptırabilmişti.

İşte böylesine pratik, yetkin bir in-
sandı. Yapılması gereken bir şey varsa,
onu o düşünürdü. Düşman varsa rahat
olamazdık. Düşman varsa bir değil
bin defa dikkat edecektik hareketleri-
mize. Bunu o öğretmişti bana. 

Birinin bir derdi, bir sorunu mu
var; gider Bahtiyar’ı bulurdu. Çünkü
ona her şey anlatılır, her şey onunla
paylaşılırdı. Yorucu devrimci çalış-
maların ardından dernekte buluşul-
duğunda masada yemek az kalmışsa
Bahti çok yemiş olurdu, çoktan doy-
muş olurdu ya da bir işi olduğunu
hatırlayıp odaya giderdi. Yoldaşları
yesin de  o sonra yerdi. Böyle bir in-
sanı tanıdığım için kendimi çok şanslı
hissediyorum. Fazla şanslı.

Bir Yoldaşı Bahtiyar’ı Anlatıyor:

Bahtiyar Doğruyol’un Yolu Hepimizi İçine Çekecek Bir Yoldur!
Çünkü Kurtuluşa Giden Bahtiyar’ın Yoludur!
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Merhaba Yürüyüş okurları. Bu haf-
ta dersimizde İstanbul Adliyesi’ndeki
rehine eyleminden sonra yapılan ‘terör’
demagojileri üzerinde duracağız. 

DHKC savaşçıları, Berkin Elvan
davasına bakan AKP'nin savcısı Meh-
met Selim Kiraz'ı İstanbul Adliyesi'nin
altıncı katında rehin aldılar. DHKC sa-
vaşçıları, Berkin Elvan'ı katleden
polislerin isimlerinin açıklanması
karşılığında Berkin Elvan Davası’nın
savcısı Mehmet Selim Kiraz’ı bıra-
kacaklarını açıklamışlardı. Fakat
AKP, katillerini koruyup, savcısını
gözden çıkarttı. Savcının hayatı kar-
şısında yapması gereken sadece ka-
tillerin ismini açıklamaktı... Bunu
yapmak zeten devletin göreviydi.
Katilleri bulup çıkartıp yargılaması
gerekiyordu. Ancak tam 655 gündür
Berkin’in katilleri mahkeme önüne
çıkartılmadı. 

Halkın Hukuk Bürosu avukatla-
rı katillerin her türlü koruma kalka-
nıyla korunmasına rağmen kimlik-
lerini açığa çıkartmış, dava savcısının
önüne sunmuştu. Buna rağmen ka-
tiller hakkında oyalamaktan başka iş-
lem yapılmadı. Katiller AKP’nin
mahkemeleri ve savcıları, hakimleri
tarafından korundu... Rehine eyle-
minde taleplerin yerine getirilme-
mesi üzerine DHKC savaşçıları  sav-
cı Mehmet Selim Kiraz'ı cezalandır-
dılar.  Ardından çıkan çatışmada şe-
hit düşmeleri sonrasında, başta AKP
iktidarı olmak üzere kimi kesimler
yine 'terör' demagojilerine sarıldılar. 

Halk düşmanlarının, halkın adaleti
olan devrimci eylemler karşısında
terör demagojilerine sarılmaları, sı-
nıfsal konumları gereği yürüttükle-
ri psikolojik savaşın bir parçasıdır. An-
cak kendine sol, sosyalist, demokrat
diyenlerin, halkın adaleti olan ey-
lemler karşısında terör söylemini
kullanmalarını olağan karşılamak
mümkün değildir.

Terör
Nedir,
Terörist
Kimdir?

Terörün sözlük
anlamı “hedefi ve

amacı olmayan kör şiddet” olarak ta-
nımlanıyor.

Emperyalistlere göre kendilerine
yönelen her eylem, her hareket te-
rördür. Emperyalist sömürüye, em-
peryalizmin halklara karşı saldırılarına
karşı çıkmak, yağma ve talan düzenini
yıkıp, yerine halk iktidarını kurmaya
çalışmak terördür. 

Terör'ün devrimciler ve halk açı-
sından tanımı ise nettir. Terör esas ola-

rak emperyalizmin ve işbirlikçile-
rinin halka karşı yürüttükleri yağ-
ma, talan, soygun, işkence, katliam
ve savaşın adıdır.

Berkin Elvan vurulduğu andan
itibaren, her türlü yöntemle adalet is-
tedik. Yüzlerce insan Berkin'e adalet
istediği için gözaltına alındı, işkence
gördü, onlarca insan adalet istediği
için tutuklandı.

Kim Terörist?
Adalet İsteyenler mi,
241 Çocuğu Katleden
Devlet mi?

AKP iktidarı döneminde 241 ço-
cuk katledildi. Çocuklarımızın kat-
ledilmesi emrini bizzat Tayyip Erdo-
ğan yani AKP iktidarı verdi. 

İş cinayetlerinde her gün 3 işçi kat-
lediliyor. Bugüne kadar katil patron-
lardan yargılanıp ceza alanı ise yok...
Soma’da 307 madencinin katili Soma

Holding’in sahibi üstüne üstlük bir de
ödüllendirilerek termik tantral kurma
izni verildi. 

Haziran Ayaklanması sırasında
katledilen gençlerimizin katillerinin
hiçbirisi cezalandırılmadı.

Hasan Ferit Gedik'in katilleri ad-
liye koridorlarında bıçaklarla insan-
larımızı yaraladılar. 

Mahallelerimizde çeteler AKP
polisinin korumasında halk çocukla-
rına saldırıyorlar. Çetelere karşı di-
renenler AKP iktidarı tarafından
gözaltına alınıp tutuklanıyorlar.

Yasallaşan iç güvenlik yasası ile
polise halkı ve devrimcileri katletme
özgürlüğü tanınıyor.

Okmeydanı'nda Uğur Kurt'u kat-
leden polisler cezalandırılmadı. 

Roboski'de köylülerimizi katle-
denler cezalandırılmadı. Şimdi ka-
tırları da katlediyorlar. 

Cizre'de çocuklarımızı katleden-
ler cezalandırılmadı. Katledilenlerin
sayısı 53’e çıktı. Eğer sahiplenil-
mezse ölenlerin adı bile duyulmuyor. 

En son İstanbul'da 6-8 Ekim'de-
ki Kobane eylemlerinde gaz tüfeği ile
vurulan ve yedi aydır yoğun ba-
kımda tutulan 17 yaşındaki Serhat
Savaş hayatını kaybetti... 

Kısacası ülkemizde hergün bir
Berkin Elvan katlediliyor ve katiller
ellerini kollarını sallayarak gezmeye
devam ediyorlar.  

Biz adalet istiyoruz. Halk çocuk-
larını katledenlerin cezalandırılma-
larını istiyoruz.  Emir verenlerin ce-
zalandırılmalarını istiyoruz.

Nedir terör? Adalet istemek mi?
Adalet isteyenleri katletmek mi? 14-
15 yaşındaki çocuklarımızı katletmek
mi? Adalet istemek suç değildir. Ada-
leti uygulamak terör değildir. Terör
halkın çocuklarını katletmek ve ka-
tilleri korumaktır. Terör halka yok-
sulluğu, açlığı, işsizliği, madenlerde
ölümü reva görmektir. 

Terör,
Saraylardan Kondulara
Açılan Savaştır!

Bu savaşta açlık vardır.
Bu savaşta yoksulluk vardır.
Bu savaşta işsizlik vardır.

Terör,
Saraylardan
Kondulara

Açılan Savaşın
Adıdır!

Ders: Terör 
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Bu savaşta yolsuzluk, yağ-
ma, talan vardır.

Bu savaşta yozlaşma vardır.
Bu savaşta uyuşturucu, çe-

teleşme, fuhuş vardır.
Bu savaşta İstanbul'dan Ciz-

re'ye katledilen çocuklarımız
vardır...

Terör
Demagojileriyle
Adaletimizi
Gölgeleyemezsiniz!

Savcı Selim Kiraz'ı ceza-
landırma eyleminin ardından
CHP Genel Başkanı Kılıçda-
roğlu’ndan, Türkiye Barolar
Birliği Başkanı Metin Feyzi-
oğlu’na, İstanbul Barosu Baş-
kanı Ümit Kocasakal'dan, sa-
natçı Şevval Sam'a, "Kör te-
rör eylemiyle bir yere varı-
lamaz" diyen reformist
EMEP'e, "bu devrimci bir
eylem değildir" diyen yazar,
dönek ruhunu, inancını her şe-
yini satmış Aydın Engin'e ka-
dar çeşitli kesimler terör de-
magojisine sarıldılar.

Soruyoruz, siz terörden ne
anlıyorsunuz?  Siz hangi terör
kavramını kullanıyorsunuz? 

Niçin Berkin'in katilleriyle
aynı dili kullanıyorsunuz? Kendinize
bir bakın, bir düşünün.... Neden faşiz-
min ağzıyla konuşuyorsunuz?

“Hukuka karşı işlenmiş bir terör
eylemidir” diyorsunuz. Hangi hukuk,
kimin hukuku?

Bu ülke halkı için işleyen bir hu-
kuk var mıdır? Berkin'in katillerini ko-
ruyanlar nasıl hukukun temsilcisi
olabilirler? Hasan Ferit'in katillerini
koruyanlar, Uğur Kurt'un katillerini
koruyanlar hukuku nasıl temsil ede-
bilirler?

Devrimcilerin
Adalet Eylemlerine
“Terör” Diyenler,
Faşizmle Aynı Dili
Kullananlardır

Ne salt bir hukuk, ne de salt bir te-

rör tanımlaması yoktur. Her şey gibi bu
tanımlarda sınıfsaldır. Peki devrimci-
lerin adalet eylemlerine “terör” di-
yenler, hangi sınıfın penceresinden
bakmaktadırlar. 

Türkiye halkları bu güne kadar
devrimcilerin eylemlerine terör de-
mediler. Türkiye halkları, halk düş-
manlarına yönelik eylemlerde sevin-
diler, sahiplendiler, yüreklerindeki acı
az da olsa hafifledi. Oh! çektiler. Oh
çektiler, zalimlerden de, katillerden
de hesap soranlar var dediler. Evlatla-
rı katledildiğinde yürekleri yandı, ka-
tiller cezalandırıldığında yürekleri so-
ğudu. Peki sizin yüreğiniz kimin için
yanıyor? Sizin yüreğiniz kimin için sız-
lıyor?

Halktan uzaklaşanlar, halkın acıla-
rından, öfkesinden, kininden uzakla-
şanlar halkla aynı duyguları yaşaya-
mazlar. Halktan uzaklaşanlar bu öfke-

yi anlayamazlar. Halktan
uzaklaşanlar halkla aynı dili
kullanmazlar. Bu nedenle hal-
kın ak dediğine kara, kara
dediğine ak derler. 

Halkın adaletini sağlayan
eylemler karşısında terör söy-
lemine sarılanların durumu
budur. Halkın adalet dediğine
terör diyorlar.

Ancak devrimci eylem
nettir ve açıktır. Hedefi, ama-
cı nettir. Yarattığı sonuç net-
tir.

Savcı eylemiyle AKP ik-
tidarından, katledilen evlatla-
rımızın hesabını sorduk. Ço-
cuklarımızın katledilmesine
sessiz kalmayacağımızı, ada-
letsizliği sineye çekmeyece-
ğimizi gösterdik. 

"Adalet sarayları" fa-
şizmin adaletsizliğinin saray-
ları olmuştur. Katillerin ko-
runduğu, aklandığı saraylar
haline gelmişlerdir. Peki ne
olacak? Katledilen çocukla-
rımızın hesabını sormadan
susacak mıyız?

Hayır, bu vicdansızlıktır.
Bu ahlaksızlıktır! Bu çürü-
medir. 

Adalet istemekten vaz-
geçmek, halkın adaletini uy-
gulamaktan vazgeçmek vic-

danını yitirmektir.
Kimse devrimcilerden bunu bek-

leyemez. Başka yollar, başka yöntem-
ler diyenler, bu mücadelenin, adalet mü-
cadelesinin neresindesiniz? Biz 655
gündür Berkin’e adalet için sokaklar-
da, meydanlarda, dilekçeden silaha
kadar her türlü yöntemle mücadele
ederken siz ne yaptınız, neredeydiniz?
Hiçbir şey yapmamayı, adaletsizliğe ses
çıkarmamayı terör demagojisiyle kül-
leyemezsiniz. 

Devrimci eylemlere terör demek,
emperyalistlerin ve işbirlikçilerinin
halka karşı kullandıkları psikolojik
savaşın bir parçasıdır. Amacı halkı
devrimcilerden, devrimci eylemden
uzak tutmaya çalışmak, eylemlerin
halk üzerinde yarattığı etkiyi kırmaya
çalışmaktır. Bu nedenle emperyalistler
kendilerine yönelen her türlü direniş ve

MEHMET SELİM KİRAZ ve
DİĞER SAVCILAR

BERKİN’İN KATİLLERİNİ
BÖYLE KORUDULAR!

- Berkin Elvan dosyasında, Emniyet Müdür-
lüğü üzerine düşeni yapmadı, görevlerini kötüye
kullandı. Savcılarda polisler hakkında işlem yap-
mayarak, katilleri koruma suçuna ortak oldular.

- Polisler, soruşturmanın başında ellerinde hiç
görüntü olmadığını söylediler, sonra görüntüler
ortaya çıktı. Savcılar görüntüleri saklayan  polisler
hakkında yine işlem yapmadı.

- Polisler telsiz kayıtlarını göndermedi, savcılar
da telsiz kayıtlarını istemedi... 

- Polislerin silah zimmet listesini gönderme-
diler, savcılar almak için kılını kıpırdatmadı...

- Olay yerinde görevli polislerin listesi isten-
diği halde göndermediler ya da eksik   gönderdiler.
Savcılar yine kılını kıpıtdatmadı.

- Savcıların toplaması gereken tüm delilleri
Halkın Hukuk Bürosu avukatları bulup savcıla-
rın eline teslim etti. Buna rağmen sadece oyala-
dılar... Ne katil polisleri ne de onları koruyan em-
niyet görevlileri hakkında hiçbir işlem yapmadı-
lar.

Bu sürecin son 6 ayında katilleri koruyan
Savcı Mehmet Selim Kiraz’dır! 

Dosyadaki tüm deliller avukatlar tarafından bu-
lunurken Savcı Mehmet Selim Kiraz katillerin tes-
pit edilen fotoğraflarının avukatlara gösterilme-
sini engelledi... 
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savaşı "terör" demagojisiyle yıpratmaya
çalışmakta, ayrıca halklara karşı sava-
şı meşrulaştırmaya çabalamaktadırlar.

Dünyayı kan gölüne çeviren em-
peryalistler ve işbirlikçileridir. Em-
peryalizmin yağmasına ve katliamla-
rına ses çıkarmayanlar, devrimcilerin
adalet eylemlerine "terör" diyorlar. 

Sol’un bugün yaptığı terör tartış-
maları, NATO’nun PENTAGON’UN,
CIA’nın terör tanımları üzerinedir... On-
ların ağzıyla “terör” diyorlar. 

Ve yine halkın adalet arayışına,
devrimcilerin hesap soran eylemlerine
terör diyorlar. Faşizmin her gün uy-
guladığı teröre terör demiyorlar... 

Bu kimliksizleşmek, kişiliksizleş-
mektir. 

Katilleri Korumak
Suç Ortağı Olmaktır

655 gündür açıklanmayan katiller
şimdi mi açıklanacaktı? 

"Savcı Berkin'in katillerine ulaş-
mak üzereydi" diyenler... Ne kendi-
nizi ne de başkalarını aldatmaya kalk-
mayın. 655 gündür açıklanmayan ka-
tiller şimdi mi açıklanacaktı? Biz 655
gündür meydanlarda adaleti ararken iş-
kencelerden geçirildik, tutuklandık,
yaralandık... 

O zaman neredeydiniz?
AKP iktidarı katilleri biliyordu.

Açıklasaydı. 655 gündür neyi bekle-
diler? Savcının katilleri açıklayacağı
koca bir aldatmacadır.

Savcının dosyasında katillerin isim-
leri, sicil numaraları vardı? Savcı bu-
güne kadar neden bekledi. Bundan ön-
ceki savcılar neden beklediler?

Çünkü katillere talimatı veren AKP
iktidarıydı ve şimdi katilleri koruyan da
yine AKP iktidarıdır. Savcılara, ha-
kimlere defalarca çağrılar yapıldı. Ada-
letsizliğe ortak olmayın, AKP'nin hal-
ka karşı yürüttüğü savaşın suç ortağı ol-
mayın dendi. 

Uyarılara kulak asmadılar. AKP'nin
koruması altında katilleri saklamaya de-
vam ettiler. “Bize bir şey olmaz”
diye düşündüler. Çünkü o çok güven-
likli, yüzlerce polis, MİT ve özel gü-
venlik tarafından korunan “adalet sa-
rayları”nda kimse onlara erişemezdi.
Kendilerini erişilemez, ulaşılamaz ola-
rak gördüler ve  katilleri koruyarak suç
ortaklığı yaptılar. Kimse unutmamalı-
dır ki, emir verenler kadar emri yerine
getirenler, emri yerine getirenler kadar
emri yerine getirenleri koruyanlarda
suçludurlar. Elbetteki halka karşı işle-
nen her suçun bir bedeli vardır  ve sav-
cı Mehmet Selim Kiraz bu bedeli öde-
miştir. Bunun adı ADALETTİR.  

Adalet halkın ekmeğidir. Halk ada-
letsiz yaşayamaz. Halkın adaletine
“terör” demek, halkın ekmeğine, aşı-
na tükürmektir. Halkı aşağılamaktır. Bu
kimsenin haddine değildir. Bu neden-
le de herkes ağzından çıkana dikkat et-
melidir. 

Kimsenin savcı üzerinden dema-
goji yapmaya hakkı yoktur. Kendilerini

hukukçu, adaletin temsilcisi, adalet
uygulayıcısı olarak niteleyenler bu al-
datmacaya ortak olmamalıdırlar. 

Kendine ilericiyim, demokratım,
solcuyum, insanım diyenler AKP'nin
savcıları için ağlamak yerine katledi-
len Berkinler için adelet istemeliler.
Devrimci eylemlere “terör” demek
yerine, adalet için mücadele etmeli-
dirler. 

Halkımız!
Devrimciler bu ülkede bağımsızlık,

demokrasi ve adalet için mücadele
ediyorlar. Bu bir savaştır. Bu savaşı baş-
latanlar biz değiliz. Bu savaşı emper-
yalistler ve işbirlikçileri başlattılar. 

Dünyayı kan gölüne çevirenler
emperyalistler ve işbirlikçileridirler. 

Halkımız! 
Asıl terörist emperyalistler ve iş-

birlikçileridirler. Çünkü açlığımızın, iş-
sizliğimizin, katledilen çocuklarımızın
sorumlusu onlardır. Emperyalist te-
kellerin açgözlülüğü katletmiştir genç-
lerimizi-çocuklarımızı. 

Halkımız!
Evlatlarımız için adalet istemek

en doğal hakkımızdır. Berkinlerimizin
hesabını sormak vicdani sorumlulu-
ğumuzdur. Bu hepimizin sorumlulu-
ğudur. Adaletin yolu asıl teröristlere
yani emperyalistlere ve işbirlikçilerine
karşı mücadele etmektir savaşmaktır! 

Sevgili devrimci okul okurları, bu
haftalık da dersimizi burada bitiriyoruz.
Haftaya yeni bir konuda buluşmak
dileğiyle hoşça kalın...

Zafer Cömert, Çağlayan Adliye-
si'ndeki rehine eylemi sırasında ada-
let savaşçılarının mesajlarında geçen
"SİZİ SEVİYORUZ" çağrısına ce-
vap veren yüzlerce devrimci-
demokrattan sadece biriydi.

"BİZ DE SİZİ SEVİYORUZ"
dediği için ise şimdi işsiz. 

Zafer Cömert'in kardeşi Abdullah
Cömert, Haziran Ayaklanması süre-
cinde İstanbul'da Gezi Parkı'ndaki
direnişe destek için Hatay'da düzen-
lenen eylemlerde, polis tarafından

katledildi. O da tıpkı Berkin gibi ba-
şına isabet eden gaz kapsülüyle kat-
tedilmişti. 

Ve Çağlayan Adliyesi'nde Savcı
Kiraz'ı rehin alarak Berkin ve tüm Ha-
ziran Ayaklanması şehitleri için ada-
let arayan, adalet savaşçıları Şafak ve
Bahtiyar'ın çağrısına cevap verdi.

Çünkü o da adaleti, katilleri ara-
yanlardan biriydi.

Katiller ise hala görevi başında,
hala adaletsizlik kol geziyor.

Ve şimdi katil polisler kardeşini na-

sıl katlettiy-
sek ekmek,
adalet, özgür-
lük dersen
seni de katle-
demesek bile,
katletmekten
beter ederiz
diyorlar.
KATİLLER
GÖREV BAŞINDA!
HALK DÜŞMANI "İCRAATLARI-
NI" SÜRDÜRÜYORLAR!

HAZİRAN ŞEHİTLERİNDEN ABDULLAH CÖMERT’İN ABİSİ 
“BİZ DE SİZİ SEVİYORUZ” DEDİĞİ İÇİN İŞİNDEN ATILDI!
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Berkin Elvan dosyasına bakan sav-
cının cezalandırılmasından sonra hem
sağ hem sol basında birçok yazı çıktı.
Ne gariptir ki siyasi görüşleri ve sınıflar
mücadelesinde durdukları yer açısından
birbirlerine taban tabana zıt oldukları
görüntüsü çizen yazarların cezalandırma
eylemi hakkındaki görüşleri hemen
hemen aynıydı. Kullandıkları kelimeler,
tanımlar yıllardır her devrimci şiddet
eyleminden sonra kullanageldikleriydi.
“Provokasyon”, “karanlık güçler”, “ce-
vaplanması gereken sorular”, “şiddet
şiddeti doğurur” v.s. v.s.

Komplo Teorisyenlerinin
Sefaleti

Devrimci hareket işkenceci, halk
düşmanı bir generali cezalandırır.   Kürt
milliyetçileri başlar; “derin devletin
işi, şahinlerin işi, gladyonun işi.”
der...  Tekelci burjuvaların en büyük-
lerinden Sabancı’yı cezalandırır “tam
da Kürt sorunu çözülmek üzereydi”
der ve derin devletten, Fransa’dan, Ja-
ponya’ya kadar uzanır komplo teorileri...
Burjuvazi ne diyorsa “sol”cusu da,
“Kürt milliyetçisi” de, “aydın”ı da aynı
telden komplo teorileri üretiyor...

İstanbul Adliyesi’nde savcı Mehmet
Selim Kiraz’ın rehine eyleminde de
aynı şeyi yaptılar... Eylemin taleplerini
tartışmak yerine, bu ülkede adaletin
olmadığını tartışmak yerine “bu kadar
iyi korunan adliye binasına nasıl
gidildiği”ni tartışmaya başladılar...
Devrimci iradeye, devrimci yaratıcılığa
inanç olmayınca kuş beyinleriyle
komplo teorileri üretip burjuvaziye
akıl veriyorlar... 

Kürt milliyetçilerinin komplo teo-
rileri hiç değişmiyor... Dünya onların
etrafında dönmeye devam ediyor...
Tam da çözüm sürecinde böyle bir
eylem kimin işine yararmış? Seçimleri
provoke etmek için yapılmış, AKP’nin
ekmeğine yağ sürmekmiş... AKP’nin
ekmeğine yağ sürmeyelim diye mi
Roboski’nin hesabını sormuyorsunuz?..
Kürdistan’daki katliamların, faili meç-
hullerin, köy yakmaların hesabını sor-
muyorsunuz?..

Sabancılar Kürt 
Sorununu Çözecekse 
Niye Çözmedi? 
Biz Sakıp Sabancı’yı 
Değil, Özdemir Sabancı’yı
Cezalandırdık!

Yıllarca karanlık nokta aradılar Sa-
bancı’ların cezalandırılmasında. Kürt
milliyetçileri Sabancıların Kürt sorununu
çözeceğini iddia etti. Oysa karanlıkta
olan hiçbir nokta yoktu. Komplo teori-
lerine verdiğimiz cevaplardan 656 say-
falık kitap yazdık... Komplo teoris-
yenleri aynı safsatalara devam ettiler...
Gerekirse 6 bin sayfa daha yazarız
fakat bunlar iflah olmazlar. 

Kürt halkının gücüne güvenmeyen
Kürt milliyetçileri Kürt sorununu
Sakıp Sabancı’nın çözeceğini söyleme
sefaletine düştüler... Madem ki Sakıp
Sabancı Kürt sorununu çözecekti neden
çözmedi? Biz Sakıp Sabancı’yı değil,
Özdemir Sabancı’yı cezalandırdık...
Sakıp Sabancı 10 yıl daha yaşadı ve
biz öldürmedik, kanserden öldü; neden
çözmedi Kürt sorununu?

Benzer komplo teorileri şimdi
Mehmet Selim Kiraz için yapılıyor...
Çözüm sürecini baltalamakmış, tam
da seçim süreciymiş, AKP’nin ekme-
ğine yağ sürmekmiş... İç güvenlik
yasasının meşrulaştırılmasına hizmet
edermiş... Savcı Kiraz, tam da Ber-
kin Elvan davasını çözecekmiş...

Üretilen her komplo teorisi, teoris-
yenlerin nasıl bir sefalet içinde olduklarını
gösteriyor... Teorilerinin hiçbirisi de
gerçek bilgi üzerine değil, burjuvazinin

söylemleri üzerine şekillenmektedir. 
Berkin Elvan davası hakkında zerre

kadar bilgiye sahip değiller... Kimi
savcının iki aylık, kimi üç aylık ol-
duğunu söylüyor ve gelir gelmez pol-
islerin resimlerinin teşhisi için çaba
sarfettiğini söylüyorlar... Oysa dava
dosyasındaki nokta kadar bir ilerleme
dahi Halkın Hukuk Bürosu avukatla-
rının çabası sonucu olmuştur. Savcı
Kiraz da diğerleri gibi katilleri ko-
rumuştur. Katillerin resim ve gö-
rüntülerinin avukatlara verilme-
mesini istemiştir. Katillerin isimlerini
vermeyen Emniyet Müdürlüğü hak-
kında işlem yapması gerekirken
yapmamış ve suça ortak olmuştur.

