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39 Devrimci eylemin meşruluğu,

yalanlarla yok edilemez!

41 Ülkemizde Gençlik:

Tutsak Dev-Genç’liler için
imza kampanyası!

42 Çocuk katillerinin

23 Nisan riyakarlığı...

44 Soma Katliamı Davası başladı...

Katliam sorumluları
mahkemede ya da tarih
önünde hesap verecekler!

46 Kamu Emekçileri Cephesi:

Hatice öğretmene sahip
çıkmak; kendi mesleğine,
onuruna sahip çıkmaktır!

48 Bu direniş ya kazanacak,

ya kazanacak!

49 Sanatçıyız Biz: Adalet istemek

suç değil, adaletsizliğe karşı
susmak suçtur!

52 Yürüyüş, tüm yasaklamalara

rağmen halkın ellerinde!

53 Cepheli: Devrimci uyanıklık

devrime kilitlenmektir!

55 Avrupa’da Biz: Yüzümüz hep

halkımıza dönük olmalı!

57 Kulağımıza Küpe Olsun

58 Yitirdiklerimiz...

İ ç i n d e k i l e r
engelleyemez!

20 Halk savaşçılarının sesini

milyonlara taşıyacağız!

23 Bahtiyar Doğruyol:

Partime...          

24 Şafak Yayla: Partime...

25 Giresun’daki mezar

ziyaretinde saldıranları
linçlerden tanıyoruz!

26 Güvenlik önlemlerinizi

düşünmeyin,
zulmetmekten vazgeçin!

27 Adalet güneş gibidir,

girdiği yeri aydınlatır!

29 Bu Halk Bu Vatan Bizim:

Meydanları, sokakları
halka yasaklayamazsınız!

30 Devrimci Okul:

Lağım güzel kokmaz!

35 Seçim değil, çare devrim! -1

36 Ermeni Soykırımı;

oligarşi inkar ediyor,
emperyalistler kullanıyor!

38 Kürdistan’da Tek Yol

Devrim: Oligarşi
silahlanırken, silahları
mahkum etmek halkı

umutsuz bırakmaktır!

4 AKP teröristtir! Halkımız AKP

terörüne boyun eğmeyecek!

6 Yasaklanan alanlarımızı

söke söke geri alacağız!

7 Şafak, Bahtiyar, Elif olup

yürüyoruz Taksim’e!

11 AKP faşizminin yasaklarını

tanımıyoruz!

12 Hasan Ferit mahkemesi

adaletsizliğin sahnesi!

13 Şadi Özpolat Alman

hapishanelerinde 4. kez
direndi ve yine kazandı!

14 Göçmenleri Akdeni̇z’i̇n sularına

gömen emperyali̇st
poli̇ti̇kalardır!

16 AKP’nin ekonomi politikaları

küçük esnafı bitirdi... 

18 TAYAD’lı Aileler:

Halk savaşçılarının ai̇leleri̇ni̇n
evlatları i̇çi̇n duydukları onuru
çoğaltalım!

19 Halk çocuklarının istediği gibi

gömülmesini hiçbir yasa

126 Yıllık Terörünüz Sökmedi!
AKP’ninki de Sökmeyecek!

Mahallelerini sahiplendikleri için, haklarına sahip çıktıkları için tutuk-
landılar... AKP kendisi gibi düşünmeyen herkese saldırıyor, devrimci
mahallelerimizi gaza boğuyor, tutuklayarak katlederek değerlerimizi
unutturmaya çalışıyor!
Ne mahallemizi, ne de bu mahallenin devrimcilerini sahiplenmekten vaz
geçmeyeceğiz! 
Mektuplarımızla sahiplenelim tutsaklarımızı...

Çayan’da Tutuklanan Halk Cepheli leri 
Mektuplarımızla Sahiplenelim! Çiğdem Yakşi ve Seçil

Defteri, Bakırköy Kadın
Kapalı Hapishanesi

Deniz Kahraman ve Ozan
Öğüt Metris 2 Nolu R Tipi
Hapishanesi



Sözlükte “terör”ün kelime anlamı
“Tedhiş” olarak geçiyor. 

Tedhiş ise “Sürekli ve sistemli
şiddet hareketleri, cinayet vb. faali-
yetlerle korku uyandırma, yıldırma,
dehşete düşürme; terör” diye ta-
nımlanıyor.

Şimdi bu kavramdan hareketle;
devrimcilere “terörist”, devrimci
eylemlere “terör”, “terörizm” di-
yenler soruyoruz: 

Kim terörist? Teröre başvuran
kim? 

Türkiye İnsan Hakları Vakfı'nın
(TİHV) 1999-2011 arasındaki çocuk
ölümlerini derlediği raporuna göre
AKP’nin iktidarında 241 çocuk öl-
dürüldü.

Dönemin Başbakanı, şimdi Cum-
hurbaşkanı olan Recep Tayyip Er-
doğan, Haziran Ayaklanması’nda öl-
dürülen 8 kişi ve onlarca yaralı için
“Polise talimatı ben verdim” dedi... 

Yani, şu anda Cumhurbaşkanlığı
yapan bir kişi tarafından verilen ta-
limatla 8 kişi öldürüldü. 12 kişinin
gözü çıkartıldı... 

Bu devletin 12 Eylül’den kalma
faşist bir anayasası var. Bu anayasa
bile hiç kimseye sorgusuz, yargısız
hiç kimseye öldürme talimatı verme
hakkı tanımıyor... Geçmişte idam ce-
zası vardı. İdam cezası bile bir mah-
keme kararı gerektiriyordu... Şimdi
bir devetin Başbakanı, Cumhurbaş-
kanı, polisine öldürme talimatı veriyor
ve bunu da hiç kimseden gizlemiyor:
Meydanlara çıkıp “kararı ben ver-
dim” diyor...

Roboski’de 17’si çocuk, 35 köylü
havadan savaş uçakları ile bombala-
narak katledildi. Bu katliamın talimatı
da yine dönemin Başbakanı Tayyip
Erdoğan tarafından verildi. Kan parası
verilerek aileler susturulmak isteniyor.

Ne katliam talimatını verenler, ne
de katledenlerden tek bir kişi yargı-
lanmıyor.

Amaç nedir? Adalet talebiyle
ayaklanan halkı, katliamlarla sindir-
mek. Devrimcilere “terörist” diyenler
cevaplamalıdır; 

Terörist Kimdir?
Terör Uygulayan 
Kimdir?

Devrimcilerin adalet arayan, hesap
soran eylemlerine “terör” deyip ve
herkese de “terörle aranıza mesafe
koyun” diyerek “akıl” verenlere söy-
lüyoruz: Asıl teröristin AKP olduğunu
görmüyorsanız ve söylemiyorsanız
sizin bırakın “aydın” olmanızı in-
sanlığınız tartışmalıdır.

Sizinle terörizmin ne olup olma-
dığını; felsefesini, amacını, yöntem-
lerini her şeyini tartışırız.

Ama devrimci eylemle, terörizmi
aynı kefeye koyan kafa yapısının ne
felsefeden ne toplumlardan ne bi-
limden ne tarihten anladığı şüphelidir. 

AKP’nin terörünü meşru görüp
devrimcilerin eylemlerine terör di-
yenler aydın, yazar, gazeteci değil;
faşizmi, devlet terörünü meşrulaştıran
ideologlardır. Faşizmin suç ortakla-
rıdır.

Herkes görmek zorunda: AKP
TERÖRİSTTİR! Çıplak kelime an-
lamıyla bile bu böyledir. 

Halka rağmen, devrimcilere rağ-
men yönetemiyor AKP. Kendi gerici
faşist ideolojisini halka kabul ettire-
miyor. 

Gerici, faşist, hırsızlık, yağma ve
talan düzenini sürdürebilmek için
AKP’nin terörden başka uygulayacağı
politikası yoktur... 

Terörle yönetiyor AKP...  Bu
AKP’nin bugününe özgü bir durum

da değildir; terörizm tanımında olduğu
gibi AKP’nin terörü sistemli ve sü-
reklidir. 13 yıllık iktidarının özü te-
rörizmdir.

Esasında halkın terörle yönetil-
mesi,  AKP ile sınırlı bir politika da
değildir; TERÖR, DEVLET PO-
LİTİKASIDIR! 

Faşist devlet, onyıllardır halkı
gözaltılarla, işkencelerle, kayıplarla,
katliamlarla, infazlarla sindirerek,
korkutarak yönetmiştir. 

AKP’nin 13 yıllık iktidarında da
bu politikalar hiç değişmemiştir. Tam
tersine daha da pervasızlaşmıştır. 

Tayyip Erdoğan geçmişte “ya ta-
raf olursunuz ya bitaraf” diye yağma
talan iktidarını desteklemeyenleri
tehdit ediyordu, şimdi doğrudan “YA
DEVLETE BİAD EDERSİNİZ YA
DA YOK OLURSUNUZ” (29.4.2015,
Sabah) diyor.

Şantaj, kumpas, tehdit, gözaltına
alma, hapsetme, ekonomik zarara
uğratma, provokasyon, katliam, yalan,
iftira... hepsi var AKP’de... 

1 Mayıs tüm dünyada Birlik Mü-
cadele ve Dayanışma Günü olarak
kutlanmaktadır. Ve birçok ülkede 1
Mayıs kutlamalarına ilişkin özel mey-
danlar vardır. Taksim 1 Mayıs alanı
da böyle bir alandır... Bu meydanda
devlet 1977’de 35 emekçiyi katletti...
1988’de iki Salih Kul ve Öztürk
Acari adındaki Devrimci Solcuyu
katletti. 

1989’da Mehmet Akif Dalcı’yı, 

1993’te  Şengül Yıldıran ve Uğur
Yaşar Kılıç adındaki iki Dev-Genç’li-
yi,

1996’da Yalçın Levent’i, Dursun
Odabaş’ı, Hasan Albayrak’ı ve Akın
Reçber’i katletti. 

Taksim 1 Mayıs Meydanı, adını
dökülen kanlarımızdan almıştır. 

AKP TERÖRİSTTİR!AKP TERÖRİSTTİR!
HALKIMIZ, AKP TERÖRÜNEHALKIMIZ, AKP TERÖRÜNE

BOYUN EĞMEYECEK!BOYUN EĞMEYECEK!

Yürüyüş

3 Mayıs
2015
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1978 yılından itibaren halka ka-
patılan Taksim 1 Mayıs Meydanı’na
31 yıl sonra 2009’da çatışa çatışa
girildi.  2010 yılından 2012 yılına
kadar 1 Mayıs Kutlamaları’na açılan
Taksim 1 Mayıs alanı 2013’ten beri
tam bir terörle halka tekrar kapatıl-
mıştır. 

Taksim 1 Mayıs Meydanı’nın hal-
ka kapatılmasının hiçbir haklı ge-
rekçesi yoktur. AKP’nin halka açtığı
savaşın bir parçasıdır Taksim’in ya-
saklanması. 

Oysa 1 Mayıs Taksim Meydanı
kendilerinin de altına imza attığı,
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
(AİHM)nin mahkeme kararı ile tes-
cillenmiştir. AİHM kararına göre, 1
Mayıs’ın Taksim’de yapılmasını en-
gellemek “toplantı ve gösteri öz-
gürlüğü ile ifade özgürlüğünün ih-
lalidir.” Yani AKP; Taksim’de 1 Ma-
yıs yapılmasını engelleyerek suç iş-
lemektedir.

AKP,  2015’te de emekçi halkı-
mıza 1 Mayıs’ı yaptırmamak için
her türlü terörü uygulayacak.

İstanbul polisi yetmeyecek, diğer
illerden binlerce polis taşınacak...
TOMA’lar, Kobra’lar, Akrepler, gaz
bombaları... İstanbul’u halka zindan
edecek... 

Soruyoruz; nedir terörizm?  Kim-
dir terörist? Bütün bunları yapmak
mı terörizm, yoksa bu vahşete karşı
direnmek mi? Bu vahşeti yapanlar
mı terörist, yoksa direnenler mi?

Herkes bunu tartışmak zorunda.
Dünyanın her yerinde zulme, baskıya,
teröre, haksızlıklara karşı direnmek
en meşru haktır. 

Direnişi “terörizm” olarak değer-
lendirmek, faşist AKP’nin terörünü
meşrulaştırmaktır. Ona ortak olmaktır. 

Devletin zulmüne karşı, halkların
direnmekten başka yolu yoktur... 

Herkes sormalıdır AKP’ye: Dört

yıldır yüz binlerce kişinin ka-
tıldığı ve tek bir kişinin bur-
nunun kanamadığı, Grup Yo-
rum’un Bağımsız Türkiye
konserini neden yasakladı-

nız? 

Yasağa karşı direndiği için konsere
gelenlere gün boyu terör estirildi..
60’ın üzerinde kişi gözaltına alındı...
Hangisi terör? Keyfi bir şekilde kon-
seri yasaklamak mı? Yasağa karşı
direnmek mi? Direnenlere saldırmak
mı? Nedir terör? 

AKP, Grup Yorum’un 30. yılı ne-
deniyle yapmak istediği stadyum
konserlerine de izin vermiyor. Bunun
hiçbir haklı gerekçesi yoktur. Bu
terör değilse nedir? Bunun hesabını
eğer AKP’den sormuyorsanız bu te-
röre ortak olursunuz... 

Kontra Provokasyonlarla 
Katliamlar Yapmak
Bu Devletin
Yönetim Biçimidir!

Seçimlerde HDP’yi barajın altında
bırakmak için iki hafta önce AKP’nin
Ağrı’da yaptığı, bu devletin on yıl-
lardır başvurduğu kontra faaliyetle-
rinden birisidir. AKP için kaç kişinin
öldüğünün hiçbir önemi yoktur...
Ölecek askerler nasıl olsa yoksul
halk çocukları, yeterki AKP istediği
sayıda milletvekili çıkartsın. Yoksul
halk çocukları AKP için kurban edi-
lecekmiş bunun ne önemi var... 

Bunun üstünü örtmeden, geçiş-
tirmeden AKP ile tartışmıyorsanız,
AKP’den hesap sormuyorsanız, yarın
olacak katliamların yolunu açmış
olursunuz. 

Amaca Ulaşmak İçin
Her Yol Mübahtır
AKP’de...
AKP Yalancıdır,
İftiracıdır!

Haziran Ayaklanması’ndan sonra
“camide içki içtiler” , “başörtülü ba-
cımızı taciz ettiler” yalanları; üstü
örtülecek, geçiştirilecek yalanlar de-
ğildir. Tayyip Erdoğan hala aynı ya-
lanları söylemeye devam ediyor.

Halkların inançlarını, değerlerini sö-
mürüyor... Alçakça iftira atıyor. Ne
camide içki içilmiştir, ne de türbanlı
bir kadın taciz edilmiştir... Ancak bu
yalanlarla Haziran Ayaklanması’na
katılan halka yönelik her türlü baskı,
terör, saldırı, katliam meşrulaştırılmak
istendi. Dinler, mezhepler, inançlar
temelinde halkları birbirine düşman-
laştırıp kırdırmak istiyor. Berkin El-
van’ın cenazesinden sonra bu  poli-
tikayı denedi, Kobane protestolarında
denedi ancak başaramadı. Her şeye
rağmen halkımız AKP’nin yalanla-
rına, iftiralarına kanmadı, kanmıyor. 

AKP Teröristtir; 

Libya’da, Suriye’de 

Yemen’de Ülkelerin 

İç İşlerine Karşıyor
Bir ülkenin iç işlerine karışmak,

meşru yönetimlerini yıkmak, ulus-
lararası hukuka göre de suçtur. AKP
Irak’tan Libya’ya, Suriye’den Ye-
men’e Ortadoğu’da emperyalistlerin
uşaklığını yaparak bu suçu işlemiştir
ve işlemeye devam ediyor. Libya’da,
Suriye’de işbirlikçi örgütlere para,
silah... her türlü desteği vermiştir.
Topraklarımız Suriyeli işbirlikçileri
eğitmek için kamp haline getirildi.
En son Eğit-Donat Projesi kapsa-
mında resmen açılan kamplarda Su-
riyeli işbirlikçi örgütler Amerika ile
birlikte eğitilmekte ve Suriye’de Esad
iktidarına karşı kullanılmaktadır. En
son Suriye’deki Alevi köylerinde ya-
pılan katliamlar Kırşehir’deki Eğit-
Donat kamplarında eğitilen işbirlikçi
örgütler tarafından yapıldığı bilin-
mektedir.  

AKP, kendi ülke halklarına olduğu
gibi tüm dünya halklarının düşma-
nıdır. 

AKP Terörüne
Boyun Eğmeyeceğiz!

2015 1 Mayısı’nda bir kez daha
göstereceğiz; AKP faşist terörüyle
halkımızı teslim alamayacak. Ülke-
mizin dörtbir yanında halkımız
AKP’nin faşist terörüne karşı dire-
necek. Taksim 1 Mayıs Meydanı’nı

3 Mayıs
2015

Yürüyüş
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1 Mayıs, 1889 yılından beri tam 126 yıldır Birlik,
Dayanışma ve Mücadele Günü olarak dünya halkları
tarafından kutlanılmaktadır. 

1870'li yıllarda kapitalizmin bunalımı derinleşir
sömürüsü artar. Bu yıllarda kapitalizmin ilk geliştiği
yerlerden olan Chicago'da, New York'ta, Baltimor'daki
işçilerin, Pensilvanya'daki madencilerin mücadelesi
büyür. 

Amerikan işçi sınıfı; 1886 yılında "8 saatlik iş günü"
talebiyle genel greve çıkar, ABD'nin birçok eyaletinde
on binlerce kişinin katıldığı grevler düzenlenir.
Chicago'da polis grevin 3. gününde yani 3 Mayıs günü,
grev kırıcı provakatörlerini sahneye çıkarır.
Provakatörler eylemcilere saldırır. Polis de işçiler ve
grev kırıcılar arasındaki çatışmayı bastırmak bahanesiy-
le grevci işçilere ateş eder. Bu saldırıda 6 işçi katledi-
lir, onlarcası yaralanır. 

Haymarket Alanı'nda, August Spies isimli işçi
önderliğinde, katliamı protesto etmek için bir gösteri
düzenlenir. Mitingin sonuna doğru polis vahşice saldırır
ve bombalar patlar. Onlarca kişinin hunharca katledildi-
ği bu saldırının amacı katliamlarla grevi bitirmektir. 

Bu katliamla burjuvazinin hesabı; hem grevi bitir-
mek, hem de işçilerin mücadelesine önderlik eden dev-
rimci işçiler; komplo ile suçlu ilan ederek, işçi sınıfının
hak alma mücadelesini bastırmaktır. 

"8 saatlik iş günü" mücadelesine önderlik yapan
devrimci işçilerden; August Spies, Samuel J. Ficiden,
Oscar Neebe Louis, Albert Parsons, Eugene Schwab,
George Engel, Adolf Fischer'e dava açıldı ve idam
cezası verildi. O günden itibaren 1 Mayıs mücadelesi
sürdürüldü.

1889'da toplanan 2. Enternasyonal toplantısında,
Amerika'da asılan devrimci işçi önderleri anısına, 1
Mayıs bütün dünyada "Birlik, Mücadele ve
Dayanışma Günü" olarak ilan edilir. Bu toplantıda 1
Mayıs 1890'da miting düzenlenmesi kararı alınır.
1891'de toplanan 2. Enternasyonal'in 2. Kongresi'nde, 1

Mayıs, işçilerin "Birlik, Dayanışma ve Mücadele
Günü" olarak, sürekli kutlanması karar altına alınır. Bu
karara göre, her ülkenin işçisi kendi gelenek ve imkan-
larına göre bugün tatil yapacak ve bayramını kutlaya-
caktır... 

126 yıl önce "Birlik, Mücadele ve Dayanışma
Günü" günü kararı alındı. Fakat egemenler bu hakkı
kendiliğinden işçi sınıfına uygulamadılar. Hemen
hemen dünyanın her yerinde işçi sınıfı bu hakkı kullan-
mak için büyük bedeller ödeyip, yıllarca mücadele
etmek zorunda kalmıştır. 

Egemenler dünyanın her yerinde, işçi sınıfının bu
hakkını gasp etmek için baskı, terör, komplolar ve ben-
zeri her yola başvurmuşlardır. Ülkemiz bunun en tipik
örneğidir. 

126 yıl sonra biz hala 1 Mayıs Meydanı için savaşı-
yoruz. Bedeller ödüyoruz. 

Mesele; tek başına bir alan meselesi değil, onun yük-
lendiği misyondur. 1886’da da, bugün de mesele burju-
vaziyle süren sınıf savaşıdır. 

1886’da, Amerika’da, burjuvazi kontra provokasyon
tezgahlayarak sınıf mücadelesini bastırmaya çalışmıştır.
1977’den beri ülkemizde, oligarşiyle yaşanan çatışma
da kıyasıya süren bu mücadelenin sonucudur. 

Tüm geriliğine, zayıflığına rağmen Türkiye devrimci
hareketinde 1 Mayıs’ın yeri farklıdır. 1 Mayıs devrim
mücadelesiyle, Taksim de 1 Mayıs’la özdeşleşmiştir. 

1977-2015... tam 38 yıl oldu... ne devrimciler 1
Mayıs alanını unuttu, ne de oligarşi emekçi halkımıza
saldırmaktan bir adım geri attı. Savaş en yoğun haliyle
sürmektedir. 

AKP, terörle iktidarını korumaya çalışıyor.
Egemenlerin bu terörü 126 yıldır sökmedi, AKP’nin
terörü de sökmeyecek. 

Biz, direnerek, savaşarak söke söke gasp edilen alan-
larımızı geri alacağız. Bedeli ne olursa olsun, Taksim 1
Mayıs alanı olarak bizimdir, halkımızındır. 

Dünya Halkları 1 Mayıs’ı 126 Yıldır Dünya Halkları 1 Mayıs’ı 126 Yıldır 

Anıyor, Savaşıyor, Kutluyor!Anıyor, Savaşıyor, Kutluyor!

126 Yıllık Terörünüz Sökmedi!126 Yıllık Terörünüz Sökmedi!
AKP’nin Terörü de Sökmeyecek!AKP’nin Terörü de Sökmeyecek!

Yasaklanan AlanlarımızıYasaklanan Alanlarımızı
Söke Söke Geri Alacağız!Söke Söke Geri Alacağız!
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Halk Cepheliler, günlerdir hazırlandıkları geleneksel 1
Mayıs Pikniğinde buluştular. Bu yıl 26 Nisan Pazar günü,
Gazi Mahallesi Barajüstü Sarıtepe Piknik Alanı piknik gi-
rişinden başlayarak, pankartlarla ve kızıl flamalarla süslendi.
Sahnenin arkasında adalet savaşçıları Şafak, Bahtiyar ve
Elif Sultan’ın fotoğraflarının bulunduğu ve “Yoldaşlar
Sizi Çok Seviyoruz” yazılı bir pankart asıldı.   

Piknikte Yürüyüş Dergisi, İdil Kültür Merkezi ve TA-
YAD’lı aileler stant açtılar. Yine adı dünya işçi direnişlerinde
yer alan ve üretime geçen “Diren Kazova” işçileri de
açtıkları stantta ürünlerini sattılar. İşi, onuru için direnen ve
defalarca fabrika önünde saldırıya uğrayarak gözaltına
alınan ama işine dönene kadar direnişini sürdürmeye kararlı
olan Erkan Munar, çadırı ve pankartıyla birlikte piknik
alanına gelerek direnişini pikniğe taşıdı. 

Sabah saatlerinde piknik alanına gelen halk, alana slogan
atarak girdi. Piknik alanında her mahalle kendi pankartının
altında yer sofrası kurup kahvaltılarını yapmaya başladı.
Kahvaltıdan sonra, program ülkede ve dünyada bağımsızlık,
demokrasi ve sosyalizm uğruna canlarını veren devrim
şehitleri için saygı duruşuyla başladı. Saygı duruşundan
sonra davul-zurna eşliğinde bir saat boyunca halaylar çekildi,
ellik oyunu oynandı. Coşkulu geçen halaylardan sonra
sahneye Grup Umut Yağmuru çıktı. Grubun söylediği türkü

ve marşlara kitle eşlik etti ve sloganlar attı. Grup Umut
Yağmuru’ndan sonra sahneye Cepheliler havai fişek ve
molotoflarla çıkarak "1 Mayıs’ta Elif, Şafak, Bahtiyar olup
1 Mayıs alanını zapt edeceğiz! 1 Mayıs alanını şehitlerimizin
cüretiyle alacağız!” dediler. Daha sonra sahneye Hasan
Ferit Gedik’in dedesi Mustafa Meral çıktı. Mustafa dede
konuşmasında Hasan Ferit’in ertesi gün görülecek olan
mahkemesine sahiplenme çağrısı yaptı. Cepheliler’in ko-
nuşması sloganlarla sık sık kesildi. Havai fişeklerin patlatıldığı
konuşmalardan sonra sahneden indiler. Ardından sinevizyon
gösterimi yapıldı. Sinevizyon gösteriminde adalet savaşçıları
sunuldu. Sinevizyon gösteriminden sonra, Grup Denge
Hewi, söylediği türkülerle kitleyi coşkulu halaylarla coşturdu.
Denge Hewi’nin ardından sahneye Erdal Bayrakoğlu çıkarak
Karadeniz türkülerini seslendirdi. Burada da coşkulu horonlar
tepildi. Erdal Bayrakoğlu’ndan sonra Halk Cephesi adına
konuşma yapıldı. Konuşmadan sonra iki küçük çocuk
“Varsa Cesaretiniz Gelin” marşını söyledi. Büyük ilgi
toplayan çocuklara kitlede eşlik etti.

Ve sahne sırası aylardır baskı ve zulümle susturulmaya
çalışılan, meydanlara çıkması yasaklanan, gözaltılarla sus-
turulmaya çalışılan Grup Yorum’daydı. Grup Yorum yoğun
alkışlar ve “Türküler Susmaz Halaylar Sürer” sloganlarıyla
sahnede yerini aldı. Grup Yorum; Nefa Tekstil’den atılıp

TAKSİM 1 MAYIS ALANIDIR, BİZİMDİR! TAKSİM 1 MAYIS ALANIDIR, BİZİMDİR! 
MEHMET AKİFLER’DEN BERKİNLER’EMEHMET AKİFLER’DEN BERKİNLER’E

ŞAFAK, BAHTİYAR, ELİF OLUP
YÜRÜYORUZ TAKSİM'E!
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işine geri dönebilmek için aylardır direnen Erkan Munar’ın yanında
olduklarını, herkesten direnişine destek olmaları çağrısında bulundu.
Daha sonra devam eden türküler ve halayların ardından iki bin
kişinin katıldığı piknik saat 19.00’da sona erdi.

ANKARA:

"Biz bir harmandalında,

bir de dost sofrasında diz kırarız...!"

Ankara Halk Cephesi'nin düzenlediği Geleneksel 1 Mayıs
Pikniği, 26 Nisan Pazar günü Kılıçlar Köyü - Sürsefa Piknik
Alanı'nda yapıldı.

Piknik günü sabah erken piknik alanına giden Halk Cepheliler,
alanı düzenlediler, pankartlarla donattılar. 

Piknik alanına gelindiğinde, dostların kucaklaşmalarına, gözlerindeki
sevince şahit olundu. Kimi yıllardır birbirini görmeyen dostlar, kimi
ise ilk kez bir pikniğe katılıyordu. Hepsinde aynı sevinç ve mutluluk
hakimdi. Dost sofrası olması gerektiği gibiydi yani.

Kahvaltı için dost sofrasının kurulmasına başlandı önce.
Herkes evinden bir şeyler getirmişti. Dost sofrası bunların bir
araya getirilmesiyle kuruldu. Kahvaltı esnasında da sohbetler
yapıldı sürekli. Çocuklar bir yandan koşturuyordu alanda.

Kahvaltıdan sonra yarışmalara ve oyunlara başlandı. Çocuklar,
gençler, yetişkinler ve yaşlılar kategorilerinde çuval yarışları,
yumurta taşıma yarışları yapıldı. Kurumlar arası halat çekme ya-
rışları da yapıldı. Halat çekme yarışmalarının bir bölümünde
Dev-Genç ile Devrimci İşçi Hareketi karşı karşıya geldi. Kazanan
proletarya sınıfı yani işçiler oldu...

Halat yarışmasından sonra ses yarışmasına geçildi. Bu
yarışmada renkli görüntülere sahne oldu. Çocuklar, gençler, orta
yaşlılar, TAYAD'lı analar sahneye çıkıp Kürtçe ve Türkçe türküler
ve marşlar söylediler...

Ses yarışmasından sonra öğlen yemeği dağıtımına geçildi.
Dost sofrası yine kuruldu. Hep birlikte yenen yemeğin ardından,
piknik programına geçildi. İlk olarak Mitralyöz Müzik Grubu
sahneye çıktı. Gençlerden oluşan grup, söylediği marş, türkü ve
halaylarla pikniğe katılanları coşturdu.

Daha sonra Halk Cephesi adına TAYAD'lı Mehmet Yılmaz bir
konuşma yaptı. Konuşmasında mücadelenin zorluklarına, birlikte
olmanın önemine, şehitlerimize ve tutsaklarımıza bağlılığa değinen
Yılmaz, tüm halkımızı 1 Mayıs'ta Taksim'de olmaya çağırarak ko-
nuşmasını bitirdi.

Mehmet Yılmaz'ın ardından halaylar ve oyunlara devam edildi.
Piknik alanının yakınlarındaki bir düzlüğe Cepheliler tarafından
umudun adı yazılarak şehitler ve umudun adı selamlandı.

Piknik sürerken bir yandan hediye çekilişi için hazırlanan çi-
kolataların satışına devam edildi.

Daha sonra sahneye Hıdır ÇELEBİ dostumuz ve oğlu çıktı.
Dersim'li olan baba-oğul, söyledikleri ezgilerle pikniğe katılanlara
güzel anlar yaşattılar. Hep birlikte omuz omuza halaya duruldu.

Hıdır Çelebi'nin ardından,  gün içinde düzenlenen yarışmalarda
dereceye girenler sahneye davet edildi. Kendilerine yarışmalara
katıldıkları ve gösterdikleri başarılar için teşekkür edildi ve he-
diyelerini istedikleri zaman İdilcan Kültür Merkezi'nden alabile-
cekleri söylendi.

Program, 1 Mayıs'ta Taksim'e yapılan çağrıyla bitirildi. Pikniğe
yaklaşık 150 kişi katıldı.

İstanbul

İstanbul

İstanbul

İstanbul

Ankara
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Yasaklara inat 1 Mayıs coşkusunu büyütmek için

Halk Cepheliler; Anadolu'da da çağrılar yapıyor, pik-

niklerde biraraya geliyorlar.

ANTALYA: Antalya Halk Cephesi 26 Nisan'da

Sarısu Piknik Alanı’nda Geleneksel 1 Mayıs Pikniği yaptı.
Sabahın erken saatinde piknik alanına gidildi. Gelen misa-
firleri karşılamak için alandaki yerler düzenledi. Piknik ala-
nının güvenliği gelip “pankart asamazsınız” dedi. Halk
Cepheliler "biz pankartımızı asarız, pankartımızdan kimse
rahatsız olmaz, gelen insanlara kendimizi anlatacağız”
dediler. “Biz Bir Dost Sofrasında Bir De Harman Dalında
Diz Kırarız - 1 Mayıs Pikniğimize Hoş Geldiniz” pankartı
asıldı. Pikniğe Isparta’dan liseli ve üniversiteli Dev-
Genç'liler de geldi. Piknikte birlikte dost sofrası kuruldu,
yemekler yendi. Yemeğin ardından programa geçildi.
Piknikte önce 1 Mayıs şehitleri nezdinde ülkede ve dünya-
da şehit düşen devrim şehitleri için 1 dakikalık saygı duru-
şunda bulunuldu. Ardından Halk Cephesi adına yapılan
konuşmada şunlara değinildi. “Hepiniz geleneksel 1 Mayıs
pikniğimize hoş geldiniz, 1 ay içinde 3 candan sevdikleri-
mizi yitirdik. Grup Yorum’un milyonları bir araya getirme-
sinden rahatsız olanlar konseri yasakladılar. 1 Mayıs
Amerika’da işçilerin mücadelesi ile emekçinin, işçinin,
mücadele günü olmuştur. Bugün ülkemizde 1 Mayıs alanı
halka yasaklanmıştır. Biz AKP faşizminin yasaklarını tanı-
mıyoruz. Halk Cephesi olarak “1 Mayıs’ta Taksim’de ola-
cağız” denildi. Ardından şiir okundu, sonrasında Antalya
Liseli Dev-Genç ve Antalya Dev-Genç'lilerin Berkin
Elvan’ı anlatan tiyatro oyunu oynandı ve bilgi yarışması
yapıldı. Sonrasında Isparta’dan gelen müzik grubunun söy-
lemiş olduğu türkülerle halaylar çekildi. Birlikte marşlar
söylendi. Pikniğe 70 kişi katıldı.

İZMİR: Sarnıç Piknik Alanı”nda 26 Nisan'da

Geleneksel 1 Mayıs Pikniği yapıldı. Öğleye doğru yapı-

lan kahvaltının ardından Grup Yorum İzmir Korosu
sahne aldı. Türküler, halaylarla piknik alanı eylem alanı-
na çevrildi. Öğle yemeği için ara verildi. Daha sonra
çeşitli şiirler okundu. Piknik Alanı’nda umudun, gerçe-
ğin sesi Yürüyüş Dergisi'nin ve Özgür Tutsakların eme-
ğiyle yaptığı el sanatları satışı yapıldı.

Ankara'da Hüseyingazi Kültür ve Araştırma Derne-
ği'nde halk okulu dersleri kısa bir aradan sonra 22
Nisan'da tekrar verilmeye başlandı. Yapılan derslere 8
öğrenci katıldı. Matematik, Fen Bilgisi ve Türkçe dersleri
verildi. Haftaya yine aynı gün ve saatte derslerin
yapılacağı belirtilerek öğrencilere tekrar çağrı yapıldı.

GAZİ: Gönüllü Eğitim Topluluğu'nun İstanbul Gazi
Şehitleri Cemevi’nde verdiği kurslara katılan 8. sınıf
öğrencileri ile 29, 30 Nisan tarihlerinde yapılacak olan
TEOG sınavı öncesi moral pikniği yapıldı. Gazi Barajı'nda
27 Nisan'da yapılan piknikte öğretmenler ve öğrenciler
hem sohbet etti, hem de eğlendi.

Halk Çocuklarını Eğitimsiz 
Bırakmayacağız!

Biz Bir Dost Sofrasında  Bir De Harman Dalında Diz Kırarız!

AKP FAŞİZMİNİN YASAKLARINI TANIMIYORUZ
Halk Cephesi Olarak 1 Mayıs’ta Taksim’de Olacağız!

Antalya

3 Mayıs
2015

Yürüyüş
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Dışarıda polis yığınağı, içeride çe-
tecilerin pervasız tehditleri, küfürlerine
sessiz kalan ve çetelerin avukatının
taleplerinin hepsini kabul edip, şika-
yetçilerin ve Hasan Ferit avukatlarının
çok açık hukuksuzluk uyarılarını dik-
kate almayan mahkeme heyeti...

27 Nisan günü Hasan Ferit’in davası
görülmeye kaldığı yerden devam etti.
Geçen mahkeme çetelerin savunmasının
bitmesi üzerine bu mahkeme şikayet-
çilerin ifadeleri ve avukatların çetecilere
sorularıyla devam etti.

Mahkemede yaşananları telefonlarıyla
dışarıya haber verdiklerini söyledikleri
üç kişinin telefonlarına el konuldu. Çe-
tecilerin avukatlarının her dediğini dikkate
alan mahkeme aylardır süren adalet mü-
cadelesinde Hasan Ferit’in avukatlarının
taleplerini yerine getirmemekte, izlemeye
gelen insanların telefonlarına el koyarak
tarafını belli etmektedir. Çetecilerin, şi-
kayetini geri almaya gelen bir tanığa
küfür etmeleri üzerine tanık şikayetini
geri almaktan vazgeçti. Çetecilerin yaptığı
bütün pislikler ortaya saçılmış olmasına
rağmen mahkeme heyeti bunları görmedi.
ESP’lilerin silahla vurulduğu saldırıyla
ilgili çetecilerin “MLKP’li olduğu için
yaraladık, öldürmedik” diyecek kadar
pervasızlaştığına tanık olundu.

Mahkemede bu “adalet oyunu” oy-
nanırken adliye önüne gelen Hasan
Ferit’in yoldaşları Halk Cepheliler ve
destek veren Kaldıraç, Taksim Plat-
formu mahkeme sonuna kadar bekle-
diler. Mahkemeye saat 13.00’da ara

verdi. Mahkeme arasında Halk Cep-
heliler adliyenin kapısının önüne gi-
derek basın açıklaması yaptı. Çevik
kuvvet polisinin kitlenin yanında kal-
kanlarıyla saldırmaya hazırlandığı göz-
lemlendi. Açıklamada Hasan Ferit için
bu mahkemelerden adalet çıkmayaca-
ğını ama yine de bu mahkemenin sü-
ründürülmesine, çetelerin aklanmasına
sessiz kalınmayacağına vurgu yapıldı.
Açıklamadan sonra sloganlar atıldı.
“POLİS SİMİT SAT ONURLU
YAŞA” sloganı herkes tarafından coş-
kuyla atıldı. Saat 19.00’a kadar süren
mahkemede Halk Cepheliler adliyenin
karşısındaki kafelerin önünde bekle-
yişini sürdürdü. Mahkemenin bitimine
yakın dışarıda hareketlenen polis kapıya
yığınak yaptı. Kapının karşısındaki
alana da yığınak yapılarak ara sokak-
larda akrepler beklemeye başladı. 15
kişiye karşı 300'den fazla  polisin ad-
liyenin etrafını sarması AKP’nin ka-
tillerini sonuna kadar sahip çıkacağının
resmi gibiydi. Bu kadar yığınağın
neden yapıldığı az sonra avukatların
gelmesiyle anlaşıldı. 4 çeteci daha tah-
liye oldu! Halkın Hukuk Bürosu avu-
katlarından Şükriye Erden mahkemeye
dair “davada şikayetçi tanıkların tehdit
edildiği ve ifade verirken korktuklarını,
bunun için de ifadelerin sağlıklı veril-
mediğini, alınan ifadelerin ve avukat-
ların anlattığı hiçbir şeyin mahkeme
heyetinin dikkate almadığını söyledi.
Bir kez daha bu mahkemelerden ada-
letin çıkmadığını ve 4 çetecinin tahliye
edildiğini söyledi. Hasan Ferit’in annesi

Nuray Gedik de çetecilerin tahliye
edilmesine isyan etti. Avukatların açık-
lamasından sonra duruşma 25 Mayıs’a
ertelendiği duyurularak basın açıklaması
bitirildi.

Halk, Hasan Ferit İçin
Adalet İstemekte Israrlı

Adalet Yoksa Halkın Adaleti Var...

Hasan Ferit'in katledilmesi dava
duruşması öncesi 25 Nisan'da Hasan
Ferit'in vurulduğu yerde yapılacak "Ha-
san Ferit İçin Adalet İstiyoruz" yürüyüşü
için İstanbul'un birçok mahallesinde
duyuru ve çağrılar yapıldı.  25 Nisan
günü mahallede gerçekleştirilen yürü-
yüşle adalet talebi haykırıldı.

İkitelli: Mahallede 22 Nisan'da
Arenapark AVM önüne 1 adet Hasan
Ferit Gedik için yozlaşmaya karşı ya-
pılacak olan yürüyüşün çağrı pankartı
asıldı. İki kişilik bir ekip megafonla
çağrı yaparken bir yandan da "Çeteler
Halka Hesap Verecek" başlıklı bildi-
rilerden dağıtıldı. Atatürk Mahallesi
ve Mehmet Akif Mahallesi dolaşıldı.
Bir diğer ekip de Arenapark AVM
yolu üzerine masa açtı. Açılan masada
yürüyüşe çağrı bildirileri dağıtıldı.
Masa açılan yere üzerinde Hasan Fe-
rit'in resminin olduğu yürüyüşe çağrı
ozaliti asıldı.  4 kişinin katıldığı çalış-
mada 500 bildiri dağıtıldı. 

Gülsuyu: Mahallede  23 Nisan'da
Emek Caddesi, Zümrütevler, Sondurak,
Halı saha ve Çeşme bölgelerinde top-
lamda 6 adet çağrı pankartı asıldı.
Gülsuyu Maltepe minibüslerine ve ma-

Hasan Ferit Mahkemesi Adaletsizliğin Sahnesi
Saraylarda Adalet Yok, Çetelere Sınırsız Özgürlük Var!

Gülsuyu Kartal
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halle esnafına toplamda 100 adet yü-
rüyüş çağrısının olduğu A-4 kâğıdı
asıldı. Okul durağı çevresine ve kü-
tüphane sokaklarında yürüyüş için
kapı çalışması yapıldı. Toplamda 300
bildiri halka ulaştırıldı.

Emek Caddesi bölgesinde 24 Ni-
san’da kapı çalışmasında toplam 300
bildiri halka ulaştırıldı. Heykel Mey-
danı’ndaki binaya “Hasan Ferit Gedik
Ölümsüzdür! Halk Cephesi” imzalı
6x2 metrelik dev pankart asıldı. Akşam
saatlerinde ise Heykel Meydanı’nda
yürüyüşe çağrı etkinliği yapıldı. Saat
20.00’da başlayan program davul zurna
eşliğinde halaylarla ve zılgıtlarla devam
etti. Ardından meydanda Hasan Ferit
için hazırlanan sinevizyon izlendi. Ve
yürüyüşe devamlı ajitasyonlarla çağrılar
yapıldı. Geçen arabalar kornalarıyla
destek verdiler. Programa 30 kişi katıldı. 

Bu Ülkede Adalet Yok
Adaleti Biz Sağlayacağız

Gülsuyu Mahalle'sinde 25 Ni-
san'da yapılacak olan “Hasan Ferit
İçin Adalet Yürüyüşüne” çağrı ça-
lışmaları öğle saatlerinden başladı.
Heykel Meydanı'na "Halk Savaşçıları
Ölümsüzdür" pankartı asıldı. Mey-
danda bulunan zerzavatçı aracından
sesli çağrılarda bulunuldu. Meydanda
halaylar çekilerek yürüyüşün çağrısı
yapıldı. Yürüyüş saati yaklaştığında
hep beraber cadde üzerinden son du-
rağa sloganlarla çıkıldı. Son durakta
ise halaylar çekildi, sloganlar atıldı.
3 erli kortej oluşturularak yürüyüşe
başlandı.  

Saat 17.30’da Gülensu Son Du-
rak’ta bir araya gelen Halk Cepheliler
“Hasan Ferit İçin Adalet İstiyoruz-
Halk Cephesi” yazılı pankart ve Ha-
san Ferit’in büyük boy pankartının
arkasında yürüyüşe başladı. Yürü-
yüşte; “Hasan Ferit Gedik Ölümsüz-
dür”, “Hasan Ferit İçin Adalet İsti-
yoruz”, “Çeteler Halka Hesap Vere-
cek”, “Uyuşturucu Satmak Şerefsiz-
liktir” sloganları atıldı. Gülensu Son
Durak’tan Hasan Ferit’in katledildiği
Fatma Hanım’a kadar yapılan coşkulu
yürüyüşte sloganlar atıldı, marşlar
ve yoldaşlarının Hasan Ferit için
yaptıkları türkü söylendi. Halk Cep-
heliler Hasan Ferit Gedik Meydanı’na
(Heykel) geldiklerinde halka çağrı
yaparak “Halkımız Hasan Ferit sizin
evladınızdır! Bu mahalleye sizler
için geldi ve uyuşturucuya karşı mü-
cadele ederken polis destekli çeteler
tarafından katledildi. Hasan Ferit’in
katillerini mahkemelerde teker teker

tahliye ediyorlar. Katiller bizim mü-
cadelemiz sonucu yargılanacak. Bu-
nun için sizi de Halk Cephesi saf-
larında yürüyüşümüze çağırıyoruz”
dediler. Yol boyunca “Çeteler Vu-
ruyor Polis Koruyor”, “Çeteler Halka
Hesap Verecek”, “Halkımız Saflara
Hesap Sormaya” sloganlarına halk
evlerinin balkonlarından alkışlarıyla
destek oldu. Mahalleli bir kadın
“kurban olayım ne güzel konuşu-
yorsunuz” diyerek devrimcilere olan
sevgisini gösterdi. Fatma Hanım’a
gelindiğinde cadde çift yönlü trafiğe
kapatılarak yol kesildi. Halk Cephesi

açıklaması okundu. Açıklamada ka-
tillerin açık destekle korunduğuna
değinildi ve iki gün sonra görülecek
olan Hasan Ferit mahkemesine çağrı
yapıldı. Yürüyüşe yol boyunca 200
kişi katıldı.

Okmeydanı: Perşembe Paza-
rı’nda 23 Nisan’da masa açılarak
halka yürüyüş çağrısı yapıldı. 1 saat
açık kalan masada 150 adet bildiri
halka ulaştırıldı Okmeydanı’nın çeşitli
yerlerine Örnektepe, MŞP, Piyalepaşa,
ve Yolağzına 15 ozalit ve 4 pankart
asıldı. 24 Nisan’da  Anadolu kahve-
sinin önüne masa açılarak yürüyüşe
çağrı yapıldı, masada 500 bildiri
halka dağıtıldı.

Kuruçeşme: Gülsuyu’nda ya-
pılacak olan yürüyüşe çağrı ozalit-
lerinden mahalleye 23 Nisan’da 5
ozalit asıldı.

Esenyurt: Gülsuyu’nda Hasan
Ferit Gedik için düzenlenecek olan
yürüyüşe çağrı niteliği taşıyan oza-
litler ve bir pankart 23 Nisan'da ma-
halleye asıldı.

Avcılar: Gülsuyu’nda yapılacak
olan yürüyüşün ozalitlerinden 23 Ni-
san’da Marmara Caddesi ve Ambarlı
Yolu üzerine 7 adet asıldı. Marmara
Caddesi’nde 2 saat süren bildiri da-
ğıtımı yapıldı ve halka sesli çağrı
yapıldı. Çalışmaya 7 kişi katıldı.

Armutlu: Gülsuyu'nda  25 Ni-
san'da yapılacak Hasan Ferit Yürü-
yüşünün çağrı ozalitleri ve pankartları
23 Nisan'da Halk Cepheliler tarafın-
dan mahallenin değişik yerlerine asıl-
dı. Çalışmada 10 adet ozalit 2 adet
pankart asıldı.

Gülsuyu

Gülsuyu

Gazi



Almanya'da, Bochum Hapishanesi'nde tutuklu olan
Şadi Özpolat'a, kendi yazdığı kitap, Yürüyüş Dergisi,
Berkin Elvan kitabı, sakıncalı, şiddet içeriyor denilerek
verilmedi. Özpolat'ın, kendisine uygulanan bu keyfi
baskı ve yasaklara karşı, 9 Mart 2015 günü  başlattığı
süresiz açlık grevi, 21 Nisan tarihinde, 43. gününde
zaferle sonuçlandı. Hapishane idaresi tarafından Şadi
Özpolat'ın tüm talepleri kabul edildi.  Yayın yasaklarının
kaldırılması, F Tipi Film’in ve Berkin Elvan’ı anlatan
kitabın verilmesi konusunda anlaşmaya varıldı. 

Alman Emperyalizmi, irademizi teslim almayı yine
başaramadı. Her zaman olduğu gibi bir kez daha direniş
kazandı. Şadi Özpolat, Özgür Tutsak geleneğimizle, em-
peryalizmin hapishaneler tarihine 4. kez devrimci iradenin
ve direnişin yenilmezliğini yazdırdı.  Bu direnişler ve
zafer,  RAF'dan bu yana solda oluşan “Avrupa hapisha-
neleri’nde direnilmez” düşüncesini parçaladı. Hiçbir ira-
denin devrimci iradeden daha güçlü olmadığını, Avrupa
hapishanelerinde de direnmenin, zafer kazanmanın mümkün
olduğunu gösterdi. Dünyanın neresinde olursak olalım
Özgür Tutsaklık geleneğinin yaşatılabileceğini gösterdi.

Tecrit, emperyalizmin icadıdır. Tecrit ve hücreler,
emperyalizmin ıslah etme projesidir. Tecrit emperyalizmin,
tüm ezilen, direnen halkları teslim alma aracıdır. Em-
peryalistler ilk önce kendi ülkelerinde haklar ve özgürlükler
mücadelesi veren devrimcileri teslim almak için tecrit

politikasını ürettiler. Sonra ülkemiz gibi geri bıraktırılan,
işbirlikçi, faşist yeni sömürge ülkelere ihraç ettiler. 