Savcı Kiraz, Berkin Elvan’ın dava-
sına iki ay değil, 6 aydır bakmaktadır.
Savcının “iyi bir savcı” olduğunu ka-
nıtlamak için komplocular hemen
AKP’nin yalanının üstüne atladılar.
İçine düştükleri sefaletin farkında bile
değiller,  savcıyı temize çıkartıp devrimci
eylemi karalayacaklar ya. Yalan bilgiler
üzerinden döktürüyorlar...

Komplo teorisyenleri düşmanın
her dediğine inanırlar, bir devrimcilere
inanmazlar... Çünkü onlar her ne kadar
solda görünseler de beyinlerini, ruh-
larını burjuvaziye satmışlardır... Dü-
zene kendilerini kabul ettirmek için
devrimcilere tüm kinlerini kusarlar... 

Eylemimizde karanlık olan, belirsiz
olan hiçbir şey yok. Nedenleri, talepleri
çok açık. Adliyeye nasıl girdikleri sorusu
üzerinden 3.sınıf polisiye senaryolar
yazmayın. Nasıl girdikleri kameralardan
gün gibi görünüyor. 

Devrimci irade ve yaratıcılığın olduğu
yerde hiçbir saray korunaklı, hiçbir gü-
venlik yeterli değildir. Tarihte örnekleri
boldur. ABD emperyalizminin Viet-
nam’da duvarlar, tel örgüler, hendekler,
nöbetçi kuleleri, köpekli devriyelerle
kuşattığı ve asla girilemez denilen stra-
tejik köyler Vietkonglar tarafından gi-
rilmekle kalmadı direniş üssü haline
getirildi. Ve ülkemizden bir örnek: dün-
yanın en iyi korunan binalarından Sa-
bancı Center’a girildi ve Özdemir Sa-
bancı cezalandırıldı. Nice halk düşman-
ları halkın adaletine hesap vermekten
kurtulamadı... 

Komplo Teorisyenleri Devrim Düşmanlığı 
Yapacağım Derken Sefalete Düşüyorlar!



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!

10. Bölüm

Emperyalist yoz kültürü yaygınlaştır-
mak, halk kültürünü yok etmek için bar,
pavyon, diskotek ve eğlence merkezleri
gibi işletmeler de birer araçtır. Açlığın,
yoksulluğun, işsizliğin ve bütün bunlardan
dolayı cinnet geçirenlerin sayısının her
gün arttığı ülkemizde, bunların(bar, pavyon,
disko vs.) sayısı katlanarak artmaktadır.
Bu artış sadece gelirinin yüksek olmasından
değil yozlaştırmanın da en iyi araçlarından
oluşundandır. 

Küresel Eğlence ve Medyaya Bakış
2014-2018 Raporu’na göre eğlence ve
medya sektörü büyüklüğü 2013 yılında
yaklaşık 1,78 trilyon dolar, Türkiye'de
12 milyar dolar iken, 2014 yılı sonunda
sektörün büyüklüğü dünyada yaklaşık
1,9 trilyon dolara, Türkiye’de ise 13
milyar dolara ulaştı.  Sektörün önümüz-
deki 5 yıllık tahminlerini ortaya koyan
rapora göre, 2018’de küresel eğlence
ve medya sektörü yıllık ortalama yüzde
5 ile 2,27 trilyon dolara, Türkiye’de de
yıllık ortalama yüzde 8,8 büyüme ile
18,25 milyar dolara ulaşacağı tahmin
ediliyor. İstatistiklere göre; Türkiye, eğ-
lence ve medya sektöründe, en hızlı bü-
yüyen 9 ülke arasında yer alıyor. 

Hayatın her alanında olduğu gibi eğ-
lence anlayışında da emperyalizm kendi
çürümüş kültürünü dayatmıştır. Önceleri
şehir merkezlerinde bulunan müzikholler,
gazinolar, barlar günümüzde yoksul ge-
cekondu mahallelerine kadar yaygınlaş-
mıştır. Buralarda alkol ile birlikte uyuşturucu
da satılmakta ve fuhuş da yapılmaktadır.

Diskolar, barlar daha çok gençliği
hedef alan, gençliğe cazip gelen “eğlence”
merkezleridir. Gençler televizyon aracı-

lığıyla, magazin kültürüyle, ünlülerin ya-
şamlarına ve disko, bar gibi yerlerde su-
nulan yozluğa özenir hale getirilmektedir.
Düzen, beyinleri teslim almak için, bu
ve benzeri yerlerin önemini bildiği için
bu tür yerleri özellikle  yaygınlaştırmak-
tadır. Geçmişte sadece zenginlerin gide-
bildiği yerler olan “disko”lar, artık 1-2
günlük harçlığıyla bir lise öğrencisinin
bile gidebileceği yerlerdir. Daha doğrusu,
düzen, bu yozlaşma mekanlarının “her
keseye göre” olan çeşitlerini yaratmış-
tır.

Bu tür işletmelerle hayata geçirilen
yozlaştırma, toplumun ve gençliğin bütün
kesimlerine hitap edecek çeşitliliktedir.
Rock müzik sevene rock barlar, elek-
tro-tekno müzik sevene tekno barlar,
arabesk-fantazi sevene pavyonlar, mü-
zikholler, türkü-halk müziği sevene türkü
barlar... hizmet! sunmaktadır. Son say-
dığımız türkü barlar, sözde “solcu”la-
rın, demokratların, Alevilerin daha çok
gittiği yerler olarak gösterilir ve bu
yönlü de özendirilir. Tam da bu yanıyla
türkü barlar dejenerasyonun ve yozlaş-
manın “en sinsi” biçimiyle yaşandığı
yerlerdir.  Devrimci türkülerin, ağıtların
içki masalarına konulan mezelerin bir
parçası haline getirildiği, özellikle kadın
garsonların çalıştırıldığı yerlerdir.  Bu-
ralar düzenin yozlaştırma politikasına
hizmet eden yerlerdir. Bu nedenle hiçbir
masum yanı yoktur. 

AKP'nin yozlaştırma politikalarında
gecekondular özel hedef durumundadır.
Polis-mafya işbirliğiyle özellikle gece-
kondu mahallelerinde kumar, fuhuş,
uyuşturucu yaygınlaştırılmaktadır. Ge-
cekondu semtlerinin barlar, pavyonlarla

Yozlaştırmanın Diğer
Batakları; Barlar,

Pavyonlar, Diskolarİntiharların sorumlusu
kapitalizmin empoze ettiği

bunalım kişiliğidir! AKP iktidarı,
yoksullaştırarak, yozlaştırarak

intihara sürüklüyor.

Eğlence ve medya sektörünün
büyüklüğü 2013 yılında yaklaşık
1,78 trilyon dolar, Türkiye'de 12

milyar dolar iken,  2014 yılı
sonunda sektörün büyüklüğü
dünyada yaklaşık 1,9 trilyon
dolara, Türkiye’de ise 13 milyar

dolara ulaştı.  

Dünya Sağlık Örgütü'nün
(dsö) verilerine göre dünyada

her 40 saniyede
bir kişi intihar ediyor. 

Her yıl 20 milyon civarında insan
intihar girişiminde bulunuyor ve
bunların 1 milyonu yaşamına son

veriyor. İntiharlara neden olan
bu sistemin intiharları çözmesi

mümkün değildir.

Kapitalizm, müzikten edebiyata,
sinemadan tiyatroya, şiirden

resme sanatın bütün alanlarını
kitleleri yozlaştırmak için

kullanır.

CIA kitleleri etkileme ve
yönlendirme amaçlı dünyaca ünlü
sanat dergilerinden Almanya’da

Der Monat, İngiltere’de
Encounter başta olmak üzere
12 sanat dergisini yayımlıyor,
800’ü aşkın sanat dergisini de

finanse ediyor!
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doldurulması tesadüfi değildir. Gece-
kondu halkının devrim mücadelesiyle
bütünleşmesi düzenin en büyük kor-
kularından biridir. Mafya çetelerinin
bizzat polis tarafından kurulması tesa-
düfi değildir. İşsiz-güçsüz, lümpen,
kendi değerlerine yabancılaşmış genç
erkek ve kızlar, parayla, vaatlerle bu
çetelerin ve bataklığın bir parçası haline
getirilmektedir. Devrimcilerin müca-
delesi, buna izin vermemek içindir.

İntiharların Sorumlusu 
Kapitalizmin Empoze 
Ettiği Bunalım Kişiliğidir

Kapitalizm, insanları uyuşturucu,
fuhuş, kumar gibi bataklıklara sürük-
leyip yozlaştırarak, insanların yaşama
alanını daraltır.  Sadece ekonomik
değil psikolojik bunalıma sokar. İçine
girdiği bunalımdan çıkamayan, ken-
dilerini çaresiz, çözümsüz ve umutsuz
hisseden insanlar için bir süre sonra
yaşamak anlamsızlaşır ve yaşamdan
koparlar. Çünkü yozlaşma, onları diri
ve dik tutacak, güçlü kılacak bütün
değerlerini çürütmüştür. 

Örneğin kumar daha fazla para
kazanmak için oynanır. Ama daha
fazla para kazanmanın garantisi yoktur.
Bir anda bütün paraların elinden gi-
debilir ve bu intihar sebebi olabilir.
Uyuşturucu zaten başlı başına bir in-
tihardır. Binlerce gencimiz uyuşturucu
kullandığı için yaşamını yitirmektedir.
Fuhuş yapanlar, bir süre sonra ken-
dinden utanmakta ve çözümü intiharda
bulmaktadır. Sadece fuhuş, uyuşturucu,
kumar değil, işsizlik, yoksulluk  ve
buna bağlı psikolojik sorunlar da
intihar sebebidir. Araştırmalara göre;
ilişki sorunları, ekonomik kayıplar,
kredi borçları, yalnızlık, düş kırıklığı,
utanç, aşağılanma, başarısızlık, aile
içi çatışmaların da intiharlarda etkili
olduğu belirtiliyor. Kuşkusuz bunların
hepsi intiharlarda şu veya bu biçimde
etkili faktörlerdir. 

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ)
verilerine göre dünyada her 40 sani-
yede bir kişi intihar ediyor. Her yıl
20 milyon civarında insan intihar gi-
rişiminde bulunuyor ve bunların 1
milyonu yaşamına son veriyor. İntihar
sonucu ölümlerin dörtte üçü yoksul

ülkelerdedir.  Avrupa ülkeleri arasında
ise intihar olayları en çok Fransa’da
yaşanıyor. Fransa’da her gün ortalama
28 kişi, yılda 10 bin 500 kişi intihar
ediyor. Fransa'da trafik kazalarında
hayatını kaybedenlerin sayısı, intihar
edenlerin sayısının 3'te biri oranında.
Fransa’da intihara teşebbüs edenlerin
sayısı ise yılda 220 bin civarında.

İntiharlara Neden Olan 
Bu Sistemin, İntiharları 
Çözmesi Mümkün 
Değildir

Bütün intiharların sorumlusu sö-
mürü düzenidir. Emperyalist sistem
insanları aç bırakıyor. Dünyada 1 mil-
yarın üzerinde insan açlık içinde ya-
şıyor. Bir milyar insanın yaşadığı her
gün yaşama değil, ölüme atılan bir

adımdır. Kendi karnını doyuramayan,
yaşama için başkasına muhtaç bir mil-
yarın üzerinde insan... Açlık sürekli
büyürken, açlığın yol açtığı intiharlar
hangi tedbirlerle önlenebilir?

Emperyalizmin sömürü düzeni in-
sanları çaresizleştiriyor. Kişiliğini ezi-
yor. Bencil, bireyci yoz kültürüyle
insanı topluma, kendine yabancılaş-
tırıyor, yozlaştırıyor. Kişinin ideallerini,
geleceğe dair umutlarını yok ediyor.
Daha da önemlisi içinde bulunduğu
bu durumun değişebileceğine olan
inancını tüketiyor.

Binlerce, on binlerce kişi intihar
etmiyor fakat fuhuşu, ahlaksızlığı
kabul ediyor, uyuşturucu ve alkol ba-
tağına batıyor. Kimisi mafyacı oluyor,
çetelere bulaşıyor, kimisi köşeyi dön-
mek için her türlü namussuzluğa evet
diyecek hale geliyor. Bunlar da inti-
harın başka biçimleridir. Çünkü bu
örneklerde de insanlar kendi kişilik-
lerini öldürüyorlar, kendi namuslarını,
ahlaklarını, değerlerini öldürüyorlar. 

Çözüm; toplumu hasta eden, umut-
suzluğa, çaresizliğe iterek yozlaştıran,
insanları intihara sürükleyen, cinnet
geçirten, delirten kapitalizme karşı
örgütlü mücadele vermektir.

Kapitalizm, Müzikten 
Edebiyata, Sinemadan 
Tiyatroya, Şiirden Resme 
Sanatın Bütün Alanlarını 
Kitleleri Yozlaştırmak 
İçin Kullanır

İdeolojik, kültürel yönlendirmede
başarılı ve etkili olabilmek için, basın
yayın kurumları ve sanatın değişik
dalları da burjuvazinin çok yoğun bi-
çimde kullandığı araçların başında
gelir. Sanatın toplumlar üzerindeki
gücünü fark eden  egemen sınıfların,
yozlaştırmada kullandığı en güçlü si-
lahlardan bir tanesi de sanattır. Kapi-
talizm, müziğinden edebiyatına, si-
nemasından tiyatrosuna, şiirinden res-
mine kadar hemen her alanda sanatı
da yozlaştırmıştır. Bu anlamda "em-
peryalizm sanatın da baş düşmanı-
dır" demek hiç yanlış olmayacaktır.

Sanatın bütün dallarını bir avuç
asalak azınlığa layık gören, "Sanat
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AKP İktidarının 
12 Yıllık Faturası

 Son on yılda 25 bin kişi intihar
etti. İntihar eden her dört kişiden
biri 15-24 yaş arası gençler.

 400 bine yakın atama bekleyen
öğretmenden 50'ye yakını 'atama
yapılmadı' diye intihar etti.

 Türkiye’de 2012’de boşanma
hızı, nüfus artış hızını geçti. Her
beş çiftten biri boşandı, boşanma
hızı 2001’de yüzde 1.35’ten
2013’te yüzde 1.65’e yükseldi. 

 Kadına şiddet yüzde 1400 arttı.

 Hırsızlık, dolandırıcılık ve
yaralama, 2005’te çok büyük bir
artış gösterdi. Kapkaççılık,
2003’te yüzde 1.2 iken 2012’de
yüzde 3.6’ya yükseldi. 

 Şantaj, yaralama, cinsel taciz
ve gasp, 2006’da yüzde 1.2 iken
2012’de yüzde 3.8’e çıktı.

 Sağlık Bakanlığı’nın Ağustos
ayında açıkladığı verilere göre,
Türkiye’de psikolojik
rahatsızlıklar nedeniyle doktora
başvuranların sayısı 2009-2013
yılları arasında 3 katına çıkarak
3 milyondan 9 milyona ulaşmıştır.



sanat içindir" diyen kapitalizm, sö-
mürüyü meşrulaştıran kendi sanatını
"evrensel kültür" diye sunar.

İnsanın duygu ve düşünce dünyasını
zenginleştiren, ona yaşamı değiştirip-
dönüştürmede güç veren, coşku veren
ve binbir hünerle, emekle yaratılan sa-
natsal ürünler, burjuva ideolojisini em-
poze etmenin aracı olarak kullanılır.
Burjuva ideolojisini benimseyen ve
öneren, halkın mücadelesini ve örgüt-
lenmesini karalayan "eserler" ödüllen-
dirilir, teşvik edilir. Sapkınlıkları meş-
rulaştırmak, cinselliği her şeyin önüne
çıkarmak, bireyciliği yüceltmek poh-
pohlanır. Devasa bütçelerle, popüler
isimlerle bunların tanıtımı yapılır.

Reklam kampanyalarıyla bu ro-
manlar okutulmaya, filmler izletilmeye
yönlendirilir. Veya bir şarkıcı, med-
yanın tam desteği ve kampanyasıyla
idolleştirilir. Onlar gibi şarkı söyle-
meye, onlar gibi giyinmeye, onlar
gibi yürümeye, onlar gibi konuşmaya,
onların sürdüğü kokuyu sürmeye, kı-
sacası onlar gibi düşünmeye ve yaşa-
maya özendirilir.

Emperyalist kültür, sinemadan mü-
ziğe, romana, sanatın her dalında, cin-
ler, periler, mucizeler, astroloji gibi
fizik ötesi güçlere inanç pompalıyor.
Hary Potter gibi, Yüzüklerin Efendisi
gibi "metafizik" inançların beslendiği
filmler için korkunç reklam kampan-
yaları yapılıyor. İzlemeyene, okuma-
yana adeta "kendini eksik" hissettiri-
liyor. 

CIA, kültürel savaş çerçevesinde,
emperyalist-kapitalist ve yeni sömürge
ülkelerde hemen her alandaki sanat-
çıları, yazarları, entellektüelleri, küçük
burjuva solcuları ve eski sosyalistleri,
emperyalist kültürü hakim kılmak
için, ideolojik savaşın bir aracı olarak
kullanıyor. Aralarında filozof Isiah
Berlin ve Bertrand Russell’in de bu-
lunduğu sayısız aydına CIA tarafından
maaş ödendiği artık bütün dünyada
bilinen bir durumdur.

Amerikan emperyalizmi, CIA ara-
cılığıyla, sözde Bağımsız Kültür Sanat
Vakıfları açıyor, müzeler kuruyor.  Yine
CIA'nın sanatı etkileme ve yönlendirme
amaçlı olarak sanat dünyasını ünlü
dergilerinden Almanya’da Der Monat,

İngiltere’de Encounter başta olmak
üzere 12 sanat dergisini yayımladığı,
daha sonra 800’ü aşkın sanat dergisini
finanse ettiği de bilinen faaliyetlerinden
sadece küçük bir bölümdür. CIA'nın
Hollywood'a ve yeni sömürge ülke-
lerdeki film sektörüne müdahalesi ise
dünya halklarının çok bilinen bir ger-
çeğidir. New York Times 1977’de
1000 kadar kitabın yayımında CIA’nın
payı olduğu iddiasında bulundu. 

İngiliz gazeteci ve tarihçi Frances
Stonor Saunders’in; "Parayı Verdi Dü-
düğü Çaldı" adlı kitabı, CIA’nın kültür
dünyasını nasıl finanse ettiği gözler
önüne seriyor. Kitapta CIA’nin ay-
dınları, yazarları, akademisyenleri,
medya mensuplarını, sanatçıları, şairleri
ve müzisyenleri nasıl kullandığına
dair önemli bilgiler veriyor. Marshall
Planı ile paralel yürütülen çalışma
çerçevesinde; Jackson Pollock, Irving
Kristol, Andre Malraux, Reinhold
Neibuhr, George Orwell, Bertrand
Russell, Stephen Spender, Arthur
Schlesinger Jr., Arnoldo Toynbee, Vla-
dimir Nabokov, Jean-Paul Sartre, Her-
bert Spencer gibi daha birçok yazarın
CIA tarafından finanse edildiğini ya-
zıyor. 

Gazete, dergi, kitap ve radyoların
nasıl kullanıldığı, radyosundan tele-
vizyonuna, dergisinden gazetesine
medyayı, kültür merkezlerini, müziği,
sinemayı, tiyatroyu finanse ettiğini,
Kültürel Özgürlük Kongresi’nin, otuz
beş ülkedeki bürolarıyla yüklü mik-
tarda para akıttığını anlatıyor. 

Emperyalizm, bilimin ve sanatın,
medyanın bütün dallarını kullanma-
sının amacı halkların maddi, manevi
kültürel bütün değerlerinin içini bo-
şaltıp yerine kendi yoz, dejenere,
bencil ve bireyci, kısacası ahlaksız
kültürünü egemen kılmaktır. Bunu
başardığında halkların emperyalizme
öfkesini törpüleyeceğini  ve böylece
daha kolay yöneteceğini bilir.

Bu gün, ülkemiz de içinde olmak
üzere yeni sömürge ülkelerde, bütün
kültür-sanat ve medya alanlarında hakim
olan emperyalizmin kültürü ve sanatıdır.
Çok az sayıda, istisna olanları dışında
tutarsak, bunların hemen hepsinde em-
peryalizmin parasal desteği vardır. Hal-

kın değerlerinden, güzelliklerinden ol-
mayan ne varsa allanıp, pullanıp sanat
diye, kültür diye halkın önüne getiriliyor.
Televizyon dizileri ile her türlü ah-
laksızlık, yozluk kabul edilebilir hale
getiriliyor. Onunla, bununla düşüp
kalkmalar, soysuzluğun, ahlaksızlığın
binbir türlü şekli üzerine filmler, diziler
çekiliyor. Diziler doğrudan yozlaşmanın
aracı olarak kullanılıyor.

Sanatta yozlaşma, sanatın toplumsal
yönünün yadsınmasıdır. Sanatı yalnız
estetik kalıplar içerisinde değerlendir-
mektir.  Sanatta evrenseli yakalamak,
slogancı olmamak, sanatı ayağa düşür-
memek gibi söylemlerin ardına sığınırlar
ve giderek yozlaşmaya sürüklenirler.
Biçimi her şey sanıp özü es geçerler. 

Burjuvazinin propagandasını yap-
tığı, ödüller verdiği, büyük tirajlarda
basarak finanse ettiği kitapların hep-
sinin ortak özelliği, sınıfları ve dev-
rimci mücadeleyi yok saymasıdır. Sa-
dece ülkemiz için değil, tüm dünyada
böyledir.

Sanatın toplumlar üzerindeki etkisi
ve gücünü fark eden  egemen sınıfların,
emperyalizmin bu yozlaştırma, çü-
rütme saldırısının karşısında kitleleri
bilinçlendirmek, seçici olmasını ve
bu saldırıya tavır almasını sağlamak
zorundayız. Emperyalizme ve faşizme
karşı mücadele, devrim mücadelesi
kendi sanatını yaratır. Kapitalizm, mü-
ziğinden edebiyatına, sinemasından
tiyatrosuna, şiirinden resmine kadar
hemen her alanda alternatifi olan dev-
rimci sanatı güçlendirmek zorundayız. 

Başta Amerika olmak üzere, em-
peryalizmin, halkımıza dayattığı kültür,
halkın çıkarlarına karşı, emperyalizmin
ve oligarşinin çıkarlarına hizmet eden
bir kültürdür. Bu nedenle bu kültür
halka yabancıdır. Bu nedenle bunun
adını kültürümüzün yozlaştırılması ve
çürütülmesi olarak koyuyoruz. Ve bi-
liyoruz ki, bunun sorumlusu Amerikan
emperyalizmi ve işbirlikçisi oligarşi-
dir.

Bu yozlaştırmaya karşı çıkmak,
emperyalizme ve emperyalizmin kül-
türünü ülkemize taşıyan işbirlikçi oli-
garşiye karşı mücadele etmektir. 

Bitti
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Son günlerde ABD emperyalizmi
“tarihi” adımlar atıyor; İran’la “tarihi
nükleer anlaşması” ve ABD-Küba
arasında “tarihi görüşme”... 

İran’la ABD ve genel olarak batı
emperyalizmi arasında, İran’ın nük-
leer faaliyetleri nedeniyle, yaklaşık
20 yıldır süren bir anlaşmazlık ve
bunun sonucu İran’a karşı uygulanan
ambargo geride kalmak üzere. 4 Ni-
san’da İsviçre’de İran’la emperya-
listler arasında ilke anlaşmasına va-
rıldığı açıklandı. 

İranlı yetkililer anlaşmayı “başarı”
olarak değerlendirirken, anlaşma son-
rası halk da sokaklara dökülerek bu
“başarı”yı kutladı. İran açısından uy-
gulanan yaptırımların hafifletilmesi
önemli. İranlı yetkililer anlaşmanın
gerçekte İran’ın nükleer faaliyet hakkını
tanıdığı anlamına geldiğini ifade ediyor. 

Ve Küba... 
Küba ile ABD arasındaki ilişki-

lerin “normalleşmesi” için son birkaç
yıldır görüşmeler sürüyordu. 11 Ni-
san’da Panama’da 7. si düzenlenen
Amerika Devletleri Zirvesi’nde
Küba Devlet Başkanı Raul Castro
ile ABD Devlet Başkanı Barack
Obama el sıkıştılar. Burjuva basın
bu el sıkışmayı “yarım asır sonra
tarihi görüşme” diye verdi. 

Görüşme sonrası basına ya-
pılan açıklama da şunlar ifade
edildi: 

“ABD Başkanı Obama,
‘Bu açıkçası tarihi bir gö-
rüşme. ABD ile Küba ara-
sındaki karışık bir geçmiş
var. Ancak 50 yıldır işle-
yemeyen bir politikadan
sonra artık bizim için yeni
bir şeyi deneme vakti’ dedi. 

“Obama’nın söyledik-
lerine tamamen katıldığını

belirten Castro, ‘Diğerlerinin fikir-
lerine saygı göstererek farklılıkla-
rımız olabilir. Her şeyi tartışmaya
hazırız ama çok sabırlı olmalıyız’
dedi. Castro, ayrıca ‘Başkan Obama
dürüst bir adam’ diye ekledi.” (Hür-
riyet, 12 Nisan 2015) 

“Artık Yeni Bir Şeyi
Deneme Vakti” 

Yöntem Farklı Hedef Aynı; 

Halkları Teslim Almak, İşbirlikçi
İktidarlar Kurmak 

Obama, Küba Devlet Başkanı
Raul Casto ile el sıkışmasının ve
görüşmesinin ardından basına verdiği
bilgi de 50 yıldır uyguladıkları poli-
tikadan sonuç alamadıklarını itiraf
ederken “artık yeni bir şeyi deneme
vakti” diyerek yeni politikasını açık-
lıyordu. Bu politikası teslim almak-
tan vazgeçmesi değil, teslim almayı
sağlayacak yeni politikadır. Tersini
düşünmek aptallıktır. 