Tecrit emperyalistlerin hem kendi ülkelerinde, hem
yeni sömürge ülkelerde, insan iradesini kırma, beynini
teslim alma, düşüncelerini değiştirme politikasıdır. Hüc-
relerin anavatanı emperyalizmdir. Hapishaneler ve
hücreler; faşizmin kimliksizleştirme, kişiliksizleştirme,
yok etme politikasının bir parçasıdır. Türkiye hapisha-
nelerinde,  yedi yıl boyunca emperyalizmin bu politika-
larına direnerek bunu haykırdık. 2000'den 2007'ye tam
122 kez öldük. Yüzlerce yoldaşımız sakat bırakıldı ama
teslim olmadık. Özgür tutsaklarımızın bu direnme geleneği
ülke topraklarını aşıp Almanya, Fransa, Yunanistan zin-
danlarında bayraklandı.

Dünyanın Neresinde 
Olursak Olalım Özgür 
Tutsaklığın Teslim 
Olmama Geleneğini 
Yaşatıyoruz

Şadi Özpolat, tecrite, hem Türkiye hapishanelerinde
hem tecritin anavatını olan emperyalizmin hapishanelerinde
teslim olmadı. Tecrite direndi. RAF tutsaklarını hücre
politikası ile katleden, iradelerini kırmak, düşüncelerini
değiştirmek için ölüm hücrelerinde koyu bir tecrit uygu-

SADECE DİRENENLER KAZANIR!SADECE DİRENENLER KAZANIR!
Şadi Özpolat Alman Hapishanelerinde 

4. Kez Direndi ve Yine Kazandı! 
Özgür Tutsakları Ne Emperyalizmin Ne de
Oligarşinin Hapishaneleri Teslim Alamaz!

YAŞASIN DİRENİŞ YAŞASIN ZAFER!YAŞASIN DİRENİŞ YAŞASIN ZAFER!Yürüyüş
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Halk Projeleri Halkla Gelişecek
Halk için Mühendislik Mimarlık Dergisi’nin 3. sayısı, 25

Nisan Cumartesi günü Sarıgazi halkına ulaştırıldı. Bir buçuk
saat süren çalışmada Sarıgazi halkı, esnaflar ve mühendislik
büroları dolaşılarak toplamda 50 dergi dağıtıldı.

Halkın Mühendis Mimarları dergi dağıtımı esnasında
Ferhat Gerçek Yürüteci, Hasan Ferit Gedik Rüzgâr Türbini,

Şenay ve Gülsüman Halk
Bahçesi gibi projelerini ve
çalışmalarını anlatarak hal-
kı da emek ve destek ver-
meye davet etti. Halkın il-
gisinin ve merakının yoğun
olduğu dergi dağıtım ça-
lışması, projelere destek
verecek olan tekniker, tek-
nisyen ve mühendis aday-
ları ile de tanışıldı.

Şehitlerimiz Onurumuzdur
Mezarlarında
Ot Bitmeyecek

Ankara'da TAYAD'lı aileler 26 Nisan günü,
Cebeci ve Karşıyaka Mezarlığı'nda aylık periyodik
olarak sürdürdükleri şehit evlatlarının  mezarlarının
bakım ve temizliğini yaptılar.  İrfan Ortakçı, Özlem
Kılıç, Bahti-
yar Doğru-
yol, Melek
Birsen Hoş-
ver ve Gökçe
Şahin'in me-
zarları temiz-
lenerek ek-
siklikleri gi-
derildi.

layan Alman emperyalizmine, tecritle,
düşüncelerini değiştiremeyeceğini,
hücrelerle, yasaklarla bir devrimciyi
ıslah edemeyeceğini gösterdi. 

Tek tip elbise dayatması da tecrit
politikasının bir parçasıdır. Tek tip
elbise dayatmasının amacı tutsakları
kendine itaat eden bireyler haline
getirmektir. Alman emperyalizmi de
RAF tutsakları üzerinde uyguladığı
tecrit ve hücre politikasını Şadi Öz-
polat üzerinde denemeye kalktı. Şadi
Özbolat'a tek tip elbise giymeyi,
zorla ve onursuz arama işkencesini,
tecriti dayatarak, yayın yasakları ko-
yarak, görüş hakkını engelleyerek,
düşüncelerinden vazgeçirmeye ve
teslim almaya çalıştı. Şadi Özbolat,
karşı karşıya kaldığı bu saldırılar
karşısında “Tecritin anavatanı em-
peryalizmin zindanlarında dire-
nilmez” demedi. Tam tersine tavrını
tereddütsüz direnişten yana belirledi.
Bu saldırılara hem fiili olarak hem
süresiz açlık grevi direnişleriyle karşı
koydu. 4 kez süresiz açlık grevine
girdi. Direndi ve kazandı. Alman
emperyalizmi Türkiyeli bir devrimci
tutsağın zaferine tahammül edemedi.
İlk fırsatta direnişle kazanılan hakları
gasp etmenin yolunu aradı. Boyun
eğdirmenin başka yollarını aramaya
başladı. Ancak karşısında teslimiyet
değil yine direniş buldu.

RAF, Direniş ve 
Mücadele Yerine 
Sosyalizme 
İnançsızlaşarak Kendi
Kendini Fesh Etti

Alman emperyalizmi tecriti, ölüm
hücrelerini daha önce RAF tutsakları
üzerinde denedi. RAF(Kızıl Ordu
Fonksiyonu) kararlı, sürekli bir direniş
çizgisi izlemediği için bu politikalarla
bitirildi. 1970'te  kurulan RAF, 28
yıl sonra, Nisan 1998'de, inanç yitimi
belgesi olan altı sayfalık bir yazıyla
kendini feshettiğini bildirdi.  Örgütün
silahlı mücadeleyi bırakmasını ve
hatta kendini feshetmesini, özellikle
de RAF'ın koyu bir tecrit altında tu-
tulan hapishanelerdeki tutsakları is-
tedi. 

RAF, bir dönem Avrupa'nın en
güçlü şehir gerillası hareketlerinden
biriydi. RAF militanları ve tutsakları
hapishanelerde ve dışarda ezici bir
şiddetle karşı karşıya kaldı. Alman
devleti hapishanelerdeki RAF kad-
rolarını intihar görüntüsü vererek öl-
dürdü. RAF'a özel anti-terör yasaları
çıkardı. Bu saldırılar karşısında tutarlı
ve istikrarlı bir direniş hattı izlemeyen
RAF üzerinde Alman emperyaliz-
minin politikaları başarılı oldu ve
RAF hatalardan ders çıkarmak yerine,
sosyalizme inançsızlaşarak kendi

kendini fesh etti.  

RAF, hatalarıyla ve sevaplarıyla
inançları için bedeller ödemiş bir
tarihe sahiptir. Bu tarih unutulma-
yacaktır. Ancak RAF deneyimi dünya
devrimcilerine, emperyalizmin, fa-
şizmin saldırılarına karşı sürekli
bir direniş hattı oluşturulmadığında
gidişatın teslimiyet ve kendi kendini
bitirmek olduğu konusunda da bir
ders olmalıdır. Aynı şekilde, emper-
yalizmin tecrit saldırısıyla, devrimci
iradeyi kırma, beyinleri teslim alma
saldırıları karşısında Şadi Özpolat'ın
direnişleri, Avrupa hapishanele-
rinde direnmemeyi meşrulaştıran
tüm sola ders ve örnek olmalıdır.
Şadi Özpolat devrimci tutsak, özgür
tutsak olmanın onuruyla direndi ve
kazandı.  Şadi Özpolat'ın direnişinin
zaferi, devrimci iradenin zaferidir.

Alman emperyalizmi ve tüm em-
peryalistler, ne yaparlarsa yapsınlar
ne Türkiye’de, ne de dünyanın başka
ülkelerinde özgür tutsakları  teslim
alamayacak. Tecriti kabul etmeye-
ceğiz. Emperyalizmin bir politikası
olan tecrit ve keyfi uygulamalar kal-
dırılana kadar can bedeli de olsa di-
reneceğiz. 

Emperyalizmin ve Faşizmin
Teslim Alma Politikalarına

Boyun Eğmeyeceğiz! 

Direndik ve Kazandık!
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Bugün için en büyük göçmen
mezarlığı Akdeniz... Sadece son üç
haftada ölenlerin sayısı 2.000 civa-
rında... 

19 Nisan’da, Libya açıklarında
batan gemide, kurtarılan yolcuların
ifadelerine göre 950 kişi vardı. 300
kişi güvertenin altında kilitli olarak
tutuluyordu. Gemiden 28 kişi kur-
tarılırken, ölenlerin net sayısının asla
tespit edilemeyeceğini dile getiren
yetkililer 800’ün üzerinde insanın
öldüğünün tahmin edildiğini söy-
lediler. Korkunç kazadan bir hafta
önce 12 Nisan’da olan kazada ise
450 göçmen hayatını kaybetti. 900
civarında göçmenin öldüğü kazadan
bir gün sonra, iki göçmen teknesi
daha battı. İtalyan yetkililer gemi-
lerden birinde 300 kaçak göçmenin
olduğunu açıkladılar. Kurtulan ol-
duğuna dair bir bilgiyi paylaşmadılar. 

Uluslararası Göç Örgütü, 2015
yılında Akdeniz'deki göçmen ölüm-
lerinin, geçen yılın aynı dönemine
göre 30 kat daha fazla olduğuna dik-
kat çekti. Örgütün Sözcüsü Joel Mill-
man Cenevre'de yaptığı açıklamada,
"2014'teki 3.279 olan toplam ölü sa-

yısının bir kaç hafta içinde aşılaca-

ğından ve yıl sonuna kadar 30 bine

ulaşabileceğinden, hatta daha da

fazla olabileceğinden korkuyoruz"

dedi. 

Savaştan, açlıktan, siyasi baskı
ve işkenceden, katliamlardan kaçarak;
hayatta kalmak ve daha iyi bir yaşama
kavuşmak umuduyla yola düşen fakat
kaçmak istediği her şeyi yolda yaşa-
yarak hayatını kaybeden göçmenlerin
sayılarıyla ilgili sağlam ve güvenilir
veriler yok. Var olan rakamlar ger-
çeğin saklanamayan ve görmezden
gelinemeyen bir bölümü sadece. Ki
o rakamlar bile durumun ne denli
korkunç olduğunu ortaya koymaya
yeterli. 

- 1993-2014 yılları arasında Ak-

deniz’de hayatını kaybeden göçmen-
lerin sayısı 30 binden fazla. 

- 2007-2010 arasındaki üç yıllık
dönemde 8 bini aşan göçmen ölüm-
leri, 2011’den 2014 sonuna kadar
en yüksek rakama ulaştı. 3 yılda 10
binden fazla insan Avrupa’ya ulaş-
mak isterken Akdeniz’de can verdi. 

Sadece bir haftada Akdeniz'de
kurtarılan göçmen sayısı ise 13 bin
500'e ulaştı. Libya’da 1 milyon insan
yola çıkmak için sıra bekliyor.

Arka arkaya yaşanan kazalarda
ortaya çıkan insanlık dramına halk-
larının gösterdiği tepki üzerine 23
Nisan’da Avrupa Birliği liderleri
Brüksel’de olağanüstü zirvede bira-
raya geldiler. Sorumlusu oldukları
tablonun çözümüne yönelik adımlar
yoktu kararlarında elbette. Onlardan
bunu beklemek en hafif deyimiyle
politik saflık olur. Onlar kaçak göç-
menlerin ülkelerine girmesini engel-
lemenin derdindeler. Zirvede liderler,
kaçak göçmenlerin Avrupa'ya ge-
çişini engellemek için insan ka-
çakçılarının kullanacağı tekneleri,
önceden tespit ederek İMHA etme
kararı aldılar. Ana hedef bu araçların
Libya gibi ülkelerden denize açıl-
masını engellemek. 

İçinde göçmenler varken de
“imha” edebileceklerini öngörmek
için bu devletlerin tarihlerine ve bu-
günlerine bakmak yeterli. 

25 Mart 2012 tarihinde içinde 74
kişinin bulunduğu tekne Libya’dan
İtalya'nın Lampedusa Adası’na doğru
yola çıktı. Tekne kaptanı Akdeniz'de
18 saat yolculuğun ardından yakıt
kaybına uğradıklarını ve hedeflerine
ulaşamayacaklarını açıkladı. Tekne-
deki göçmenler uydu telefon aracı-
lığıyla Roma'da, Habeshia mülteci
barınma merkezi sorumlusu papaz
Moses Zerai ile ilişkiye geçtiler.
Zerai İtalyan sahil güvenliğine bilgi
verdi. Sahil güvenlik bir süre sonra
Zerai’yi arayarak teknenin yerinin
tespit edildiğini, yetkililere haber ve-
rildiğini ve durumun kontrol altında
olduğunu söyledi. Kısa süre sonra
tekneye yaklaşan bir helikopterden
su ve birkaç bisküvi paketi indirildi
ve bulundukları noktadan ayrılma-
maları için uyarı yapıldı. Ancak ara-
dan geçen süreye rağmen kurtarma
gemisi gelmedi. Akdeniz’deki NATO
ülkelerinin hiçbirisi tekneye bakmaya
giden helikopteri üstlenmedi. İtalya
yetkilileri mültecileri taşıyan bir tek-
nenin olduğunu ve kurtarma çalış-
maları başlatılmasını içeren genel
alarm verdiklerini açıkladılar. Gel
gör ki onca ülkeden kurtarmaya giden
olmadı. 

29 Mart günü bir uçak gemisi
tekneye birkaç mil yaklaştı. Gemiden
iki uçak bir süre teknenin üzerinde
uçtular. Mülteciler pilotlara, yardıma

ON BİNLERCE İNSANI AKDENİZ’İN SULARINA
GÖMEN ABD VE BATILI DEVLETLERİN 
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ihtiyaçları olduğunu anlatmak için
her şeyi yaptılar fakat gemi uçaklar
döndükten sonra mültecileri kaderine
terk ederek uzaklaştı. Mültecileri ka-
derine terk eden gemi Fransız Charles
de Gaulle uçak gemisiydi. Fransa
hükümeti önce olayı inkar etti. Ancak
Charles de Gaulle gemisinin teknenin
bulunduğu alana yakın bir yerde ol-
duğu kanıtları ile yüzleşince Fransız
yetkililer 'yorum yok' diyerek tutum
değişikliğine gitti. 

Bundan sonra gelen 10 günde
toplam 61 mülteci susuzluk ve aç-
lıktan hayatlarını kaybettiler. Sü-
rüklenen tekne 10 Nisan günü Lib-
ya’nın Misrata kenti yakınlarındaki
Zlitan’da karaya oturdu. Kurtulanlar,
Guardian Gazetesi’ne hayatta kalmak
için idrarlarını içtiklerini ve diş ma-
cunu yediklerini söylediler. Aynı yıl,

2012 Ekim ayında Avrupa Birliği'ne
Nobel barış ödülü verildi. 

Yaşanan olaylar siyasi analizlere
ihtiyaç bırakmadan, emperyalist dev-
letlerin insana verdikleri değeri ve
nasıl bir dünya yarattıklarını gözler
önüne seriyor. 

Emperyalistlerin GOP (Genişle-
tilmiş Ortadoğu Projesi) kapsamında
20 ülkenin sınırlarını veya siyasi ik-
tidarlarını değiştirme çabalarının kü-
çük bir yansıması yaşananlar. Suri-
ye’de beşinci yılına giren savaş, par-
çaladıkları Irak’taki krizler ve IŞİD’in
katliamları, siyasi karmaşa ve iç ça-
tışmalara sürüklenen Libya, İsrail’in
Filistin’e yönelik saldırıları, Güney
Sudan ve Orta Afrika Cumhuri-
yeti'nde yaşanan krizler, diğer tarafta
Nijerya'daki Boko Haram saldırı-
ları. Boko Haram yüzünden bir mil-

yondan fazla insan yerlerinden edildi
ve bu durumdan Çad, Kamerun,
Nijer de etkilendi. Öte yandan Batı
Afrika'daki Ebola salgını, Afga-
nistan'da süren iç savaş, işbirlikçi
devletlerin Yemen'e düzenledikleri
operasyonlar. Hepsinin üzerine Afrika
ve Ortadoğu’da emperyalist sömü-
rünün yarattığı yoksulluğu en katı
haliyle yaşayarak günde 2 doların
altında ücretle yaşamak zorunda kalan
milyonlarca insanın açlığını ekleyin.
Bütün bunlar ölümden kaçmak için
çaresizce, ölümü göze alarak çıkılan
yolculuğun nedenleri ... 

Çözüm kaçmak değil! Kalmak
ve işgal eden, sömüren, savaşları
başlatan, bizi açlığa ve yoksulluğa
mahkum eden emperyalist devlet-
lere karşı topyekun bir savaşı baş-
latmaktan geçiyor. 

Günlerdir elim kalem ve ka-
ğıda gidiyor... Nereden başlasam,
nasıl anlatsam, yazsam yokluğuna
inanacağım... Hani halkımızın bir
deyimi vardır ''öldüğünü gör-
meden inanmam'' diye. Benim
ki de öyle bir şey. Seni son kez
omuzlarda taşımayı çok isterdim
alev saçlım. Hatırlıyorum da, ha-
pishanedeyken Haziran Şehitle-
ri’nin anmasını yapıyoruz. Bu
anmada senin görevin de Sibel
Yalçın'ı canlandırmaktı. Herkes
canlandırma yapacağı şehidin kı-
yafetlerini kendi hazırlıyordu, sen
de öyle yaptın. Kendine kartondan

bir kleş yaptın, bir de yandan asabilmek için ip taktın.
Beren vardı yıldızlı, sonra yeleğin. Düşmanı vurmak
için hazırdın... Çatıştın son nefesine kadar, sonra boylu
boyunca yere düştü o yaşamayı en çok hak eden
bedenin... Üzerine ''dünyanın en güzel renkleriyle be-
zenmiş'' orak-çekiçli bayrağı örttük. Seni omuzlarımızda
taşırken inan hiç ama hiç sadece bir canlandırma olarak
düşünmedim. Bugün üzerinde kleşin, alev saçların ve
yıldızlı bayrağımızla boylu boyunca yatarken gördüm
seni. O günü düşündüm. Bir o gün, bir bugün gidip
geldim canım yoldaşım. Yoldaşım...Yoldaşlık nedir?
Sensin! Yoldaş sevgisi nedir? Sensin. Yoldaşın için
canını ortaya koymak nedir? Sensin. Yoldaşım, alev
saçlı güzel yoldaşım. Sen rahat uyu. Gözün asla arkada

değil biliyorum.
Bak yüreklerimiz
nasıl alev alev. Bu
ateşi kim söndüre-
bilir? Hele bir de-
nesinler, yakarız!
Karanlığı da böyle
aydınlatacağız sana
söz olsun. Newroz-
lar geliyor aklıma
Fidan abla da her Newroz'da yoldaşlarının başucuna
şeker koyarmış. Bakırköy’de de sen devam ettiriyordun
bu geleneği.Yeni Fidanlar böyle can buluyor işte. Renkli
giyinmeyi çok severdin. Bu da Kürt olmandandır.
Kırmızı, pembe, yeşil, sarı... renk renk giyiyordun. Kür-
distan gibi... Dersim dağları, ovaları gibi... Senin bizim
sporumuza komutanlık yaptığını hatırlıyorum. Muharrem
abi yeni şehit düşmüştü. O gün Ankara'daki emniyete
lav atıldığını duyduğumuzda nasıl sevinmiştik. Yerimizde
duramamıştık. Zılgıtlar, halaylarla selamladık yoldaşla-
rımızı. Sonra uzun uzun düşündük eylemi. 

“Ne kadar cüretli bir eylem” dedik, dedin cüretli
yoldaşım... Şarkı bile yazmıştık.. 

İşte o günlerde sporumuza komutanlık yapmıştın. O
daracık havalandırmada ''son hızlı koşumuzu'' yapıyorduk.
Böyle adlandırmıştık. Sen en öndeydin seni kimse ge-
çememişti. Sen son hızlı koşunu koştun yoldaşım. O
son hızlı koşunla yeni bir sayfa açtın. Halkımıza umut,
yüreklere sevinç oldun. 

Cephe’nin Alev Saçlı Kızı: Elif Sultan Kalsen



AKP iktidar olmadan önce "emperyalizmin ve tekellerin
partisidir. AKP halk düşmanı partidir" demiştik. AKP'nin
iktidarda geçen 13 yılının her günü, her politikası, her
uygulaması bu tespitimizi doğruladı. 13 yıl boyunca
halkı yoksul, evsiz, işsiz, eğitimsiz, sağlıksız bırakırken
halkın olan yeraltı, yerüstü, tarihi, kültürel bütün zen-
ginlikleri yağmalayarak emperyalizmin  ve tekellerin
hizmetine sundu.

Halkın cebindeki her kuruşa gözünü diken tekellerin,
ülkemizin hemen her yanında devasa büyüklükte AVM'ler
dikmesinin önünü açtı. Bu yüzden yüz binlerce küçük
esnaf kepenk kapatmak zorunda kaldı. 

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu
kayıtlarına göre 2005 başından, bu yılın Mart ayı sonuna
kadar olan dönemde faaliyetine son veren esnaf ve sa-
natkarın sayısı 1 milyon 318 bin 218'e ulaşmıştır. Buna
göre günde ortalama 350 dükkan ve küçük işyeri kapan-
makta, yılda ortalama 130 bin esnaf ve sanatkar faali-
yetine son vermektedir....

AKP'nin ekonomi politikaları küçük esnafı bitirdi.
Dükkan açan 9 ay dayanabiliyor. Mantar gibi çoğalan
AVM’lerle rekabet edemeyerek kepenk kapatıp işsizler
ve yoksullar ordusuna katıldı. Tarım dışında “Kendi
hesabına çalışan” esnafların sayıları 2012 sonu itibariyle
2,6 milyon. Esnaf ve sanatkârların aileleriyle birlikte
düşünüldüğünde, işyerlerinin kapanması ortalama olarak
10 milyon insanı etkiler durumda.

AVM Sayısı, Son 10 Yılda 
62'den 333'a Çıktı

Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya,
Konya, Manisa, Mersin, Muğla, Aydın, Balıkesir,
Samsun, Trabzon gibi illerde, ağırlıklı olarak bakkallık,
bayilik, büfecilik yapan binlerce esnaf kepenk indirdi.
Bu oran, üç büyük kentten Ankara’da yüzde 80, İstan-

bul’da yüzde 76.4, İzmir’de yaklaşık yüzde 60 oldu.
İstanbul, Ankara, İzmir gibi metropoller başta olmak
üzere ülke genelinde pıtrak gibi çoğalan AVM’lerin
sayısı 300’e ulaştı. Taksim'e bile AVM yapacak kadar
gözü dönen AKP iktidarı, küçük esnafı, büyük sermayeye
ezdirerek eritti. Daha önce çarşı, pasaj ve sokak dük-
kânlarında gerçekleşen perakende ticaret, ülke genelinde
sayıları 300’ü aşan AVM’lere yöneldi. AVM sayısı,
AKP'nin iktidar olduğu 10 yıl içerisinde, yüzde 400
oranında artarak, 62'den 333'e çıktı.

Kapalı Çarşı'nın Tadilatı ve Restorasyonu
Yağma ve Talanı Gizlemek İçin
Uydurulmuş Bir Yalandır! 

Yağmacı, talancı AKP, Kapalı Çarşı'daki tarihi Sandal
Bedesteni'ni AKP’nin karapara aklayıcısı Reza Zarrab
gibi yandaşlarına peşkeş çekmek için, 25-30 yıldır çarşıda
kiracı olan 80 esnafı ve 500 çalışanı, polis zoruyla dük-
kânlarından çıkararak  işsiz kalan esnaflar ordusuna ye-
nilerini ekledi. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kapalı Çarşı’daki Sandal
Bedesteni'nde tadilat ve restorasyon yapılacağı yalanıyla,
esnafların devir haklarını da ellerinden alarak kira söz-
leşmelerini feshetti. Dükkanların tahliye edilmesi kararını
aldı. Haksızlığa uğradıklarını söyleyen kiracı esnaflar;
"Bu haksızlığa karşı direneceğiz ve haklarımızı kaza-

nacağız" diyerek eyleme geçtiler. 18 Nisan 2015’de,
yürüyüş yaparak protesto ettiler. “Emekçiyiz, Haklıyız,
Kazanacağız”, “İşçiyiz, Emekçiyiz, Ranta İzin Ver-
meyeceğiz” ve  ‘İşsizliğe çözüm dediniz, işsiz bıraktınız’
yazılı döviz ve sloganlarla Kapalı Çarşı'yı terk etmeye-
ceklerini haykırdılar. 