ABD’nin özellikle son birkaç yıl-
dır yürürlüğe koyduğu bu yeni poli-
tika meyvelerini vermeye şimdiden
başlamıştır. 

Küba, ekonomi politikalarında
kapitalizmi geliştirecek
adım-

lar atmaya başladı. Karşılıklı anlaşma
neticesinde önemli yatırımlarını Ame-
rikan şirketlerine bıraktı. Kolombi-
ya’da on yıllardır Amerikancı faşist
iktidara karşı mücadele eden FARC’ın
Kolombiya faşist iktidarı ile “uzlaş-
masına” aracılık etti, teşvik etti, ev
sahipliği yaptı. 

Emperyalizmle uzlaşma politikası
terk edilmedikçe, geri adımların de-
vamı gelecektir. Küba’ya geri adım
attırmak ve teslim almanın, emper-
yalistler açısından ideolojik anlamı
da önemli ve büyüktür. 

ABD emperyalizminin uzun yıl-
lardır teslim almaya, yıkmaya çalıştığı
ülkelerden biri de İran ve molla reji-
midir. 

Amerikan emperyalizmi bu he-
defini “Büyük Ortadoğu Projesi”nde
de açıkça ortaya koymuştur. George
W. Bush hükümeti tarafından geliş-
tirilen bu projede İran’ın da içinde
olduğu Ortadoğu’daki yaklaşık 20
ülkenin siyasal sınırları değiştirilerek,
yeni devletler de kurularak, ABD’nin
egemen olduğu, yönettiği bir devletler
birliği oluşturulması hedeflenmiştir. 

Bakın Ortadoğu’ya, kan akmayan,
karışıklık, çatışma ve savaşın olmadığı
ülke yoktur. Ve tüm bunların sorum-
lusu emperyalistlerdir.

Emperyalist Sömürünün 
Özeti: En Az Risk, 
En Çok Kar 

İran ve Küba “yakın-
laşmaları” ile ilgili New

York Times gazetesine ko-
nuşan Obama, attıkları
adımın belli bir doktrin

temeli üzerine oturduğunu
söylüyor ve “sonuç alma-
ya çalışırız, alamasak da
hazırlıklıyız” diyor. 

Söylenen açıktır. Ame-
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Küba, İran; İşgal, Saldırı, Ambargo, Komplo... Çözüm Olmadı 

ABD’NİN YENİ STRATEJİSİ “UZLAŞARAK KULLANMAK”TIR!

HALKLARIN TEK ÇÖZÜMÜ 
EMPERYALİZMLE SAVAŞMAKTIR!



rikan emperyalizmi; anlaşma olmazsa
kaybedeceğimiz bir şey yoktur diyor.
Anlaşmanın sağlanması emperyaliz-
min başarı hanesine yazılacaktır. 

Amerika, bu ülkeleri öncelikli
tehdit olmaktan çıkarmaya çalışmak-
tadır. Çünkü şu haliyle gerek İran,
gerekse de Küba ABD için ciddi bir
tehdit değildir. Emperyalistlerle ya-
kınlaşmayı İran da, Küba da iste-
mektedirler. İşte bu zeminde Ameri-
kan emperyalizmi bu ülkelere har-
cayacağı enerjiyi başka noktalarda
(özellikle Pasifikler, Rusya ve Çin
üzerinde) yoğunlaştırmak istiyor. 

ABD emperyalizminin yeni stra-
tejisi “uzlaşarak kullanmak” kendi
sistemine dahil etmektir. Uzlaşma
ve ittifak siyasetiyle bölgesel güç
olarak İran’ı da, Küba’yı da, bölge
halklarını da denetime almak için
kullanmak istemektedir. 

Silah, asker kullanmadan, para
ve enerji harcamadan, diplomasi ile
sonuca yöneliyor. Oldukça risksiz
ve oldukça karlı değil midir? 

Dünya Halklarının Tek 
Çözümü Vardır; 
Emperyalizme Karşı 
Cepheden Savaştır

İran on yıllardır şeytan dediği
ABD ile uzlaşıyor. Uzlaşma başarı
olarak yansıtılıyor ve sevinç göste-
rileriyle karşılanıyor. Şeytan ABD
ile uzlaşma ve anlaşma başarı değil
geri adımdır. İran açısından bu durum
kaçınılmazdır. Çünkü İran rejimi
emperyalizmin bir alternatifi de-
ğildir. Molla rejiminin kapitalizme
alternatif bir ekonomi politikası yok-
tur. Dolayısıyla emperyalistlerle enin-
de sonunda uzlaşması kaçınılmazdı. 

Küba’nın bugün geldiği nokta;
Che’nin katilleriyle el sıkışması,
dünya halklarının katiliyle dostluk
gösterileri. Küba düne kadar em-
peryalist dediği ABD ile dost oluyor.
Küba Küba olarak kalarak bu dost-
luğu sürdüremez. Che’nin katilleri
ile el sıkışamaz. Bu emperyalizme
adım adım teslimiyettir. Bu durum
Küba’nın izlediği politikaların kaçı-
nılmaz sonucudur. 

Ortadoğu halklarının, dünya
halklarının tek çözümü vardır;
emperyalistlerle cepheden savaş-
mak.

Ne İslamcı, milliyetçi politikalar
ne molla rejimleri, küçük burjuva
diktatörlükler, ne de sosyalizm dışı
politikalarla halklar kurtuluşa götü-
rülemez. 

Halkları kurtuluşa götürecek tek
güç Marksist-Leninist’lerdir. Mark-
sist-Leninist olmayan tüm hareketler
ve politikalar Ortadoğu halkları ve
tüm dünya halkları için
çıkmazdır. Kurtuluştan
uzaklaşmaktır. 

İran’ın, Küba’nın em-
peryalizm karşısındaki
geri adımları nihayetinde
emperyalizmin başarısı
değil, bu ülkelerin emper-
yalizm karşısında izlediği
uzlaşmacı politikaların,
Marksist-Leninist olmayan
politikaların sonucudur. 

Devrimciler, Mark-
sist-Leninistler emper-
yalizmin dünyasında tek
başına kalmaktan asla
korkmadılar. Aksine za-

ferleri tek başına kalmayı ve savaş-
mayı göze alarak yarattılar. Küba
devriminin önderlerinden Che za-
ferlerinin sırrını şöyle ifade etmişti:
"... acıyla denenmiş halkın yardı-
mından başka yardım görmeden ve
önümüze koyduğumuz yüce amaçtan
başka dayanağımız olmadan, tek
başına savaşı sürdüreceğiz."

And olsun ki Cheler’e, Mahirler’e,
Dayılar’a yeni Kübalar yaratacağız.
Dünyayı bir kez de Türkiye’den sar-
sacağız! 

Yürüyüş
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Küba Devrimi 1959 yılında oldu.
O tarihten bugüne Amerikan em-
peryalizmi Küba devrimini boğmaya
çalıştı. İstikrarsızlık yaratmak, ayak-
lanma çıkartmak... İşte Amerika’nın
Küba’ya, Küba halkına yönelik suç-
larından bazıları: 

- CIA'nin desteği ve gözetiminde
eğitim gören Kübalı aşırı sağcı te-
röristlerin, Küba'da gerçekleştirdiği
sabotaj ve saldırılarında ölen insan-
ların sayısı 3 bin 500'ü buluyor. 

- 54 yıl önce 16 Nisan 1961'de
CIA tarafından eğitilen ve finanse
edilen 1500 kadar Kübalı sürgün,
Domuzlar Körfezi'nde bir işgal giri-
şimi başlattı. Girişim başarısızlıkla
sonuçlandı. 

- Amerika’nın desteklediği terö-
ristler fabrikalara, yolcu uçaklarına,
turistik tesis ve çeşitli kurumlara yö-

nelik onlarca bombalı saldırı yaptı.
En önemli gelir kaynağını oluşturan
şeker kamışı tarlalarını ve ürünleri
yakmak, turistik tesislere kimyasal,
biyolojik saldırılar düzenlemek gibi
eylemlere de başvurdu emperyalistler
ve işbirlikçileri. Kübalı yetkililer,
1981'deki virüs saldırısının ardından
adada 344 bin 203 kişinin yüksek
ateşle yatağa düştüğünü, bunların
101 çocuk olmak üzere 158'inin
yaşamını yitirdiğini açıkladı. 

- Devrim lideri Fidel Castro'ya
yönelik suikast girişimlerinin sayı-
sının 650'yi bulduğu söylenmektedir. 

- Küba’ya ekonomik ve siyasi
ambargo, ABD’nin dayatmasıyla on-
larca yıl sürdü. 

İşte Küba şimdi, kendi katiliyle
anlaşmaya çalışmaktadır.

Amerika’nın Küba’ya Yönelik Suçları



Uluslararası Çalışma Örgütü'nün
(ILO) 1988 yılında kabul ettiği ve
1991 yılında yürürlüğe giren 167 sa-
yılı 'İnşaat İşlerinde Güvenlik ve
Sağlık Sözleşmesi'ni Türkiye 27
yıl sonra imzaladı. İmzalanan söz-
leşme ile Türkiye belirli yükümlü-
lüklerin altına kağıt üzerinde de olsa
girmiş oluyor. Çalışma hayatında
karşılığının nasıl olacağını tahmin
etmek için kahin olmaya gerek yoktur!
Ülkemizdeki çalışma hayatı tekeller
için cennet iken işçiler için cehen-
nemdir. 

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Mec-
lisi'nin yayınladığı rapora göre 2014
yılında Türkiye'de en az 1886 işçi iş
cinayetleri sonucu yaşamını yitirdi. 

Sözleşmenin patronlara, iktidar
partisine getirdikleri yükümlülükler
ise; 

-"İşçiler sağlık ve güvenliğe yö-
nelik görüş ve önerilerini açıklama
hak ve yükümlülüğüne sahip ola-
cak."

ILO raporuna göre ölümlerin sa-
dece yüzde 16'sı iş cinayetlerinden,
yüzde 84'ü ise meslek hastalıklarından
olmaktadır. Ülkemizde meslek has-
talıklarından ölümler hiç hesaba ka-
tılmaz. Ülkemizde meslek hastalık-
larından ölümlere istatistik rakamlarda
bile yer verilmez. 

İş güvenliğiyle ilgili görüşlerini
dile getiren işçiler anında kapı önüne
konulur. 

Soma'daki maden katliamı ve 307
madencinin katledilmesi günler ön-

cesinden bağıra bağıra geliyorum di-
yordu adeta. Ocakta artan ısıyı işçiler
dile getirdiklerinde, aldıkları tek
cevap "çalışmaya devam" oldu ve
307 maden işçisi katledildi. 

Kabul edilen sözleşmede; 

-"İşçilerin sağlığı ve güvenliğine
yönelik önlem inşaat projesi hazır-
lanırken dikkate alınacak" deniliyor. 

Bu madde de kağıt üzerinde alı-
nacak önlemlerden biridir sadece.
Projelerde her türlü işçi sağlığı ve iş
güvenliğinin yer almasının inşaat sa-
hasında bir karşılığı yoktur! 

Ülkemizde "iş kazaları"nda, en
çok iş cinayeti inşaat işlerinde ya-
şanmaktadır. 2014 yılında en çok iş
cinayeti 423 ile inşaat sektöründe
olmuştur. Torunlar İnşaat'ta yaşanan
asansör katliamı hala hafızalardadır.
Patronların hırsı yüzünden 10 işçi
yüzlerce kilo yükün altında ezilerek
katledildi Torunlar İnşaat’ta. 

Kabul edilen sözleşmede; 

-"İşveren olası tehlike durumun-
da derhal faaliyeti durdurma ve tah-
liye ile yükümlü olacak" 

11 Ocak 2015 tarihinde Trabzon'un
Çaykara ilçesine bağlı Köknar Kö-
yü'nde inşa edilen Balkodu-2 HES
tünelinin girişinde meydana gelen
çığda 5 işçi katledildi. 

Daha önce çığ yaşanan, çığ böl-
gesinde inşaat sürdürülüyordu. Hava
şartlarının elverişsizliğine, şantiyedeki
işlerin 08.01.2015 tarihinde durdu-
rulduğuna dair tutanak tutulmasına
rağmen, işçiler inşaat sahasından tah-
liye edilmemiştir. 

Bırakalım "olası tehlike duru-
munu", var olan somut durum bile
tahliye için yeterli olmamıştır. "Olası
tehlike durumunu" belirleyen pat-
ronların kar ve zarar hesabıdır. İş-

İMZALANAN İLO SÖZLEŞMESİ İLE İŞÇİLERİN 
SORUNLARI ÇÖZÜLMÜYOR!

İnşaat İşlerinde Güvenlik ve
Sağlık Sözleşmesi

"İşçiler sağlık ve güvenliğe yöne-
lik görüş ve önerilerini açıklama hak
ve yükümlülüğüne sahip olacak"

"İşçilerin sağlığı ve güvenliğine
yönelik önlem inşaat projesi hazır-
lanırken dikkate alınacak"

"İşveren olası tehlike durumun-
da derhal faaliyeti durdurma ve
tahliye ile yükümlü olacak" 

"İskeleler, merdivenler, kaldır-
ma aletleri, taşıma ekipmanları ve
diğer ekipmanlara yönelik sözleş-
mede belirtilen standartlar sağla-
nacak" 

"Yapılan işlere ilişkin her türlü
koruyucu önlem alınacak"

“Her inşaat alanında yeteri mik-
tarda içme suyu, tuvalet, yıkanma
tesisi, yemek ve barınak yerleri
bulundurulması zorunlu olacak"

"Sözleşme hükümlerinin fiilen
uygulanmasını sağlamak amacıyla
devlet, caydırıcı ceza ve önlemler
uygulayacak, denetimi sağlayacak"

Sorunların Çözümü İşçi Komiteleri
ve İşçi Meclislerindedir! 
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çilerin tahliye edilmesi ayrı bir masraf
ve inşaatın uzaması anlamına gelir
patronlar için! 

Bu şekilde onlarca örnek bulun-
maktadır. Bu madde sadece kağıt
üzerinde patrona yükümlülükler ge-
tirmektedir. Pratikte karşılığı ise ül-
kemizde Trabzon'daki HES inşaatında
yaşanan veya ülkemizin başka başka
yerlerinde yaşanan iş cinayetleridir. 

Kabul edilen sözleşmede: 

-"İskeleler, merdivenler, kaldırma
aletleri, taşıma ekipmanları ve diğer
ekipmanlara yönelik sözleşmede be-
lirtilen standartlar sağlanacak." 

İnşaat işlerinde işçilerin kullana-
cağı ekipmanların kalite standartında
yeni belirleyici olan maliyetleridir.
İnşaat işlerinde maliyeti düşürmenin
bir yolu da ekipmanlara harcanan
paralardır. Ki işveren içinde en cazip
olanı ucuz ekipman kullanmaktır.
Bunun sonucunda yaşanan iş cina-
yetleri, işçilerin sakat kalmaları, pat-
ronlar için önemli değildir. 

Kabul edilen sözleşmede; 

-"Yapılan işlere ilişkin her türlü
koruyucu önlem alınacak" deniyor. 

Patronların elini kim tutmuş bu-
güne kadar? İşçilerin baret takmala-
rından tutalımda iskelede çalışırken
bağlayacakları güvenlik halatına ka-
dar, işçilerin çalışırken alınacak her
güvenlik önlemi patronlar için hem
gereksiz, hem zaman kaybı, hem de
maliyetin yükselmesi anlamına gelir.
İnşaat iskelelerine takılan güvenlik
perdeleri naylondan olduğundan gös-
termeliktir sadece. 

Soma'da koruyucu önlem olarak
verilen gaz maskelerinin tarihi eser
olmaları ve işçiler tarafından kulla-
nılamamaları gerçeği ortada. Patronlar
işçilere ilişkin gerekli, her türlü ko-
ruyucu güvenlik önlemini ya sözde
alırlar ya da kağıt üzerinde kalır sa-
dece. 

Kabul edilen sözleşmede; 

- “Her inşaat alanında yeteri
miktarda içme suyu, tuvalet, yıkanma
tesisi, yemek ve barınak yerleri bu-
lundurulması zorunlu olacak" de-
niyor. 

İnşaat alanlarının yanına kondu-

rulan konteynır, barakalar, çadırlar
ve inşaatların alt katları işçilerin
barınma yerleridir. İçme suyu, te-
mizlik vb. ihtiyaçlarını tankerlerle
gelen sularla karşılarlar. İnsanca ba-
rınma, yaşama, temel ihtiyaçlarını
karşılama imkanları sağlanmaz işçi-
lere. 

2011'de Esenyurt'taki bir AVM
inşaatında işçilerin barınmak için
kaldığı çadırları, ısınmak için yak-
tıkları elektrik sobasından çıkan ateş
sonucu işçilere mezar olmuştur. Böyle
onlarca örnek vardır. 

Kabul edilen sözleşmede; 

-"Sözleşme hükümlerinin fiilen
uygulanmasını sağlamak amacıyla
devlet, caydırıcı ceza ve önlemler
uygulayacak, denetimi sağlayacak"
deniyor. 

Oysa, ülkemizde işçi sağlığı ve
iş güvenliğine dönük devletin çıkar-
dığı tüm yasalar, düzenlemeler işçi-
lerin var olan hakları gasp edilmek-
tedir ve patronlara daha vahşice ça-
lışma koşulları sağlanmaktadır. 

İşçi sağlığı ve iş güvenliğinin sağ-
lanabilmesi için patronlar üzerinde
caydırıcı cezaların, yaptırımların uy-
gulanmasını bırakalım, inşaat alan-
larını bile denetlemeyen, masa başında
"çalışma koşullarına uygundur, va-
rolan bazı eksiklerin düzeltilmesine"
vb. raporlar tutar devlet sadece! 

İmzalanan 
ILO Sözleşmesini 
Uygulatabilecek Tek Güç 
İşçilerin Örgütlü Gücüdür 

Her altı saaatte bir işçinin "iş ka-
zaları"nda katledildiği ülkemizde; iş
cinayetlerinde ölüm, sakat kalma,
mesleki hastalıklara yakalanma işçi-
lerin kaderi değildir. 

Patronlar daha fazla kar için işçi
sağlığı ve iş güvenliğinin "maliyeti
arttırdığından" yok saymaktadırlar.
İşçilerin değeri inşaatta kullanılan
asansör, vinç, baret vb. kadar bile
değildir. İş güvenliğini sağlayan ekip-
manlar ucuzdur. İşçilerin değeri ekip-
manlardan daha ucuzdur. Çünkü her
ikisi de ülkemizde ucuz ve boldur. 

İnşaat işçileri ILO sözleşmeleri

dahil insanca çalışma şartları, insanca
barınma koşulları için, işçi sağlığı
ve iş güvenliği için kendi öz örgüt-
lenmeleri olan işçi meclisleri ve işçi
komitelerinde örgütlenmelidir. 

İmzalanan yasaların, sözleşmelerin
ömrü mürekkebi kuruyana kadardır.
Her şey göstermelik ve kağıt üzerin-
dedir ülkemizde. İşçiler haklarını dün
olduğu gibi bugün de direnerek, ör-
gütlenerek, mücadele ederek kazanıp
koruyacaklardır. 

Bunun yolu işçi meclisleri ve
işçi komitelerinde örgütlenmekten
geçmektedir. 

İşçi komitelerinde, işçi meclisle-
rinde örgütlenen işçiler kendi dene-
timlerini kendileri sağlayacak ve ön-
lem alınmadığında riskli ortamda ça-
lışmayı reddedecek, başka hiçbir iş-
çinin de orada çalışmasına izin ver-
meyecek, sorun çözülene, önlem alı-
nana kadar fiili-meşru çalışmama
hakkını kullanacaktır. 

Bu hakkı kullanırken karşılaşacağı
baskıların, işçi kıyımı, maaş kesintisi
vb. ile ilgili olarak da yine aynı ör-
gütlülüğüyle direnecek, patronların
cinayet işlemelerine engel oldukları
gibi direnerek haklarını da gaspet-
tirmeyecektir. 

ILO sözleşmeleri, maddeleri kağıt
üzerinde tespitler yapar. O sözleş-
meleri, maddeleri uygulatacak olan
patronların hükümeti-devleti, AKP
iktidarı değil, bizzat işçilerin etle tır-
nak gibi birleşmiş örgütlülüğüdür. 

İnsanca yaşayabilmek ve çalışa-
bilmek için, çalışırken ölmemek için
işçi meclisleri ve işçi komitelerinde
örgütlenelim, birleşelim, kazanalım. 
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Öcalan: “Biz bu süreci sol’un
da önünü açmak için yürütü-
yoruz... Onların da legalleşmesi
gerekiyor. Burjuva zor ile bas-
tırdığı için biz illegaliteyi seçmek
zorunda kaldık. Yoksa normal
olan legalitedir. Parlamentonun
ileride yapacağı çağrıyla sol da
legalleşecek. AKP muhafazakar-
dır, diğerleri milliyetçi ulusalcı.
Arada muazzam bir boşluk var.
Sol bunu doldurabilir.” .... (BDP
heyetinin İmralı’da Abdullah Öca-
lan ile 3 Nisan 2013 tarihli görüşme
tutanağından)

Öcalan: “Apo sizinle birlikte ha-
reket etmek istiyor. Ankara konferansı
tarihidir. Siyasetin temelini atacağız.
Devlet Mustafa Suphiler’e yaptığını
yapamayacak. Silahlar susacak, de-
mokratik siyaset konuşacak. Bunu
Başbakan söyledi. Geri dönemez. Dö-
nerse isyan çıkacak, kıyamet kopacak. 

CHP’nin durumu ortada. Türkiye
solu için bir fırsat, üç blok var: AKP
bir blok, MHP-CHP bir blok, emek-
çiler, sosyalistler bir blok. Bunu he-
defleyin, biçimlendirin. Heyetle gö-
rüştüm (MİT heyeti kastediliyor. Bn.),
sol olmadan bu iş olmaz. Onlar da
ikna olmuş durumdalar. Yani onların
güvenliğini de ben burada düşünü-
yorum, ben sağlıyorum. Bu ne demek;
artık sol’a komplo yapılmayacak
demek. (...) Sol bu kadar ölüyor ve
ben artık bunların güvenliğini sağ-
lamak için bu kadar çalışıyorum.”

(BDP heyetinin İmralı’da Abdul-
lah Öcalan ile 14 Nisan 2013 tarihli
görüşme tutanağından)

Yukarıdaki alıntılar Halkların De-
mokratik Kongresi’nin (HDK), (Bu-
gün HDP-Halkların Demokratik Par-
tisi olmuştur) kuruluş sürecinde BDP
heyetenin, İmralı’da Öcalan ile yaptığı
görüşme kayıtlarının, Eylül 2014’te
internet sitelerine yansımasından alın-
mıştır.

Yukarıdaki görüşme tutanakları
internet sitelerinde yayınlanmadan
önce de, Kürt milliyetçi hareketin
öncülüğünü yaptığı önce HDK, sonra
HDP’ye dönüşen oluşumun devrimci
sosyalist solun düzen içine çekme
projesi olduğundan hareketle, böyle
bir birliğin içinde yer almadık. 

Kürt milliyetçi hareketin, HDP’yi
hangi amaçla gündeme getirdiğini

birçok yazımızda belirttik... 

Tekrar belirtecek olursak:

1- 2013 Ocak ayında; AKP ile
Öcalan’ın, İmralı’da başlattığı “çö-
züm süreci” oligarşi ile uzlaşmanın
önünde engel olarak görülen, silahlı
mücadelenin tasfiye sürecidir. 

2- Silahlı mücadelenin tasfiyesi
2013’te, Öcalan’ın Newroz mesajı
ile ilan edilmiştir.

3- Türkiye devrimci hareketi de
düzen içine çekilmeden; Kürdistan’da
silahlı mücadelenin tasfiyesi mümkün
değildir. Kürt milliyetçi hareket;
silahlı mücadeleyi tasfiye etse de,
düzenle uzlaşmayan, silahlı müca-
deleyi sürdüren Türkiye devrimci
hareket varolduğu sürece Kürt hal-
kının mücadelesi tasfiye edilemez. 

4- HDP böyle bir zorunluluğun
sonucu olarak, yani Türkiye devrimci
hereketini de düzen içine çekmek
için kurulmuştur. 

Yukarıda aktardığımız alıntılar bu-
nun kanıtıdır. Öcalan çok açık ifade
ediyor: Öcalan İmralı’da oligarşi ile
solun düzen içine nasıl çekileceği ko-
nusunda da pazarlıklar yapıyor. “On-
ların da legalleşmesi gerekiyor.” di-
yor.

Burada kastedilen esas olarak il-
legal silahlı mücadele veren devrimci
harekettir... EMEP, ÖDP, SDP, TKP,
ESP, EHP... gibi hareketler zaten dü-
zen içi legal partilerdir. 

“Burjuva zor ile bastırdığı için

HDP, Devrimci Sosyalist Solu Düzene Yedekleme Projesidir!
Oligarşinin Demokrasicilik Oyunundaki Yeni Aracıdır!

Uzlaşmaya, Tasfiyeciliğe, Halkların Umudunun Parlamenterizme
Yedeklenmesine Karşı Savaşı Büyüteceğiz!

HDP, Devrimci Sosyalist Solu Düzene Yedekleme Projesidir!
Oligarşinin Demokrasicilik Oyunundaki Yeni Aracıdır!

Uzlaşmaya, Tasfiyeciliğe, Halkların Umudunun Parlamenterizme
Yedeklenmesine Karşı Savaşı Büyüteceğiz!

ÇÇÖZÜM SANDIKTA
DEĞİL, 
HALKIN 

İKTİDARINDADIR!