Vakıf yetkilileri ile yaptıkları tüm görüşmelerde bir
sonuç alamayan esnaflar, "Ankara’ya gittik çözüm bula-

madık. Kimse bizi muhatap almadı. Mutabakata varmadan

AKP Faşizminin Ekonomi Politikaları Küçük Esnafı Bitirdi...
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çıkmayacağız.” diyerek Kapalı Çar-
şı'yı işgal ettiler. Esnafların, 4 tarihi
kapıyı içeriden kilitleyerek, sabah
saatlerinde başlayan işgal eylemine
gece saat 23.00 sıralarında polis sal-
dırdı. Özel Harekat Polisleri, Sandal
Bedesteni’nin tarihi kapılarını basınçlı
hava ile patlatarak, ellerindeki kalkan
ve uzun namlulu silahlarla Kapalı-
Çarşı'ya girdiler. 20 esnaf gözaltına
alındı ve ertesi gün tahliye işlemlerine
başlandı.

"Tarihe saygı" demagojisini dilin-
den düşürmeyen sahtekar AKP, söz
konusu çıkarları ve rant olunca gözü
hiçbir şeyi görmedi. Kiracı esnafları
çıkarmak için Kapalı Çarşı'nın tarihi
çelik kapısını kırmakta tereddüt et-
mediler. Kapalı Çarşı tahliye edilirken
polis, İstanbul Mimarlar Odası Bü-
yükkent Şubesi Genel Sekreteri Mimar
Mücella Yapıcı'nın Bedesten'de ince-
leme yapmasına, kırılan kapıların fo-
toğrafını çekmesine ve gazetecilerin
yaklaşmasına izin vermedi. 

AKP, Hileli İhalelerle, 
Baskıyla Kapalı Çarşı'yı 
Rıza Zarrab'a
Peşkeş Çekiyor

Kapalı Çarşı'da yapılacağı söy-
lenilen tadilat ve restorasyon asıl
amacı gizlemek için uydurulmuş bir
yalandır. İşyerleri ellerinden alınan
esnafların da söylediği gibi, AKP ik-
tidarının niyeti, turizm gelirleri artan
Sandal Bedesteni'ne kendi yandaş-
larını yerleştirmektir. Bunun için
2012 yılından itibaren AKP, Vakıflar
Genel Müdürlüğü üzerinden her türlü
oyunu tezgahlamış, ihalelerde hile
yapılmış, rüşvet ve sahtekârlığın her
türü dönmüştür. 

İşyerleri ellerinden alınan esnaflar,
Başbakanken  Erdoğan ve ailesinin
de içinde olduğu, 17 Aralık yolsuzluk,
rüşvet, hırsızlık operasyonunda adı
geçen, AKP iktidarının kara para ak-
layıcısı ve finansörü Reza Zarrab'ın
da Kapalı Çarşı’ya talip olduğu ve
ihaleciler arasında olduğu bilgisini
aldıklarını ve Kapalı Çarşı'nın res-
torasyon bahanesi ile bunlara "göz
göre göre peşkeş çekildiğini” söy-
lüyorlar. 

Örgütlü Olmak Güçlü 
Olmaktır
Esnaf Komitelerinde, 
Kooperatiflerde 
Örgütlenmeliyiz

Esnaflar... Kapalı Çarşı esnafla-
rının yaşadığı, binlerce örnekten sa-
dece birisidir. AKP tekellerin iktida-
rıdır ve esas olarak esnaflara düş-
mandır. 

Söylemde ne söylerse söylesin
AKP, yaptıkları ortadadır. İktidara
geldiklerinde ülkemizde sadece 5
tane milyarder tekel vardı. Şimdi bu
milyarderlerin sayısı 44’e çıktı... 

Peki ya küçük esnafın durumu? 

Yukarıda yazdık: 1 milyon 318
bin 218 esnaf iflas etti... 

Küçük esnafların ne AVM’lerle,
ne de tekellerle rekabet etme şansı
yoktur. AKP’nin ekonomi politikaları
her gün 350, her yıl 150 bin civarında
esnafı iflas ettiriyor. Esnaflarımız
esas olarak kendi ailesinin emek gü-
cüyle ayakta durmaktadır. Ancak sat-
tığının yerine yenisini koyabilmek
için aile emeği de işe yaramıyor, her
zaman nakit para sıkıntısı çektiği
için yağma ve talan düzeninin ban-
kalarına mahkum oluyor. Esas olarak
esnafı da batıran yüksek faizli bu
banka kredileridir. 

Esnaflık kültürü taa Ahi Evran-
lardan beri kendi aralarındaki daya-
nışma kültürü ile ayakta kalmayı ba-
şarabilmişlerdir. 

Bugün de tekellerin bankalarına
mahkum değiliz. Onlara mahkum
olmak zaten sonumuzun gelmesidir. 

Bu düzen işçiyi, memuru, çiftçiyi

nasıl eziyor, sömürüyorsa esnafları
da aynı şekilde  sömürmektedir. Her
yıl 150 bin esnafın iflas etmesinin
başka izahı yoktur. 

Kendi Göbek Bağımızı 
Kendimiz Kesmeliyiz!

Bunu nasıl yapacağız? Halkımızın
en önemli kültürü olan dayanışma
ile yapacağız. Esnaflar arasında da-
yanışmayı büyüteceğiz. Dayanışmayı
kendiliğinden bir davranış olmaktan
çıkartıp ÖRGÜTLEYECEĞİZ! 

Bu örgütlülüğün en temel araçla-
rından birisi kooperatifleşmektir...

Ülkemizde çeşitli amaçlarla ku-
rulmuş 50 bine yakın kooperatif var-
dır. Ancak ne yazık ki bu koperatifler
düzenin kontrolü altındaki koopera-
tiflerdir... Hatta oligarşi bu koopera-
tifler aracılığıyla milyonlarca esnafı
yönlendirebilmektedir. 

Biz kooperatif örgütlenmelerini
sömürünün bir aracı olarak değil,
üretimin, bölüşümün ve dayanışmanın
bir aracı olarak kullanmalıyız. 

Kuracağımız kooperatiflerde da-
yanışma sandıkları oluşturarak ihtiyacı
olan, zordaki esnaflarımızın ihtiyaçları
giderilebilir... Bankalardan yüksek
faizle kredi çekmek yerine dayanışma
sandığında ihtiyacımız olan parayı
faizsiz alınabilir... Kooperatifin da-
yanışma sandığı sayesinde tekellerin
bankalarına mahkum olmayız.

Tüm küçük esnafların çıkarı dev-
rimdedir.  Esnaflarımız, üretirken de,
bölüşürken de, tekellerin, bankaların
kredi faizlerinin sömürü çarkları ara-
sında ezilmemek için, esnaf komite
ve meclislerinde, üretim, bölüşüm
ve dayanışma kooperatiflerinde güç-
lerini birleştirmek ve örgütlenmek
zorundadır. İstanbul'da, Nurtepe, Çağ-
layan, Okmeydanı, Küçükarmutlu,
Alibeyköy, Gazi, Esenyurt, Gülsuyu
gibi mahallelerdeki devrimci, ilerici
esnafların başlattığı kooperatif ça-
lışmalarına tüm esnaflarımız katıl-
malıdır. DİH’li Kazova işçilerinin
kurduğu kooperatif bu konuda bir
örnektir. Örneğimizi yaşatmalı ve
çoğaltmalıyız.

Madde 15- Küçük esnafın
bankalara ve tefecilere

olan borçları iptal
edilerek, stokçuluk ve

karaborsacılığa yolaçan
koşullar değiştirilecek;

küçük esnafı iflasın
eşiğine getiren

uygulamalara son
verilecektir.

(Halk Anayasası Taslağı)
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Biz şehit ve tutsak aileleri olarak
yıllardır şehit evlatlarımızın cenaze-
lerini kaldırdık, onlara sahip çıktık.

Şehitlerimiz özgür bir vatan için
canlarını feda ederken bizler de bu ya-
nıyla bir tarihe tanıklık ettik. 

Bu tanıklığımız bir mücadele
mevzisini de yarattı.

Savaşın ortaya çıkardığı zorunlu
bir mevziydi bu...

Cenazelerimizi kendi gelenekle-
rimize uygun bir şekilde kaldırmak;
aynı zamanda faşizmin saldırılarına
cenaze törenlerimizle, sahiplenme-
mizle cevap vermek başlı başına bir
mücadeleyi gerekli kıldı.

Düşmanımız kimi zaman cenaze-
lerimizi kaçırmaya onları törensiz
gömmeye çalışarak, ailelerini tehdit
ederek şehitlerimize sahiplenmemizi
engellemeye çalışmıştır. 

Bunu neden yaparlar? Sadece hal-
ka ve onun değerlerine duydukları
düşmanlıklarından dolayı mı? Ya da
şehitlerimizden intikam almak için
mi?

Oligarşinin sınıf kini mi neden olur
bu saldırılara? Bunların hepsi saldı-
rılarının nedenidir kuşkusuz. Ancak
başka nedenler de vardır...

Şehitlerimizin cenaze törenleri
onları bir kez daha anmanın yani ne-
den şehit düştüklerini hatırlamanın bi-
rer aracıdır. Şehit devrimcilerin cenaze
törenleri de en az eylemleri kadar düş-
mana korku salar.

Birkez daha tüm halk onların kim
olduklarını ve neden şehit düştükle-
rini öğrenir. Bilenler hatırlar. 

Her şehidin cenazesi her ne kadar
biçimsel olarak cenaze töreni de ol-
salar aslında şehitlerimizin ne için ya-
şadıklarının ve ne için öldüklerinin an-
latıcısıdır. Her cenaze töreni şehitle-
rimizin halk ve vatan sevgilerini an-
latır. Onlar halkları ve vatanları

için; adalet için yaşamışlar; sömü-

rünün ve zulmün olmadığı bir düzen
için kendilerini feda etmişlerdir. Bu
değerler düşmanımızı korkutur. Bu
değerlerin halklaşması daha da çok
korkutur. Çünkü onlar halkı çürütmek,
değersizleştirmek isterler; bencil,
kendinden başkasını düşünmeyen in-
sanlar yaratmayı hedeflerler. 

Yani saldırı sadece şehit evlatla-
rımızın cenazelerine değil, aynı za-
manda halkın ve devrimcilerin de-
ğerlerine de yöneliktir.

Şafak ve Bahtiyar adalet için şe-

hit düştüler. Şehitlikleriyle bu ülke-
de adalet mücadelesinin nasıl veril-
mesi gerektiğini gösterdiler.

Yüzyıllardır adalete susamış olan
Anadolu halklarıyız bizler... Pir Sul-
tanlar’dan Şeyh Bedrettinler’e; Seyit
Rızalar’dan Roboski’ye; 1 Mayıs
1977 Katliamı’ndan Gazi Katlia-
mı’na; Kızıldere’den 16-17 Nisan
Çiftehavuzlar Katliamı’na, Sivas Kat-
liamı’ndan Hasan Ferit Gedik’in kat-
ledilmesine. Berkin e kadar... daha
yüzlerce adalet bekleyen canımızın,
kardeşimizin, evladımızın sesi oldu-
lar. 

Bunun için milyonlarca Anadolu
insanı onları aldı sessizce bağrına bas-
tı. İşte tam da bunun için katiller on-
ların cenazelerine saldırdı, kaçırdı, sa-
hiplenmemizi engellemek istedi.

Onları halktan kopuk, cenazesine
kimselerin gitmediği, "marjinal"

örgüt insanları olarak göstermeye
çalıştı. Biz TAYAD’lılar, şehit ve
tutsak aileleri düşmanlarımızın sal-
dırılarını boşa çıkarabilmeliyiz.

Bu ülkedeki adaletsizlikleri en
yakından yaşayan bizleriz. Bizim
kardeşlerimizi, eşlerimizi, evlatları-
mızı bu düzen yıllar boyu sürecek tut-
saklıklara mahkum etti. Bizim ya-
kınlarımızı bu düzenin katilleri kat-
letti.

Pekçok insanın okuyarak, izle-

yerek öğrendiği ya da acısını yaşadı-
ğı adaletsizlikleri bizler en yakından
yaşayarak öğrendik.

Bunun için başta şehit ve tutsak ai-
leleri olmak üzere tüm halkımıza
Şafak’ın, Bahtiyar’ın, Elif’in neden
savaştıklarını ve neden şehit düştük-
lerini anlatabilmeliyiz.

Onların ailelerinin acısını pay-
laşmalı; evlatları için duydukları onu-
ru çoğaltmalıyız.

Herkese anlatalım. Herkese Şafak,
Bahtiyar ve Elif’in adalet için, öz-
gürlük için verdikleri mücadeleyi
anlatalım... Evden eve, kulaktan ku-
lağa, insandan insana ulaşalım.

Şafak’ın, Bahtiyar’ın, Elif’in ai-
lelerini telefonla arasınlar; ziyaret
etsinler...(*)

Düşmanlarımız bizi dayanışmadan
yoksun bırakmaya; parçalamaya,
ayırmaya çalışıyor.

Biz ise birleşelim, birleştikçe gü-
cümüzü büyütüp acılarımızı azalta-
lım... Onların halkı için yaşamış ve öl-
müş olduklarını tüm dünyaya duyu-
ralım...

Cenazelerimizi sahiplenirken ve
şehitlerimizin değerlerini yayarken
her örgütlediğimiz insanın, her ör-
gütlediğimiz çalışmanın yaratacağı so-
nuçları düşünmeliyiz. Her harekete
geçirdiğimiz insan, her yaptığımız iş
bu zulüm düzeninden bir parçayı
yıkmaktır. 

Bugüne mücadelemizle sayısız
değer yarattık. Şimdi adalet savaşçı-
larını sahiplenmenin en güzel, en
yaratıcı örneklerini yaratmalıyız. Bu
görev şehit ve tutsak ailelerinindir.

(*) Şehitlerimizin ailelerinin te-
lefon numaraları: Aysel Yayla

(Annesi): 0534 838 65 84 

Şirin Kalsen: (annesi)
0536 978 95 60 

Şahsenem Doğruyol: (annesi)
0507878 94 80 

ŞAFAK, BAHTİYAR VE ELİF’İN AİLELERİNİN ACISINI 

PAYLAŞALIM; EVLATLARI İÇİN DUYDUKLARI 

ONURU ÇOĞALTALIM!
TAYAD’lı Aileler
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***

Latince'de "humanitas" (insan)
kelimesi "humando" (gömmek) kö-
künden gelir; insan ölüsünü göme-
bilen varlık demektir.

Yani toprağa gömülmek, bir mezar
sahibi olmak insanın en temel hak-
kıdır... İnsanlıktan gelen, insanı insan
yapan hakkıdır...

Bu yüzden halk çocuklarının is-
tediği gibi gömülmesini hiçbir yasa,
hiçbir hukuk, hiçbir iktidar engelle-
yemez.

Bu hak; yasalar, hukuk ve ikti-
darlar daha olmadan insanlıkla birlikte
var olmuş, tüm iktidarların üstünde-
dir.

Yalnız üretim araçlarına sahip
olan egemenler halkların; yani insanın
en insani hakkını elinden alır. 

Neden iktidarlar; zaten ölmüş,
kimseye zararı olmayacak bir ölünün
bu insani hakkını halkın elinden alır. 

Örneğin, bugün adalet savaşçısı
Şafak Yayla'nın cenazesini neden fa-
şist AKP iktidarı kaçırmıştır? Zorla,
baskıyla polisin ve jandarmanın ku-
şatmasıyla, bir telaş, acele içinde ce-
nazesini kaçırmıştır?

İşte bunun cevabı tarihi biraz da
olsa bilenler için, hele ki halk için

sır değildir... Çünkü sa-
dece Anadolu toprakla-
rında da değil, dünyanın
her yerinde egemenler
kendisine başkaldırıp is-
yan edenleri sadece biyo-
lojik olarak öldürmekle
yetinmez, öldürdükleri be-
denlerin bir anlam ve de-
ğere dönüşmesini engel-
lemek için onları sembolik
ve politik olarak da öl-
dürmek için her türlü yol
ve yönteme başvururlar.
"Düşman olarak gördüklerini bir

defa değil (biyolojik), ikinci bir kez

daha (sembolik) öldürmek ister" ege-
menler.

Bu yüzden devrimcilerin, halkın
önderlerinin cenazelerine bile işkence
ederler, köy meydanlarında sergilerler,
ölülerini köpeklere yedirirler, cena-
zesinin kaldırılmasına bile izin ver-
mezler... 

Ölülerimiz Bizim
Geleceğimizdir!

Ölülerine sahip çıkan dirilerine
de sahip çıkar. Taş söze, söz taşa ke-
silmiştir çünkü.

Ölüm, yaşayanlar için bir sırdır
ne de olsa ve eski yaşantılardan
geriye mezar taşları kalmışsa, elbette
ki düşünce ya da kavga bu mezar
taşları etrafında örgütlenecektir. 

Halkımız için; "ölüyü yerde bı-
rakmak" ayıp ve utanç sebebi sayılır,
ölüsünü yerde bırakanlar, ölülerine
karşı son görevlerini yerine getire-
meyenler toplumda kabul görmez-
ler.

Halklar mezara sadece ölülerini
gömmezler, bu ölülerle birlikte o dö-
nemi, tarihi değerleriyle birlikte top-
rağa kaydederler... Geleceğe taşırlar
değerlerini... Bir tutanaktır geçmişten
bugüne gelen... 

"Ölüm olmasaydı tarih de ol-
mazdı. Tarih ölümden beslenir. Ta-
rih mezarda başlar" diye tarif eder.

Mezarlar yerleşim yerlerinin ta-

rihleridirler. Bir köyün tarihi, meza-
rıyla anlaşılır. Bir halkın bir yerde
ne kadar kaldığının tutanağı olan
mezarlar ve mezarların üzerine dü-
şülen tarihler aynı zamanda halkın
tarihini verirler. 

Söz ve ağıt ölünün kefenini yırt-
mıştır. Mezar bellektir.

Biz de belleğimizi kaybetmeye-
ceğiz.

Her şeye karar vereceğini zanne-
den faşist iktidarların en değerlileri-
mizi, şehitlerimizi ikinci kez öldür-
melerine izin vermeyeceğiz!

Yaşarken de, öldüklerinde de hal-
kımız, çocuklarına, evlatlarına sahip
çıkacaklardır. 

Mezarlar Tarihimiz! 
Mezarlarımız zalime isyanın tarihi,

halklarının direnişinin tarihidir!

Mezarlarımız; değerlerimizin; sev-
danın, acının, geleneklerin tarihidir... 

Ölülerimiz...

Mezarlarımız bizim yarınımızdır.
Dünden bugüne uzanan insanlık tarihi,
Anadolu'nun tarihidir! Geçmişimiz
geleceğimizdir! Geçmişimize sahip
çıkmak, geleceğimize sahip çıkmak-
tır! Geleceğimize; mezarlarımıza... 

Bu halkın onurlu evlatları şehit-
lerimize sahip çıkacağız. Ne ölüle-
rimizi, ne de mezarlarımızı faşist ik-
tidarlara, onların adaletine teslim et-
meyeceğiz!

Direneceğiz! Geleceğimiz için,
direneceğiz halkımız ve vatanımız
için!

HALK ÇOCUKLARININ İSTEDİĞİ GİBİ GÖMÜLMESİNİ
HİÇBİR YASA, HİÇBİR HUKUK, HİÇBİR İKTİDAR ENGELLEYEMEZ

Mezarlar Tarihimiz! 

Mezarlarımız; Zalime
İsyanın Tarihi,
Halkların Direnişinin
Tarihidir!

Mezarlarımız Bizim
Yarınımızdır...

Mezarlarımız; Dünden
Bugüne Uzanan
İnsanlık, İnsan Olma
Tarihi... Anadolu'nun
Tarihidir!

Geçmişimiz
Geleceğimizdir!
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31.03.15 tarihinde DHKC savaş-
çılarının Çağlayan Adliyesi’nde Berkin
Elvan dosyasına bakan savcı Mehmet
Selim Kiraz’ı rehin alması sonrası
Halk savaşçılarıyla Şafak Yayla ve
Bahtiyar Doğruyol’un Halkın Sesi’ne
telefonla bağlanarak yaptıkları röportajı
yayınlıyoruz. 

***

Saat: 14.30; Halkın Sesi TV ile
yapılan görüşme kaydı  

Halkın Sesi: Şu anda bir saatten

az bir zaman kaldı herhangi bir ge-

lişme var mı?

Bahtiyar Doğruyol:  Şu anda her-
hangi bir gelişme yok. Talep ettiğimiz
heyet yoldaymış. Burada çağdaş hu-
kukçular derneğinden Av. Şükriye
Hanım var. Onunla bir görüşmemiz
oldu. Ama diğer heyet üyelerinin İs-
tanbul Barosu başkanının vs. yolda
olduğu söylendi. Bu sürenin yetme-
yeceği söylendi biz de bunu kabul et-
medik, zaten bizim için yolda olup
olmamaları önemli değil. Talepleri-
mizin hemen karşılanabileceğini söy-
ledik. O da birinci talebimizdi. Onu
da kendilerine ilettik. O polislerin
kim olduğu biliniyor. Ve o polislerin
hemen canlı yayında suçlarını itiraf
etmelerini istedik. Heyet geldiğinde
süre dolmuş olursa süreyi uzatmaya-
cağımızı söyledik kendilerine.

Halkın Sesi: Siz gelişmeleri takip
edebiliyor musunuz, herhangi bir
iletişim aracıyla?

Bahtiyar Doğruyol:  Telefondan
internete bakmaya çalışıyoruz ama
biraz sorunlu. O yüzden kısmen ba-
kabiliyoruz. Şu anda Berkin Elvan
dosyası elimizde oradaki belli sayfaları
twetter’da paylaşmaya çalışıyoruz.
Fotoğraflarını çekip onun dışında dı-
şarıdan çok bir bağımız yok.

Halkın Sesi: Biz sizinle yaptığı-
mız telefon konuşmalarını kayde-
diyoruz bilginiz olsun.

Bahtiyar Doğruyol:  Hıhı evet...

Halkın Sesi: Ek olarak söylemek
istediğiniz ayrıntı vermek istediğiniz
bir şeyler olursa da bizimle payla-
şabilirsiniz.

Bahtiyar Doğruyol:  Anladım dı-
şarıda Emniyet Genel Müdürlüğü’nün
görevlendirdiği bir polis var. Müdür
olduğunu söylüyor. Biz görüşmeci
olarak onu kabul etmediğimizi söy-
ledik. Heyetle görüşmek istediğimizi
söyledik. Arada savcının durumunu
falan soruyorlar. Biz durumunun iyi
olduğunu söylüyoruz. Onun dışında
görüşme yok şu anda.

Halkın Sesi: Size bilgileri kim
veriyor, “Heyet geliyor heyet yolda”
vs. haberlerini?

Bahtiyar Doğruyol: Onu
ÇHD’den avukat hanımla görüştük o
söyledi. Görüştüğümüz kişilerde söy-
lediler ama Şükriye Hanımla görüştük
kendisi de aynı şeyi söyledi. 

Halkın Sesi: Peki siz dışarıyı ta-
kip edebiliyor musunuz? Kapının
önünü koridoru görebiliyor musu-
nuz?

Bahtiyar Doğruyol: Hayır kapının
ardı gözükmüyor. Dışarıda çok fazla
ses yok. Sadece silah takma sesleri
geliyor. Onun dışında çok bir ses yok.
Pencerelere çıkmıyoruz. Pencere ka-
palı. Müdahale riskine karşı açmıyoruz
perdeleri. Dışarıyı göremiyoruz.

Halkın Sesi: Bir daha sizi arama
şansımız olur mu bilmiyoruz. Süre
yaklaşıyor biliyorsunuz. O yüzden
büyük ihtimalle iletişim tekrar ku-
ramayız. Sizin söylemek istediğiniz
bir şey varsa söyleyin kapatacağız
birazdan.