Faşizmle Uzlaşılmaz Savaşılır!
Çözüm Oligarşinin Parlamentosunda

Değil, Devrimdedir!
Devrim Cephesinde Birleşelim!
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biz illegaliteyi seçmek zorunda kal-
dık. Yoksa normal olan legalitedir.
Parlamentonun ileride yapacağı
çağrıyla sol da legalleşecek”

“Burjuva zor”un ‘70’lerden hiçbir
farkı yoktur... Hatta bugün AKP ikti-
darı her türlü zora geçmişteki tüm
iktidarlardan daha fazla başvurmak-
tadır. Değişen egemenler değil, Kürt
milliyetçi harekettir. AKP faşizmi
halka karşı her türlü zoru hem de
yasal kılıflara uydurarak yapmaktadır. 

Bujuva düzen partileri bile AKP
iktidarına “faşizm” diyebilmektedir... 

Öcalan, “Parlamentonun ileride
yapacağı çağrıyla sol da legalleşecek”
diyor. Yani oligarşi ile solun geleceği
hakkında yapılan görüşmeler var. 

Kaldı ki, bugün HDP pratiği her-
şeyi açıkça ortaya koymaktadır. 

HDP ve içinde yer alan örgüt ve
partiler söylemde her ne kadar “dev-
rim”, “sosyalizm”, “işçi sınıfı”,
“emek” vb... söylemlerde bulunsalar
da bu kavramların Marksist-Leninist
bir devrim anlayışıyla uzaktan ya-
kından ilgisi yoktur. 

HDP faşist düzenin alternatifi de-
ğildir. Düzene alternatif hiçbir poli-
tikası yoktur. Tam tersine tüm söy-
lemleri düzen içidir ve düzenin yö-
netememe krizini hafifletmeyi he-
deflemektedir. Düzen için muhalefet
olmaktan öteye gitmemektedir. 

Yine Öcalan bunu da “AKP mu-
hafazakardır, diğerleri milliyetçi
ulusalcı. Arada muazzam bir boşluk
var. Sol bunu doldurabilir” diyerek
açıkça ifade etmektedir... Kastedilen
“muazzam boşluk” devrimci müca-
delenin yükseltilmesi değil, düzenin
boşluğunu doldurmaktır... 

Bugün HDP’nin seçim sloganı
olarak ortaya attığı “YENİ YAŞAM”
söyleminde “yeni” olan hiçbir şey
yoktur.

Tüm söylemler Kürt milliyetçi-
lerin, reformist-oportünist solun ken-
dilerini düzene kabul ettirmeye yö-
neliktir. 

Seçim sloganından, seçim müziğine,
propaganda da kullanılan dilden yapılan
esprilere, yüze kondurulan gülücüklere
kadar her şey düzene kendilerini kabul

ettirmek için yapılmaktadır. 

Fosilleşmiş Kişilerle
Düzene Alternatif
Olunamaz! Halkın Hiçbir
Sorunu Çözülemez!

HDP milletvekili adayları açık-
landı. Sol diye, umut diye halkın
karşısına çıkartılan adaylara bakın... 

Milletvekili adayları da HDP’nin
nasıl bir parti olduğunu, amacının
ne olduğunu ortaya koymaktadır. 

Adeta Türkiye Solu’nda FO-
SİL’leşmiş tipler bulunup çıkartılmış
ve halka “umut” olarak, “devrimci,
sol, sosyalist” sıfatlarla birlikte su-
nulmaktadır. 

İsimlere bakın: Yine “samanlık
kaçkını” Ertuğrul Kürkçü var... Er-
tuğrul Kürkçü ‘yeni yaşam’ kurmayı
bırakıp her şeyden önce Türkiye
halklarına Kızıldere’de on devrimci
şehit düşerken samanlığa kaçmanın
hesabını vermelidir... 

Yine Mustafa Yalçıner, Aydın
Çubukçu gibi adaylar solun, sosya-
listlerin adayı olarak tanıtılmaktadır... 

Fosil kavramının karşılığı bunlarda
ifadesini buluyor...

‘70’lerde Denizler’in, Sinan Cem-
giller’in arkadaşları, onların mirasını
taşıyan devrimciler olarak tanıtılıyor-
lar... 

Evet Mustafa Yalçıner de, Aydın
Çubukçu da Denizler’in, Sinan Cem-
giller’in arkadaşlarıdır... Mustafa Yal-
çıner, Sinanlar’ın şehit düştüğü ça-
tışmada yaralı yakalanmıştır... Bugüne
kadar da yaşamıştır... 

Fakat nasıl bir yaşamaksa, nasıl
hayatta kalmaksa, nasıl onların mi-
rasını sürdürmekse; Denizler’le, Si-
nanlar’la  kendini tanıtıyor. O günden
bugüne Türkiye devrim mücadelesinin
üstüne koydukları bir taş yoktur...
Onların ideolojik politik çizgilerini
tümden terk etmelerine rağmen, hala
onların mirasını tüketmektedirler... 

Bugün adaylıklarını halka açık-
larken Nurhaklar’daki Sinanların si-
lahlı mücadelesini, şehitliğini kulla-
nanlar; Cephe savaşçılarının silahlı
eylemlerine, oligarşinin ağzından

“kör terör” diyorlar... 

Bunlar mı solun, sosyalistlerin
adayı? Bunlar mı halka umut ola-
caklar, AKP’yi geriletecekler?

Bir Başka Fosil:
Mahmut Memduh Uyan

Birileri “uyan” demiş, o da kış
uykusundan uyanmış, HDP’den mil-
letvekili adayı olmuş... 

Kürt milliyetçi hareketin her za-
manki faydacılığı kış uykusundaki
Mahmut Memduh’u uyandırmış. Si-
yaset olarak ÖDP’yi, HDP içine ka-
tamayınca, DY kalıntılarından Mah-
mut Memduh Uyan’ı uyandırmışlar... 

Uyanır uyanmaz da klasik herkese
akıl veren DY hastalığıyla, sola akıl
vermeye başlamış... 

Uyan, “ÖDP, EMEP ve TKP”nin
kendini kapatıp, HDP’ye katılmasını
söylüyor. 

ÖDP’nin, EMEP’in, TKP’nin ne
düşündüğünün hiç önemi  yok... 

DY kadrolarının tarihleri tasfiye-
ciliktir. Daha 74 affıyla dışarı çıkar
çıkmaz, THKP-C’yi, ideolojisini tas-
fiye etmeye kalkışmışlardır. Tasfi-
yecilik DY’nin örgütsel çizgisi haline
gelmiştir. 

Ancak THKP-C’nin yolundan çı-
kanların gideceği yer bellidir. 80 ön-
cesi Mahirler’in mirası üzerinden
yüzbinlerce kitleye hitabeden DY
tasfiyeciliği kendini tasfiye etmiştir. 

DY’nin yönetici kadrolarından
olan Mahmut Memduh Uyan; 12 Ey-
lül’de “ben şöyle direndim, böyle
direndim” diye birilerine hikaye an-
latabilir... 

Ancak Mahmut Memduh Uyan’ın
da diğer tasfiyeci DY kadrolarından
farkı yoktur. “BEN BİR İNSANIM”
diyen Mahmut Memduh Uyan örgütü
önce kendi içinde tasfiye etmiştir...

Mahmut Memduh Uyan gibileri
sola akıl vermeden önce Türkiye
halklarına geçmişin hesabını verme-
lidir... Mahmut Memduh Uyan kos-
koca DY nasıl tasfiye edildi, onun
hesabını vermelidir... 

Sizin aldığınız kararlarla insanlar
ölüme gitti... Öldü, öldürdü... Siz ne
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yaptınız; örgütü tasfiye ettiniz... 

Bu hesabı vermeden, hiçbir DY
yöneticisi, kimseye akıl veremez... 

Mahmut Memduh Uyan; mahkeme
kürsülerinde “biz örgüt değildik, dergi
çevresiydik” diyenlere ne yapmıştır? 

Tasfiye ettiğiniz silahlı mücade-
lenin hesabını vermeyecek misiniz? 

Kürt milliyetçi hareket tasfiyeci-
likteki tecrübelerinden faydalanmak
için mi  seni milletvekili adayı gös-
terdi...?

Söyleyin, Türkiye halklarına tas-
fiyecilikten başka ne verebilirsiniz?

AKP faşizmine karşı Türkiye halk-
larını dişe diş bir mücadeleye çağırıyor
musunuz? 

Hayır! 

Neye çağırıyorsunuz? Düzenle
barışmaya... Oligarşi ile uzlaşmaya.... 

Evet, halka solun, sosyalistlerin
adayı diye sunulan adayların hepsinin
de ortak özellikleri TASFİYECİLİK-
LERİDİR!

Ertuğurul Kürkçü, Sırrı Süreyya
bir dönemlik milletvekilliği tecrübe-
leriyle bu işin kompedanı oldular.
Ancak etkiledikleri kesimler olarak
kerametleri kendinden menkuldür.
Kürt milliyetçi hareketin hizmetinde
ne denirse onu yapıyorlar... 

Solun, sosyalistlerin adayı olarak
çıkartılan Mahmut Memduh
Uyan’dan, Mustafa Yalçınerler’e,
Rıdvan Turan’dan Figen Yüksek-
dağ’a ve ismini saymadığımız di-
ğerlerine hepsinin ortak yanları tas-
fiyecilikleridir... Onlara biçilen misyon
Türkiye sol hareketini tasfiye etme-
leridir... 

Elbette Kürt milliyetçi hareket
onların bu tecrübelerini de kullanmak
istiyor.... 

Yoksa Mahmut Memduh Uyan
gibi köşesine çekilmiş, yıllardır kış
uykusunda olanları kim uyandırıp
milletvekili adayı yapar?

HDP, Oligarşinin
Demokrasicilik
Oyununun Yeni Aracıdır!

Oligarşinin yönetim biçimi, sö-

mürge tipi faşizmdir. 

Faşizm, ne AKP’den ne de Tayyip
Erdoğan’dan ibarettir... Oligarşinin
iktidara geldiği 1950’lerden beri Tür-
kiye faşizmle yönetilmektedir... 

Mahir Çayan bunu şöyle ifade
etmektedir: “Bi zim gi bi ül ke ler de ki
oli gar şik yö ne tim, ra hat lık la iş çi ve
emek çi kit le le rin de mok ra tik hak ve
öz gür lük le ri nin ol ma dı ğı tam bir dik -
ta yö ne ti mi ile ül ke yi yö ne te bil mek -
te dir ler. Bu na sö mür ge ti pi fa şizm
de di ye bi li riz. Bu yö ne tim, ya kla sik
bur ju va de mok ra si si ile uzak tan ya -
kın dan ilişki si ol ma yan “tem si li de -
mok ra si” ile ic ra edi lir (giz li fa -
şizm) ya da san dık sal de mok ra si ye
iti bar edil me den açık ça ic ra edi lir.
An cak açık ic ra sı sü rek li de ğil dir.
Ge nel lik le, ipin ucu nu ka çır dı ğı za -
man baş vur du ğu bir yön tem dir.”

Mahir’in “temsili demokrasi” de-
diği yani “gizli faşizm” bugün halka
umut olarak gösterdiğiniz oligarşinin
parlamentosudur... 

Bugün seçimlerin yapılıyor olma-
sının hiçbir önemi yoktur... AKP ikti-
darının demokrasicilik oyunu oyna-
yacak hiçbir manevra alanı kalmamıştır.
“İpin ucunu” kaçırmıştır.12 Eylül ana-
yasası bile AKP’ye “bol” gelmektedir.
AKP siyasi ömrünü tüketmiştir. Daha
doğrusu ömrünü tüketen bir yerde par-
lamanterizmdir. Ancak oligarşinin
AKP’nin dışında, demokrasicilik oyunu
oynayacak bir alternatifi de yoktur...
AKP de “başkanlık”la  bir süre daha
oyalamaya çalışıyor. Oligarşinin yö-
netememe krizinde tutunduğu “ip”
HDP olmuştur... AKP faşizmine karşı
büyüyen halkın öfkesi HDP aracılığıyla
yeniden düzen içine çekilmek isteni-
yor... Onun için burjuvazi bugün
HDP’yi cilalayıp duruyor...

Çözüm Oligarşinin
Parlamentosunda Değil
Devrimdedir!

Halkımız, bu düzen hiçbir soru-
numuzu çözemez... Çünkü sorunla-
rımızın temelinde bu düzen vardır.
Sorunların kaynağı olan düzenin so-
runlarımıza çözüm üretmesi mümkün
değildir. 

7 Haziran’da önümüze yine bir
sandık konulacak... Kendi belirledik-
leri adayları sizlere onaylatarak yağma
talan düzenlerine kısa süreli de olsa
bir nefes aldırmaya çalışacaklar... 

Ancak bu düzenin baskı, terörden
başka halka verebileceği hiçbir şeyi
yoktur... 

Önümüzdeki seçimler sonrasında
bizi bekleyen baskı, terör, yağma ve
talanın katmerlenerek büyümesidir.

HDP, AKP faşizmini geriletecek
tek güç olarak gösterilmektedir... 

Bu doğru değil, tam bir aldatma-
cadır... Hem de burjuva politikacıların
yaptığından hiçbir farkı yokdur... 

Halka, faşizme karşı mücadele
yerine oligarşinin parlamentosu kur-
tuluş olarak gösterilmektedir... 

Tam bir burjuva politikası: 60-70
milletvekili alırsa HDP, AKP’yi ge-
riletecekmiş... Ve AKP’yi geriletebi-
lecek tek güç olarak da yine sandığı
gösteriyorlar... 

HDP; 35 milletvekili ile bugüne
kadar ne yaptıysa bundan sonra da
barajı aşarsa 60-70 milletvekili ile
yapacakları hiç farklı olmayacaktır... 

Soruyoruz; meclisten bütün faşist
yasalar geçerken HDP parmak indirip
kaldırmanın dışında ne yapmıştır? 

Biz cevap verelim: “çözüm” po-
litikaları adı altında AKP’ye koltuk
değnekliği dışında bir şey yapmamıştır. 

Çözüm oligarşinin parlamentosu
değil, devrimdir... Bizim görevimiz
oligarşinin demokrasicilik oyununa
alet olarak yönetememe krizini ha-
fifletmek değil, oligarşinin krizini de-
rinleştirmektir... 

Faşizm ile uzlaşmak değil, faşizmle
savaşmaktır... AKP’nin halka karşı
savaşta nasıl hazırlıklar yaptığı herkes
tarafından görünen bir gerçektir...
AKP ile uzlaşarak faşist terörden ko-
runacağını sananlar varsa en büyük
yanılgı içindedir... 

Devrimcilerin öncülüğünde devrim
cephesini büyütmek ve savaşmaktan
başka yol yoktur... 

UZLAŞMA, TASFİYE DEĞİL,
KURTULUŞA KADAR SAVAŞ!
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“PKK adına Alman halkından
özür diliyorum. Bu tür eylemler bir
daha asla olmayacak” sözleriyle
90'lı yıllarda Almanya'da düzenlenen
kendini yakma, otoban işgalleri gibi
eylemlerden ötürü özür diledi, Bayık.
Örgütün artık bağımsız bir Kürt dev-
leti kurulması amacını gütmediğini, si-
yasi bir çözüme ulaşılması için gay-
ret ettiğini ifade etti. 

“Artık Türkiye'ye karşı savaş-
mak istemiyoruz. Artık yeter diyoruz.
Savaşarak ne biz amaçlarımıza ula-
şabildik, ne de Türk devleti” (Cemil
Bayık, 09 Nisan 2015, Deutsche
Welle Türkçe) 

Cemil Bayık Alman devletinden
özür diliyor... Kürt halkının kendi ulu-
sal taleplerini dile getirmek ve
Kürdistan’da halka karşı işlenen suç-
larda baş sorumlulardan biri olan
Almanya devletinin hem suçlarını
teşhir etmek ve hem de hesap sormak
için yaptığı eylemlerden dolayı özür
diliyor... Sanki suç işleyen Almanya
devleti değil de Kürt halkı... 

Öyle ya bir halk kendini katleden-
lere ortak olanlardan hesap soruyorsa,
kendi ulusal taleplerini dile getirmek
için kendini yakıyorsa, yol işgalleri ger-
çekleştiriyorsa suç işliyor! KCK ön-
derlerinin mantığı artık böyle çalışıyor.
Her şeyi emperyalistlerin, egemenlerin
gözünden görmeye başlamışlar... 

Oysa yaşanan o tarihe dönüp bir
kez daha baksalar, gerçekte olanın ne
olduğunu çok açık ve net olarak gö-
receklerdir. Ancak bunu görmek dahi
istemiyorlar. Kendi tarihinizi unuta-
cak kadar mı uzaklaştınız Kürt hal-
kından ve değerlerinden? 

Almanya’nın Kürt halkı tarafından
protesto edildiği ve kendini yakarak

feda eylemlerini gerçekleştirdiği ta-
rihte ne oldu? 

Bu tarihte Türkiye ordu güçlerinin
Kürt gerillalarına karşı yaptığı vahşi sal-
dırıları, uygulamaları görürüz. O dönem
gerillaya karşı kullanılan tanklar
Alman tanklarıdır. Bu tanklar hem
imha operasyonlarında kullanılıyor ve
hem de Kürt gerillalarının cesetleri
bu tankların arkasına bağlanarak sü-
rükleniyordu. Böyle olduğu içindir ki
Almanya’nın dikkatini çekmek ve
Alman tanklarının bu vahşi saldırılar-
da kullanıldığının görülmesi için
Almanya’da da eylemler yapılmıştır.
Almanya’nın oligarşiye yardımı kes-
mesi ve kendi imal ettiği tankların bu
tür vahşi saldırılarda kullanılmasının
önüne geçilmesi istenmiştir. 

Bir vahşeti, katliamı önlemek
amacıyla yapılan eylemlerden do-
layı bugün Cemil Bayık özür dili-
yor. Neden? 

Almanya kendilerini “terörist” lis-
tesinden çıkarsın diye... Ne kadar da
önemli bir talep! Tüm yaptığın haklı ey-
lemlerden, savunduğun düşüncelerinden
ve değerlerinden uzaklaşacak kadar
önemli hem de!.. Halk düşmanı em-
peryalistlerin “terör” listesinde bulun-
mamayı kendi gerillalarının cenazele-
rine yapılan hakaretten daha önemli gör-
mek nasıl bir anlayışın ürünüdür? 

O emperyalistler ki her bir geril-
lanın ölmesinden, Kürt halkının ya-
şadığı sömürüden ve ulusal haklarının
ellerinden alınmasından sorumludur.

O emperyalistler ki, Türkiye oli-
garşisinin akıl vericisi ve baş destek-
çisi, silah sağlayıcısıdır. 

Uzlaşma, teslimiyet, tasfiye böy-
ledir işte... Geçmişini tümden inkar

etmeden, yaşanan gerçekleri ters
yüz etmeden ve düşmanına boyun
eğmeden gerçekleşmez.

Böyle olduğu içindir ki, Almanya
bu özrü kabul etmiyor, daha fazlası-
nı istiyor. 

Almanya İçişleri Bakanlığı söz-
cüsü Tobias Plate “Cemil Bayık'ın
açıklamalarını büyük dikkatle izle-
diklerini” söylüyor ve ekliyor "Bu
açıklamalar PKK’ya yönelik tutu-
mun yeniden değerlendirilmesi için
bir vesile sunmadı.”

Yani özür yetmez daha fazlasını
yapacaksınız diyor Alman Bakan...
Değişik Alman yetkililerden de
Türkiye devletine karşı silahları tüm-
den bırakmanız gerekiyor vb. diye
açıklamalar yapıldı. Kısacası emper-
yalistler özür yetmez, diz çökün, kar-
şımızda iyice sürünün diyorlar. 

Oysa Bayık bu konuda da yemin
billah edercesine Türkiye’ye karşı
artık silah kullanmayacaklarını,
bağımsız Kürdistan’dan vazgeçti-
ğini açıklıyor. Yani “Eşme Ruhu”
çerçevesinde emperyalizmle çok
uyumlu bir çalışma içine girecek-
lerini belirtiyor. Ancak buna rağmen
Almanya ağırdan alıyor, üstten dav-
ranıyor. Özrü kabul etmiyor. 

Öyle ya kendi değerlerini ayaklar
altına seren, haklı mücadelesini hak-
sızmış gibi ele alan, uzlaşmak, teslim
olmak için elinden geleni yapanlara
başka türlü de yaklaşmazlar...
Almanya ki kaç yıllık emperyalist bir
güçtür... Türkiye ve Kürdistan’da
halka karşı işlenen tüm suçların baş
sorumlularından biridir. 

Bu nedenle Kürt halkının Alman
emperyalizminden özür dileme gibi
bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
Tersine Alman emperyalistlerinin
Kürt halkından özür dilemeleri gere-
kir. TSK’ya verdikleri tanklarının ar-
kasına bağlanan gerilla cesetleri için,
Kürt halkının katledilmesinden so-
rumlu oldukları için özür dilemelidir
Almanya... 

PKK-KCK önderleri Kürt halkının
değerlerini, şehit gerillaların hatıra-
larını unutmamalıdır... Kürt halkı bu
değersizleşmeyi asla affetmeyecektir.

Kürt Halkı Cesetlerini Sürükleyen
Alman Tanklarını Unutmadı... 

KKÜRT HALKININ ALMANYA’YA ÖZÜR
BORCU YOKTUR, ALACAĞI VARDIR!

Tek Yol DevrimTek Yol Devrim
Kürdistan’daKürdistan’da

Yürüyüş

19 Nisan
2015

Sayı: 465

GRUP YORUM HALKTIR SUSTURULAMAZ!42



“Koruculuk sisteminde devletin ısrarı sürüyor.
Geçen günlerde Kiğı Kaymakamlığı tarafından
150 köy korucusunun alımına ilişkin ilan yapılır-
ken, bu kez Diyarbakır'da 250 kişilik korucu kad-
rosunun açıldığı öğrenildi. Üstelik söz konusu ko-
rucu alımına başvuru olmamasından kaynaklı alım-
ların "güvenlikçi" adı altında farklı bir yöntemle ha-
yata geçirilmek istendiği ortaya çıktı.” (DİHA, 09
Nisan 2015) 

Kürdistan’da Kürt milliyetçi hareket teslimiye-
te soyunurken, devlet tam tersine savaş hazırlıklarını
sürdürmeye devam etmektedir. Hem de bunu Kürt
milliyetçi hareketle görüşmeleri sürdürürken yap-
maktadır. Daha öncesinde halkın direnişiyle karşı-
laşan ve yapımı yavaşlayan Kalekol denilen, tahkimli
karakolların yapımı gibi bu kez de korucu alımları-
nı sürdürüyor. Farklı bir kılıf altında yapsa da oligarşi

savaş hazırlıklarından asla vazgeçmiyor. 
Çünkü, oligarşi de çok iyi biliyor ki bugün tes-

lim olan, uzlaşan Kürt milliyetçi hareket tam olarak
silahsızlandırılsa bile; Kürt halkı teslim olmayacaktır.
Kürt halkının er veya geç mutlaka, kendi haklarının
arayışı içine gireceğini oligarşi çok iyi biliyor.
Çünkü uzlaşma süreci ve silahların teslimiyle her şey
bitmiyor. Bundan sonrası oligarşinin ve emperya-
lizmin Kürt halkının zenginliklerini ve emeğini sö-
mürme süreci olacaktır. Bu sürecin başlangıcında
umutları Kürt milliyetçi hareket eliyle yok edilme-
ye çalışılsa da sınıfsal temelde çelişkileri derinleşen
Kürt halkının tekrar direnişe kalkmayacağı, yeniden
isyana durmayacağını hiç kimse garanti edemez. Daha
şimdiden Kürt halkını teslimiyete ikna etmeye ça-
lışan HDP-KCK’nın bu konuda ne kadar zorlandı-
ğını gören emperyalizm ve oligarşi gelecek için de

hazırlıklarını yapmayı elden bırakmı-
yorlar. 

KCK-HDP, oligarşinin tüm bu ha-
zırlıklarını elbette görüyorlar. Ancak
buna rağmen teslimiyet sürecinin devam

etmesini sağlamaya çalışıyorlar. Silahları bıraka-
caklarına dair yemin üzerine yemin ederek hem oli-
garşiye ve hem de emperyalizme bir an önce silah-
lardan arınalım çağrılarını sürdürüyorlar. Ve bunu yap-
makla da aslında Kürt halkının geleceğini de teslim
etmenin temellerini atıyorlar. Oligarşi halka karşı sa-
vaşın hazırlıklarını sürdürürken, halkı katletmenin,
yok etmenin araçlarını daha da güçlendirmeye ça-
lışırken, halk oligarşi ile “barış” adı altında teslimi-
yete zorlanmaktadır.  

Ancak ne yapılırsa yapılsın ne oligarşinin ko-
rucuları, kalekolları ve ne de Kürt milliyetçilerinin
uzlaşmacı politikaları Kürt halkının teslim olması-
nı sağlayamayacaktır. Kürt halkı kendi ulusal ve sı-
nıfsal kurtuluşunu, milliyetçi politikalara karşı ken-
di elleriyle sağlayacaktır.

Kürt Milliyetçileri Teslimiyete, 
Oligarşi Gelecek Savaşa Hazırlanıyor!

24 Şubat 2012 tarihinde,
Adana’nın Kozan ilçesinde

yapımı devam eden HES
baraj inşaatında tünel ka-
pağının patlaması sonucu

10 işçi hayatını kaybetti.
Aradan yıllar geçmesine rağmen

5 işçinin cesedi hala bulunamadı. Baraj yapım iha-
lesini alan firma ve inşaatı devrettiği taşeron firma
sahipleri hakkında ne soruşturma açıldı, ne de yar-
gılama yapıldı. Patronlar mahkemeye dahi çıkarıl-
madılar. Facianın ardından başlatılan soruşturmada
ise şantiye sorumlusu Proje Müdürü Erdal Nakas, şan-
tiye şefi Öncü Polat ile iş güvenliği sorumlusu Burak
Alpago tutuklanıp daha sonra serbest bırakıldılar. 

Devam eden davanın 17. celsesinde açıklanan
karar adalet ve hukuk kavramlarının birbirlerine ne
kadar uzak olduklarını bir kez daha kanıtladı.
Tutuksuz yargılanan 17 kişinin 7’si beraat etti, 10’u
ise önce 5 ile 10 yıl arasında değişen hapis cezala-
rına çarptırıldı. Ancak bu cezalar, ’taksirli suç’ kap-
samına girmeleri nedeniyle 45 bin ile 146 bin TL ara-
sında değişen para cezalarına çevrildi. Mahkeme he-
yetine bu ceza da fazla gelmiş olacak ki para ceza-
larının 24’er aya kadar taksitle ödenmesine karar ver-
di. 

Mahkemelerden adalet bekleyen, şiddetin sını-
rını hukukla çizenlere duyurulur! İşte bu düzenin ada-
leti! Ölen işçilerin cesetlerini bile bulmadı. Onlara
bir avuç toprağı, ailelerine bir mezar taşını çok gör-
dü. Patronlar bırakalım ceza almayı soruşturulma-
dı, yargılanmadı. 10 işçinin hayatının karşılığı tak-

sit taksit ödenecek para cezaları oldu. 
İt itin kuyruğunu ısırmaz. Kendisi adaletsizlik

ve sömürü üzerine kurulmuş, varlığını zulüm ve kat-
liamlarla sürdüren bir sistemin kurumlarından ada-
let beklenemez. Kendisi katil olanın diğer katilleri
cezalandırmasını ummak boş bir hayaldir. Bu düzenin
mahkemeleri katilleri kollayıp koruyor, aklıyor.
Düzenin kendisi gibi mahkemeleri de katillerin, hır-
sızlarındır… Adaletin ne olduğunu en çok adaletsizliği
yaşayanlar bilir. Ve adalet ancak halkın elleriyle sağ-
lanır. 

***
10 İşçi Asansörle Yere Çakıldı... 
Parçalanan Cesetleri Küreklerle
Çuvala Dolduruldu...
Patronlar Yarıgılanmadı...
Teknik Sorumlular Serbest 
Bırakıldı. Olayı Anlatan İşçiye 
İtibar Davası Açıldı. 

İstanbul’un en gözde yerlerinden birinde eski Ali
Sami Yen Stadı’nın yerine Torunlar GYO tarafından
yapılan rezidans inşaatında asansörün 32. kattan düş-
mesi sonucu 10 işçi hayatını kaybetti. İnşaatta çalı-
şan işçiler asansörün bozuk olduğunu, sorumluları
defalarca uyardıklarını buna rağmen tamirat yapıl-
madığını, durumu bildikleri için şirket yetkililerinin
bu asansörü kullanmadıklarını söylediler. Açılan so-
ruşturmada 11 kişi gözaltına alındı 4 kişi tutuklan-
dı. Yine patronlar hakkında hiç bir işlem yapılmadı.
Yetkililer serbest bırakıldı. Tutuklananlar, proje so-

rumluları ve teknikerlerdi. Ancak bir süre sonra on-
lar da serbest bırakıldı. Böylece Torunlar GYO fa-
ciasında tutuklu sanık kalmadı. 

Şirket adalet isteyen işçileri susturmak için
herşeyi yaptı, yapmaya devam ediyor. Torunlar
İnşaatta animak operatörü olarak çalışan Ercan
Kılaguz’a kazadan sonra bazı gazetelere verdiği rö-
portajda “ölen arkadaşlarının parçalanmış cesetlerinin
küreklerle çuvala doldurulduğuna şahit olduğu için”
psikolojik tedavi gördüğünü söylediği için “ticari iti-
barı zedelemek ve marka değerini düşürmek” suç-
lamalarıyla dava açıldı. Şirket işçiden, 3 bin TL mad-
di ve 15 bin TL manevi olmak kaydıyla 18 bin TL’lik
tazminat talep ediyor. 

Kendisinden 18 bin TL tazminat istenen Ercan
Kılaguz: “10 arkadaşımızın canını aldılar. Bize de
kısaca ‘Konuşmayın, olayın üstünü kapatalım’ de-
diler. İnsan canı bu kadar ucuz değil. Korkmadık,
hâlâ da korkmuyoruz. ‘Yavuz hırsız ev sahibini bas-
tırır’ diye bir deyim vardır. Bunlarınki de o hesap.
Biz şirkete tazminat davası açtık. Bu onun bedelidir.
Hiç utanmaları da kalmamış! Şirketten kıdem, ihbar
ve fazla mesai ücreti olarak 18 bin TL para ödedi-
ler. Bu parayı geri istiyorlar” sözleriyle anlattı du-
rumu. 

İşte, bu düzenin adaleti! Şirketlerin marka de-
ğeri işçilerin hayatından çok çok daha önemli. 10 iş-
çiyi öldürenler el üstünde tutulurken, devletten yeni
ihaleler kazanırken, gördüklerini anlatan işçiyi para
cezasıyla yıldırmaya çalışıyorlar. Bu düzen hırsızların,
katillerin düzenidir. Mahkemeler de hırsızlar, katil-
ler, patronlar için vardır. 

On İşçi Öldü, Beşinin Cesedi Hala Kayıp! Patronlar Yargılanmadı,
Amirler ise Sadece Para Cezası Aldı! Onu da Taksitle Ödeyecekler! 

Faşizmin
Adaleti Yoktur
Yaşasın Halkın
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Hasan Ferit Gedik'in katledilmesi-
nin de aralarında olduğu tam 30 ayrı ey-
lemden sorumlu tutulan suç örgütünün
yargılandığı davaya 13 Nisan'da devam
edildi. Bir önceki celse mahkemeyi
protesto ederek dışarı çıkmıştık. Avu-
katların olmadığı celse sanıkların sa-
vunmaları hızla alınmış ve o celsede 6
sanık tahliye edilivermişti. Mahke-
menin dosyada var olan delilleri bile in-
celemeden verdiği bu tahliye kararının
ceza hukukunda açıklaması olmadığı
gibi her müştekinin ancak bir avukatı olabilir şeklinde-
ki sınırlamanın da hukuk mantığında bir açıklaması
yoktu. 

Bu celsede biz ilk defa olarak sanıkların savunması-
nı dinleyebildik. İki sanık hariç olmak üzere bütün sanıklar
benzer savunmalar yaptılar. Savunmalarının özü müşte-
kileri ve avukatları ilgili ilgisiz şeylerle suçlamaktı.
Kendilerine yöneltilen suçlamalara "YOK EFENDİM"
den başka bir cevap vermediler. 

- Savunmaları “bu avukatlar yüzünden biz bu mah-
kemelerde yatıyoruz. Bu avukatlar örgüt avukatıdır” şek-
lindeydi. 

- Sanık savunmalarında dikkat çeken bazı yargılar var-
dı. Biz mahallenin delikanlılarıyız, o mahalleye dışarıdan
gelmedik. 

Hasan Ferit Gedik O mahalleye dışarıdan gelmişti, bi-
zim mahallemizde oturmuyordu. 

Doğruydu, Hasan Ferit Gedik yalnızca kendi mahal-
lesinin delikanlısı değil, bu memleketin delikanlısıydı. Bu
vatanın neresinde bir ağaç kesilse o ağacın kesildiği yer,
nerde bir yoksulun evi yıkılsa yoksulun evinin yıkıldığı
yer Hasan Ferit’in mahallesiydi. 

O gece Hasan’ın mahallesi Gülsuyu'ydu. Çünkü ora-
da çeteler halk üzerinde baskı uyguluyorlar, haraç alıyorlar,
uyuşturucu satıyor ve yoksul gençleri önce uyuşturucu kul-
lanımına alıştırıyor, sonra da satmak zorunda bırakıyor-
lardı. Dahası bu çete faaliyetleri mahallenin huzurunu ka-

çırıp orayı yaşanmaz bir
hale getirmek, sonra da
kentsel dönüşüm dedikleri
yağma ve talanı gerçekleş-
tirmek için devlet tarafından
da destekleniyordu. 

Yoksul mahallelerdeki
bu çetelerin varlığını sür-
dürüp gelişebilmeleri o ma-
hallelerdeki devrimcilere
saldırmalarına bağlıdır. 

-On yıllardır bu toprak-
larda halk, devrimcileri sahiplenmesin, linç saldırıları ör-
gütlensin, insanlar galeyana getirilsin diye kullanılan bu
sözleri tanıdınız mı? 

En azından Trabzon linç saldırısını hatırlayın; "Dı-
şarıdan gelmişler Trabzon’u karıştıracaklarmış." 

- Sanıklar yine maça çıkmış gibi bağırıyordu; Vatan,
bayrak düşmanları... dinsizler, imansızlar... bunlar Al-
lahsız... 

Bayrak yakacaklardı... camiye bomba attılar... dine söv-
düler... ne kadar tarihsel sözler değil mi? Madımak, Trab-
zon, Vize, Bursa’da yaşanan linç olayları, 6-7 Eylül olay-
ları...

Biri çocuklarını İmamhatip okuluna gönderdiğini
söyler, diğeri Berkin Elvan hakkında Recep Tayyip Er-
doğan’ın meydanlarda söylediği sözleri tekrarlar. 

Çetenin önde gidenlerinden biri olduğu söylenen sa-
nık; “Bizi tutuklayan polisler paralelciydi” diyor. 

Bir diğeri ne ilgisi var ise Doğan Medya Grubu’nu he-
def alıyor ve "İsrail’in köpeğidir" diye küfür ediyor. 

Bütün bunların dava dosyasında bulunan 30 ayrı si-
lahlı zor kullanarak para alma, yaralama, öldürmeye te-
şebbüs ve öldürme eylemleriyle ne ilgilisi var ? 

İşte bütün bunlar sebebiyle bu çete kendi halinde ufak
bir çete olarak düşünülemez. İktidar borazanı medyanın
söylediği herşeyi bunların savunmalarında bulabilirsiniz.
Tayyip Erdoğan’ın meydanlarda söylediği sözlerin tek-
rarını meydanlara konuşur gibi haykıran sanıklar adi bi-

AKP’nin Mahkemeleri
Hasan Feri ̇t Gedi̇k’in
Katillerini Korumaya
Devam Ediyor

Faşizmin
Adaleti Yoktur
Yaşasın Halkın

Adaleti

Çağdaş Hukukçular Derneği İstanbul Şubesi Grup Yo-
rum Konserinin Valilikçe yasaklanmasıyla ilgili 11 Nisan'da
açıklama yaptı. Açıklamada: İktidarın, kendi iç güvenli-
ği için hazırladığı ve  halka baskı ve saldırıdan başka bir
anlama gelmeyen 'sıkıyönetim yasası' daha onaylanma-
dan pervasız uygulamaların başladığı, yasa onaylandık-

tan sonra  polisin
hukuksuzlukta sı-
nır tanımazken,
en basit basın

açıklamaları bile örgütlü suçlar sav-
cılığı önüne geldiği belirtildi.. Gizli ta-
nık, dosyanın gizliliği uygulamaları ile tu-
tuklamalar ardı ardına geldiği,  adliye önün-
de basın açıklamasının bile terör sayıldığı vurgulandı. 

İç Güvenlik Paketinde Grup Yorum Konserinin
Valilikçe Yasaklanması

Yürüyüş
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4 Nisan 2011'de Bakırköy
Cumhuriyet Başsavcılığına yaptığı-
mız suç duyurusuyla “operasyon
harekat emrinin altında imzası
bulunan komutanların ifadesini
bile almadığı, gerçek sorumlulara
dava açmayarak onları koruduğu,
yıllar boyunca soruşturmayı
tamamlamadığı ve iddianameyi
hazırlarken özensiz davrandığı”
iddialarını öne sürerek 6 kadının
diri diri yakılmak üzere 12 kişinin
katledildiği, onlarca kişinin yara-
landığı, sakat kaldığı katliamın
soruşturma savcısı Ali İhsan
Demirel’in cezalandırılmasını talep
ettik. 

Bu suç duyurusu sonrası
Yargıtay 5. Ceza Dairesi’nde savcı
hakkında görevi kötüye kullan-
maktan dava açıldı. Yargıtay 5.
Ceza Dairesi’nde yargılaması süren
19-22 Aralık Bayrampaşa Katliamı
Soruşturmasının savcısı Ali İhsan
Demirel, 08.04.2015 tarihli duruş-
mada, “ihmali davranışla görevi
kötüye kullanmak” suçlamasıyla 1
yıl hapis cezası ile cezalandırıldı.
Bu ceza üst sınırdan verildi, ertelen-
medi, hükmün açıklanması geri
bırakılmadı, paraya çevrilmedi.
Karar kesinleşirse sanık savcı hapis
yatacak ve meslekten de men edi-
lecek. 

Bu sonuç, asla işledikleri suçun
karşılığı değildir. Savcı Ali İhsan
Demirel 10 yıl boyunca katilleri

korumuştur. 

Bütün bunlarla birlikte mevcut
yargılama pratiği açısından olum-
suz sayılmayacak bir sonuçtur.
Savcının hak ettiği ceza olmasa da
ceza alması, onbeş yıldır kesinti-
siz ısrarla sürdürülen adalet
mücadelesinin kazanımıdır. 

Savcı Ali İhsan DEMİREL bu
devletin savcılarından yalnızca biri-
dir ve devletin işlediği bir katliamda
iddia makamı olmak yerine, suçlu-
ları gizlemiş, delilleri karartmış,
hiçbir delil araştırması yapmayarak
soruşturmayı sürüncemede bırak-
mış, tüm bunlarla birlikte bir insan-
lık suçuna, kimyasal gazlarla yakı-
lıp kül edilen insanların katliamları-
na ortak olmuştur. Bu suç basit bir
görevi kötüye kullanma suçu değil-
dir. Bu suç, felsefi, siyasi, ideolojik
görüşleri nedeniyle bir insan toplu-
luğunun sistematik olarak ortadan
kaldırılması suçuna ortaklık etmek-
tir. “Devletin bir savcısı, ne yapa-
bilir ki!” diye düşünmek de sözko-
nusu suçu masumlaştıran, meşrulaş-
tıran bir yaklaşımdır. Savcı hiçbir
şey yapamazsa, yapmak istedikleri-
nin engellendiğini basına ve halka
açıklar. Tabi bunun da bir bedeli
vardır. Sürülebilir, kademe ilerle-
mesi durdurulabilir, türlü cezai ve
idari yaptırımlara maruz kalabilir.
Ama bunların hiçbiri bir katliamı
meşrulaştırmak, üstünü kapatmak
için mazeret oluşturmaz. 

Katliamın üzerinden onbeş yıl
geçtiği halde, katledilen devrimcile-
rin yoldaşları, avukatları, aileleri ola-
rak adalet talebinden bir an olsun
vazgeçmedik. Her türlü eylem biçi-
miyle adaletsiz bırakılmaya karşı
mücadele sürdü. Ölüm, ömür boyu
tutsaklık gibi ağır bedeller göze alı-
narak adaletsizliğin sineye çekilme-
yeceği gösterildi. Unutmadık, affet-
medik, unutmayacağız. Bir avuç
kömür topu olarak ailelerine teslim
edilen kadın tutsakları, bir deri bir
kemik bırakılmış, hafızaları, geçmiş-
leri, gelecekleri çalınmış insanları-
mızı unutmayacağız. Onların şahsın-
da bütün bir halka verilen gözdağı ve
kölelik dayatmasını kabul etmeyece-
ğiz. Savcıları da onurlu davranmaya
ve adaleti savunmanın bedelini halk-
la birlikte ödemeye çağırıyoruz. Aksi
durumda niyetleri ne olursa olsun
halk düşmanı bir safta yer alır ve
bunun bedellerini ödemek zorunda
kalırlar. 

DEVLETİN İŞLEDİĞİ SUÇLARI HAKKIYLA
CEZALANDIRACAK BİR MAHKEME YOKTUR! 

19-22 Aralık Bayrampaşa Katliamı’nın Soruşturma Savcısı
Ali İhsan Demirel Görevi Kötüye Kullanmaktan Ötürü

Ceza Aldı! Aldıkları Cezalar Suçlarının Karşılığı Değildir!

Faşizmin
Adaleti Yoktur
Yaşasın Halkın

Adaleti

2 Nisan tarihinde, Kars'ta sabah saat 06.00 civarında
5 kişinin evi polis tarafından basıldı. Yapılan ev baskın-
larında kapılar kırıldı, insanların kafalarına silahlar dayandı.
Evleri basılan; Çetin Ağdaş, Enver Altundaşar, Hasan Tok,
Gülden Şimşek, Nevin Selçuk gözaltına alındılar. Gözaltı
ve ev baskınlarının gerekçesini polis mail yoluyla yapı-
lan ihbar olarak gösterdi: “Bu kişiler sinemada izlettikleri

filmler aracılığıyla DHKP-C örgütünün propagandasını ya-
pıyorlar. 31 Mart'ta Çağlayan Adliyesi”nde öldürülen sav-
cı M. Selim Kiraz'ın ölümüne sevindiler.Kars'ta benzer bir
eylem yapabilirler vb.” iddialarla yapılan ihbarları ciddiye
alan polis, bu iddialarla Kars'ta DHKP-C operasyonu yap-
tı! Gözaltına alınanlar, ertesi gün savcılıktan serbest bı-
rakıldılar.

AKP'nin polisi, insanların “sevinç ya da üzüntüsü”nü
operasyon gerekçesi yapacak kadar korkuyor.Korkuları-
nı daha da büyüteceğiz!

Korkunun Ecele Faydası Olmaz !
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17 Aralık operasyonunda ortaya pislikleri saçı-
lan AKP'nin eski bakanlarından Egemen Bağış'ın ayakka-
bı kutusu dışında valizle de para kaçırdığı ortaya çıktı. Ta-
raf Gazetesi'nin haberi şöyle: 

"17 Aralık yolsuzluk operasyona ismi karışan dört ba-
kandan birisi olan AB eski Bakanı Egemen Bağış’ın, ‘yurt
dışına iki bavul para kaçırdığına’ yönelik iddiaların altından,
‘Nasrettin Hoca’ fıkralarını aratmayan bir hikaye çıktı. Lon-
dra Havalimanı’nda, eğitimli köpekler bavul kontrol sıra-
sında doğrudan Bağış’ın bavulunun başına gelerek, bavulda
yasa dışı malzeme olduğuna yönelik mesaj verdi. Bunun üze-
rine, İngiliz polisi, Bağış’a, ‘Bavulunuzda para mı var’ so-
rusunu yöneltti. Çocuklarının yanında zor durumda kalan
Bağış, polise bavulunda küçük bir miktar para olduğunu
ifade etti. Bağış çocuklarına ise, ‘Beni tanımadılar herhalde
yoksa sormazlardı’ dedi." (Taraf, 6 Nisan 2015) 

Halkın kanını emerek, kursağındaki bir lokma ekmeği ala-
rak, çaldıkları paraları ayakkabı kutularından valizlere her
türlü şekilde para kaçırıyorlar. Bu konuda tam bir pervasızlar.
Öyle pervasızlar ki Egemen Bağış'ın bu yaşadığından son-
ra kendisi hakkında tek bir idari işlem bile yapılmamış.

AKP'nin savcıları, hakimleri gerek gör-
memiş işlem yapmaya. Hatta ayakkabı
kutularından çıkan paraları da geri iade
ettirdiler AKP'nin savcı ve hakimleri... 

Mehmet Selim Kiraz da AKP'nin bu
savcılarından biriydi. AKP medyasının
söylediği gibi "adaletin savaşçısı" değil
"AKP'nin savaşçısı"ydı. AKP'nin ka-
tillerini, AKP'nin polislerini, AKP'nin
bakanlarını koruyup kollamakla gö-
revliydi. Berkin Elvan davasında
AKP'nin katillerini korumak için elin-
den gelen herşeyi yapmış, avukatların ısrarlı çabaları sonucu
gelen polis listesini ve fotoğrafları avukatların görmesini en-
gellemiş bir savcıydı Mehmet Selim Kiraz. Haziran Ayak-
lanması'na ilişkin baktığı diğer davalarda da Mehmet Se-
lim Kiraz hiç hukuktan, adaletten yana olmadı. Hep
AKP'den yana, AKP'yi korumaktan yana oldu. 

Sonuç olarak bu düzenin yargısı, hakimleri, savcıları böy-
le; katilleri, hırsızları korumak için var. Adalet yok, adalet
ancak halkın adaleti ile sağlanacaktır. 

AKP’ nin Bakan  Egemen Bağ ş İngiltere Havaalan ’ nda
Valizler Dolusu Paralarla Yakaland ! 

AKP’nin Savcıları Bu Hırsızları Koruyor!

Faşizmin
Adaleti Yoktur
Yaşasın Halkın

Adaleti

Kayseri'de, 9 Nisan'da evi basılarak gözaltına alınan
ve çıkarıldığı mahkemece DHKP-C üyesi olduğu gerek-
çesiyle tutuklanan Göksel Hüyük için eylem yapıldı. Hü-
yük'ün tutuklanma gerekçesi ise film senaryolarını arat-
mayacak şekilde: Hüyük geçimini yoğurt satarak sağlıyordu
ve 5 senedir de adliyeye yoğurt satmak için gidip geliyordu.
Paranoyakça komplo teorileri üreten polis, Hüyük'ü ma-
kul şüpheli ilan etti. Kayseri Adliyesi’ne yoğurt satmak

dışında, Hüyük'ün diğer suçları; Ali İsmail Korkmaz da-
valarına katılmak, "Biz de sizi seviyoruz" paylaşımı
yapmak ve evinde Yürüyüş Dergisi bulundurmak ! 

Almer Otel önünde toplanan kitle "ADALETİ YOĞURT
ETTİLER, BASKILAR BİZİ YILDIRAMAZ!" pankartı açtı.
Yürüyüş Dergisi ve Kızıl Bayrak Gazetesi basın açıklama-
sı esnasında yere serildi. BDSP, Halk Cephesi, HAGED'in
çağrı yaptığı eyleme çeşitli kurumlarda katılım sağladı.

Sürgün Sevklerle
Boyun Eğdirilmeye Çalışılan

Müvekkillerimizin Yanındayız
Halkın Hukuk Bürosu 15 Nisan’da hapishanelerdeki

devrimci tutsaklara uygulanan sürgün sevklerle ilgili bir açık-
lama yaptı. Açıklamada: “Bugün sürgün edildiklerini öğren-
diğimiz müvekkillerimiz de devletin bir başka yönünü unut-
ma gafletinden koruyor bizi. Devlet eli kolu bağlı olana, dört
duvar arasında hapsettiğine saldırıyor yine... Müvekkilleri-
mizin İstanbul adli yargı çevresinde soruşturma ve ko-
vuşturmaları sürdüğü, aile ve arkadaş çevresi İstanbul’da
olduğu halde tutsak müvekkiller, İstanbul yargı çevresinin
kilometrelerce ötesine sürüldüler. Müvekkillerimiz Hasan
Karapınar, Çağrı Avcı ve Yüksel Doğan Van F Tipi Ha-
pishanesi’ne, Hakkı Avyüzen Ankara Sincan 1 No’lu F tipi
Hapishanesi’ne, Murat Narin Ankara Sincan 2 No’lu F Tipi
Hapishanesi’ne Veli Elyakut ve Kerem Can Baylan ise Ada-
na Kürkçüler F Tipi Hapishanesi’ne sürgün edildiler… 

Şafak Yayla Yaşıyor
Liseli Dev-Genç Savaşıyor!

Liseli Dev-Genç'liler 8 Nisan'dan beri, tutuklu bulu-
nan Liseli Dev-Genç'li Sıla Abalay için Halk Meclisi önün-
de toplanarak Şair Abay Lisesi’ne kadar yürüyüş yaptı-
lar. Liseye kadar aynı içerikte sloganlar atılıp ajitasyon çe-
kildi. Ajitasyonlarda halka Sıla Abalay’ın Liseli Dev-
Genç’li ve 16 yaşında olduğu, sürekli gardiyanların sal-
dırısına uğradığı, adli dava tutuklularıyla kalmamak için
açlık grevi yaptığı anlatıldı. Liseli Dev-Genç’liler olarak
Sıla Abalay’ı sahiplenmek için açlık grevi çadırına çağ-
rı yapıldı. Yarım saat süren yürüyüşün sonunda çadırın önü-
ne gelindi ve açıklama okundu. Açıklamada halk
savaşçılarını sahiplenmenin suç olamayacağı, her
Dev-Genç’linin Şafak Yayla olduğu söylendi.
Açıklamadan sonra 50 Liseli Dev-
Genç’li halaya durdu. Halayların
ardından eylem alkışlarla bitiril-
di.

Hukuksuz Şekilde Tutuklanan Göksel Hüyük Serbest Bırakılsın

Yürüyüş
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İSTANBUL
1 Mayıs: Çağlayan'daki eylemde
şehit düşen, Şafak Yayla ve Bahtiyar
Doğruyol'u selamlamak, halkın ada-
letini duyurmak için Çağlayan'da ça-
tışma başlar başlamaz, 1 Mayıs Ma-
hallesi'nde sokaklara kızıl maskeli
Cepheliler çıktı. Molotoflarla cadde
tutuşturuldu. Barikatlar kuruldu. Aji-
tasyonlarla, umudun sloganlarıyla
bütün mahalle gezildi. Katiller yarım
saat sonra 5 akrep, 1 TOMA ile sal-
dırdı. Molotoflarla, taşlarla direnen
Cephelilere, diğer soldan destek ve-
renler oldu. Halktan insanlar çatış-
maya omuz verdi. 'Umudun Adı
DHKP-C', 'Yaşasın Halkın Adaleti'
sloganlarıyla polis birkaç kez püs-
kürtüldü. Ardından silahlı ekipler çı-
karak katillerin araçlarını taradı. 4
şarjör mermi boşaltan milisler kitlenin
coşkusunu arttırdı. Katiller hızla ma-
halleden kaçtı ve bir daha gelemedi.