Bahtiyar Doğruyol: Ben daha
önce konuşmuştum o yüzden yanım-
daki arkadaşa vermek istiyorum. Sa-
dece bunu söylemek istiyorum. Belki
bugün burada şehit düşeceğiz. Bunu

göze aldık. Adaleti sağlayıncaya ka-
dar yoldaşlarımız da biliyoruz ki
hesabımızı soracaklar. Katledilen
canlarımızın adaletsiz kalmayaca-
ğını biliyoruz. Biz de bugün o yüz-
den buradayız. Yoldaşlarımızı örgü-
tümüzü çok seviyoruz. Önderimizi
Dursun Karataş’ı, Mahir, Hüseyin,
Ulaş’ı çok seviyoruz. Onlara yü-
rekten bağlıyız. Onlarla doğduk,
Kızıldere’yle doğduk. Biz de müca-
delemizi bugün onlarla birlikte sür-
dürüyoruz. Tüm şehitlerimize saygı-
larımızı gönderiyorum. 30 Mart-16,
17 Nisan şehitlerimizi anıyoruz. Par-
timizin kuruluşunu kutlama haftasını
da selamlıyoruz. Halkımızı, yoldaş-
larımızı selamlıyoruz. 

Benim söyleyeceklerim bu kadar
arkadaşıma veriyorum şimdi.

***

Şafak Yayla: Alo...

Halkın Sesi: Alo merhaba Yu-
nanistan Halkın Sesi’nden arıyoruz.
Saat yaklaşıyor tekrar arayamaya-
biliriz. Söylemek istediğiniz bir şey
varsa alalım. 

Şafak Yayla: Öncelikle partime
tüm yoldaşlarıma sevgi ve selamlarımı
yolluyorum. Partime bana bu onurlu
görevi verdiği için teşekkür ediyorum.
Ve tüm yoldaşlarımı çok sevdiğimi
söylemek istiyorum. 30 Mart’ın yıl
dönümü Mahirlerle büyüdük biz. Ana-
larımız, babalarımız bizi Mahirlerin
direnişini anlatarak büyüttü. Bu an-
lamda biz de bu anlamlı günde şehit
düşmeye hazırız, kararlıyız. Mutluyuz,
onurluyuz, gururluyuz. Tüm yoldaş-
larıma selam gönderiyorum ben de.
Şehitlerimizin hesabını sorduk sora-
cağız diyoruz. Evet bugün de bunu
somutlama günümüz bizim için. Bu
yüzden mutluyuz, onurluyuz, gurur-
luyuz. Tüm yoldaşlarımıza, sevenle-
rimize selam yolluyoruz, sevgiler yol-
luyoruz, onları çok seviyoruz. 

Şafak Yayla ve Bahtiyar Doğruyol’un Berkin Elvan’ın Katillerini Koruyan Savcı Mehmet
Selim Kiraz’ı Rehine Eyleminde Halkın Sesi İle Yaptıkları Röportajı Yayınlıyoruz!

ONLARIN SESİNİ  MİLYONLARA
TAŞIYACAĞIZ!
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Halkın Sesi: Verdiğiniz bilgiler
için teşekkürler. Bu arada Dev-
Genç’liler destek için eylem yaptılar
ve saldırıya uğradılar. Onun bilgisini
verelim size.

Şafak Yayla: (Dev-Genç’liler) On-
lar ölümleri, sakatlanmaları göze al-
mışlardır. Dev-Genç’liler Türkiye dev-
rim mücadelesinde her zaman ön açıcı
olmuşlardır. Bugün de bize burada
sahipsiz bırakmayacaklarını biliyorduk.
Çok sevindik onlara da çok teşekkür
ettiğimizi belirtin. 

Onlar bizim için işkenceye maruz
kalacaklar, bizim için gözaltına alınıp
tutuklanacaklar. Şimdiden hepsine geç-
miş olsun diyelim. Dev-Genç’lilere
teşekkür ediyoruz, alınlarından öpü-
yoruz.

***

Halkın Sesi: Daha sonraki ara-
malardan birinde muhabirler tele-
fonları açıkken savaşçıların başka
bir görüşmesine tanık oluyor. Sa-
vaşçılar başka bir TV kanalıyla rö-
portaj yapıyor. BAHTİYAR DOĞ-
RUYOL o konuşmada da halkına
olan sevgilerini adalet aradıklarını
şöyle anlatıyordu:

Bahtiyar Doğruyol: Sürenin ye-
tersiz olduğunu Berkin’in katilinin bi-
linmediğini söyledi görüştüğümüz bir
savcı. Ethem Sarısülük’ün ya da Ali
İsmail’in işlemlerinin hemen yapıldı-
ğını ama bu dosyada bir bilgi olmadı-
ğını söyledi. 

Ama biz adımız gibi biliyoruz ki
polislerin o katil polislerin kim oldu-
ğunu çok iyi biliyorlar. Kaldı ki diğer
dosyaların akıbetini de çok iyi biliyo-
ruz. Şehir dışına sürmelerden tutun
da çok küçük, komik cezalar veril-
mesine kadar o dosyalarda da adalet
sağlanmadı. Daha geçen hafta Mehmet
Ayvalıtaş’ın babasını adliye korido-
runda dövdüler. Adaletin olmadığını
biz çok iyi biliyoruz. Adaleti sağlamak
için buradayız. 

(Konuşmalarda basından arayan
muhabirin sesi duyulmuyor)

Bahtiyar Doğruyol: Şöyle söy-
leyeyim bütün güvenlik önlemlerini
almışlardı, her günkü gibi çalışıyordu
ama biz Sabancıların 25. katına

çıkan bir hareketiz. Buraya da eli-
mizi kolumuzu sallayarak girdik.
Girmeye de devam edeceğiz. Aksaray’a
da aynı şekilde gireceğiz sorumlulardan
hesap soracağız. 

Bahtiyar Doğruyol: Zamanı gel-
diğinde elimizi kolumuzu sallayıp gi-
recek hesap soracağız. Adaleti sağla-
yacağız. Taleplerimiz kabul edilmezse
diğer türlü olacak. Tamam, iyi gün-
ler.

Bahtiyar Doğruyol: Alo kiminle
görüşüyorum. 

Halkın Sesi: Yunanistan Halkın
Sesi’nden arıyoruz tekrar.

Bahtiyar Doğruyol: Az önce İMC
TV ile görüşmemiz oldu o yüzden
cevap veremedim kusura bakmayın.

(...)

Halkın Sesi: Şimdi onu anlamış
olduk ama biliyorsunuz haberlerinizi
yayınlıyoruz. Yayıncı olduğumuz için
Türkiye’den ve yurtdışından ajanslar
arayıp sizinle iletişime geçmek iste-
diklerini söylüyorlar. Şöyle diyorlar
“acaba içerideki savaşçılarla iletişim

kurabilir miyiz?” Buna dönük bir iz-
niniz var mı arayabilirler mi sizi?

Bahtiyar Doğruyol: Elbette iz-
nimiz var. Biz zaten eylemimizin baş-
langıcında 12.36 da videomuzu çek-
tikten sonra kendilerini aradık. Radikal
Gazetesi’ni aradık, Doğan Haber Ajan-
sı’nı aradık, Hürriyet’i aradık. Yaptı-
ğımız eylemi açıkladık. Ancak kendileri
bunu yayınlayamayacaklarını şu anda
sormaları gerektiğini söylediler. Sürenin

az kalmasının sorumluları bir yanıyla
onlardır. Katilleri koruyan, gizleyen
yine o düzen gazetecileridir. Yani
kendileriyle görüştük anlattık. Yine
de anlatırız yine ulaşmak isterlerse
konuşuruz anlatırız. Bazı geri dö-
nüşler oldu bize eylemin duyulma-
sından sonra. Ama ilk başta bu şe-
kilde gelişti. 

Halkın Sesi: Şimdiye kadar
İMC dışında görüştüğünüz bir
kanal oldu mu?

Bahtiyar Doğruyol: Yanılmı-
yorsam şimdi biraz şey olduğu için
görüşmeler fazla olduğu için yanlış
hatırlıyor olabilirim. Sanırım Cihan
Haber Ajansı’ndan aradılar onlarla

da konuştuk. 

Halkın Sesi: Şu anda TV’lerde
şu tartışılıyor. Biraz önce İMC TV’ye
de anlatıyordunuz, nasıl girdiler
Adalet Sarayına, nasıl yapabilirler,
bu kadar korunaklı yerlere nasıl
ellerini kollarını sallayarak girerler
diye bir tartışma yapıyorlar şimdi
TV’lerde. 

Bahtiyar Doğruyol: Evet az önce
açıkladığım gibi güvenlik önlemi al-
sınlar. Sabancı gökdelenlerine nasıl
girdiysek buraya da o şekilde elimizi
kolumuzu sallayarak girdik. Bütün
güvenlik önlemleri çalışıyordu yani.
Öyle elektriklerin kesik olması x-
ray’ların çalışmaması söz konusu değil.
Tabi giriş yöntemimizi söylemeyeceğiz
zaten çıkacaktır belki ama biz bunu
anlatmayacağız şimdi. 

Ama dediğimiz gibi sonuçta ya-
ratıcılığımızı kullanarak soğukkan-
lılığımızı kullanarak girdik ve eyle-
mimizi gerçekleştirdik. 

Dediğim gibi Ak Saraylarına da
bu şekilde gireceğiz. Saraylarını,
saltanatlarını bu şekilde yıkacağız.
Bizi beklesinler yani. 

Halkın Sesi: Aynı tartışmaları
Alişan Şanlı’nın eylemi sürecinde
duymuştuk. 

Bahtiyar Doğruyol: Evet sonuçta
fedayı kuşanan bir savaşçının, bir dev-
rimcinin karşısında hiçbir güç duramaz.
İstedikleri kadar güvenlik önlemi al-
sınlar. Biz istediğimiz yere istediğimiz
gibi girer çıkarız. O konuda elleri kol-
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ları bağlı. Yapacakları çok bir şey
yok. Çünkü yapacakları bir şey yok,
çünkü haklı olan biziz. Bunu biliyoruz.
İnanıyoruz buna bu yüzden de yaratı-
cılığımızı kullanarak feda silahını ku-
şanarak buraya girdik ve girmeye, ey-
lemlerimizi yapmaya, adalet istemeye
adaleti sağlamaya devam edeceğiz. 

(Bir sonraki görüşme)

Bahtiyar Doğruyol: 1.30 gibi bir
süre kaldı zaten.

Halkın Sesi: CHP milletvekilinin
geldiği, adliyede olduğu vs. söyleni-
yor TV’lerden. Şimdi İMC TV’de
röportajı yaptığınız kişi röportajınızı
anlattı. Şimdi süre yaklaşıyor.  Şunu
söyleyecektik. Siz eyleminizle ilgili
söylemek istediklerinizi şurayı boş
bıraktık, başını da anlatalım, bu
noktasını anlatalım diye söyleyece-
ğiniz bir şey var mı? Sizin açınız-
dan.

Bahtiyar Doğruyol: Tabi. Aslında
taleplerimizi birçok kere açıkladık,
konuştuk. Bu eylemi neden yaptığımızı
açıkladık. Yani neler yapılmadı. Berkin
Elvan için, Haziran ayaklanması şe-
hitleri için ya da daha eski katledilen
halk çocukları ile ilgili. Bu gibi du-
rumlarda adaletin sağlanması için neler
yapıldı. Ama yok yok yok. Bu ülkede
adalet yok. Hiçbir şekilde adalet sağ-
lanmıyor. En küçük demokratik hak
bile copla bastırılıyor. Gaz bombasıyla
bastırılıyor. Yol ortasında insanlar iş-
kenceyle katlediliyor. Gözaltına alı-
nıyor, tutuklanıyor. Bu ülke, böyle bir
ülke. Adaletin olmadığı bir ülke. Çünkü
bu ülkede halkı temsilen bir iktidar
yok. Ülkede işbirlikçi tekellerin iktidarı
var. Amerikan emperyalizminin uşağı
bir iktidar var. Ve her şey onların çı-
karına işliyor. 

Savcıları da polisleri de devlet yet-
kilileri de onların çıkarları doğrultu-
sunda çalışıyorlar. Bu anlamda biz de
halkın adaleti halkın mücadelesi için
bugün burada mücadele ediyoruz. Bu
mücadelemizde de devam edeceğiz.
Taa ki zafere kadar. Zaferi kazanaca-
ğımıza da eminiz. Bu yolda ödenen
bedelleri zaten çoktan göze aldık ve
önderimiz, şehitlerimiz bu bedeli de-
falarca ödedi ve karşıladılar. Biz de
bugün bunun için buradayız. Biz adalet

için buradayız. Biz adalet için bura-
dayız. Halkımızı çok seviyoruz. Bizler
devrimciler olarak bu ülkenin gerçek
vatanseverleriyiz. 

Son Ses Kaydı
Görüştükleri heyet iki savaşçıya,

ilk taleplerinin kabul edildiğini ve iki
polisin gelip suçlarını canlı yayında
itiraf edeceklerini söylemiş ve savaş-
çılardan zaman istemiş isteklerini ye-
rine getirebilmek için.

Bahtiyar Doğruyol: Berkin’i vu-
ran o iki polisin burada gelip adliyede
aşağıda basın toplantısı yapacağını
söylediler. Biz de bunu basınla pay-
laşmalarını istedik. Avukatlarla şimdi
görüşüldü. Bunun kabul edildiğini
söyledi polis yetkilisi. O polislerin
getirilmesi meselesi var sadece. Onların
getirilip burada, basın toplantısı ya-
pacaklarını suçlarını itiraf edeceklerini
söylediler.

Halkın Sesi: Şimdi şöyle 1. Tale-
biniz kabul edildi mi?

Bahtiyar Doğruyol: Evet onunla
ilgili çalışma yaptıklarını söylediler.
Yani o iki polisi getirtmeye çalıştıklarını
söylediler. Bu kişilerin suçlarını itiraf
edeceğini tekrar söylediler. Şu an ki
durum bu. Biz de; şunu söyledik
hemen avukatlarla basın karşısına
geçip bunu basınla paylaşın. “Biz bu
talepleri kabul ettik bu polisleri getir-
teceğiz, basın toplantısı yaptıracağız”
diye basın toplantısında paylaşın dedik. 

Az önce BirgünGazetesi’yle ko-
nuştuk. Bunu emniyetin talepleri kabul
ettiklerini  söylediklerini, onlarla pay-
laştıklarını söylemişler.Ama biz ka-
meraların karşısında söylemelerini is-
tedik. 

Halkın Sesi: Peki süre verdiler
mi, ne zaman gerçekleşecek bu basın
açıklaması?

Bahtiyar Doğruyol: Şu anda avu-
katlar aşağıda onlara ulaşmaya çalışı-
yorlarmış açıklama yapmak için. 

Bu konuşma sonrası görüşme biti-
yor. Ancak konuşmanın 5 dakika son-
rası müdahale başladı haberlerini alan
muhabirler hızlıca tekrar halk kurtuluş
savaşçılarını arıyor. Telefon açılıyor
ancak cevap verilmiyor. Sadece sesler

geliyor. Önce 3 el silah sesi geliyor
dışarıdan kapıyı kırmaya çalışanların
sesleri duyuluyor. Ardından halk sa-
vaşçılarının sesi duyuluyor.

Bahtiyar Doğruyol: Halk düş-
manları katil köpekler gelin buradayız.
Korkaklar. Mahirler gibi direneceğiz
son mermimize kadar gelin. Berkin’in
katilleri gelin. Hesap sorduk soracağız.
Nasılmış hesap sormak, gördünüz mü?

Şafak Yayla: Hesap sorduk sor-
maya devam edeceğiz. Gelin bizi de
katledin, Saboları aldığınız gibi bizi
de katledin. 

ŞAFAK YAYLA VE BAHTİYAR
DOĞRUYOL: Yaşasın Devrimci Halk
Kurtuluş Partisi Cephesi (2 kez atılıyor)
………….

(Silah sesleri ve devrimci marş
söylüyorlar…)

Ellerimizde silahlarımız

Sloganlar dillerimizde

Kucaklıyoruz ölümü 

Varsa cesaretiniz gelin

Haklıyı ve doğruyu, cesareti ve
adaleti

Direnişi, onuru biz simgeledik

Varsa cesaretiniz gelin

Silahınız, bombanızla gelin

Varsa cesaretiniz gelin.

Onlar gibi direnecek, onlar gibi
savaşacak

Silahınız bombanızla (sesler kesi-
liyor... yoğun silah sesleri var)

Sloganların ardından savaşçılardan
birinin vurulduğu duyuluyor. Ancak
slogan atmaya devam ediyorlar. Hiç
durmadan defalarca silah sesi duyu-
luyor. Kapının arkasından ateş açı-
yorlar. Sonra iki DHKC savaşçısı da
vuruluyor bu seslerinden anlaşılıyor.
Daha sonra seslerden anlaşılıyor ki
içeri giriliyor. Bu sırada yaralı savaş-
çıların kesik kesik kısık sesleri duyu-
luyor. Katil polisler içeri girdikten
sonra yine silah sesleri geliyor. Anla-
şıldığı kadarıyla yaralı halk kurtuluş
savaşçıları burada katlediliyor. 

Anıları Önünde Saygıyla
Eğiliyoruz!

Kahramanlar Ölmez
Halk Yenilmez!



Merhaba;

Şehitlerimizin sıcaklığı, Umu-
dumuzun kuruluş yıldönümünün
coşkusuyla sıkıca kucaklıyor, se-
lamlıyorum. Vakit yaklaşıyor, o
yüzden uzun uzun yazamayacağım,
en özlü haliyle duygu ve düşünce-
lerimi ifade etmek istiyorum.

28 yaşındayım ve Büyük Aile-
miz’e katılalı, yani yeniden doğalı
yaklaşık 8 sene oldu. Diyebilirim
ki, bu 8 yıl boyunca hareketimizden,
halkımdan ve yoldaşlarımdan gör-
düklerimle, öğrendiklerimle; er-

demli, onurlu, şerefli bir insan ol-
manın anlamını hissettim ve böyle
bir yaşam sürdürmeye çalıştım. Ve
bugün bana harcanan emekleri boşa
çıkarmamak adına, halkımın mut-
luluğu, vatanımın bağımsızlığı ve
şehitlerimizin, tutsaklarımızın, tüm
yoldaşlarımızın hesabı için mücade-
lemi bir üst noktaya taşıyorum. Dev-
Genç’le başladım ve bir çok ilki orada
yaşadım, hareketimizin ideolojisini
kültürünü orada öğrendim. Bu anla-
mıyla Dev-Genç'imizin yeri apayrıdır
bende. Tüm Dev-Genç’lilere özel

selamlarımı, yürekten sevgilerimi

iletiyorum yeri gelmişken. Şimdi
mücadelemi Cephe savaşçısı olarak
sürdürmenin, 'yeni insan' olma yo-
lunda adım atmanın, adaleti sağlayacak
olmanın mutluluğu ve heyecanı içe-
risindeyim. Bana verilen emekler için
Partime, yoldaşlarıma sonsuz teşek-
kürlerimi sunuyorum. Bu göreve layık
görülmem benim için bir onurdur.
Yüreğimde hissettiklerim; halkıma,

vatanıma, yoldaşlarıma sonsuz bir

sevgi; katliamcı, sömürücü düş-

mana karşı sonsuz ve bağışlanmaz

bir kin duygusudur. Ezilen, sömü-
rülen, aşağılanan, madenlerde, inşa-
atlarda, sokaklarda katledilen, işkence
gören, aç ve yoksul bırakılan halkla-
rımızın, yoldaşlarımın hesabını so-
racak olmanın ateşiyle yanıyor içim,
ve artık buna çok yakınım. Yaşamım
boyunca pişmanlığını duyduğum,
keşke dediğim bir şey varsa o da
devrim mücadelemizde eksik kaldığım
yanlarımdır, daha fazla yarar sağla-
yamamamdır. Ama eksiklerime rağ-
men hiçbir zaman mücadeleden kop-
mayı aklımdan geçirmedim ve ken-
dimi bu davaya adadım. Bırakıp gi-

denler, kaçanlar oldu. Duygusallığa
kapılmadım, üzülmedim ama çok
kızdım. Çünkü bu düzenin pisliğini
bile bile, şehitlerimizin katilinin
bu düzen olduğunu bile bile gittiler.
Değerlerimizi, şehitlerimizi çiğ-
neyerek gittiler, yaşayan ölü olmayı
seçtiler... Biz yolumuza, kavgamıza
devam edeceğiz ve şehitlerimizin
hesabı, halkımızın ve vatanımızın
kurtuluşu için savaşı büyüteceğiz.
Emperyalist haydutlardan, onların
işbirlikçilerinden tüm dünya halk-
larının hesabını soracağız ve mut-
laka zafere, devrime kavuşacağız.
O mutlu günde biz de tüm şehitle-
rimiz de orada olacak, zafer hala-
yına katılacağız elbette. Bu bir
veda değil elbette, aksine bir ka-
vuşma, bir merhabadır tüm canla-
rımıza. 

Son olarak Partime, yoldaşla-
rıma, halkıma sonsuz sevgilerimi ve
selamlarımı sunuyorum. Partimizin
kuruluşunu kutluyor, yoldaşlarımı,
şehitlerimizi sevgi ve bağlılıkla se-
lamlıyorum. Adaleti sağlayacak, zaferi
biz kazanacağız...

Berkin'in Hesabını Sorduk
Soracağız!

Şehitlerimizin Hesabını Sorduk,
Soracağız!

Kızıldere Son Değil Savaş Sürüyor!

Yaşasın Önderimiz
Dursun KARATAŞ!

Yaşasın Devrimci Halk
Kurtuluş Partisi-Cephesi!

Bahtiyar Doğruyol

Bahtiyar Doğruyol: Partime

Adliye'deki adalet eyleminin ardından Bursa'nın
İnegöl İlçesi’nde, M.E.G isimli halktan bir kişi, halk
kurtuluş savaşçısı Şafak Yayla hakkında yazdığı mesajlar
nedeniyle tutuklandı. 

"Şafak Yayla hakkında sosyal medyada övücü pay-
laşımlarda bulunduğu" iddiasıyla Huzur Mahallesi'ndeki
evi basılarak gözaltına alınan M.E.G, adliyeye sevk
edilerek, "suçu ve suçluyu övme" suçundan tutuklandı.

AKP faşizmi, düzenini sarsan her türlü gelişme kar-

şısında saldırgan davranıyor. Adalet eylemi, halkın

içinde yerini bulmuştur. Devlet ne kadar saldırırsa

saldırsın, ne kadar halkı yasaklarla boğmaya çalışırsa

çalışsın kazanamayacaktır. "Halkın Adaleti" kavramı,

devletin mahkemelerinin vermediği adaleti sağlayacaktır.

Gerçek adalet, halkın adaletidir...

HALKIN ADALETİ TÜM BASKI VE YASAĞA RAĞMEN 
HALKIN İÇİNDEKİ YERİNİ BULACAKTIR
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Merhaba;

Öncelikle bana bu sorumluluğu
ve görevi verdiğiniz için çok te-
şekkür ederim. Beni çok mutlu et-
tiniz... Uzun süredir talebim vardı
ancak bu talebimin niteliğini ve
önemini bilimsel temellere oturtu-
şum tahliyem sonrası olmuştur.
Özellikle tecriti görmem ve özel
olarak da Hasan Selim abimizin
hapishane yaşamına ve örgütlülü-
ğümüze dair söyledikleri ve tahliyesi
sonrası kararlılığı ve an an onu göz-
leme şansı bulmam, kendi talebimin
önemini kavramama sebep oldu.

Savaşmak istiyorum... Her za-
man partime ve yoldaşlarıma ve
de halkımıza daha fazlasını vermeye
çalıştım... Çok inat ettiğim de oldu,
sizleri çok kızdırdığım da oldu,
kendime kızdığım da oldu ama
hiçbirisi benim partiye olan güvenimi
ve mücadeleye olan inancımı etkile-
medi... Çok kısa süreler içinde ihanet
edenleri de gördüm, kahramanlaşan-
ları da; bırakanları da gördüm, mü-
cadeleye dolu dizgin atılanları da...
Mücadele gerçekliği içinde bedel
ödemenin  olduğunu ve birilerinin
canlarını da bu bedel içine koyarak
savaşmaları gerektiğini de kavrattı
bu hareket bana...

Benim yaşamım çok sıradışı veya

yoksulluklar içinde geçmedi.. Ama

her yoksul aile yaşamı gibiydi yaşa-

mım... Her aile gibiydi ailem, her

düzen insanı gibiydim. Ne bir eksik,

ne bir fazla idi. Ama hareket beni

yeniden yarattı diyebilirim. Yaşamıma

anlam kattı, gerçek anlamda yaşamayı

öğretti... Tertemiz bir yaşamın olması

gerektiğini ve yaşanabileceğini gös-

terdi. Her çıkmaza girdiğimde yoldaş

gülüşü, sohbeti oldunuz ve yol
gösteren oldunuz. Beni gerçek an-
lamda şekillendiren partim olmuş-
tur. Ailemden daha çok düşünen
ve her şeyim oldunuz... Kirli olan
düzen içinde temiz kalmanın müm-
kün olduğunu öğrettiniz. En güzel
anlarımı, en güzel duyguları, en
güzel ilişkileri sizinle yaşadım.