Bir sonraki günde Cepheliler cad-
de boyu molotoflarıyla, silahlarıyla
katillerle çatıştı. Katil polisler zırhlı
araçlarından inemedi. Şafak'ın, Bah-
tiyar'ın hesabının sorulacağının hay-
kırılmasıyla eylem 3 saat sonra iradi
olarak bitirildi. 

Hasköy: 31 Mart tarihinde, Hasköy
Sütlüce AKP il binası çevresinde
bekleyen katil polisler, Cephe milisleri
tarafından tarandı. Saat 20.15’de ka-
tillerin üzerine ateş açan Cephe mil-
isleri ajitasyon çekerek güvenli bir

şekilde ayrıldılar. Eylemin amacı;
"Çağlayan adalet sarayında, savcıyı
rehin alan Cephe savaşçılarının is-
teklerinin bir an önce yerine getiril-
mesidir” denilerek dile getirildi.

Gazi: 2 Nisan tarihinde,  Dev-
Genç Milisleri Gazi Mahallesi’nde
1 akrep ve 1 sivil polis otosunu  ta-
radılar. Bahtiyar Doğruyol ve Şafak
Yayla'nın polis tarafından cenazelerini
kaçırmalarından dolayı bu silahlı ey-
lemi gerçekleştirdiklerini duyurdular.
Silahlı eylem sonucu yaralı polisin
olduğu öğrenildi.

Bahtiyar Doğruyol, Şafak Yayla
ve  Elif Sultan Kalsen'i selamlamak
ve düşmandan hesap sormak amacıyla
Cepheliler Gazi'de eylemler yaptılar.
Çatışmalar 3 saat boyunca sürdü. 

Rumeli Hisarüstü: 1 Nisan
tarihinde, Çağlayan Adalet Sarayı’nda
halk savaşçılarını katleden AKP’nin
katil polislerinden hesap sormak için,
Rumeli Hisarüstü’nde motorize bir
ekibe yönelik silahlı saldırı yapıldı.
Eylemde katil polis yaralanmadan
kurtuldu. Yapılan açıklamada: " Her
zaman bu kadar şanslı olmayacaksı-
nız. Halkın adaleti tepenize binecek!
Bu savaşı siz başlattınız. Siz Berkin’in
katillerini açıklayana kadar eylem-
lerimiz sürecek. Bekleyin bizi, hiç
ummadığınız yerde, zamanda çıka-
cağız karşınıza" denildi.

Okmeydanı: Cephe Savaşçısı
Şafak Yayla'nın cenazesi toprağa ve-
rildiği esnada,  AKP'nin paralı uşağı
bir grup, savaşçının mezarına ve ai-
lesine taşlarla saldırmış ve hatta eve
silahla ateş etmişti.  4 Nisan tarihinde
bu alçakça saldırıya misilleme olarak
Cephe milisleri Okmeydanı Dörtyol
AKP seçim bürosunu taramıştır. Ya-
pılan açıklamada: "Buradan AKP'ye
ve AKP'nin paralı uşaklarına sesle-
niyoruz! Savaşçımızın mezarına ve
ailesine yapılacak en ufak saldırının
hesabını misliyle sorarız. Bizler Cephe
milisleri olarak savaşçımızın ailesini
sonuna kadar savunup koruyacağız"
denildi.

Alibeyköy: 8 Nisan tarihinde,
Cephe milisleri mahallede bulunan
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Lo-
jistik Destek Merkez Binası’nı uyarı
amaçlı uzun namlulu silahlarla taradı. 

Bu eylem; Şafak Yayla'nın ce-
nazesine ve ailesine saldıran sivil
faşistlere uyarı amaçlı yapıldı.  Açık-
lamada: "Cenazeye-cenaze evine sal-
dırmak hangi ahlaka sığar? Savaş
sırasında bile ölülere saygı gösterilir.
Siz AKP'nin tasmalı faşist köpekleri,
şehidimiz Şafak Yayla'yı ve ailesini
sahipsiz mi sandınız? Buradan sizin
sahiplerinize sesleniyoruz, ya sizin
tasmalarınızı takıp sizi kulübelerinize
kapatır ya da biz gelir hepinizden
hesap sorarız” denildi.

SİZ GELMEYİN, BİZ GELECEĞİZ!
ADALETİ KENDİ ELLERİMİZLE,

NAMLULARIMIZLA SAĞLAYACAĞIZ!

KISIKLI KISIKLI
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Göztepe: 12 Nisan tarihinde; Cep-
he milisleri  Göztepe'de bulunan
AKP 1. Bölge Seçim Koordinasyon
Binası’nı taradı. Binaya ateş edilirken
binanın önünde duran katil polisler
korkularından yerlerinden dahi kı-
pırdayamadı.

Eylem; Bakırköy'de yapılmak
istenen Grup Yorum konserine keyfi
olarak konulan yasak ve  Grup Yorum
dinleyicilerine yapılan saldırı ve iş-
kenceye karşı misilleme olarak ya-
pıldı.

Başakşehir: 9 Nisan tarihinde,
Cephe milisleri İstanbul Başakşehir'de
bulunan MHP Seçim İrtibat Büro-
su’nu molotoflayarak yaktı. Eylem,
Şafak Yayla'nın cenazesine ve evine
yapılan faşist saldırılara karşı uyarı
amaçlı yapılmıştır. Eylem yerine Şa-
fak Yayla'nın resmi asıldı.

Pendik: 11 Nisan tarihinde, Cephe
milisleri  Pendik Aydos Mahallesi’nde
bulunan MHP Seçim İrtibat Büro-

su’nu uzun namlulu silahlarla taradı.
Eylem yerine Cephe milisleri; "Ölüye
saygınız olsun, cenaze evine saldı-
rılmaz. Şehidimizin ailesine kalkan
her eli kıracağız" imzalı bildiri bı-
raktı.

Kasımpaşa: 12 Nisan tarihinde,
Cephe milisleri İstanbul Kasımpaşa'da
bulunan ülkü ocağına silahlı eylem
yaptı. Ülkü ocağına ateş açılması
üzerine, faşistler cephe milislerinin
üzerine gelmeye çalışmışlardır. Mi-
lisler havaya uyarı ateşi açarak aji-
tasyon çekmiş; "Pis ellerinizi şehit-
lerimizin üzerinden çekin yoksa be-
delini ödetiriz şehitlerimize uzanan
o pis ellerinizi kırarız" deyip tekrar
havaya ateş ederek ayrılmışlardır.

ANKARA: 1 Nisan tarihinde,
adalet savaşçıları Şafak, Bahtiyar ve
yoldaşlarının hesabını sormak için
katilleri ininde vuran Elif Sultan'ı
sahiplenmek  ve selamlamak için
Şirintepe Mahallesi'nde  korsan eylem
gerçekleştirildi. 

Halkın ilgiyle izlediği eylem pankartın
alanda bulunan bir inşaata asılma-
sından sonra iradi olarak bitirildi.

İZMİR: Cephe milisleri Çağlayan
adalet sarayında şehit düşen DHKC
savaşçıları, Şafak Yayla ve Bahtiyar
Doğruyol'u selamladı. Doğançay Ma-
hallesi’nde ellerinde molotoflar ve
uzun namlulu silahlarla meydana
inen Cepheliler molotoflarla yolları
kesti, ajitasyon çekti. Çekilen ajitas-
yonda eylemin nedenleri anlatıldı.
Ardından polisle işbirliği içindeki
çeteciler uyarıldıktan sonra milisler
güvenli bir şekilde geri çekildi.

HATAY: 4 Nisan tarihinde, Cephe
Milisleri AKP’nin katil polisleri ta-
rafından katledilen halk savaşçıları
Şafak Yayla, Bahtiyar Doğruyol ve
Elif Sultan Kalsen'in hesabını sormak
için AKP il binasını uzun namlulu
silahlarla taradı. Eylem gerçekleşti-
rildikten sonra güvenli bir şekilde
geri çekildiler.

Cepheliler Yalan Haber
Yapan Sabah Gazetesini

Uyardı!
6 Nisan tarihinde, Cephe milisleri Sabah gazetesini

uyarı amaçlı  silahla taradı. Milisler, Sabah gazetesine 2
el ve ardından gelen polis otosuna da 5 el ateş ettiler.
Milisler kayıp vermeden bölgeden çekildi. Ve eylem
alanına “habercilik ilkelerine uyun, yalan haber yapmayın,
devrimcilere saldırmaktan vazgeçin” yazılı uyarı bildirisi
bırakılmıştır.

Dev-Genç Milisleri Çağ layanda
Katledilen Cephe Savaşç ıların ın

Hesab ın ı  Soruyor!
31 Mart tarihinde ve sonraki günlerde, Dev-Genç

milisleri adalet savaşçılarının katledilmesinin hesabını
sormak için Gazi Mahallesi’nde akrep taradı. Yapılan
eylemde iki polis yaralandı.  Ayrıca AKP Fatih Gençlik
Kollarını ve iki motosikletli polis aracını taradı. Yaptıkları
açıklamada: "AKP’yi uyarıyoruz;  Katledilen her Cepheli
için misliyle hesap soracağız! Adaleti biz sağlayacağız.
Adalet, savaşan Dev-Genç milislerinin namlularının
ucundadır!" denildi.

Ayrıca Dev-Genç milisleri 8 Nisan tarihinde, Üsküdar'a
bağlı  AKP Kısıklı İlçe binasını molotofladı ve duvarına
"Şafak Yayla Ölümsüzdür", "Bahtiyar Doğruyol Ölüm-
süzdür" yazılamaları yaptı.

ALTINŞEHİR İBB LOJİSTİK



İSTANBUL:
İkitelli: Cepheliler, Çağlayan Ey-

lemi’ni ve adalet için şehit düşenle-
ri 1 Nisan'da duvar yazılamalarıyla se-
lamladı. “Şafak Yayla Ölümsüzdür”,
“Bahtiyar Doğruyol Ölümsüzdür”,
“DHKC/SPB Katillerin Peşinde” ya-
zılamaları mahallenin 7 farklı yerine
nakşedildi.

Bahçelievler: Soğanlı Köprüsü
üzerine 10 Nisan'da “Yaşasın Çağla-
yan Eylemimiz /DHKC” imzalı pan-
kart asıldı.

Altınşehir: Şahintepe Mahalle-
si'nde 9 Nisan'da Cepheliler korsan
eylem yaparak DHKC şehitleri Şafak
Yayla, Bahtiyar Doğruyol ve Elif
Sultan Kalsen’i selamladı. “DHKC
Şehitleri Ölümsüzdür / CEPHE” ya-
zılı pankartı asarak, halka ajitasyon çe-
kerek; “katil devlet Berkin Elvan
için adalet isteyen halkın savaşçılarını
şehit etmiştir, hesabını soracağız”
denilen eylem slogan ve ajitasyonlar
eşliğinde, Cephelilerin güvenli bir şe-
kilde çekilmesiyle sona ermiştir.

EDİRNE: Edirne duvarlarına 9
Nisan’da Cephe savaşçılarının isim-
leri ve umudun adı nakşedildi. “Şafak
Yayla Ölümsüzdür- DHKC”, üç adet
“Dev-Genç”, bir adet “DHKC” ya-
zılaması yapıldı. Ayrıca faşist
MHP’nin seçim aracının üzerine de
“DHKC” yazıldı.

ELAZIĞ: Cepheliler 9 Nisan’da

Gülmez yoluna “DHKC” im-
zalı bombalı pankart astılar.
Ayrıca aynı gün içerisinde
Çağlayan Adliyesi’nde şehit
düşen Bahtiyar Doğruyol,
Şafak Yayla ve Vatan Emni-
yet Müdürlüğü önünde şehit
düşen Elif Sultan Kalsen'i
andılar. Şehit düşen halk kur-
tuluş savaşçılarının isimleri-
ni duvarlara nakşettiler. “Elif
Sultan Kalsen Ölümsüzdür”,
“Berkin İçin Adalet İsteyen
Halk Kurtuluş Savaşçıları
Ölümsüzdür- DHKC” yazı-
lamalarını yaptılar. Akşam mahalle-
lerde ateşler yakıp umudun adını
haykıran Cepheliler mahalle halkına
ajitasyonlarla Cephe savaşçılarının
yazdığı destanı anlattılar. Cepheliler
“...biz biliyoruz ki halk için ölmek
sonsuza dek yaşamaktır, şehitlerimi-
zin nezdinde zafere ant içiyoruz”
dediler. Ve ardından marşlar söyle-
yerek mahallede dolaştılar. Gecenin
karanlığını ve sessizliğini Cephelile-
rin namluları dağıttı.

DERSİM: Cepheliler tarafından
Hozat yoluna, Alibaba Mahallesi’ne
ve Yeni Mahalle’ye 4-7 Nisan'da ya-
zılamalar yapıldı. Yazılamalarda “Elif
Sultan Kalsen,  Şafak Yayla ve Bah-
tiyar Doğruyol Ölümsüzdür”, “Elif
Sultan Yaşıyor Dev-Genç Savaşı-
yor” ve “Halk Savaşçıları Ölümsüz-
dür" sloganları yazıldı. Ayrıca umu-
dun adı DHKC-SPB duvarlara nak-
şedildi.

MERSİN: Adalet savaşçıları 9 Ni-
san'da Mersin Üniversitesi’nde Dev-
Genç'liler tarafından yazılamalarla
selamlandı.  Üniversitenin farklı böl-
gelerine “Adalet Savaşçıları Ölüm-
süzdür DHKC/Dev-Genç", "Biz de
Sizi Seviyoruz DHKC/Dev-Genç",
"Ellerimizde Silahlarımız, Varsa Ce-
saretiniz Gelin, DHKC/Dev-Genç” ve
“Dev-Genç” yazılamaları işlendi.

MUĞLA: Dev-Genç’liler 9 Ni-
san'da 30 Mart Şehitlerini ve Çağla-
yan, Vatan Emniyet Müdürlüğü Şe-
hitlerini Kötekli Mahallesi’ne yazı-
lamalar yaparak selamladı ve Muğla
halkına ‘Umudun Adı’nı halkın mat-
baasında bir kez daha duyurdu. "Bah-
tiyar Doğruyol Ölümsüzdür-Dev-
Genç", "Elif Sultan Kalsen Ölüm-
süzdür- Dev-Genç", "Kızıldere Şe-
hitleri Ölümsüzdür- Dev-Genç",
"DHKP-C", "Şafak Yayla Ölümsüz-
dür- Dev-Genç" yazılamaları nakşe-
dildi.

Eskişehir’de 1 Nisan sabahı yapılan operasyonu, emni-
yet önünden gözaltıları ve Türkiye genelinde Halk Cephe-
lilere uygulanan polis terörünü protesto etmek, adalet sa-
vaşçıları Elif, Şafak ve Bahtiyar’ı sahiplenmek için 7 Nisan'da
Gültepe Mahallesi Cemevi önünde eylem yapıldı. Halk Cep-
hesi’nin yaptığı açıklamaya ÖDP, Gençlik Muhalefeti,
DHF, EHP, Kaldıraç’da katılarak devrimci dayanışma örneği
sergilediler. 24 kişinin katıldığı basın açıklaması sloganlar-
la sona erdi. Yapılan açıklamada “Devlet, Berkin’in katille-
rini açıklamak yerine kendi savcısını gözden çıkardı, halk sa-
vaşçılarını katletmekte tereddüt göstermedi. Ancak onlar top-
rağın altına layık gördüklerinin tohum olduğunu, bu to-

humların Anadolu topraklarında binlerce çiçek açacağını bi-
lemezler. Ve yine bilmezler ki; Şafak ve Bahtiyar’ın doğum
yeri Kızıldere’dir. Onlar, Kızıldere’nin 43. yıldönümünde tes-
lim olmamanın, fedanın, halk sevgisinin tanımını yeniden yap-
tılar ve Türkiye devrim mücadelesine büyük bir miras bı-
raktılar. Şafak ve Bahtiyar’ın katledilmesinin hesabını sor-
mak için Elif Sultan Kalsen Vatan işkencehanesine silahlı sal-
dırı düzenlediği sırada katledildi. Şafak, Bahtiyar ve Kür-
distan’ın asi kızı Elif’in anıları önünde saygıyla eğiliyor, ada-
lete susamış yüreklerini, cüret ve iradelerini, ölüme gülerek
giden feda ruhunu coşkuyla selamlıyoruz” denildi.

TV'leriniz, Gazeteleriniz, İnternet Sitelerinizde Yalan, Sahtekarlık, Karalama, İftira Bombardımanı...

Halkın Matbaalarında Gerçeğin Boyun Eğdirilemez Gücü:

Berkin İçin Adalet İsteyen Halk Kurtuluș Savașçıları Ölümsüzdür!

Korkun, Adalet Halkın Elleriyle Gelecek!  

Mersin

19 Nisan
2015
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İSTANBUL
Hasan Ferit Gedik Uyuşturucu İle Savaş ve

Kurtuluş Merkezi: 31 Mart tarihinde, "Berkin İçin Ada-
let İstiyoruz!" talebiyle, Çağlayan Adliyesi’nde savcıyı re-
hin alan  DHKC savaşçıları Şafak Yayla ve Bahtiyar Doğ-
ruyol, son mermilerine kadar çatışarak şehit düştü. 

Berkin’in katillerinden, o büyük adalet saraylarında ve
en korunaklı inlerinde hesap soran DHKC savaşçıları 7
Nisan’da yapılan anma etkinliğiyle Hasan Ferit Gedik
Uyuşturucu ile Savaş ve Kurtuluş Merkezi’nde anıldı. 

Anma etkinliği Şafak Yayla, Bahtiyar Doğruyol ve Elif
Sultan Kalsen nezdinde, tüm dünya devrim şehitleri anı-
sına 1 dakikalık saygı duruşuyla başladı. Saygı duruşu son-
rasında eylemle ilgili yapılan açıklamalar ve şehitlerin ha-
yatları okundu. Hazırlanan kurgu izlendi. Şafak Yayla’nın
en sevdiği şiir olan ‘Kadife Tenli Zamanlara’ şiiri okun-
duktan sonra Şafak Yayla’yı, Bahtiyar Doğruyol’u ve Elif
Sultan Kalsen’i tanıyanlar söz alarak şehitlerle olan anı-
larını, onların yaşamlarını anlattılar ve ‘Bize Ölüm Yok’,
‘Varsa Cesaretiniz Gelin’ marşları söylendi. Programa Ber-
kin Elvan’ın dayısı da katılırken anma 100 kişilik katılımla
gerçekleştirildi.

MERSİN: 6 Nisan tarihinde Dev-Genç’liler, Mersin
Üniversitesi Çiftlikköy Kampüsü’nde, 31 Mart’ta Çağlayan
Adliyesi’nde şehit düşen adalet savaşçıları Şafak Yayla ve
Bahtiyar Doğruyol’u ve yoldaşlarının hesabını sorarken
şehit düşen Kürt halkının muzaffer kızı Elif Sultan Kal-
sen’i yaptıkları yürüyüş ve basın açıklamasıyla andılar.

Fen Edebiyat Fakültesi’nde, ajitasyon ve sloganlarla

başlayan yürüyüş üniversite çarşısına kadar devam etti. Çar-
şıda bulunan öğrencilere çekilen ajitasyonda; adalet sa-
vaşçıları Şafak, Bahtiyar ve Elif Sultan’ın dünyayı sarsan
kahramanlıklarından bahsedildi. Çekilen ajitasyon sırasında
eyleme katılan; ilerici, demokrat, yurtsever, devrimci öğ-
renci ve kurumlarla birlikte sloganlar eşliğinde yürüyü-
şe devam edildi. Yürüyüş sırasında adalet savaşçılarının
direnişleri sırasında söyledikleri  ''Varsa Cesaretiniz Ge-
lin'' marşı megafondan açılarak hep bir ağızdan eşlik edil-
di. Üniversite Cumhuriyet Alanı’na gelindiğinde ise ba-
sın açıklaması okundu. Okunan açıklamada: “… 2 Mahir
yürekli Anadolu halklarının adalet özlemlerini gidermiş,
tüm dünyanın önünde saygıyla eğildiği kahramanca bir di-
reniş sonucu şehit düşmüştür.

Oligarşi daha kendine gelmeden; adalet savaşçılarının
haykırışına ses veren, yoldaşları muzaffer Kürt kızı Elif
Sultan tereddütsüz hesap sorarak bir kızıl karanfil gibi kah-
ramanca kendi kanıyla kızıllaştırmıştır Anadolu toprak-
larını.

Selam olsun ömürlerinin baharında, çok sevdikleri Ana-
dolu halkları için gözlerini dahi kırpmadan şehit düşen kah-
ramanlara. Selam olsun gözü yaşlı anaların yüreğine su
serpen yiğit Anadolu evlatlarına. Selam olsun Şafak, Bah-
tiyar ve Elif Sultan’a! Ve selam olsun kahramanları yaratan
Dev-Genç ruhuna. Biz De Sizi Çok Seviyoruz...” denil-
di.  Ardından ise Dev-Genç’liler tarafından yemekhane-
nin 2. katındaki akademisyenler kısmından , “Adalet Sa-
vaşçıları Ölümsüzdür” yazan Dev-Genç imzalı   2 met-
relik pankart asıldı.

AKP iktidarı sıkıştıkça saldırılarını artırıyor. Onların
bu saldırıları ne kadar çaresiz ve aciz olduklarının kanı-
tıdır.

19-22 Aralık 2000’de devrimci tutsakları düşüncele-
rinden vazgeçirmek için büyük bir katliam yaptı. Devrimci
tutsakları katliam ile F tipi hapishane hücrelerine attı. 15
yıldır tecritin her türlüsünü uyguladı ama yine teslim ala-
madı. F tipi hücrelerde teslim almaya, düşüncelerinden vaz-
geçirmeye çalıştığı tutsaklar tahliye olup hesap sordular.
Hasan Selim Gönenler, İbrahim Çuhadarlar, Şafaklar, Bah-
tiyarlar… F tipi hücrelerin devrimcileri teslim alamadı-
ğını bu iktidara gösterdi.

AKP bugün bu yenilmişliğinin hazımsızlığı ile sal-
dırmaya devam ediyor. Dışarıda halka, devrimci demokrat
insanlara saldırıyor, içerde tutsaklara saldırıyor. En son tu-
tukladığı devrimcileri sürgün ederek cezalandırmaktadır
AKP.

Tutsaklarımız; Ufuk Keskin, Rıza Özçolak, Çağdaş Ay-
doğdu İzmir Kırıklar 2 No’lu F Tipi Hapishanesi’ne, Meh-
met Yücetepe, Eren Türk, Tuncay İlgün Kırıklar 2 No’lu
F tipi Hapishanesi’ne, Hasan Karapınar, Çağrı Avcı ve Yük-
sel Doğan Van F Tipi Hapishanesi’ne, Hakkı Avyüzen An-
kara Sincan 1 No’lu F Tipi Hapishanesi’ne, Murat Narin

Ankara Sincan 2 No’lu F Tipi Hapishanesi’ne, Veli Elyakut
ve Kerem Can Baylan ise Adana Kürkçüler F Tipi Ha-
pishanesi’ne sürgün edildiler.

Devrimci tutsakları sürgün sevklerle teslim alamaz, yıl-
dıramazsınız. Aksine Türkiye’nin dört bir yanına sürgün
ettiğiniz evlatlarımız oralarda da özgür tutsak kimliği ile
tüm saldırılarınıza, baskılarınıza karşı direnecektir. Tek kişi
de olsalar örgütlü yaşamlarını kuracak ve direnmeye de-
vam edeceklerdir.

Aileleri olarak bizler de evlatlarımızı hiçbir koşulda yal-
nız bırakmayacak, mücadelelerini sahipleneceğiz.

Sonuç olarak; AKP’nin bu saldırıları çaresizliğinin, aciz-
liğinin sonucudur. Bizler biliyoruz ki AKP iktidarı sıkış-
tıkça daha da çok saldıracaktır. Ama onların bu saldırıla-
rı bizleri-halkı yıldırmaktan öte daha da öfkelendirmek-
tedir. Çocuklarımıza yaptıkları zulmü hiçbir zaman sine-
mize çekmeyeceğiz. Bu nedenle diyoruz ki; sürgünleri-
niz, baskı yasalarınızla ne evlatlarımızı teslim alabilirisiniz,
ne de ailelerini.

DEVRİMCİ TUTSAKLAR TESLİM ALINAMAZ!
SÜRGÜN SEVKLERİNİZ DEVRİMCİ TUTSAK-

LARI YILDIRAMAYACAK!
TAYAD’LI AİLELER

ADALET SAVAŞÇILARI ANILDI!

Sürgün Sevklerle Devrimci Tutsakları Teslim Alamazsınız!

Yürüyüş
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BASINA VE KAMUOYUNA
Bu ülkede her zaman iktidarların tüm yıpratma ve bo-

yun eğdirme girişimleri karşısında bıkmadan, korkmadan
mesleğin onurunu ve halkların savunmanlığını üstlenen
onurlu avukatlar var olmuştur ve var olmaya devam ede-
cektir!

31 Mart 2015 tarihinde gerçekleşen ve ölümlerle so-
nuçlanan rehine eylemi sonrasında avukatlara dönük
saldırılar devam ediyor. Bizzat iktidar partisi ile Tayyip
Erdoğan’ın söylemleri, savcılığın, kolluğun saldırgan
tutumu ve başta Türkiye Barolar Birliği olmak üzere mes-
lek örgütlerimizin aktif tutum alamaması nedeniyle, avu-
katlar yüz yıllar boyunca verdikleri mücadele neticesin-
de kazandığı haklardan yoksun bırakılıp, iktidar karşısında
zayıflatılmaya ve iktidara boyun eğdirilmeye çalışılıyor. 

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, elini ve eril dili-
ni avukatların üzerinden çekmeli ve başta kadın avukat-
lar olmak üzere tüm avukatlardan derhal özür dilemeli-
dir!

Bugün, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından
kadın avukatlara yönelik “Kadın avukatlar uygun iç ça-
maşırı giysinler”, “Ötmeyene kadar içeri almayacağım”
denilerek, savcılıkça, özellikle kadın avukatlara yönelik
çirkin, haddini bilmez bir tavır geliştirilmiş, kadın avu-
katlara, ayrıca saldırma girişiminde bulunularak, kadın avu-

katların sütyenleri-
ne dahi laf edebil-
me cüreti gösteril-
miştir. Avukatlar,
arama dayatması-
na karşı çıktıkça
yaka paça adliye kapılarından dışarı atılmakta ve darp edil-
mektedir. Ancak bilinmelidir ki, özellikle kadın avukat-
lar bu söyleme karşı dimdik adliye kapılarında, duruşma
salonlarında, hatta bizzat başsavcılığın önünde hak mü-
cadelesinin en ön saflarında yer alacaktır. 

(...)
Bizler, adliyelerde avukatlara ve meslek örgütlerimi-

ze uygulanmak istenen her türlü haksız ve hukuksuz dev-
let dayatmalarına karşı, gücümüzü tarihsel haklılığımız-
dan ve pratiğimizden alarak mücadelemizi daha da yük-
selteceğimizi, yapılan saldırılara boyun eğmeyeceğimizi
bir kez daha ilan ediyoruz. Saygılarımızla. 10.04.2015

Adalet İçin Hukukçular
Çağdaş Avukatlar Grubu

Çağdaş Hukukçular Derneği İst.Şubesi
Hukukta Sol Tavır Derneği

Kartal Hukukçular Derneği
Özgürlükçü Demokrat Avukatlar

Özgürlükçü Hukukçular Derneği İst. Şubesi

ANTALYA: 
7 Nisan tarihinde, Antalya TAYAD'lı

aileler  gözaltıları, tutuklamaları, Çağ-
layan Adliyesi’nde devrimcilerin
AKP'nin katil polisleri tarafından katle-
dilmesini düzenledikleri bir yürüyüşle
protesto ettiler. 

Antalya Kapalıyol Halk Bankası
önünde toplanan TAYAD'lı aileler, "BAS-
KILAR, GÖZALTILAR, TUTUKLA-
MALAR BİZLERİ YILDIRAMAZ! "
pankartı taşıyarak, "Okan Özer Onuru-
muzdur!”, “Devrim Zongur'a Özgürlük!”, “Emre Şahin
Serbest Bırakılsın!” ve benzer içerikte sloganlar attılar.
Yapılan konuşmada "Berkin Elvan’ı katleden polisler de-
ğil, Berkin için adalet isteyen devrimciler katlediliyor. Ber-
kin Elvan için adalet isteyen devrimciler tutuklanıyor" den-
di.

Kışlahan Meydanı’na yürüyen TAYAD'lı aileler ey-
lemde yaptıkları açıklamada: "AKP'nin katil polisleri dev-
rimci-demokrat insanların evlerine, işyerlerine baskınlar
düzenleyerek insanları işkencelerle gözaltına aldılar.
Berkinler’in katillerini koruyanlar, Berkin için adalet is-
teyen devrimcileri katledenler, tutuklama terörü estirdi-
ler. Tutuklamalarını meşrulaştırmak için demokratik
eylemlere katılan insanları DHKP-C üyesi ilan ettiler.

Tüm bu gözaltıların, tutuklamaların amacı adalet ta-

lebimizi engellemektir.
Bizler Berkin için, Uğur için, katledilen tüm insan-

larımız için adalet istemeye devam edeceğiz!" denildi.

TEKİRDAĞ: 
Gençlik Federasyonu’na, İdil Kültür Merkezi’ne ve

Anadolu’nun dört bir yanına yapılan baskınları protes-
to etmek amacıyla 9 Nisan’da eylem düzenlendi.

Tekirdağ Grup Yorum Sevenler Forumu olarak yapı-
lan basın açıklaması TEKİRA AVM önünde yapıldı. Ya-
pılan açıklamada katil AKP’nin demokratik kurumlara ve
evlere şafak operasyonlarıyla hukuksuzca baskınlar dü-
zenlediği belirtildi. "Yapılan bu baskınlar, halkın yükselen
devrimci mücadelesinin önüne geçemeyecektir" denile-
rek basın açıklaması bitirildi. 

Avukat Dernek ve Gruplarından Ortak Açıklama

Baskılar, Gözaltılar Bizi Yıldıramaz!

Tekirdağ
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Şehitlerimize Vefa Borcumuz Var
İSTANBUL-Bağcılar: Karanfiller Kültür Merke-

zi’nde 7 Nisan’da bir araya gelen Liseli Dev-Genç’liler
"Şafak Yayla, Bahtiyar Doğruyol ve Elif Sultan Kalsen"i
anma programı gerçekleştirdi.  Yapılan anmada ilk olarak
tüm devrim şehitleri adına 1 dakikalık saygı duruşuna
duruldu. Daha sonra tek tek şehitlerin hayatları okundu.
Liseli Dev-Genç’lilerin hazırladığı yazılar ve ardından
'Karagözlüm' şiiri okundu, onları anlatan ve onlara dair
slayt gösterisini izledikten sonra Şehidimiz Bahtiyar
Doğruyol'un en sevdiği şarkı olan "Türkülerde Yaşamak"
ardından "Bize Ölüm Yok" ve "Varsa Cesaretiniz Gelin"
parçaları hep birlikte söylendi. “Bundan sonra ne yap-
malıyız? Kendimizi nasıl geliştirmeliyiz? Şehitlerimize
vefa borcumuzu nasıl öderiz?” üzerine sohbet edildikten
sonra, helva dağıtıldı. Programa 15 kişi katıldı.

ANKARA - ODTÜ: Fizik Bölümü önünde 8 Ni-
san'da adalet savaşçıları Bahtiyar Doğruyol, Şafak Yayla
ve Elif Sultan Kalsen için anma yapıldı.  Anma, devrim
şehitleri ve Halk Kurtuluş Savaşçıları nezdinde 1 dakikalık
saygı duruşu ile başladı. İlk olarak Dev-Genç adına ko-
nuşma yapıldı. Ardından Bahtiyar, Şafak ve Elif Sultan'ın
özgeçmişleri okundu. Sonrasında savaşçıların sevdikleri
şiirler, şarkılar ve türküler söylenerek anma sona erdi.
Anmaya yaklaşık 30 kişi katıldı. 

28 Mart tarihinde Ankara'da, TAYAD’lı aileler tara-
fından “Devrimci Tutsaklarla Dayanışma Gecesi”  yapıldı.
Devrimci tutsaklarla dayanışma gecesine katılan, Grup
Denge Hevi,  Efkan Şeşen ve Ahmet Aslan gibi  sanatçılar
birbirinden güzel türküleriyle kitleyi coşturdu. Devrim
şehitleri adına yapılan saygı duruşundan sonra, Ankara
TAYAD adına konuşma yapan Özlem Kuş Özkoca, ku-
rulduğu günden günümüze kadar olan TAYAD mücade-
lesini anlattı. Konuşmanın ardından ÇHD Genel Başkanı
Avukat Selçuk Kozağaçlı, hapishanelerdeki 24 saat
kamera gözetleme ve avukat görüşlerinin cam fanuslarda
yapılmasını anlatan ağır tecrit koşullarını, bir avukat iz-
lenimiyle dinleyicilere aktardı. Sahneye çıkan Efkan
Şeşen, TAYAD’lılara bu güzel gece için teşekkür ederken,
türküleriyle dinleyicilere güzel bir müzik dinletisi sundu.
Efkan Şeşen’in ardından, TAYAD’lı Mehmet Yılmaz
sahneye Sincan 1 No’lu F Tipi’ndeki Özgür Tutsakların
mektubunu okumak için çıktığında, TAYAD’lı aileler
önlükleriyle, TAYAD şehitleri resimleriyle, sahnenin
önüne dizilerek halkı selamladılar. Bu sahne herkes ta-

rafından uzun süre ayakta alkışlandı. Daha sonra sahne
alan Ahmet Aslan, kendine özgü tarzı ile dinleyicilere
güzel bir dinleti sundu. Sincan Kadın Hapishanesi’ndeki
Özgür Tutsakların, TAYAD gecesi için gönderdiği mesajı
Semiha Eyilik okurken, TAYAD’lı aileler tutsaklarının
ve şehitlerinin sıcaklığıyla halkı selamladılar. Gecede
sunuculuk yapan Şair Mehmet Özer güzel şiirlerini
coşkulu sesiyle dinleyicilere ulaştırdı. Gecenin sonunda
ise, yoğun programlarına rağmen TAYAD’lı Aileleri kır-
mayarak saatlerce yol gelen Grup Denge Hévi söyledikleri
türkülerle, halaylarla kitleyi coşturdu. Devrimci tutsaklarla
dayanışma gecesinde özgür tutsakların gönderdiği tutsak
ürünleri standı açıldı. Ayrıca Yürüyüş, Tavır Dergisi ve
Haziran-Boran Yayıncılık’ın kitaplarının satıldığı stantlar
açıldı. Gecenin onur konuğu olan devrim şehitleri ve
Devrimci Tutsakların Aileleri, şeref tribününde ağırlanarak
geceyi izlediler. Ankara’da ilk defa yapılan, TAYAD
devrimci tutsaklarla dayanışma gecesine 300 kişi katıldı.
Gece Kızıldere’ye gidenlerin uğurlanmasıyla sona erdi.

Şehitlerimiz Onurumuzdur!
Mezarlarında Ot Bitmeyecek! 

İdeallerini Gerçekleştireceğiz!
DERSİM: Halk Cepheliler 8 Nisan'da, Hozat’ın

Taçkirek köyünde bulunan Solmaz Demir’in mezarını
ziyaret ettiler. Mezara gitmeden önce, Hozat merkezde
bulunan Solmaz Demir’in ablası ziyaret edilip, köye be-
raber geçildi. Solmaz Demir’in mezarı başında 1 dakikalık
saygı duruşunda bulunuldu. Aynı zamanda köyde bulunan
Hülya Ateş’in, Eylem Yıldız’ın, Abidin Yıldız’ın da
mezarları ziyaret edilip mezarlarındaki otlar temizlenip
sulandı. Daha sonra Hülya Ateş’in ailesi ziyaret edildi,
çaylar içildi. Halk Cepheliler Hülya Ateş’in annesi babası
ile sohbet ettikten sonra bir daha görüşmek ümidi ile
köyden ayrıldılar.

TEKİRDAĞ: Trakya'da 5 Nisan günü, Kemal
Karaca mezarı başında anıldı. Anmaya Kemal Karaca
nezdinde, tüm dünya devrim şehitleri adına 1 dakikalık
saygı duruşuyla başlandı. Saygı duruşundan sonra Kemal
Karaca’yı anlatan bir metin okunduktan sonra ‘Kemal
Karaca Ölümsüzdür’ sloganı atıldı. Daha Sonra ‘Vurulduk
Ey Halkım Unutma Bizi', 'Bize Ölüm Yok’ türküleri ses-
lendirildi. Mezar başındaki program sonunda ailenin
evine geçilerek ikramları yenildi. Anmaya Babaeski’den
10 köyden de 12 kişi olmak üzere toplam 22 kişi katıldı.

Her Alanda Ve Her Koşulda Devrimci Tutsaklarla Dayanışmamızı Büyüteceğiz!

Yürüyüş
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Haklarımızı Alana Kadar
Mücadelemiz Sürecek!

ODTÜ'deki taşeron işçilerin kurduğu ODTÜ Emekçi
Meclisi, 8 Nisan'da ODTÜ Sağlık ve Rehberlik Merkezi'nin
önünde bir saatlik oturma eylemi yaptı. İşçiler, temel hakları
olan sağlık hizmetlerinden diğer personel ve öğrenciler ile
eşit şekilde faydalanmak istediklerini dile getirdiler. ODTÜ'ye
emek verdiklerini, ODTÜ'nün bir parçası olduklarını ve
sağlıksız ortamlarda hiçbir tedbir alınmadan en ağır şekilde
çalıştırıldıklarını söyleyen işçiler, sağlık hizmetlerine en
çok ihtiyaç duyanların taşeron işçiler olduğunu belirttiler.
Yaklaşık 100 taşeron işçinin katıldığı eylem atılan sloganlar,
türküler, halaylar eşliğinde sürdürüldü. Sağlık haklarını ve
diğer haklarını elde edene kadar eylemlerini kararlılıkla
sürdüreceklerini söyleyen işçiler, 14 Nisan'da yurtlar bölge-
sinden başlayarak rektörlüğe yapacakları ikinci büyük yü-
rüyüşlerine çağrı yaparak eylemi sonlandırdılar.

İşi İçin Direnen Erkan Munar’a
Polis İkinci Kez Saldırdı

AKP’li Esenyurt Belediyesi’ne bağlı zabıtalar, Erkan Munar’ın
işini geri alabilmek için açmış olduğu direniş çadırına 9 Nisan'da
ikinci kez saldırıp yağmaladılar. Hiçbir gerekçe gösterilmeden
keyfi olarak işten çıkartılan Erkan Munar ve dayanışma için
yanında olan Emrah Uygul işkenceyle gözaltına alındı. Zabıta ve
polisler, çadırı parçalayarak eşyalara el koydular. Bir gece
gözaltında tutulan Erkan Munar ertesi gün savcılıktan serbest bı-
rakıldı. Erkan Munar 11 Nisan'da tekrar direniş çadırını kurarak
her türlü saldırı ve baskıya rağmen direnmeye devam edeceğini
gösterdi. Yapılan açıklamada: “Erkan Munar direnişinin 50.
gününde. Dayanışmayı büyütelim. Erkan Munar sadece patronun
haksızlığına karşı direnmiyor. Aynı zamanda direniş çadırının
bulunduğu bölgenin zor şartlarına karşı, olumsuz hava koşullarına
karşı direniyor. Erkan Munar sadece kendisi için direnmiyor.  Er-
kan’ın kazanması demek tüm işçi sınıfının kazanması demektir.
Bu direniş onlarca fabrikanın ortasında bir ışıktır” denildi.

Erkan Munar Direniş Çadırı Adres ve İletişim: Nefa
Tekstil Adresi: Çakmaklı Mevkii Sanbir Bulvarı 4.Bölge
9.Caddesi No.48 Kıraç / İstanbul

Direniş Çadırı Telefonu: 0537 474 85 79
Nefa Tekstil’i arayıp protesto edebilirsiniz
Nefa Tekstil Tel: 0 212 886 73 55
Nefa Tekstil Faks: 0 212 886 73 64

Güç Olmak,
Birlikte Olmakla Mümkün!
Halkın Elektrik Elektronik

Mühendisleri ,
Tanışma Kahvaltısında Buluştu!
Halkın Elektrik Elektronik Mühendisleri 5 Nisan'da

Armutlu Cemevi bahçesinde tanışma kahvaltısında bir
araya geldi. 12'si elektrik elektronik mühendisi olan toplam
25 kişinin katıldığı tanışma kahvaltısında Halkın Elektrik
Elektronik Mühendisleri adına yapılan konuşmada; ”Meslek
alanımızla ilgili sorunlarımız var. Bizim meslek alanını il-
gilendiren ülkemizin sorunları var. Bugün burada az kişi
olabiliriz, bu o kadarda önemli değil, çünkü kayaların par-
çalanması rüzgârın ya da deniz dalgalarının büyüklüğünden
değil sürekliliğindendir. Biz bu toplantıları sürekli hale
getirirsek, çevremizi de katarsak, bir de programlı olursak
bunu başarmak için önümüzde hiçbir engel kalmayacaktır”
denilerek  güç olmanın  sorunları bireysel çıkışlardan
arındırıp birlikte ele almak, birlikte hareket etmek ve prog-
ramlı olmakla mümkün olduğu vurgulandı. Ve ayrıca 19
Nisan’da Halkın Mühendis Mimarları tarafından Halk
Bahçesi’nin Tohum Ekim Şenliği ile şenlik sonrası yapılacak
olan Mühendis Mimar Forumu’na çağrı yapılarak toplantı
sonlandırıldı. Toplantı sonrası ise Halk Bahçesi çalışmaları
izlendi ve Armutlu Cemevi’nde Devrim Şehitleri için
verilen anma yemeğine katılındı.

Soma-Kınık Maden İşçileri ile
Dayanışmayı Kermesimizle Büyütüyoruz!

Halkın Mühendis Mimarları'nın "İş Cinayetleri ve
Güvencesiz Çalışma Paneli" ile başlattığı "Soma- Kınık
Maden İşçileriyle Dayanışmayı Büyütüyoruz" kampan-
yasında ilk kermes ODTÜ'de gerçekleştirildi. 4 Nisan'da
ODTÜ'de yapılan kahvaltıda, Soma'nın yıl dönümüne
kadar haftada bir gün kermes açma, kermeste elde
edilecek gelirleri Soma- Kınık Maden İşçileri Dayanışma
Derneği'ne ulaştırma kararı alınmıştı. 8 Nisan'da ODTÜ
Kütüphane'de başlatılan kermes 11.00-16.30 saatleri
arasında açık kaldı. Kermese destek vermek isteyen in-
sanların hassasiyetiyle hazırlanan yiyecekler standı dol-
dururken, ihtiyaç listesi ve kermesin amacını anlatan
afişler de asıldı. Gün içerisinde öğrencilerin ilgisinin
yoğun olduğu stantta akşam saatlerine doğru neredeyse
tüm yiyecekler tükendi.

Dayanışmayı büyütmek, mücadeleyi yükseltmek
amaçlı kurulan kermes ilerleyen haftalarda da sürecek...

Kermese destek vermek isteyenler için iletişim:
Telefon: 0506 330 04 49
e-mail: hmm-ankara@yandex.com
facebook: /halkinmuhendismimarlari
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Merhaba,
Öncelikle çalışmalarınızda kolay-

lıklar diliyor, Tekirdağ F tipinden se-
lamlarımızı yolluyoruz.

Birileri "AB demokrasisi" vb.
diye övgüler dize dursun, biz size Av-
rupa'nın göbeğinde yaşatılan devlet zul-
münü anlatmaya geldik.

Alman devleti, Türkiyeli devrimci
Şadi Özpolat'ı ciddiye dahi alınama-
yacak gerekçeler, polis ifadeleri ve düz-
mece tanıklarla hapiste tutmaktadır.
Böyle adaletsiz bir yargılama sonu-
cunda 6 yıl hapis cezası verilen Şadi
Özpolat hapishaneye konulmasından
itibaren tecrit ve baskı politikalarına
maruz kalmış, en temel haklarını ka-

zanabilmek için dahi haftalar süren aç-
lık grevleri yapmıştır.

-Tek Tip Elbise dayatmasına kar-
şı kendi kıyafetlerini giyebilmek.

-Ziyaret hakkı, avukat ile gö-
rüşme hakkı.

-Gazete, kitap, dergi okuyabil-
mek.

-Zorunlu çalışmadan (Yani fiilen
kölelik) muaf tutulmak.

Sadece kitap alabilmek için bile 18
gün açlık grevi yapmak zorunda bıra-
kılmıştır. Tek Tip Elbise dayatmasını
kabul etmediği çin tüm kıyafetlerine el
konulmuş, buna karşı boyun eğmek-
tense havluya sarılı yaşamayı tercih et-
miştir. 6 ay havalandırmaya bile çıka-
rılmamış, 7 ay boyunca ziyarete çık-
mamış mektupları, kolileri engellen-
miştir.

Baskı ve dayatmalara karşı dire-
nerek uzun süreli açlık grevleri ile hak-
larını kazanan Şadi Özpolat bugün yine
benzer bir tecrit, baskı ve yasak poli-
tikasına karşı açlık grevindedir. 9 Mart
günü başladığı açlık grevinde (1 Nisan
itibariyla) 23. gündedir. Talepleri, ki-
tap-dergi-DVD vb. engellemelerin
kaldırılması, tecrit ve baskı politika-

larına son verilmesidir.

Türkiyeli ve Yunanistanlı göç-
menleri katleden Neo-Nazileri koruyup
kollarken onlara karşı tanıklık edenlerin
katledilmesine göz yuman Alman dev-
leti hapiste tuttuğu Türkiyeli devrim-
ci Şadi Özpolat’a olan kinini bu poli-
tikalarla göstermektedir.

Şadi Özpolat'ın onurlu direnişine
destek vermek amacıyla biz Devrim-
ci Tutsaklar 1 Nisan tarihinden itiba-
ren 1 haftalık protesto açlık grevine
başlıyoruz. Şadi Özpolat'ın talepleri ka-
bul edilerek meşru hakları iade edil-
melidir.

İnsanlık onuruna dair söyleyecek
sözü olan herkes Şadi Özpolat'ın ya-
nında olmalı, Alman devletinin faşist
politikalarına ve ırkçılığa karşı gerek-
li tepkiyi göstermelidir.

Sizi de “ŞADİ ÖZPOLAT YAL-
NIZ DEĞİLDİR! ALMAN HAPİS-
HANELERİNDE ZÜLME SON!”
demeye, onurlu bir direnişin safında ol-
maya davet ediyor, çalışmalarınızda
kolaylıklar diliyoruz.

Tekirdağ'dan umut ve direnç
yüklü selamlarımızla.  

TAYAD'lı Aileler 30 Mart ve 6 Nisan’da Mecidi-
yeköy AKP ilçe binası önünde,  24 saat kamera ile gö-
zetleme ve avukat görüşünde cam kafes işkencesine kar-
şı biraraya gelerek eylem yaptılar. “AKP Tecrit Saldı-
rısını Ağırlaştırıyor - Cam Kafesler ve Kameralar
Kaldırılsın - TAYAD'lı Aileler" imzalı pankartın açıl-
dığı açıklamada; aynı içerikte sloganlar atıldı. Açıkla-
mada; "İktidar kendi denetimi altındaki tutsakları 24 saat
gözetleyerek 'sizin özgürlüğünüzü kısıtladık, ama yet-
mez, sizi her an denetim altında tutacağız. Düşüncele-
rinizi teslim alacağız' diyor. Avukat görüş yerlerini cam
kafes haline getirerek savunma haklarını ellerinden alı-
yor. Yani AKP iktidarı evlatlarımızın en temel hakla-
rını elinden almaya çalışıyor. Saldırılarınız boşuna, ne
yaparsanız yapın tutsaklarımızı ve bizleri teslim ala-
mazsınız. Tarih bizi ve evlatlarımızı direnenlerin ak say-
falarına yazıyor, sizi zalimlerin karanlıklarına gömecek"
denildi. Açıklamanın ardından toplu olarak Mecidiye-
köy Metrobüs'te 2000 adet Grup Yorum Bağımsız Tür-
kiye Konseri davetiyesi dağıtıldı. Sesli duyurusu yapıldı.

Özgür TutsaklardanÖzgür Tutsaklardan

Tarih Sizi Zalimlerin Karanlıklarına Gömecek!
Kamera ile Gözetleme ve

Cam Kafes İşkencesine Son! Antalya TAYAD'lı aileler, 11 Ni-
san'da Kışlahan Meydanı’nda Berkin El-
van'ın katillerinin cezalandırılması için
adalet eylemi yaptılar. Eylemde "BER-
KİN ELVAN'IN KATİLLERİ CEZA-
LANDIRILSIN, ADALET İSTİYO-
RUZ!"  pankartı açıldı. Eylemde yapı-
lan açıklamada şunlara değinildi; "Ber-
kin Elvan  vurulduğu gün "ADALET!"
talebimizi haykırdık. Hala "Berkin için
ADALET !" diyoruz.   

"ADALET" talebimize, AKP'nin
polisi baskılarla, soruşturmalarla ce-
vap verdi. Sadece "ADALET" iste-
diğimiz için işkence gördük, gözaltına
alındık ve tutuklandık. Tüm bu be-
delleri "ADALET " talebi için ödedik.
Ve bu adalet mücadelesi sırasında, ge-
çen hafta çarşamba günü, Antalya’da
devrimcilere yönelik ev baskınları dü-
zenlendi. Katil polis evlere girip in-

sanlarımızın kafasına uzun namlulu
silahlarını doğrultarak korku salma-
ya çalıştı. 19 kişiyi gözaltına alan po-
lis, çocuk şubede tek başına bulunan
arkadaşımıza küfürler savurdu, yum-
ruk atma girişiminde bulundu, işkence
yaptı. 19 arkadaşımızdan Devrim
Zongur, Okan Özer ve Emre Şahin
Berkin için adalet eylemlerine katıl-
maktan, Kızıldere Anması’na, 19-
22 Aralık Hapishaneler Katliamı de-
mokratik yürüyüşlerine katılmaktan
ve hak taleplerinde bulunmaktan do-
layı tutuklanmıştır. Berkin için ada-
let isteyen devrimciler değil, Berkin’in
kafasına gaz kapsülü sıkan polisler
yargılanmalıdır.  

Tutuklanan "Devrim, Okan, Emre
ve diğer devrimci tutsaklar onuru-
muzdur” denildi. Eylem sloganlarla
bitirildi.

Berkin İçin Adalet İstemeye Devam Edeceğiz!
Adalet Bizim Ellerimizdedir!

Yürüyüş
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Almanya devleti Türkiye'li  devrimci Şadi Özpolat'ı
tam 5 yıldır ciddiye dahi alınmayacak gerekçeler, polis
ifadeleri ve düzmece tanıklarla hapiste tutmaktadır.
Böyle adaletsiz bir yargılama sonucunda 6 yıl hapis ce-
zası verilen Şadi Özpolat hapishaneye konulmasından iti-
baren tecrit ve baskı politikalarına maruz kalmış, en te-
mel haklarını kazanabilmek için dahi haftalar süren aç-
lık grevleri yapmıştır.

Tek Tip Elbise dayatmasına karşı kendi kıyafetlerini
giyebilmek, ziyaret hakkı, avukatla görüşme hakkı...

Gazete, kitap, dergi okuyabilmek.