Öğrendiklerimi yani öğrettik-
lerinizi şehitlerimiz ve halkımız
üzerine yemin ederek hayata uy-
gulama zamanımız geldi ve alnı-
mızın akıyla gerçekleştireceğimize
yemin ediyoruz, ediyorum.

Vasiyetim; Gazi mezarlığına
gömülmektir... Benim memleketim
nefes aldığım ve mücadele içinde
olduğum her vatan toprağıdır an-
cak şehitlerimize yakın olmak is-
tiyorum, dayımıza yakın olmak

istiyorum, yoldaşlarımın zahmet çek-
meden ulaşabilecekleri bir yerde ol-
mak istiyorum. Ailemi bu konuda
.... isimli yoldaşımın ikna edebile-
ceğini düşünüyorum.. 

Sizleri çok seviyorum, son nefe-
sime kadar hep yüreğimde ve bilin-
cimde siz olacaksınız...

Saygı ve sevgilerimle...

Şafak Yayla

Şafak Yayla: Partime

20 Nisan tarihinde, Muğla'da Dev-
Genç'liler  Kızıldere, Erenköy ve Çif-
tehavuzlar direnişi sonucunda şehit
düşerek ölümsüzleşen Mahirler’i, Si-
nanlar’ı, Sabolar’ı mum ışıklarıyla bir
kez daha uğurladı. 30 Mart-17 Nisan
şehitleri ve tüm devrim şehitleri için
bir dakikalık saygı duruşunun ardından
devrim şehitlerinin yaşamlarını ve 30
Mart - 17 Nisan katliamlarını konu
alan yazılar okundu. Devrimci Halk
Kurtuluş Partisi’nin 2006 yılındaki Kı-

zıldere’ye ilişkin basın bülteninin okun-
masının ardından, Sinan Kukul’un
‘Kadife Tenli Zamanlara’ isimli şiiri
okundu. Kızıldere ile ilgili bel-
geseller ile Çiftehavuzlar ve
Erenköy direnişinin çatışma vi-
deoları izlendikten sonra yarım
saat katliamlar üzerine sohbet
edildi. Anma Grup Yorum ve
Grup Ekin’den türkülerin söy-
lenmesinin ardından sonlandı-
rıldı.
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Şehitlerimiz Bizlere Işık Olmaya, 

Umut Olmaya Devam Ediyorlar!



Şafak'ın ziyaretine yola çıktık.
İstanbul Okmeydanı'nda toplanma
yeri olan Sibel Yalçın Parkı'na yapılan
polis saldırısı dışında yol boyunca
bir engelle karşılaşmadık. 

Ancak köy girişi jandarma sorum-
luluk bölge sınırında hem jandarma
hem polis ekiplerinin çevirmesi ile
karşılaştık. Bizi köye sokmadı polis,
"aile de sizi istemiyor zaten" dediler. 

Aile ile görüşeceğimizi söyledik,
aile burada dediler. Ancak basına
yaklaşmak istemedikleri için uzakta
duruyorlardı. 

200 metre ileride bir yerde araba
içinde bekliyorlardı. Jandarma ve
polis vardı yine etraflarında, aileye
baskı uyguluyorlardı.

Aileyle konuştuktan sonra arka-
daşların yanına döndük. Uzun zaman
pazarlıklar sürdü. Polis bizi geri dön-
meye ikna etmeye çalıştı. Arkadaşlar
“dönmeyiz arabalardan da çıkma-
yız” dediler. 

Bir zaman sonra da otobüslerden
çıkıp oturma eylemine başlayınca
gözaltına aldılar. 

Köylü Değil, 
Taşıma Faşistlerdi!

Orada bekleyen sivillerin kim ol-
duğunu bilmiyorduk ama tahmin edi-
yorduk. Bugüne kadar hep böyle du-
rumlarda faşistleri sağdan soldan top-
luyorlardı. Bütün linç saldırıları böyle
olmuştu. Burada da sonra öğrendik
ki yine aynı şeyi polis yapmıştı.

Orada bekleyen kamyondaki "in-
sanlar" bizim için bekletilmekte olan
duyarlı vatandaş rolündeki faşistler-
miş. Bir de gerilerde toplanmalar ol-
duğunu gördük. Ancak köyün giri-
şinde bize yönelik bir hareket olmadı. 

Ancak biz emniyete girdikten kısa
süre sonra emniyetin yanında bulunan

üst geçide yığılmaya
başladılar. 

Arkadaşlar nezarete
götürülmüşlerdi yalnız
bir kısmını hastaneye
götürmek üzere bir oto-
büste tutuyorlardı saldırı
başladığında. Sonrasında
ise içeri götürdüler. Ben
de hemen girişteki camlı
bölmede durdum. Olan-
ları izledim. Ancak ka-
ranlık yüzünden çekti-
ğim fotoğraflar iyi çık-
mıyordu. 

Sarhoş, Ayyaş
Kim Varsa,
Tüm Faşistleri
Ellerinde İçki Şişeleriyle
Oraya Toplamışlardı!

Toplananlar alkollüydü. Sürekli
telefonlarla konuşuyorlardı. Bir el-
lerinde içki şişesi taşıyanlar vardı.
Sonra büyük bir Türk bayrağı getirip
sallandırdılar. İstiklal marşı okudular...
Üşüdüler ateş yaktılar. Maçtaymış
gibi slogan atıyorlardı. Sonradan öğ-
rendiğimiz kadarı ile zaten o gün
maç kaybetmiş Giresunspor taraf-
tarları varmış aralarında. 

Berkin Elvan'a küfür eden slo-
ganlar attılar. "Ya Allah bismillah
Allahu ekber" sloganı attılar. Yine
burası Giresun burdan çıkış yok...
gibi bildik höykürmeler...

Polis güya ikna etmeye çalışır gö-
rünmeye çalışıyordu ki... Bize anında
saldıran polis faşistlere gaz ya da copla
müdahale etmeyi nedense akıl etmiyor,
gerek görmüyorlardı. Tabi kendi taşı-
dıkları, oraya getirdiği polisin ünifor-
masız hali sayılırdı şunun şurasında...

“Duyarlı Vatandaş” Değil
Tescilli Faşistler!

Sonra sabaha karşı grubu karşı
kaldırıma aldılar. 

Daha sonra oraya gelen demokrat
bir avukat, bu grubun; "Kendilerine
Topal Osman’ın torunları" dediğini
ve polisin bile bunlardan çekindiğini
daha önce de HDP'ye yönelik bir
saldırıda kullanıldıklarını söyledi. 

Daha sonra gözaltıları şehir dı-
şında serbest bırakacaklarını söyle-
diler. 

Arkadaşlar da bu arada daha küçük
bir grup ile tekrar köye girme kararı
almışlardı. 

Samsun çıkışına kadar sürekli ta-
kip ettiler bizi. Daha sonra Ankara’ya
Bahtiyar'ı ziyarete gittik. Ardından
arkadaşlar küçük bir ekiple yeniden
Şafak'ı ziyarete gittiler. 

Bizim orada beklememiz, Şafak'ı
ziyaret etmekte ısrarlı davranmamız
aileyi de etkilemişti. 
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Giresun’da Şehidimizin Mezar Ziyaretinde
Bize Saldıran ‘Duyarlı Vatandaş’ları 

Linçlerden Çok İyi Tanıyoruz!
POLİS; HER ZAMANKİ GİBİ KAMYONLA SARHOŞ, AYYAŞ

NE KADAR FAŞİST VARSA ORAYA TOPLAMIŞTI...



Bülent Arınç, Almanya'da
Cephe'nin adalet savaşçılarının
adliye eylemi sonrasında yap-
tığı açıklamada şunları söyle-
mişti:

"Bunlarla emniyet güçlerimiz,
istihbaratımız bütün güçleriyle
mücadele ediyorlar. Ancak 15
milyonluk İstanbul’da kimin ne-
rede, ne zaman, ne yapacağını
kestirebilmek de takdir edersiniz
kolay değil. Kılıktan kılığa gi-
rebiliyorlar. Düşünün üzerlerinde
avukatlık cübbesini giyip silah
taşıyabilecek noktaya gelmişler.
Bu adliye ki, günde 60 bine yakın insan
girip çıkıyor, Avrupa’nın en büyük ad-

liyesi. Bu kadar büyük adliye yapmakla

iyi mi ettik, diye şimdi de düşünmek

lazım. Eskiden adliyeler farklı farklı
semtlerdeydi. Şimdi bir kolaylık olsun
belki de çalışma şartlarını daha da iyi-
leştirelim diye Kartal tarafında bir tane,
bu tarafta Çağlayan’da büyük adliyeler
yaptık. Ama bine yakın hakim ve savcı
çalışıyor, mahkemeler var, buralara davalı,
davacı giren, hatta işini takip eden 30

binle 60 bin arasında değişen bir sirkü-
lasyon var. Hangi güvenlik görevlisi,
hangi özel görevli bütün dikkatini bu
kişiler üzerinde toplayabilir. Şüphesiz
çok dikkatli olmalıyız."

Evet şimdi sormak gerekiyor... Ne
yapabilirsiniz, nereye kadar dikkat ede-
bilirsiniz? Ne yapacaksınız tüm halkı
terörist ilan edip, tüm halkı mı aramadan
geçireceksiniz?

Sokakları yasakladınız ne oldu? O
sokaklarda yine sizi bulduk... 

Meydanları yasakladınız ne oldu?
O meydanlarda, yine sizi bulduk...

Sarayları yasakladınız ne oldu? O
saraylarda yine sizi bulduk...

Nereye giderseniz gidin, nereyi ya-
saklarsanız yasaklayın... Halkın adale-
tinden kaçamazsınız... Halkın adaleti
eninde sonunda sizi bulacaktır.

Halkın Adaleti; Halkın 
Elleriyle Gelen Adalettir!

60 bine yakın insanın girip çıktığı
bir adliye... Ne yapabilirsiniz bu du-
rumda? Hangi kapıyı, ne şekilde de-
netleyebilirsiniz? Halka adliyeleri ka-
patabilir misiniz?

Kapatamazsınız... Ne avukatsız, ne
halksız sizin mahkemeleriniz, adliyele-
riniz hiçtir... Çünkü adliye saraylarınız
asıl olarak halka zulmünüzü meşrulaş-
tırmak, burjuvazinin malını-mülkünü-
düzenini korumak içindir... Bu yüzden
burjuvazi değil halk vardır... 

Halk; avukatlar, savcılar, hakimler
ve adliye saraylarınızda çalışan emek-
çiler ve de tabii ki sivili, resmisi, özeli,
devlete bağlı polisiniz... 

Yani halk olmadan adliye saraylarınız
bir işe yaramaz... O zaman bizim de
adliyelerinize girmemizi engelleyemez-
siniz.

ÇÜNKÜ BİZ; HALKIZ! HALKIN
ADALETİ; HALKIN YARATICILI-
ĞIYLA ÖRÜLMÜŞ, ÖFKESİYLE,
ACISIYLA, AÇLIĞIYLA BİLENMİŞ-
TİR!

Düzen; halkın emeğini yani alınterini
sömürür, halkın acılarından yani göz-
yaşlarından beslenir, halkın ve biz dev-
rimcilerin kanını akıtmak konusunda ise
pervasızdır. Hele ki konu kendi çıkarları,
karları söz konusu olduğunda yüzer yüzer
bizi toprağın altına gömmekte, diri diri

yakmakta üstlerine yoktur... Hem
öldürüp,  hem de "güzel öldü-
ler" diyebilirler. 

İşte açlıkla, işsizlikle, yoz-
laşmayla, zulümle yarattığınız
bu tabloda, tabii halk da değer-
lerini, emeğini, geleceğini ko-
rumak için nasıl elinden geleni
yapıyorsa, bizim de elimizden
ne geliyorsa yapmamızı engel-
leyemezsiniz. Asgari ücretin açlık
seviyesinde olduğu ülkemizde
halk nasıl yaratıcılığını kullanıp
yaşamaya çalışıyorsa, bizim de
bu halkın en önündekiler, en

onurlu damarı olarak halkın yaratıcılığını
devrimci yaratıcılığımızla büyütmemizi,
bütünleştirmemizi engelleyemezsiniz. 

"Kılıktan kılığa" elbette girebiliriz.
Çünkü, “kılıktan kılığa” olan halktır...

Halk; boyacıdır, kapıcıdır, kuafördür,
kasaptır, hemşiredir, memurdur, işçidir,
taksicidir, avukattır, doktordur, köylüdür,
mühendistir, öğrencidir...

Yani halk on milyonlardır... 
Milyonların beyni ve yüreğini bir-

leştirdiğinde oluşacak yaratıcılığın
önüne geçemezsiniz... 

Arşa da çıksanız, yerin dibine de
girseniz... Tüm bilimi seferber etseniz,
nefes alışları bile yasaklasanız... Yok
yapamazsınız... Örgütlü ve silahlanmış
halkın önünde hiçbir güvenliğiniz, hiçbir
teknolojiniz işe yaramaz.. 

Bu yüzden çok mu büyük yaptık
adliye sarayını diye değil, güvenlik zaa-
fiyeti mi var, diye değil, ne kadar zulm
ettik ki, bu halk adliyelerde bizi buluyor,
saraylarımızın kapılarına dayanıyor diye
düşünün... Halk ekmeğe, adalete, özgür-
lüğe açken; Cephe'nin adalet savaşçıları
da ensenizde bitmeye, size bulunduğunuz
her yeri dar etmeye devam edecek!

Zulmetmekten, alın terimizi sömür-
mekten vazgeçin!

Adalet istiyoruz, hakkımız olanı is-
tiyoruz!

Ya verin, ya da olacakları siz düşü-
nün!
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60 BİN KİŞİNİN GİRİP ÇIKTIĞI ADLİYE SARAYLARINIZDA UNUTMAYIN

HER AN YİNE O 60 BİN KİŞİDEN BİRİ OLUP KARŞINIZA ÇIKABİLİRİZ!

GÜVENLİK ÖNLEMLERİNİZİ DÜŞÜNMEYİN,
ZULMETMEKTEN VAZGEÇİN!



1- “Terör ile hak ve adalet, im-
kânsıza yakın zordur. O an terör,
yandaşlarının öfkesine ilaç gibi ge-
lebilir ama mesela Berkin davasına
zarar verir. Bugüne kadar davalarda
büyük bir kitlesel dayanışma, toplumu
aydınlatma, örtbas edilen delilleri
ve olguları ortaya çıkarma, mahke-
meyi adalete ve hukuka çağırma,
gerçekleri kabul ettirme biçiminde
sürdürülen büyük toplumsal daya-
nışma, terörün baskısı ve gölgesi al-
tında kalacak. Üstüne üstlük bu ikti-
dar fıtratına uygun olarak baskısını
arttıracak.

Adliye cinayeti, baskıyı tırman-
dırmanın güçlü bir bahanesi olarak
yaratılmış görünüyor.” (Orhan Bur-
salı, Cumhuriyet, 02.04.2015)

- Bursalı, aslında bir mantık çer-
çevesinde sıralıyor olayları. Adaletin
peşinden koşulduğunu anlatıyor ama
vardığı sonuç yanlış. Adaletin ve hu-
kukun olmadığı yerde ne yapmamızı
istiyor Bursalı? Adaletin olmadığı
itirafı başlı başına mücadele çağrısıdır
zaten. Adalet yoksa, baskı var de-
mektir. Bu mantık, Hitler faşizmine
karşı direnmemeyi meşrulaştırır. Di-
renmeden fırınlarda yanmayı kabul
etmek gerekir; öyle ya faşizm daha
kötüsünü yapabilir. Bursalı ne ken-
disini, ne de halkı kandırmalıdır. Fa-
şizmi durdurmak istiyorsan, sessiz
kalıp geçiştiremezsin. Sen onu yok
sayabilirsin ama tek gerçek var ki
faşizmin fıtratında katliam, kan ve
gözyaşı vardır. Faşizmin eline özel
bir bahane vermeye gerek yoktur. O
bahanesini, kapitalizmin krizlerinde
bulur. 

2- "Yine bir gündüz vakti adliye
basıp savcı öldüren iki terörist; daha
önce gözaltına alınmasına rağmen,
o birimlerde çalışan polisler tarafın-

dan yüzü maskeli olduğu hâlde tanı-
nıyor olmasına rağmen, polisin kont-
rolünden kurtulup adliyede eylem ya-
pıyorsa o zaman ya devlet çökmüştür
ya da o eyleme göz yumulmuştur."

"Türkiye’de bilinen örgütler nor-
malde güvenlik kuvvetleri tarafından
sıkı takip edilir. Bu yüzden DHKP-C
gibi örgütler daha eylem yapmadan
sıklıkla yakalanır ve eylemleri önlenir.
Ola ki elden kaçtı ve bir eylem yap-
tıysa o eylemci ve eylemi yapanlar
en fazla bir hafta içinde yakalanır.
Çünkü polis ve istihbarat muhtemel
eylemcileri zaten takip edip kontrol
ediyordur. Eğer bir eylemci eylem
yaptıktan sonra bir hafta içinde ya-
kalanamadıysa devlet istemediği için
yakalanamamıştır, ya da devlet çök-
tüğü için yakalanamamıştır. Son za-
manlardaki durum bana ikinci ihti-
malin daha yüksek olduğunu düşün-
dürmeye başladı. İstanbul’daki gü-
venlik zaafı devletin çöktüğünün en
belirgin göstergesi…" (Emre Uslu,
Taraf, 02.04.2015)

- Emre Uslu bile bile kendilerinin
tarihini, polislerin tarihini de çarpı-
tıyor. Sanki her eylem sonrası eylemi
yapanlar yakalanmış gibi anlatıyor.
Bu zavallı teorinin ispatı da şu: Zaten
bu insanlar polisin takibi altındalar.
Nedense takip altındaki bu insanlar
250 bin polisin sevk ve idare edildiği
Emniyet Genel Müdürlüğü’ne roket
atıyor. Adalet Bakanlığını bombalıyor.
AKP Genel Merkezini lav silahıyla
vuruyor. Savcıyı rehin alıyor. Ame-
rikan elçiliğine feda eylemi yapıyor.

Daha da geçmişe gidelim. Senin
gibi çok bilmiş MİT’çi, istihbaratçı
bozuntusu Hiram Abas’ı cezalandı-
rıyor. Sayısız işkenceci katilden hesap
soruyor. Kürdistan kasabı Hulusi Sa-
yın, Temel Cingöz gibi generalleri

cezalandırıyor.

45 yıllık tarih boyunca saymakla
bitmeyecek kadar çok sayıdaki ey-
lemin  hepsi de polis takibindeki mi-
litanlar tarafından yapıldı, öyle mi? 

Emre Uslu insanların zekasına
hakaret ediyor.

Devrimci eylem savaşın bir par-
çasıdır. Tutsak düşmek de olur, şe-
hitlik de... Biz askeri olarak kayıpları,
tutsaklıkları, şehitlikleri bu savaşın
bir parçası olarak kabul ederiz. Her
defasında ders çıkarırız...

Sen komplocu polis beyninle söy-
lediğin yalanlar arasında bile tutarlılık
sağlayamıyorsun.

Bir saniye için de olsa Uslu’nun
iki şıktan oluşan teorisine göre dü-
şünelim... Bir de önümüze 45 yıllık
tarihimizi koyalım ve bu zavallı teo-
riyle birlikte bakalım. Sonuç orta-
dadır: 45 yıldır çürüyen, çöken bir
devlet acuzesi duruyor orta yerde...

Adalet için, bağımsızlık için ya-
pılan eylemleri kendi it dalaşınıza
malzeme olarak kullanmayın. Us-
lu’nun "müthiş" emniyet amirleri
kendi dönemlerinde devrimci eylem-
leri ne kadar engelleyebildilerse şim-
dinin katil polisleri de o kadar en-
gelleyebiliyor...

3- “Haberlere göre Kiraz, çok
yakın bir tarihte üstlendiği Berkin
Elvan dosyasında ilerleme kaydedil-
mesini sağlayan tek savcı idi. DHKP-
C, Alevi gençler arasında bir tabana
sahip. Adına eylem yapılan Berkin
Elvan da, Alevi idi. Öldürülen savcı
Kiraz, İmam- Hatip mezunu. Haber
kanallarında naklen yayınlanan, Çağ-
layan Adliyesi’nden Eyüp Camii’ne
uzanan cenaze töreni de, “şehitlik”
başta olmak üzere dinî motifleri vur-
gulayan çağrışımlarla doluydu.

Çağlayan Adliyesi’ndeki Rehine Eylemine İlişkin 
Basında Çıkan Çarpıtma Haberlere  Cevap -2-

ADALET GÜNEŞ GİBİDİR 

GİRDİĞİ YERİ AYDINLATIR
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Kiraz ve Berkin Elvan, toplumca
kendilerini çerçeveleyen kimliklere
hapsedilerek, toplumsal kutuplaşmaya
alet edilmiş oldular. Birinin yaşamı,
birinin de anısı kurban edildi.”(Sezin
Öney, Taraf, 02.05.2015)

Nasıl bir ilerleme kaydetmişti
söyler misiniz? Dava açılmış da
bizim haberimiz mi yok? Alevi-Sünni
çatışmasına nereden ve nasıl ulaştınız?
Berkin Alevi’ydi diye düşüneceğinize,
Berkin 14 yaşında bir çocuktu diye
düşünseniz, biraz daha basit bir dü-
şünce şekli olmaz mı? Eylem sıra-
sında Alevilikle ilgili tek bir şey
yoktur. Eylemi yapan savaşçıların
dini inançlarını bile bilmiyorsunuz.

Bu tür saçma sapan teorilerin pe-
şine düşüyorsunuz çünkü gerçek o
kadar çıplak ki, siz de korkuyorsunuz.
Halk, adaleti devrimcilerin elinden
bekleyecek, düzene başkaldıracak
diye korkuyorsunuz. Düzeniniz bo-
zulacak diye korkuyorsunuz. Kor-
kunun ecele faydası yok.

4- "DHKP-C, Avrupa Gladio'sun
üretimi bir örgüt... Ve Türkiye kanlı
bir olayı daha yaşadı. Siz siz olun

İstanbul'daki eylemi DHKP-C'nin sı-
radan bir eylemi olarak görmeyin.
Seçim öncesi büyük eylemler için
düğmeye basıldı." (Abdülkadir Selvi,
Yeni Şafak, 01.04.2015)

- Devrimciler, halk düşmanlarını
cezalandıracaklarını hiç inkar etme-
mişlerdir. Cunta sonrası Devrimci-
Sol Ana Davası’nda, yargılanan değil,
yargılayan konumundaki devrimciler
SUÇLULAR listesini yayınlamıştır.
Cunta mahkemelerinde okumuşlardır,
kimleri halkın adaletiyle cezalandı-
racaklarını. Sadece zamanı ve nasıl
olacağı belli değildir. Bundan sonrası
için de bu geçerlidir. Gladio bağlantısı
istiyorsanız, Amerikan uşağı AKP’nin
kirli ilişkilerine bakın. 

5- "Totaliter örgütlerin, IŞİD türü
yapıların, tarikatların 'çaldığı' genç-
lerden bahsediyorum. Arthur Koest-
ler'in 'komünist müritler' deyimi, bir-
birine zıt sanılan uçlardaki militan-
ların aslında aynı hastalıklı psiko-
lojiye kapıldıklarını göstermek ba-
kımından önemlidir.

Hitler uğruna coşkuyla, şevkle
canını feda eden genç Nazi ile ölürken

coşkuyla 'Yaşasın Stalin' diye haykıran
genç Bolşevik, aynı kara büyünün
müritleriydi. Tekbir getirerek adam
öldüren IŞİD katilleri de böyle.

Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın
katilleri 1970'lerden beri bilinen bir
terör örgütü tarafından 'çalınmış'
gençlerdir. Hele biri, hukuk öğren-
cisi!