Zorunlu çalışma (fiilen kölelik yani) uygulamasından
muaf tutulmak, sadece kitap alabilmek için bile 18 gün
açlık grevi yapmak zorunda bırakılmıştır. Tek Tip Elbi-
se dayatmasını kabul etmediği için tüm kıyafetlerine el
konulup havluya sarılı yaşamak zorunda bırakılmış, 6 ay
havalandırmaya bile çıkarılmamıştır. 7 ay boyunca ziyarete

çıkamamış, mektupları, kolileri engellenmiştir.

Bu baskılara karşı direnen, süresi 2 aya varan açlık
grevleri yapan Şadi Özpolat bugün yine benzer bir tec-
rit-baskı-yasak politikasına karşı açlık grevindedir. 9 Mart
günü başladığı açlık grevinde (1 Nisan itabariyla) 23. gün-
dedir. Talepleri kitap, dergi, DVD vb. engellemelerin kal-
dırılması, tecrit ve baskı politikalarına son verilmesidir.

Şadi Özpolat'ın onurlu direnişine destek vermek
amacıyla biz Devrimci Tutsaklar 1 Nisan tarihinden
itibaren 1 haftalık protesto açlık grevine başlıyoruz.

Şadi Özpolat'ın haklı ve meşru talepleri kabul edile-
rek hakları iade edilmelidir.

Alman devletini uyarıyoruz. Şadi Özpolat yalnız de-
ğildir. Alman hapishanelerinde zulme son verin! 

Terkirdağ 2 No’lu F Tipi Hapishanesi

FAKS

Almanya Konsolosluğu'na

ŞADİ ÖZPOLAT, bir devrimcidir.Ve şu anda, Ana-
dolu'nun yiğit bir evladı olarak Almanya'nın Bochum Ha-
pishanesi’nde tutulan bir Özgür Tutsak’tır.

Özgürlük, Şadi'nin siyasal kimliğini, tutsaklık ise uy-
guladığınız adaletsizliği ifade eder.

Şadi Özpolat, 9 Mart 2015 tarihinden itibaren açlık gre-
vindedir. Açlık grevi bu, biliyor musunuz? Muhtemelen
bilmiyorsunuz. O zaman öğrenin. Çünkü, yeri gelince dün-
ya halklarına "demokrasi", "insan hakları" dersi verme-
ye kalkan devletinizin baskıcı ve yasakçı tavrı yüzünden
Şadi Özpolat, bir çok kez açlık grevi yaparak insanlık onu-
runu ve siyasi kimliğini korumuk zorunda kalmıştır.

Ve şimdi, Şadi Özpolat'a okumak istediği kitap ve der-
giler, izlemek istediği filmler verilmiyor. Düşünce deği-
şikliği dayatılıyor. Devrimci düşünceleri ezilmeye çalı-
şılıyor.

Bunu başaramazsınız. Şadi'yi katledebilirsiniz ama dü-
şüncelerini öldüremezsiniz.

Ülkenizde yaşayan insanlarımızı Nazi/NSU çeteleri-
nize diri diri yaktırıyorsunuz. Evlerini, dükkanlarını kun-
daklatıyorsunuz. Müslüman halkımızın dini değerlerinin
aşağılanmasına çanak tutuyorsunuz. Ve dahası, Şadi Öz-
polat şahsında da Anadolu'nun devrimci düşünücelerine
saldırıyorsunuz.

Niye vermiyor devletiniz, Şadi'nin okumak istediği ki-
tap ve dergileri?

Naziler, devrimci-sosyalist eserleri meydanlarda top-
layıp yakıyordu, aynı mantık değil mi bu?

Şadi Özpolat yoldaşımızı o hücrede yalnız sanmayın.
Şadi, asla yalnız değildir. O tek başına Anadolu'dur. Bo-
yun eğdiremezsiniz. Yeri gelince bir kitap, bir türkü, bir
şiir için ölmesini de bilir.Yunus Emrelerin, Pir Sultanla-
rın evladıdır. Anadolu'nun devrimci halidir. Yenemezsi-
niz.

Şadi'nin yalnız olmadığını göstermek, taleplerinin
karşılanmasını vurgulamak için, Türkiye hapishanelerin-
deki Özgür Tutsaklar olarak, bizler de 1-7 Nisan 2015 ta-
rihleri arasında bir haftalık açlık grevine başlıyoruz.

Devletinizin baskıcı, yasakçı tavrına boyun eğmeye-
ceğiz.

Şadi Özpolat'ın talepleri karşılanmazsa, dayanışma tav-
rımızı büyüteceğiz, şimdiden ilan ediyoruz.

ŞADİ ÖZPOLAT'IN TALEPLERİ KARŞILANSIN!

2 No'lu F Tipi Hapishane                           
01.04.2015

Kocaeli / Ümit İlter

Almanya Büyükelçiliği'ne
ANKARA

19 Nisan
2015

Yürüyüş
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“Nerede ve ne görev verilirse verilsin yapmaya, 

bu uğurda her türlü bedeli ödemeye hazırım.”

Esma Polat

26 Nisan – 2 Mayıs

22 Şubat 1972 Gaziantep doğum-
luydu Fatma. Kürt-Alevi bir ailenin
on çocuğunun dokuzuncusuydu.
Lisedeyken Gaziantep Özel Tip
Hapishanesi’ne açık görüşlere gitmeye
başladı. Devrimci Sol tutsaklarıyla
tanışması onun yaşamını değiştirdi.
Gaziantep Üniversitesi MYO İnşaat

Bölümü’nü kazandı. TÖDEF, Dev-Genç çalışmalarına
katıldı. 6 Kasım 1990 YÖK boykotu çalışmalarından
dolayı tutuklandı. 1991’de tahliye oldu. ‘91 sonbaha-
rında illegal örgütlenme  içinde yer aldı. 16-17 Nisan
operasyonunda tutuklandı. Ve uzun tutsaklık yılları
başladı. 2001’de tahliye olduğunda mücadelenin için-
deydi yine. 2003 Ekim’inde 3. kez tutsak düştü. 12.
Ölüm Orucu Ekibi’nde kızıl bandını kuşandı.
Direnişinin ilerleyen günlerinde tahliye edildi. Direnişini
dışarıda, Şişli direniş evinde sürdürerek, 354. gününde
27 Nisan 2006’da direnişin 122. ve son şehidi olarak
ölümsüzleşti.

Selma Kubat, Malatya Arguvan
Koyuncu Köyü’nde 1978’de doğdu. Lise
yıllarında devrimcileri tanıdı. Tercihleri
giderek netleşti ve gençlik hareketinde
görev ve sorumluluklar üstlendi. F
Tiplerine karşı Armutlu’da direnişe destek
eylemi yaparken 13 Kasım 2001’de gö-
zaltına alınıp tutuklandı. 10. Ölüm Orucu

Ekibi’nde yer aldı. 1 Mayıs 2004’te, Saraçhane’de
yoldaşları kızıl bayraklarıyla Büyük Direniş’in karar-
lılığını 1 Mayıs alanlarına taşırken o da feda ateşleriyle
katıldı 1 Mayıs’a. 1 Mayıs günü Gebze Hapishanesi’nde
bedenini tutuşturarak ölümsüzleşti.

1955 Malatya doğumludur. Devrimci
Sol’un devrim ve sosyalizm mücadele-
sinin militanlarından biriydi. 28 Nisan
1980’de Malatya Taştepe’de faşistlerin
kurduğu bir pusuda katledildi.

Hasan Karagöz

1955 doğumlu olan Sadettin, yük-
sek öğrenim için geldiği Bursa’da
devrimci mücadeleyle tanıştı. Bir
Dev-Genç’li olarak bağımsızlık,
demokrasi ve sosyalizm mücadelesine
omuz verdi. İşçi sınıfının mücadele
günü 1 Mayıs 1977’de katledildi.

Saadettin Emir

Çınaroğlu

1975 Tokat Zile İlçesi Karşıyaka
Köyü doğumludur. Karadeniz Teknik
Üniversitesi Elektronik Mühendisliği
öğrencisi ve TÖDEF’liydi. İstanbul’da
1 Mayıs gösterilerine katıldıktan sonra,
2 Mayıs 1993’te Trabzon’a dönerken
geçirdiği trafik kazası sonucu aramızdan
ayrıldı.

Mehdi Duran Alkan

Selma Kubat

Fatma Koyupınar

30 Nisan 1992’de
Adana’da bulundukları
üssün polis tarafından
kuşatılması karşısında
direnerek şehit düştüler.
Üçü de SDB savaşçısıy-
dılar. Üçü de savaşçı
olmadan önce gecekondu

semtlerinde faaliyetler yürüttüler. 1970
Çorum Mecitözü doğumlu Sıddık
Özçelik, devrimci harekete 1988’de
katıldı. 1973 Adana Kozan doğumlu
Güven Keskin, 1991’de SDB savaşçısı
oldu. 1971 Kars Sarıkamış doğumlu
Esma Polat, ‘86 yılında mücadeleye
katıldı. Şehit düşerken örgütünün ismini

duvara kanla yazdı.

Sıddık Özçelik

Esma Polat

Güven Keskin

5 Mart 1968’de Samsun’un
Vezirköprü İlçesi’nde doğdu. Samsun
19 Mayıs Üniversitesi öğrencisiyken
Dev-Genç’li oldu. Üniversiteyi bitirip
bir süre öğretmenlik yaptıktan sonra
Mücadele Dergisi temsilcisi olarak
çalışmaya başladı. Birçok kez gözaltına
alındı, iki kez tutuklandı, her seferinde

yeniden mücadeleye koştu. 1994 başından beri
tutsaktı. Ulucanlar Hapishanesi’ndeki Parti-Cepheli
tutsakların temsilcisiydi. 19-22 Aralık Katliamı’nda
zulmü durdurmak için en öne çıkan feda savaşçıla-
rından biriydi. Ölüm orucu gönüllüsüydü. 28 Nisan
2001’de ölüm orucu direnişçisi olarak ölümsüzleşti.

Fatma Hülya Tümgan



Halkıma, Halklarımıza 
Halkım sizi çok seviyorum. Sizi çok sevdiğim için

gülerek gidiyorum ölüme. Acıdır ölüm, gülünmez ölüme.
Ama ben gülerek gidiyorum. Çünkü ölümle umut ola-
cağımı, feda ateşimin halkımın umut ateşi olarak büyü-
yeceğini biliyorum. 

Ucuzdur bizim topraklarımızda ölüm. Dört bir yandan
ölüm yağar üstümüze. Ucuzdur insan yaşamı.
Çocuklarımız yetersiz beslenmeden ölür yaşını tamam-
lamadan. Çadırlarda tüp zehirlenmesinden ölür. Emeklimiz
maaş kuyruğunda ölür. Bingöl’de, Erzincan’da, Gölcük’te,
Afyon’da depremden ölür onbinlerimiz. Kürdistan’da
köylerle yakılır köylülerimiz, Ege’de tütünde ölür. Tren
kazalarında yüzlerle ölür. Maden ocaklarında göçüklerde. 

Her gün ölüm acısı yağar üstümüze. Gençlerimiz
işsizlikten ölür günde bin kere, babalar evine ekmek
götüremediğinin kahrıyla ölür. Analar “açım” diyen
çocuklarının kursağına bir lokma koyamamanın çare-
sizliğiyle ölür. Genç kızlarımıza fuhuşla “zengin” bir
yaşam dayatılır rezilce. 

Daha o kadar çok çeşidiyle yaşarsınız ki acıyı,
zulmü, yoksulluğu ve ölümün her çeşidini. 

Alın terimizden, yoksul sofralarımızdan çaldıklarıyla,
akan kanlı gözyaşlarımız üzerine kurarlar saltanatlarını.
Saltanatlarının adı kimi zaman “Demokratik Türkiye”
olur kimi zaman “herkese üç anahtar” olur. Kimi zaman
“Laik düzeni koruyacağız” olur, kimi zaman “ılımlı
islam” olur. Saltanatları için rezilce her yalanı söylerler.
Bağımsızlık derler vatanı parsel parsel satarlar, bayrak
derler topraklarımızdaki yüzlerce ABD üssünde ABD
bayrağı dalgalandırırlar. Müslümanlık derler, müslüman
Irak’a yağan binlerce bombayı bizim topraklarımızdan
kalkan uçaklara yüklerler. 

Korkarlar farkında olmadığımız gücümüzden. “Artık
yeter” deyip ayağa kalkmanızdan korkarlar. 

Alevi-Sünni derler, Kürt-Türk derler birbirine düşü-
rürler. Korkularından yasalar çıkarırlar her bir ilçeye
bir hapishane yaparlar. Emeğini isteyen işçi, hakkını
arayan köylü, parasız-bilimsel eğitim isteyen öğrenci,
düşünen aydın “terörist olur”, “vatan haini” olur.
Düşünmeyin, konuşmayın, hakkınızı aramayın diye
tecrit, sansür yasalarıyla onlarca yıllık hapis cezalarıyla
tehdit ederler. Bizim ödediğimiz vergilerle meydanlarda
üzerimize salmak için, bizi katletmeleri için katiller

beslerler. 

Saltanatları sürsün diyedir her şey. Halk uyanmasın
diyedir. Yoksulluğuna, zulme boyun eğsin, çaresiz kalsın
diyedir. Halkın umudu kalmasın ki cümle emperyalistle,
bir avuç uşağı vatan topraklarında zevk sefa içinde
yaşayabilsin diyedir. 

Bir halk ekmeksiz yaşar ama umutsuz yaşayamaz.
Kurtuluş savaşında ekmeksiz çarpıştı cephelerde.
Kastamonu’da cepheye aç kadınlarımız taşıdı top mer-
milerini, Antep’te ağaç kabuğu dişledi ama bırakmadı
elindeki tüfeği. Çünkü vatanın kurtuluşu için, kurtulacağı
günün umuduyla savaşıyordu. 

İşte bu gün de vatan işgal altında ve biz 2. Kurtuluş
Savaşımızı veriyoruz. Halkımız sömürülmesin, vatanın
Amerikan üsleriyle, politikalarıyla, işgali-talanı son
bulsun diye savaşıyoruz. Ekmeğimiz, toprağımız, bağım-
sızlığımız için savaşıyoruz. Bunun için ölüyoruz hapis-
hanelerde, dağlarda, şehirlerde. 

Saltanat sahipleri, vatan hainleri, ABD uşakları
sesimiz size ulaşmasın, kurtuluş savaşının umuduyla
yürekleriniz dolmasın diye kör hücrelerde boğmaya
çalışıyorlar sesimizi. 

5 yıldır 119 kere öldük tecrit hücrelerinde teslim
olmadık, 119 canımızla büyüttük umudun ateşini. 

Çünkü biz halkımızı, vatanımızı uğruna ölecek kadar
çok sevdik. 

Ben de size olan sevgimle yürüyeceğim alevin
ortasına. Halkımın umut ateşi sönmesin diye koyacağım
canımı. Fedamla haykıracağım ben de “Halkı teslim
alamazsınız”, “Bu ülke topraklarında teslimiyeti yeşer-
temezsiniz” diye. 

Fedam sizin içindir halkım. 

Güleryüzlü bebeklerimiz gülsün diyedir. Onurlu,
namuslu bir yaşam içindir. Türk, Kürt, Laz, Arap,
Çerkes, her milliyetten ve dinden halkım Anadolu top-
raklarında bağımsız özgür yaşayabilsin diyedir. 

Anıları Mirasımız
Büyük Direnişimizin 

Son Ölüm Orucu Şehidi
Fatma Koyupınar’ın  

Son Yazılarından...



10 Nisan’da Londra'da Almanya Kon-
solosluğu önünde Şadi Özpolat'ın Açlık
Grevi desteklendi ve taleplerinin kabul edil-
mesi istendi. Kızıl bayraklar ve sloganlar
ile yapılan eyleme 16 kişi katıldı. 

Berlin: 13 Nisan’da Anadolu Federas-
yonu çalışanları Almanya Adalet Bakan-
lığı’nın önünde 34 gündür Bochum Ha-
pishanesi’nde baskı ve yıldırma politika-
sına karşı süresiz açlık grevine başlayan
Şadi Özpolat ve Berlin Hapishanesi tutsak
olan üzerindeki baskı yıldırmaya karşı
direnen,  açlık grevinde 7. gününü doldu-
ran Gülaferit Ünsal için eylem yaptılar. Ey-
lem 19 Nisan günü saat 14.00 de Gülafe-
rit Ünsal’ın tutsak olduğu hapishane önün-
de yapılacak miting çağrısıyla sonlandırıldı. 

İSVİÇRE: TAYAD Komitesi AG’nin
31. günündeki Şadi Özpolat ve 3 gündür
Açlık Grevinde olan Gülaferit Ünsal
için 11 Nisan günü bilgilendirme masa-
sı açtı. Zürich Staufacher’da bilgilen-
dirme masası açan TAYAD’lılar, İsviç-
re ve diğer milliyetlerden insanlara Al-
man Hapishanesi’nde yaşanan haksız-
lıkları anlattılar. 

Stephan Kacynsky’e Özgürlük!
İngiltere Halk Cephesi, İngiltere’nin

başkenti Londra’da tutsak devrimci
Stephan Kacynsky için Türkiye Konso-
losluğu önünde eylem yapıldı. Eylem 1
saat sürdü.

İSVİÇRE:Boran Kültür Merkezi’nde düzenledikleri bir et-
kinlikle Devrim Şehitlerini andılar. 31 Mart ta Çağlayan eyle-
mi sırasında katledilen devrimcilerin resimleri ve resimlerin üze-
rinde "biz de sizi seviyoruz" yazısı büyük boy pankart olarak
duvara asıldı.Anma, Adnan Yücel’in " Yeryüzü aşkın yüzü olun-
caya dek" şiiriyle birlikte saygı duruşuyla başladı. Saygı duru-
şunun ardından Devrim Şehitleri anması ve parti kuruluşunun
kutlaması için hazırlanmış olan 48 no'lu Parti bülteni okundu.
Anma etkinliğine ve 1 mayıs hazırlık toplantısına 42 kişi katıldı.

FRANSA:5 Nisan Pazar günü 30 Mart-17 Nisan Devrim Şe-
hitleri ve Şafak Yayla, Bahtiyar Doğruyol ve Elif Sultan Kal-
sen'in anması Nancy Halk Cephesi tarafından yapıldı. Konuş-

malar ve kısa bir video gösteriminin ardından halkımızın yap-
mış olduğu helvalar, Şehitler adına Anadolu geleneklerimizde
olduğu şekilde dağıtıldı.Anma 3 saat sürdü ve anmanın sonunda
şehitlerimizin özgeçmişleri okundu.

Mannheim:Almanya Mannheim’da Kızıldere şehitle-
ri için bir anma etkinliği düzenlendi. Mannheim kenti yakın-
larındaki Wiesloch Alevi Kültür Merkezi’nde Wiesloch AKM
ile gerçekleştirilen anma töreni saat 14.30’da şiirli bir sunum-
la başladı. Şiirler, türküler ve saygı duruşundan sonra anmanın
panel kısmına geçildi. Panele  Anadolu Federasyonu adına Fa-
ruk Ereren katıldı. Panelin ardından soru cevap bölümünde so-
ruların cevaplanmasının ardından Kızıldere ve kavga türkleri söy-
lenerek anma programı sonlandırıldı. Saat 17.00’a kadar devam
eden anma programına 100’u aşkın insan katıldı.

Gülaferit Ünsal: Kitap, dergi, gazete sansürüne,
kendisine yönelik faşist komplo, provakasyon ve
mobbinge son verilmesi için 6 Nisan tarihinden bu
yana açlık grevinde. Devrimci tutsak Gülaferit Ün-
sal yaptığı açıklamada:
“6 Nisan 2015 tarihinden itibaren aşağıdaki talepler
için.
1- Yürüyüş Dergisi’nin verilmesi
2- Hürriyet, Özgür Politika, Junge Welt ve TAZ
gazetelerinin günlük, zamanında ve hiçbir sorun
çıkartılmadan verilmesi,
3- İzinli kitap paketlerinin keyfi ve yasadışı bir şe-
kilde kitapevlerine geri gönderilmemesi,
4- Yasal bütün dergilerin hiçbir izin ve başvuru-
ya tabi tutulmadan verilmesi,
5- Bütün kitap, dergi ve postanın önce benim gö-
zümün önünde açılması,
6- Faşist komplo, provakasyon ve mobbinge son
verilmesi için Süresiz Açlık Grevi'ne başlıyorum"
dedi.

Gençlik Umuttur!
14 sene sonra tekrar İngiltere Anadolu

Gençlik tarafından bir kamp yapıldı. 6 Ni-
san ile 10 Nisan arası Londra Anadolu
Gençlik İngiltere’nin Galer bölgesinde
kamp yaptı. Gençler Anadolunun ve
devrimci tarihi anlatan konuşmalar ve
söyleşiler yaptılar. Halk oyunları, kısa film
çekimleri yapıldı. Her gün sinema film-
leri izlendi geziler yapıldı. Sabahları bir
coşku ile başlayan kamp umut ve dost-
luklarla sona erdi.

ŞEHİTLERİMİZ BİZİM GÜCÜMÜZ VE
GELECEĞİMİZİN GARANTİSİDİR!

Tutsaklarımızın Talepleri
Kabul Edilmelidir!

Gülaferit Ünsal ve
Şadi Özpolat Direniyor

Av ru pa’da

Şafaklar ve Elifler İçin
Dergimizi Çok Daha Fazla
İnsana Ulaştıracağız!
Haftalık Yürüyüş Dergisi standı her

cumartesi olduğu gibi, bu hafta da
Wood Green kütüphanesi önünde ye-
rini aldı. Saat 14.00-16.00 arası açılan
stand boyunca sohpet edildi.

Onlara Şafaklar'ın, Bahtiyarlar'ın ve
Elif Sultan Kalsenler'in halk ve vatan
sevgisi anlatıldı. Beşiktaş Çarşıcı ol-
duğunu belirten bir genç “Bu eylem
bütün dünyayı sarsttı” diyerek sohbe-
tine devam etti. 

Yuruyus dergisine olan tüm baskı-
lara zulme karşı 10 Yuruyuş dergisi
halklarımıza ulaştı.

Yürüyüş

19 Nisan
2015

Sayı: 465
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ÖÖğretmenimizğretmenimiz
-Geleneklerimizi her koşulda yenilmez bir güç olmayı,düşmanı yenmeyi kuşat-

mayı yarmayı, şehitlerimizin cüretiyle, savaşma kararlılığıyla, direngenliğiyle, yi-
ğitliğiyle yarattık. 

-Her kuşatmada zorbalara kurşun esirgememe geleneğini de, her statüyü yık-
ma kararlılığını da, düşmanın darbelerine tereddütsüz cevap verme yeteneğini de,
son nefesinde bile inancını kanıyla duvarlara yazabilme özverisi de böyle kaza-
nıldı. 

-Gelenekleri, yasaları şehitlerimiz yazıyor. 
-Mücadele geleneklerimiz, yasalarımız zindanlardan işkencehanelere, kuşatma-

lardan her koşulda direnmeye kadar, düşmana baş eğmeyen yoldaşlarımızın ürü-
nüdür. 

-Düşmanla yapılan göğüs göğüse çarpışmalardan ölümü yenerek çıkan yoldaş-
larımız, inançların nasıl savunulacağını öğrettiler. Yüz yüze çarpışmalarda yüz-
lerce katilin sandık sandık harcadığı mermilere, attığı bombalara direnmenin, inan-
cı bayrak bayrak dalgalandırmanın onuruyla yolumuza devam edebilmenin kay-
nağı savaşma kararlılığımızdır; militan kişiliğimizdir. 

-Geleneklerimiz eşine ender rastlanan yiğitlikler düşmanla çarpışarak yaratıl-
dı. Devrim yolunda ilerlememizi buna borçluyuz. 

-Savaşarak yaratıyor ve üretiyoruz. Dövüşürken düşenlerimiz ellerindeki
bayrakları, dillerindeki sloganları arkalarından gelenlere teslim ediyorlarsa, ka-
zanacağımıza inandıkları içindir. 

-Bugün kişiliğimizde direnişçilik böylesine güçlü bir gelenek, savaşçılık böyle-
sine güçlü hale geldiyse, bunun kaynağı militan bir ruhtur. 

Tarih, bu geleneklerin, bu ruhun başarıyla taşınamadığı durumlarda, bunun
neden olduğu olumsuz örneklerle doludur. 

Bunları yaşamamak için, kararlı bir tavrı, devrimci ilke ve değerlerle birleş-
tirip sorunların, hastalıkların üzerine militan bir tarzda gitmek demektir. Sorun,
devrimci ideolojinin benimsenmesi ve yaşamın her anında inanarak, kararlı bi-
çimde hayata geçirilmesi sorunudur. 

-Sorun, yaşamı devrimcileştirip devrimcileştirememe sorunudur. 
Sorun, savaşçı bir tarzı, militan bir ruhu kazanıp kazanamama sorunudur. 
Sorun, geleneklerimizi, değerlerimizi, şehitlerimizin mirasını savunup savuna-

mama sorunudur. 
Sorun, kendimizi aşıp aşamama sorunudur. 
Sorun, bunu ne kadar istediğimizdir. 
Oysa, istedikten ve inandıktan sonra, bunların hiçbiri ya da sıralanabilecek di-

ğerleri sorun değildir. 
Yeter ki, isteyelim; yeter ki, savaşalım... 
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HDP, Devrimci Sosyalist Solu 
Düzene Yedekleme Projesidir!

Oligarşinin Demokrasicilik Oyunundaki 
Yeni Aracıdır!

Uzlaşmaya, Tasfiyeciliğe, Halkların Umudunun 
Parlamenterizme Yedeklenmesine Karşı  

Savaşı Büyüteceğiz!

Faşizmle Uzlaşılmaz Savaşılır!

Çözüm Oligarşinin Parlamentosunda Değil,
Devrimdedir!

Çözüm Halkın İktidarındadır!

Devrim Cephesinde Birleşelim!

HALKIN 
SORUNLARI 

HALKIN 
İKTİDARINDA

ÇÖZÜLÜR!