Savcı katili bir hukuk öğrencisi!"
(Taha Akyol, Hürriyet, 03.04.2015)

-  Taha Akyol, kasıtlı olarak bilinç
bulanıklığı yaratmak istiyor. Dev-
rimcilerle halk düşmanlarını birbirine
karıştırarak, ikisi de aynı yerden bes-
leniyor diyor. Hitler faşizmi ile, fa-
şizmi Berlin kapılarına kadar, inine
kadar kovalayan sosyalistleri eş değer
tutuyor. Kapitalizm ile sosyalizm
arasındaki fark, birisinin burjuvazinin,
diğerinin proleteryanın iktidarı ol-
masıdır. Yani halk ile bir avuç asalak
arasındaki kavgada iki tarafı birbirine
karıştıramazsınız. Bilinçli olarak ka-
rıştırıyorsanız eğer, Akyol gibi tescilli
bir faşistsiniz demektir.

Halkın Hukuk Bürosu Afyonka-
rahisar Barosu’na kayıtlı Umut Kılıç'ın
tutuklanmasıyla ilgili 23 Nisan'da bir
açıklama yaptı. Açıklamada: "Avukat
Umut Kılıç Afyonkarahisar Barosu’na
kayıtlı bir avukat. Hâkimlik-savcılık
için düzenlenen yazılı sınavda başarılı
oldu ve Ankara’da “Adalet” Bakanlı-
ğı’nda mülakata katıldı, tutuklandı ve
şu an hapishanede. Adalet yok! Hukuk
dediğiniz devletin yönetme aracıdır!
Faşizmin yasaları kendisi içindir. Bas-
kıyla, zulmederek, katliamlar yaparak
varlığını sürdüren, bütün kurumlarını
halka karşı kullanan bir sistem var.
AKP faşizmi adliyelerde, karakollarda,
okullarda, sokakta yani her yerde türlü
biçimlerde halka saldırıyor. Kendi ya-
salarına dahi uymuyor. Meslektaşımız
bu gerçeği dillendirdiği için hakkında
tutanak tutuldu ve ‘cumhurbaşkanına

ve kamu görevlilerine hakaret’ ettiği
gerekçesiyle tutuklandı. ABD
işbirlikçisi, halk düşmanı
AKP ve bu çarkın dişlisi
olmayı görev edinmiş
yargı görevlileri; yalan
mı? ‘Hırsız, katil
AKP’ sloganı atanlar
tutuklandı. Şimdi de
bir avukat Erdoğan’a
faşist dediği için tu-
tuklanıyor. AKP’nin
hukuku böyle işliyor,
yargı sistemi Tayyip Er-
doğan’ın talimatına göre
çalışıyor. Hakaret iddiası ile
bir avukat tutuklanıyor, ama katil
polisler görevlerine devam ediyor,
ödül alıyorlar. Berkin’in, Medeni Yıl-
dırım’ın, Ahmet Atakan’ın,  Robos-
ki’deki 34 insanımızın ve katledilen

nice canlarımızın katilleri gizleniyor,
korunuyor, Abdullah Cö-

mert’in katili tutuksuz yar-
gılanıyor. Baskınlar, göz-

altılar, işkenceler, tu-
tuklamalar artarak de-
vam ediyor. Konser-
ler yasaklanıyor,
meydanlar yasakla-
nıyor. Bu faşizm de-
ğildir de nedir? Ya-

sama, yürütme ve yar-
gının ayrı olduğu, ba-

ğımsız olduğu koca bir
yalandır. Meslektaşımızın

tutukluluğuna itiraz edildi ve
bu başvuru Ankara 5. Sulh Ceza

Hâkimliği tarafından reddedildi. Peki,
ne yapacağız? Meslektaşımızın yanında
olacağız, Adalet mücadelemize devam
edeceğiz" denildi.

Avukat Umut Kılıç da “Hakaret”ten Tutuklandı!
Kurumsallaşmış Faşizmde Hiçbir Şey Sürpriz Değildir!
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Bu halk, bu vatan bizim! Anado-
lu’nun dört bucağı biz kokar. Kibele
elleriyle bereket taşır çocuklarına.
Dağları, denizleri, ovaları yeşile, havası
maviye, buluta keser. Bu halk, bu
vatan bizim diyorsak bir sebebi var.
Bir bildiğimiz var, ona güveniriz. Bir
tek ona güveniriz. Türkü, Kürdü, Arabı,
Çerkesi, Lazı, Çingenesi, Gürcüsüyle,
Rumuyla ve Alevisi, Sünnisi ile hal-
kımıza güveniriz. O büyük güvenle
konuşuyoruz, o büyük güvenle…

Eceli gelen köpek misali faşist
AKP devrimcilere meydanlara, so-
kaklara çıkmayı yasaklamış. Güvenlik
için susalım diye. Bir bakanı, mil-
letvekili meydanlara çıkamazlar, so-
kakta tek başına gezemezler. Koruma
ordusu eşliğinde, zırhlı araçlar eşli-
ğinde, trafiği kapatarak karşıdan kar-
şıya geçtik diye şov yaparlar. Bizim
gibi mesela elini kolunu sallaya sal-
laya Dolmabahçe Sarayı’na gide-
mezler. Günden, güneşten, aydınlıktan
korkarlar, karanlığı severler. İki çevik
otobüsü, yedi sekiz akrep, iki  toma
olmadan kendilerini güvende hisse-
demez bakan, amir takımı, cüretle-
nemezler mesela.

Tarihler boyunca hanlarına, saray-
larına, boylarına, soylarına paraya da-
yanır ilişkileri. Yeri gelince taht kav-
gaları için babanın oğulu, kardeşin
kardeşi nasıl boğdurduğunu İstanbul’un
saray zindanları anlatır hala. Olup
olan bütün kavgaları, egemenlikleri
sürsün diyedir. Tarihler boyunca olup
olan ne vakit halk ayaklanmaya başladı
saraylıları bir korku sarar, sarası tutmuş
gibi kriz geçirirler. “Ayakların baş
olduğu nerede görülmüştür” diye
höykürürken daha kızıl bayraklarıyla
bir nehir gibi akarak meydanları, o
meydanı doldurduğu zaman bilinir
gözümüzün içine baka baka yalan
söylediği. Meydanları halka biz açtık
diye yalan söylerler. Saray takımı böy-
ledir, yalan söylemek adetleri, halktan

korkmak saltanatlarının gereğidir.
Ayaklarının altındaki topraktan ne za-
man uğultu yükselir ve GAYRIK YE-
TER! Vakti eriştiğinde işte!

İşte o vakit halk konuşur. Saraylının
fermanı, yasası, bugünkü iç güvenlik
paketi diye tutturduklarının esası halk
korkusunun büyüklüğüne dayanır. Oysa
o vakit eriştiğinde halkın tarihi konuşur.
İşte o vakit Baba İshak konuşur, Sel-
çuklu’nun canı tatlıdır. Keyhüsrev paşa
çareyi kaçmakta bulur. Yengi ve yenilgi
sürer. Yengide olduğu gibi yenilgi
içinde dahi Babai ayaklanması umut
saklar yarına, bugünlere.

O yarının ışığı İznik, İzmir, Aydın
illerinde yanar tutuşturur dört bir
yanı, Şeyh Bedreddin öncülüğünde
hakikat şekillenir. “Yarin yanağından

gayri her yerde, her şeyde, hep be-

raber” demenin düzeni kurulur. Va-
kitsiz mi vakitsiz, göğ ekin mi göğ
ekin. Fakat Aydın-Ortaklar… bin altı
yüz yıl oldu hala hakça, eşitçe, ortakça
bir düzenin kurulacağını anlatır. Kı-
lıçlar boyunlara indikçe birer birer
“İriş Dede Sultan”dan başka söz
çıkmaz, Serez’in esnaf  çarşısında
mağlup olmanın  mührünü basan ta-
rihimizden güç alırız…

Toroslardan yukarı Kütahya, Ço-
rum, Yozgat yöresi ağır vergiler al-
tında iniler iken kimi zaman Şah
Kulu, kimi zaman Celali, Kalende-
roğlu, Pir Sultan Abdal, Köroğlu olur
düşer yoksul halkın önüne. Osman-
lı’nın canını alır; can verir... Ağada
beyde komaz öcünü. Dememiz o ki,
biz bu halkın  çocuklarıyız. Ege de

Atçalı Kel Mehmet Efe’nin etrafında
dirlik düzen kurulur. Sonra şehirler
bir bir  Trabzon, Gümüşhane, Tarsus,
Adana, Konya, Afyon civarı Sivas,
Erzurum, Dersim ayaklanır. Ayaklanır
Anadolu dört bucağı toprak dayanmaz
işgal çizmesinin  altında ezilmeyi.

Yedi düvele meydan okur, kurtuluş
kavgasıdır. Sonra sonra bu kavganın
adı  “Mahir Hüseyin Ulaş” olur…
Ve devamında  “Cunta 45 Milyon
Halkı Teslim Alamaz” diyen Da-
yımız  düşer önümüze, buzkıran olur.
Dünyada esen emperyalist rüzgar
karşısında eğilip bükülmeden umudun
adı olur. Bizim tarihimiz hep mey-
danlarda, hep sokaklarda yazıldı ka-
nımızla. O yüzden saray yasalarınız
sökmez meydanları zapt edenlere. 

İşte böyle büyük bir güvenle deriz
ki sana ey Osmanlı’nın soyu, Ame-
rikan bozuntusu!

Bu sokaklar, bu meydanlar bizim.
Meydanları yasak edemezsin. O mey-
danların bedeli ödendi. Hiçbir ferman
kar etmedi. Darağacında kendi ipini
çeken, katline fermana mührünü ba-
san, “biz buraya dönmeye değil,
ölmeye geldik” diyen yiğitlere kurşun
neylesin, dört duvar içinde teslim
olmayan, ölümü tam 122 kez yere
çalan, alevleri kuşananlara ölüm ney-
lesin.

Bu vatan, bu halk bizim, sözünü
beynimizle, yüreğimizle binlerce yıl-
lık Anadolu tarihimizle söyleriz. Bu
vatanı ölecek kadar sevdiğimizden
senin yasaların kar etmez. Ölümü
göze almışa yasan neylesin…

Meydanları, Sokakları

Halka Yasaklayamazsınız!



Merhaba sevgili devrimci okul
köşesi okurları… Bu hafta görünür
olanı belirleyen bir konuyu “ideolo-
jik propaganda”yı emperyalizmin ve
faşizmin nasıl kullandığını konuşup
tartışacağız. 

Bizler devrimciyiz. Devrimci saf-
larda örgütlendik ve bu örgüt-
lenmeyi büyütmeye, savaşı halk-
laştırmaya, halkı savaştırmaya
çalışıyoruz. Bu mücadeleyi, di-
yebiliriz ki, en zor koşullarda ve-
riyoruz.

Birincisi; ülkemizde hatta dün-
yada emperyalizme karşı direnen
savaşan tek Marksist-Leninist gü-
cüz. 

İkincisi; kapitalizm kendin-
den önceki sınıflı toplumlardan
daha fazla ideolojik mücadele
vermek zorunda olduğu için, bu
saldırıya çok daha fazla kafa yo-
rar. 

Tek güç ya da yegane güçlerden
biri olmak emperyalizm ve saldırıla-
rı karşısında yükümüzün, sorumlu-
luğumuzun çokluğunu gösterir. Evet,
Cepheliler Marksist-Leninist kültürü,
sosyalizmin değerlerini, ideolojisini,
şehitlerimizin ve tüm dünya şehitle-
rinin geleceğe dair umutlarını, dünya
halklarının sosyalizm düşlerini, sos-
yalizme olan inançlarını, tarihin bu
noktasında temsil etme onuruna sa-
hiptir. Bu onur omzumuzdaki so-
rumlulukların ağırlığını hissettirir.
Bu nedenle düzenin ideolojik saldı-
rılarına karşı başta kişi olarak, sonra
alan ve birim olarak, örgüt olarak sağ-
lam olabilmeliyiz. 

İkinci olarak kapitalizm kendinden
önceki sınıflı toplumlardan daha çok
kafa yorar demiştik. Çünkü kapitalizm
önceki sömürücü toplumlardan fark-
lı olarak üretimi toplumsallaştır-
mıştır. Toplumsallaşan emek, doğal

olarak bilinç-
lerde de bu top-
lumsallığı yan-
sıtır. Yani bi-
lincin toplum-
sal laşması ,
sosyalizmin
zemini, biz
düşüncesini,
örgütlü bakış

açısını, birey için değil; tüm toplum
için üretme düşüncesinin zeminini
yaratır. Bu zemini yaratmaması için
burjuvazi ben, bireycilik, bencillik
kültürünü çok daha fazla yaymak için
çaba harcar. Emperyalizm çağında
ideolojik mücadele bu nedenle çok

daha fazla önemlidir. Ve bu nedenle bu
ideolojik saldırıya karşı biz de silah-
larımızla cevap vereceğiz. 

––Cepheli’nin İdeolojik
Saldırıya Karşı 
Silahları Nelerdir? 

Elbette ki ideolojimizdir. Marksist-
Leninist doğrular sarılacağımız tek si-
lahımızdır. Tarihimiz, şehitlerimiz
hep bunu söyler. 11 Eylül 2012'de
Gazi Karakolu'na feda eylemi yapan
şehidimiz İbrahim Çuhadar kendiyle
savaşı için bakın ne diyor: "Yoldaş-
larım, iki sınıf vardır. Burjuvazi ve
proletarya. Ezen ve ezilen, düzen ve
devrim diye bahsettiğimiz, yaptığımız
her faaliyette bunu hiçbir zaman
unutmamak gerekiyor. Biz, devrim
saflarındayız ve sınıfımız belli. Ezi-
lenleri temsil ediyor, onlar için can
veriyor, can alıyoruz. 

Düzen bizi teslim almak için her

türlü çirkefliği kullanıyor. Beyinleri-
mizi teslim almak için yozlaştırıyor,
uyuşturuyor her türlü aracıyla. Eksik
bıraktığımız her şey düzene hizmet
eder. Bunu istemiyorsak, kendimizi
büyütmek istiyorsak soru sormalıyız.
Öncelikle kime hizmet ediyor diye sor-
malıyız." Ve Çuhadar bu mektubunu
şu sözlerle bitiriyor: "Ölüme gülerek
gidiyorum, yoldaşlarım. Gözüm ar-
kada gitmiyorum." 

Ölüme gözü arkada gitmeyen kah-
ramanlarımız, örgütümüzü ve müca-
deleyi bize emanet ediyor. Bu ema-
nete iyi bakmalıyız. 

Cephelinin silahı bu emanettir.
Cephelinin silahı bu ideoloji, bu tarih

ve bu mücadeledir. Bu mücadele iki
tür düşmana karşı verilir. Biri iç ve
diğeri dış düşmandır. Çuhadarlar
bize dış düşmana karşı savaşır-
ken, iç düşmanı göz ardı etmeme-
mizi söyler. Ne diyordu Çuhadar,
"Düzen bizi teslim almak için her

türlü çirkefliği kullanıyor. Beyin-

lerimizi teslim almak için yozlaş-

tırıyor, her türlü aracıyla." Sorun,
bu uyuşturma ve yozlaştırmadan ne
kadar etkilendiğimizdir. 

––Devrimci İdeolojiyle
Ne Kadar Bütünleşirsek,

Bu Saldırıdan 
O Kadar Az Etkileniriz! 

Devrimci ideolojiyle bütünleş-
mek ne demektir? 

1-Zaaflarla mücadele etmek, uz-
laşmamaktır. 

2-Marksist-Leninist ustaları öğ-
renmek, şehitlerimizin yaşamını ve ta-
rihimizi içselleştirmektir. 

3-Düzenin ideolojisine tek bir kü-
çük delik dahi bırakmamak için bü-
tün eksiklerimizi gidermektir. 

4-Yanlışlarla sonuna kadar mü-
cadele etmektir. Ölçü son noktadır.
Yani yanlışlardan tamamen arınan, çe-
lişki çözülene kadar doğrulara sahip
olacağız ve yanlışları söküp atacağız. 

Buraya kadar ideolojik mücade-
lenin nasıl verilebileceği konusunda
belli sonuçlar çıkardık. Asıl bundan
sonra anlatmak istediğimiz, düzenin
ideolojik saldırısının sinsiliğinin far-
kına varamadığımız noktadır. 

LAĞIM GÜZEL

KOKMAZ
Düzenin İdeolojik

Propagandasından
Ne Kadar

Etkileniyoruz? 

Ders: Lağım Güzel
Kokmaz 
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Örneğin devrimcilerin bulunduğu bir ortamda, tel-
evizyonda bir araba reklamı çıkıyor. Bir devrimci "ne ka-
dar güzel bir reklam yapmışlar" diyor. Diğeri neresi-
nin güzel olduğunu soruyor. "Güzel bir fikir bulmuşlar

yani, esprili bir dille anlatmışlar" diyor. Reklam, şöyle;
iki araba aynı şeritte karşı karşıya geliyor, arabanın
camları dışarı ses çıkmasını engelliyor. Adamlar kendi kar-
şılarında olanın geri çekilmesini, arabasına zarar verme-
mesini istiyor, el kol hareketlerinden birbirlerine hakaret
ediyormuş gibi görünüyorlar. Dışarda oturan iki yaşlı adam
da öyle sanıyor. Kalkıp tam kavgayı ayıralım derken şo-
förlerin ikisi de arabalarını çekiyorlar. Neden? Çünkü "ara-
balarını çok seviyorlar!" Yani insana verdikleri değer
ve saygıdan değil, arabalarına zarar gelmemesi için çe-
kiyorlar. "Komik" olarak düşünülen de yaşlı adamların
düştüğü durumdur! 

Reklamlar burjuvazinin pazarlama araçlarıdır. Fakat
bundan çok daha öte bir amaçları vardır. Kitle iletişim araç-
larının yaygınlaşmasıyla birlikte ideolojik saldırının, bi-
reycilik, bencillik, yozlaştırma bombardımanının çok
önemli bir parçası durumundadır. 

Bir devrimcinin bu reklamda bunu görmesi gerekirken
o, "ne kadar güzel bir fikir" yorumunu ilk elden söy-
leyebilmektedir. Dahası bu propagandanın kendisini et-
kilemeyeceğini savunabilmektedir. Neden, sen altın su-
yuna mı batırıldın? 

Mao, devrimcilerin her gün toz alması gerektiğini söy-
ler. Nedir toz almak? Her gün, her an düzenin kirinden,
pasından arınmak için mücadele vermezsek, o tozlar ar-
tık katran olup yapışacaktır. Bu yüzden her gün toz al-
malıyız. Bu tür ideolojik saldırılar düzenin kiridir. Te-
mizlenmeliyiz. 

––Lağım Güzel Kokmaz! 
"Marx, 'burjuvazi' sözcüğünü her söyleyişinde san-

ki ağzından pis bir şeyi tükürür gibi oluyor ve sesinde

öfkesini ele veren tınılar hissediliyordu." (Ateşi Çalmak/2.
Cilt/ Syf: 527) 

Tıpkı İbrahim Çuhadar'ın dediği gibi; iki sınıf, iki ideo-
loji vardır. Diğerinin güzel göründüğü nokta, kendi tara-
fının çirkefleşeceği, yozlaşacağı noktadır. Burjuvazi gü-
zel bir şey yapmaz. Daha doğrusu, halklar için güzel bir
şey yapmaz. Ve burjuvazi bu tür ideolojik saldırılara çok
önem verir. Özel birimler, örgütlenmeler yaratır, sırf yoz-
laştırma saldırısının başarısı için! 

Burjuvaziyi güzel görmeye başladığımız nokta sınıf ki-
nimizi ve devrim ideolojimizi kaybetmeye başladığımız
noktadır. Elbette bir reklamla düzene dönülmez, fakat o
reklamı güzel görmek ve savunmaya başlamak düzene açık
kapı bırakmaktır. Burjuvazi bizim için güzel olamaz. Çün-
kü lağım güzel kokmaz! 

Ya da dizi repliklerini tekrar etmek, reklam sloganla-
rını dilinden düşürmemek. "Ne zararı var ki" demek me-
sela. Bu burjuvaziyi ve onun kültürünü normalleştirmektir.
Normalleşme sıradanlaştırır. Sıradanlaşma yozlaştırır ve
yozlaşma çürütür. Burjuvazi, kendini binlerce dolara, söz-

Hedefli, sistemli ideolojik mücadele vermeden düze-
nin ideolojik egemenliğinde küçük bir gedik bile açamayız.

Halkı ve devrimcileri sayısız ideolojik egemenlik ara-
cı ile sayısız ideolojik propaganda biçimi ile dört yandan
kuşatan oligarşinin ve emperyalizmin saldırılarına nasıl
göğüs gereceğiz. Hatta bunca kuşatılmışlık altında dev-
rimci düşüncelerin boğulmasını nasıl engelleyeceğiz? 

Adın şu deseler inanma, akıl süzgecinden geçir. 

En başta olması gereken tavır budur. 

Yani emperyalizm ve oligarşinin ideolojik propagan-
dasına ve her türlü propaganda aracına devrimciler be-
yinlerini ve ruhlarını tamamen kapatmalıdırlar. 

Halkında kendini kapatması için mücadele edilmeli-
dir. 

Alternatifini yaratmadığımız sürece basın, tv. vb… bun-
ları değerlendireceğiz ama bunu yaparken söyledikleri her
şeyi akla vurarak eleştiriden geçireceğiz.  Güçlü olan dev-
rimdir.

Düzenin ideolojik propagandasında aklımızdan çı-
kartmamamız gereken ikinci önemli nokta budur. 

Egemenler binlerce propaganda aracına sahip olabi-
lirler… Tüm bunlara rağmen ideolojik olarak zayıf olan
düzen, güçlü olan devrimdir. Bu gücün kaynağı devrim-
ci ideolojinin içeriğinden gelir. 

Bilimseldir, gerçekleri savunur. Halkın çıkarlarını
yansıtır…

Bilimsellik ve gerçeklik bütün yalanları, demagojile-
ri alt üst edecek kadar güçlüdür. Egemenlerin asla sahip
olamayacakları alt edilmez bir silahtır. 

Sömürücülerin yalan ve demagojiye bağlı propagan-
daları asla uzun süreli olamaz. Bilimsel ve gerçek olan
eninde sonunda ortaya çıkar ve kendini kabul ettirir. Ya-
lan ve demagoji ispatlandığında ömrü o anda tükenir. 

Halkın ulakları… halk benimser, yeter ki her devrimci
ayaklı propaganda makinesi gibi hareket etsin.

Bir devrimcinin en temel propaganda aracı kendisidir;
düzenin ideolojik propagandasına karşı gerçekleri, evden
eve, kişiden kişiye bıkmadan usanmadan taşımalıyız.

Elimizdeki en temel propaganda araçları bildirilerimizi,
afişlerimizi, duvar yazılarımızı her şeyden önce dergimiz
Yürüyüş’le politikalarımızı halka taşıyacağız… Burju-
vazinin her türlü yozluklarına karşı zırh oluşturacağız. Al-
ternatiflerimizi geliştireceğiz; yozlaşmaya karşı değer-
lerimizle, Hasan Ferit Gedik Uyuşturucu İle Savaş ve Kur-
tuluş Merkeziyle, Ferhat’ın Yürüteci’yle, Halk Bahçele-
ri’yle, Halk Meclisleri’yle ortaya koyacağız!

Kişisel ve toplu eğitimimizi her zaman daha da artan
bir şekilde büyüteceğiz… Okuyacak, öğreneceğiz…

Kendimizi ve düşmanımızı tanıyacağız.

CEPHELİ’NİN GÖREVİ
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de "çocuğu için" satan kadının dizi-
sini boşuna yapmaz mesela. Kendi ge-
leneklerinde, kültüründe asla yeri ol-
mayan bu durumu halk tartışabil-
miş, savunabilmiştir. Bu yozlaşmanın
geldiği boyutu gösterir. Bizler de ne
kadar devrimcileşirsek o kadar sal-
dırının farkına varıyoruz. Evlerine git-
tiğimiz halka bu kadının ahlaksızlı-
ğını, düzenin buradaki sinsi saldırısını
anlatıyoruz. O da diyor ki "Aman
dizi işte, öyle bakıyoruz." Bizim "ne
zararı var ki" dememizden farklı de-
ğil. Sonra sonra bu dizideki kadın gibi
anlayışlar normalleşmeye başlıyor.
Normalleşmenin sonu da dediğimiz
gibi çürümeye kadar gidiyor. 

Dünyada iki milyon kişi tarafından
izlenmiş bir dans klibi var. Güney
Amerikalı bir şaklabanın dansı bu...
Burada bir devrimcinin farkında olması
gereken iki milyon kişinin bu saçma
gösteriyi merakla izleyip internetin ula-
şım hattını kilitlemesi, yozlaşmanın bo-
yutu ve ona karşı neler yapabildiğidir.
Fakat bu dansı izlemek, hatta yapmak
savunulabiliyor. Şöyle bir durup neyi
savunduğumuza bakın. Ve Çuhadar'ın
sözlerini hatırlayın. "İki sınıf, iki
ideoloji var." Ve bu dünyada kapita-
lizm var olduğu müddetçe bu çatışma
var olan maddede, her olayda, her du-
rumda mevcuttur. Bir devrimcinin bu
çatışmada hangi tarafta tavır aldığı ka-
fasının hangi tarafta çalıştığıdır önem-
li olan. 

Son olarak duruma uygun bir ör-
nek daha verelim. Bir banka reklamı
var. Reklamda arabeske benzer bir
şarkıyla şu sözler geçiyor; "Bana
amca diyorlar" ya da "Bana teyze
diyorlar.” Reklam bireysel emekli-
lik reklamı… Bir süre sonra bu şar-
kı "dillere dolanıyor". Reklamların ne
anlattığı söylendiğindeyse "Ne zararı
var ki bu şarkıyı söylemenin. O ka-
dar mı sağlam değiliz, o kadar mı
etkileneceğiz?" diye bu durumu sa-
vunabiliyor. Bir devrimcinin bir ta-
necik reklamdan müthiş bir şekilde et-
kilenip burjuvazinin etkisi altına gi-
recek olması gerçekçi değildir. Fakat
bir devrimci şu cümleyi kurabiliyor-
sa "Ne zararı var ki bu şarkıyı söy-
lemenin" diyebiliyorsa, evet o kadar
da sağlam değildir! 

Marx, insanların dünyasının de-
ğersizleşmesinin, nesnelerin dünya-
sının değer kazanmasıyla doğru oran-
tılı olarak arttığını söyler. 

Bizim değer kazandıracağımız
hangisidir, burjuvazinin nesneleri mi,
ideolojik mücadelemiz mi?

––Sıradanlaşmanın 
Kılıfı: "Esnek Olmak 
Lazım!" 

Bunu savunan arkadaşlarımızın en
çok kurduğu cümlelerden biridir. "Es-
nek olmak lazım" der. "Bu sekter bir
bakış açısı" der. "Böyle yaparsak
kimseyi örgütleyemeyiz" der. Burju-
vazi de Marksist-Leninist değerleri
hala savunabildiğimiz için bize "dina-
zor" diyor. Neden? Çünkü burjuvazi ça-
ğın değiştiğini, emperyalizmin değiş-
tiğini "dünyanın global bir köy" ol-
duğunu, bu çağa uymak gerektiğini
söylüyor. Yozlaşma günden güne artı-
yor. Alınıp satılmayı, "babana bile gü-
venmeme"yi, "her koyun kendi ba-
cağından asılır"ı normalleştiriyor
burjuvazi. Sonra da bu "normal" ya-
şamın dışında kalanları tecrit ediyor.
"Esnekliğin" kıstası da burada ortaya
çıkıyor. Normal olan hangisi? Esnek
olunacak nokta neresi? Bu reklamları
savunmak, bu propagandanın diliyle
konuşmak mı? Hayır değil! 

Elbette yozlaşmanın geldiği bo-
yutların farkındayız. Biz bu şekilde
"milyonları örgütleyeceğiz" iddia-
sındayız. Örgütlüyoruz da! Bağımsız
Türkiye konserlerinde bir araya gelen
halkın her kesimiydi. Her türden in-
san vardı. Yozlaşmadan yakından ya
da uzaktan elbette çok fazla etkilenen
de vardı. Milyonlar "hot zot"la, "şunu
yap, bunu yapma" ile örgütlenmez.
Bir bilinç yaratmadan örgütlediğimiz
kitleleri saflarımızda tutamayız. Bu bi-
linç de mekanikçe devrimci kararla-
ra uyarak olmaz. Hiçbir devrimci
örgütlenme yaparken "reklam izle-
me" "şu müziği dinleme", "bunu
giyme" demez. Denmemelidir. Bizim
için en önemli şey düzene olan kin-
dir. Biz bu öfkeyi örgütlüyoruz. Yok-
sulluğu, çaresizliği, gelecek kaygısı-
nı örgütlüyoruz. 

Bu arkadaşlarımızın görmediği

nokta şurasıdır; devrimci bir kadro;
yeni örgütlenmiş bir okur, bir sem-
patizan, taraftar gibi kendisine es-
neklik uygulanmasını bekleyemez. Bu
"bana anlayış gösterin" demektir.
Esneklik istediği kendisidir. 

Evine gittiğimiz aileler dizi izli-
yorlar. Ne yapacağız, alıp kumanda-
yı elimize diziyi kapatıp "hadi poli-
tik konulardan bahsedelim" mi di-
yeceğiz? Hayır böyle olmaz. Bu ka-
rikatürize edilmiş şeklidir fakat sa-
vunulurken bu kadar karikatürize bir
halde savunulup "böyle yaparsak
kimseyi örgütleyemeyiz" denmek-
tedir. Böyle dendiği için bu kadar ka-
rikatür bir örnek seçtik konumuza. 

Şimdi halkın evinde dizi izleniyor
diye, devrimci bir kurumda ya da dev-
rimcilerin bir arada yaşadığı her han-
gi bir yerde de mi dizi izlenecek? Son-
ra da şöyle mi denecek "Ne zararı var
ki?" Bu, reklam, film, yarışma... her
şey için geçerlidir. 

Bir devrimcinin ilk göreceği nok-
ta düzen devrim ayrımıdır. Esneklik
devrimci yaşama göre şekillenir.
Devrimcilik koşullara göre düşün-
mektir. Yer, zaman, kişiler, kişilerin
gerçeklikleri...vb. hepsi tartılarak de-
ğerlendirilir. 

Dayı "kuralların mantığını kav-

ramalıyız" derken bunu kasteder. 

––Sonuç Olarak: 
1-Burjuvazi düzenin ideolojik pro-

pagandasını yapmak konusunda de-
neyimlidir ve buna ayrıca önem verir. 

2-İdeolojik olarak sağlam olma-
yanlar bu propagandadan etkilenir. 

3-İdeolojik olarak sağlam olmak,
zaaflarla mücadele etmek, yanlışın
meşrulaşmasına izin vermemek ve dü-
zenin yozlaştırma saldırısına karşı
koymaktır. 

4-Devrimci bir kadro, misyonunun
farkında olarak dünyasını böyle şey-
lerle küçültmek yerine, devrimciliğini
büyütmelidir. 

5-Burjuvazi bir şey yapıyorsa, bi-
leceğiz ki kötüdür. Onların ak dedi-
ği karadır. 

6-İki sınıf, iki ideoloji vardır, ara
yol yoktur, ara yol teslimiyettir. 
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Pek çok yazımızda, tespitimizde
ortaya koyduk; AKP iktidarı yöne-
tememe krizi yaşıyor. Hemen her
baskı önlemi bunun ifadesi. Bitmeyen
güvenlik tedbirleri, yasaları bunun
ifadesi. Burjuva muhalefet dahi
AKP'nin faşizminden sözediyor. Va-
rolan tüm memnuniyetsizliğe,
AKP'nin tüm baskıcı, zorba uygula-
malarına karşı AKP'nin alternatifinin
olmayışı düzenin bir başka açmazı. 

Oligarşi de bunun farkındadır.
AKP'ye alternatif çıkartamıyorlar.
AKP ise iktidarın olanaklarını kulla-
narak, dini istismar ederek, muhalefetin
güçsüzlüğünden yararlanarak, baskı
ve zor uygulamalarını devreye sokarak
belli bir kesime dayanmakla birlikte
ciddi bir kesimin tepkisini almış du-
rumda. AKP'nin en yetkili ağızları da
bu gerçeği ifade etmiştir. Tüm bunlar
düzen için ciddi bir tehlikedir. 

Haziran Ayaklanması’nda ortaya
çıkan AKP karşıtlığı devrimin po-
tansiyelidir. 

AKP karşıtlığında ifadesini bulan
halkın memnuniyetsizliği devrimin
potansiyelidir. 

Düzen krizine çözüm ararken,
sol, ilerici, yurtsever iddiasında olanlar
düzenin krizine çözüm aramak yerine
bu krizi daha da derinleştirmeyi görev
edinirler. 

Oysa reformizm ve kuyruğundaki
oportünizm böyle yapmıyor. Düzene
çare olmaya çalışıyor. HDP projesi
bu açıdan önemlidir. Çünkü HDP
ile soyunulan görev düzenin solu
olmaktır. Abdullah Öcalan'ın İmra-
lı'dan yaptığı açıklamalar bu gerçeği
ortaya koymaktadır: 

“AKP muhafazakardır, diğerleri
milliyetçi ulusalcı. Arada muazzam
bir boşluk var. Sol bunu doldurabilir.

(...) 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, bunu biçimlendirin.”

A. Öcalan’ın solun doldurmasını

istediği boşluk CHP’nin boşluğudur.
Yani düzenin solunun boşluğudur.
Bu yanıyla HDP, düzenin yönete-
meme krizini hafifletme misyonunu
üstlenmiştir. 

İşte tam da böylesi bir süreçte
seçimler, parlamento bir kez daha
Türkiye halklarına çözüm diye su-
nuluyor. 

HDP'nin seçim barajını aşıp parti
olarak 50-60 milletvekiliyle parla-
mentoya girmesi üzerine büyük tah-
liller yapılıyor: 

"AKP liderinin önünü kesebilecek
tek güç olarak HDP herkese elini
uzatmış, 7 Haziran’ı bir kâbusa değil
de şölene çevirecek fırsatı sunuyor.
HDP barajı aşar ve Meclis’e girerse
çok yönlü etkileri olacaktır." 

Öylesine çok yönlü etkiler ki bun-
lar, AKP'yi, diğer tüm düzen partile-
rini ve en önemlisi de sosyalist ha-
reketin önünü açacakmış: 

"HDP’nin başarısı elbette sos-
yalist hareketin de önünü açacaktır;
7 Haziran’da çok sayıda sosyalist
milletvekilinin de seçilmesi sosya-
listlerin özgüvenlerini yeniden ka-
zanmalarında büyük bir rol oynaya-
caktır. Meclis kürsüsünü çok daha
iyi kullanarak topluma seslenmeye
başlayan sosyalist hareketin de ge-
lişmesi, kitleselleşmesi açısından yeni
bir döneme girmesi mümkündür."

Bir başkası da şöyle diyor: 

"SYRİZA başardı biz neden ba-
şarmayalım. SYRIZA’nın zaferinden
heyecanlandık tabii. Neden heyecan-

lanmayalım? Yanı başımızda beş
yılda oylarını 8 misli artırarak ikti-
dara gelen bir radikal sol hareket
varken heyecanlanmamak, umutlan-
mamak mümkün mü?" 

Kuyruğundaki oportünizmi he-
yecanlandıran, umutlandıran düzenin
parlamentosuna girmek, düzen par-
tileriyle seçim yarışına girmek ve
düzeniçileşmektir. Çünkü devrim
heyecanını ve umudunu çoktan yi-
tirmiştir. 

Seçimler neye hizmet ediyor? 

Devrimci hareket seçimlere hangi
koşullarda katılır? 

Parlamentonun rolü nedir, dev-
rimciler parlamentoda yer alırlar mı? 

Mevcut durum bu soruları tartış-
mayı bir kez daha zorunlu hale ge-
tirmiştir. 

1) Düzeniçi Tercih ve
Demokrasicilik Oyunu
Olarak Seçimler 

Olağan durumlarda 5 yılda bir
yapılan genel seçimler düzen açı-
sından "demokrasinin göstergesi"
olarak sunulur. Seçimler ve burjuva
parlamentosu ile halkın kendi kendini
yönettiği, yönetime katıldığı iddia
edilir. Seçimlerle halk önüne konulan
"alternatiflerden" birini seçmeye zor-
lanır. Seçtikten sonra da kendisini
temsil etmese de ona 5 yıl boyunca
katlanmak durumunda bırakılır. 

Bağımsızlığın, demokrasinin ol-
madığı bir ülkede seçimler demok-
rasinin göstergesi olamaz. Göster-
meliktir, oyundan ve aldatmacadan
ibarettir. 

Ne oyunu? Demokrasicilik oyunu. 

Kim neden aldatılır? Halk al-
datılır. 

Düzenin seçimleri, sandığı çözüm
olarak sunması, düzeni koruma an-
layışıdır. Sadece düzenin sahipleri
değil, reformizm ve onun kuyruğun-
daki oportünizm de seçimleri, sandığı
“hesap sormanın”, “kurtuluşun”

ÇÖZÜM SANDIKTA
DEĞiL, 
HALKIN 

İKTİDARINDADIR!

SEÇİMLER, PARLAMENTER MÜCADELE, HDP VE DEVRİMCİ TAVIR

SEÇİM DEĞİL ÇARE DEVRİM! - 1



çözümü olarak sunmaktadır. Gerçekte
halka düzen dışında bir alternatif
sunmamanın ifadesidir seçimler. 

İşte oligarşi açısından seçimlerin
hizmet ettiği gerçek budur. 

Seçim tavrımızı belirleyen ölçütler
nedir? 

Seçim için belirlenecek tavrın
esas ölçüsü “halkın devrime doğru
mücadelesini geliştirip geliştirme-
mesi”dir. 

Seçim politika ve taktikleri me-
selesi, barışçıl geçiş mi, zora dayanan
devrim mi, parlamenter yol mu,
silahlı mücadele mi şeklindeki çok
temel ayrımların bir yansımasından
başka birşey değildir. 

Tabiki bu gerçekler de dünya ve
ülkemizin sosyal, ekonomik, siyasal
durumunun tespiti üzerinde yükselir. 

Devrimciler, burjuva sistem içinde
seçimleri ve parlamentoyu bir araç
olarak kullanmayı ilkesel olarak red-
detmezler. Nitekim bugüne kadarki
dünya devrim pratiklerine bakıldı-
ğında bunun birçok örneğini de gör-
mek mümkündür.  

Mesele, seçimleri ve parlamen-
toyu mutlak, her koşulda kullanma
veya tam tersi, her koşulda red-
detme biçiminde formüle edilemez. 

Hangi koşullarda hangi taktiğe
başvurulacağını belirleyen, devrim
mücadelesini hangi yöntemin ge-
liştireceğidir. 

Seçim taktiğinin başarısı veya ba-
şarısızlığı, meclise kaç parlamenter
sokulduğuyla, kaç bin oy alındığıyla
değil; bir bütün olarak belirlenen po-
litikanın devrimi ilerletip ilerlet-
mediğiyle ölçülür.  

Oysa reformizm, oportünizm ba-
şarıyı veya başarısızlığı tersine mec-
lise soktuğu milletvekilinde, aldığı
oy oranında aramaktadır. 

2) Parlamentodan
Yararlanmak Ve
Parlamenter Mücadele
Aynı Şey Değildir 

Parlamento seçimle kurulmuş
meclislerdir. Halkın temsilcileri ara-
cılığıyla siyasal yönetime katıldıkları

sistemlerde, seçilmiş temsilcilerin
sorunları tartıştıkları, kararlar aldıkları
kuruma parlamento denilir. 

Parlamentolarda yer alıp almamak
sol içinde geçmişten bugüne çokça
tartışılmış ve tartışılmaya devam
edilmektedir. İlkesel olarak parla-
mentolarda yer almaya, daha doğrusu
parlamentonun kullanılmasına kimse
karşı çıkmaz. Ancak sorun pratikte
alınan tutumun neye hizmet etti-
ğidir. 

Lenin’in “En gerici kurumlarda

bile çalışılabilir” anlayışını kendine
dayanak yapan reformist EMEP, par-
lamentonun kullanılması noktasında
şunları söylemektedir: 

“Lenin, kitleleri yanlış fikirlerden,
aldatılmışlıktan kurtarmak söz konusu
ise en gerici kurumlarda bile çalış-

manın gereği üzerinde defalarca dur-
muştur. (...) ‘Bizim gibi ülkelerde...’,

‘faşist diktatörlük altında...’ diye
başlayan gerekçelerle, Türkiye'de
parlamentodan, seçimlerden, gerici
sendikalardan yararlanılamayaca-
ğının teorisi yapılmıştır. Bu da, bu
olanağı kullanmanın reformizm, ya-
salcılık suçlamasına hedef olmasına,
böylece bu tartışmalarda epeyce ge-
reksiz enerji kaybına neden olmuştur. 

Söylemeye gerek yok ki, parla-
mentoda bulunmak kendi başına bir
amaç değildir. Yığınların düzenden
kopuşuna, düzenin yıkılışını yakın-
laştırmasına hizmet ettiği sürece se-
çimler ve parlamentoyu kullanmanın
bir anlamı vardır.” (Özgürlük Dün-
yası) 

Öncelikle reformizmin düzeni
yıkmak diye bir hedefi yoktur. Onlara
göre ömrünü dolduran burjuva par-
lamanterizmi değil devrimdir, illegal
mücadeledir, silahlı mücadeledir. On-
lara göre parlamenter yol demokratik
yoldur. Tersi yollar anti-demokratik
yollardır. 

"Burjuva parlamanterizminin

özü, halkın kendini kimin sömüre-

ceğine, hangi egemen sınıf temsil-

cilerinin yöneteceğine karar ver-

1950'ler... 

‘23'lerden ‘50'lere kadar tek partili
CHP döneminden "çok partili" dö-
neme geçilirken TKP parlamento
kapılarının kendilerine de açılacağını
hesapladı. Türkiye Sosyalist Emekçi
Partisi (TSEP) adıyla yasal bir parti
kurdu. Kemalizm kuyrukçuluğu ve
düzeniçileşme hedefleri TSEP'in ka-
patılmasını önleyemedi. 

CHP'den umduğunu bulamayan,
Amerikancı Menderes'in Demokrat
Partisi'ne demokrat misyonu biçen
TKP ve o dönemin birçok ilerici ay-
dını, Demokrat Parti'yle ittifak ara-
yışına girdiler. DP'yi "faşizme karşı
demokrasi yanlısı" olarak değerlen-
diriyorlardı. 

Bu kafa yapısı yıllar geçse de

değişmedi. Çünkü bu kafa reformist,
düzeniçi ve parlamenterist kafaydı. 

İşte bu kafa yapısı 12 Eylül faşist
cuntasından sonra iktidara gelen
ANAP'ı demokrat olarak gördü. Yıl-
larca faşizmi uygulayan Demirel'i
"demokrat" yaptı. CHP-SHP'nin kuy-
ruğundan yıllarca ayrılmadı. 

Başta HDP olmak üzere refor-
mizmin CHP ile ittifak arayışları bu-
gün de değişmemiştir. 

Devrimcilere saldıranlar, düzenin
güçlerine el uzatmış, dostluk çağrıları
yapmıştır.  

Tüm politikalar, taktikler, parla-
mentoya girmek içindir! Düzeniçinde
kabul edilmek içindir! 

(DEVAM EDECEK) 

HER ŞEY PARLAMENTOYA GİRMEK İÇİN
OLUNCA DOST DÜŞMAN KARIŞIYOR 

ÇÖZÜM SANDIKTA
DEĞİL, 
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mesidir" diyen Lenin, “en gerici
kurumlarda bile çalışılmalı” derken
devrime hizmet etmesini esas al-
maktadır. 

Burjuva demokrasisi, dolayısıyla
burjuva parlamentosu, burjuvazinin
egemenliğinin bir aracıdır. Elbette
bundan burjuva demokrasisi ve par-
lamentosunun Marksist-Leninistler
için hiçbir şey ifade etmeyeceği an-
lamına gelmez. Marksist-Leninistler
koşullara bağlı olarak burjuva de-
mokratik hak ve özgürlüklerden ya-
rarlanır. Seçimler, parlamento da bu
anlamda yararlanılabilecek haklardır. 

Ancak buradaki temel ayrım nok-
tası koşullara bağlı olarak parlamen-
todan yararlanmakla, parlamenter
mücadelenin aynı şeyler olmadığıdır.
"Devrimcilik parlamentoculuk de-
ğildir. Parlamentonun konjonktürel
şartlarda yararlanılabilecek birtakım
özellikleri ortaya çıksa da, parla-

mentoculuğun ülkemizdeki tek işlevi,

emekçi halkın mücadelesini oligar-

şinin egemenliğine hapsetmektir."

(Haklıyız Kazanacağız)  

Parlamenterizm anlayışı parla-
menter sistem aracılığıyla tüm so-
runların çözülebileceği düşüncesidir. 

Lenin, parlamentonun "burju-
vazinin ahırı" olduğunu söyleyerek
siyasal olarak parlamentonun ömrünü
tamamladığını söyler. Ve devam eder,
sorun bunu kitlelere de kavratmaktır
der. 

Bu nedenle Marksist-Leninistler
parlamento içinde olsalar da olmasalar
da parlamentonun halklarımız için
bir kurtuluş olmadığını her koşulda
propaganda ederler. Sorunların çö-
zümünün halkın kendi iktidarını kur-
masından, kendi meclisini yaratma-

sından geçtiğini propaganda ederler. 

Bunları EMEP'i, ESP'si, HDP'si,
ÖDP'si, TKP'si ile hangi reformist
partinin ağzından duyarız. Hiçbirinden
duymayız. 

Neden? 

Çünkü reformist legal partiler açı-
sından parlamentoya girmenin kendisi
bir amaçtır. Ama bunu olabildiğince
gizlerler. Öyle ki amaçlarının "sos-
yalizmin propagandası" ve "de-
mokrasi mücadelesini geliştirmek"
olduğunu söylerler. 

Oysa reformizm demokrasi mü-
cadelesinin zorlu alanlarında hemen
hemen hiç yoktur. Bir demokratik
mücadele geleneği dahi yoktur. Dişe
diş mücadeleyle kazandığı bir hak
da, böyle bir hak mücadelesi de yok-
tur. Sosyalizmin propagandası dediği,
soyut, mücadeleden kopuk bir kaç
yazılı ifadeye sıkıştırmaktan ibarettir. 

Tüm bunlardan dolayı kaçınılmaz
olarak düzenin demokrasicilik oyu-
nunun bir parçası haline gelmekte-
dirler. 

Eğitim – Sen Merkez Yürütme Kurulu, 24 Nisan’da
işten çıkarılan araştırma görevlisi üyesi Nuriye Gülmen
ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada: “Eskişehir Osmangazi
Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat bölümünde ÖYP
kapsamında araştırma görevlisi olarak görev yapan
üyemiz Nuriye Gülmen hukuksuz, keyfi ve tamamıyla
siyasi saiklerle işten atılmıştır.  

Sendikamızın 8-9 Ekim 2014 tarihlerinde gerçekleş-
tirdiği greve katılmaktan, yine sendikamızın çağrısıyla
Berkin eylemliliklerine katılmaya kadar çok sayıda sen-
dikal faaliyeti nedeniyle hakkında soruşturma yürütülen
üyemiz, son olarak işten atma hukuksuzluğuyla karşı
karşıya bırakılmıştır…

Üyemiz, beklemediği ve engelleyemeyeceği bir ne-
denden dolayı tutuklu kalmıştır. Hukuksal olarak mücbir
sebep olarak ifade edilen bu durumda, yüksek lisans bi-
tirme süresi aşılmış olsa dahi tutukluluk süresinin bu
süreye eklenmesi gerekmektedir. Ancak üyemiz, tutukluluk
durumu nedeniyle Eskişehir Osmangazi Üniversitesi`ne
başvurarak haksız olarak tutuklu kaldığı sürenin öğretim

süresine ek-
lenmesini
talep etmiş;
ancak bu ta-
lebi hukuka
aykırı ola-
rak redde-
d i lmiş t i r.
Ü s t e l i k
yüksek lisans tezini 02.02.2015 tarihinde teslim etmesine
rağmen, fiilen çıkarılan engeller nedeniyle de yüksek
lisans için getirilen azami süre sınırını aşması sağlanmıştır. 

Eğitim Sen olarak belirtmek isteriz ki yaşanan bu ve
benzeri olaylar istisnai durumlar değil, aksine akademiye
yönelik genel bir tehdidin ürünüdür. Bu nedenle üyemiz
Nuriye Gülmen’i, hukuksuz ve siyasi kararlarla işten at-
maya çalışanlar karşısında örgütlü gücümüz ve dayanışma
ruhumuzla yalnız bırakmayacak ve üyemizin hakları
iade edilene kadar sürecin yakından takipçisi olacağız”
denildi. 

Nuriye Gülmen Siyasi Kararla Atılmıştır!
Örgütlü Gücümüz Ve Dayanışma Ruhumuzla 
Üyemizi Yalnız Bırakmayacağız!

ÇÖZÜM SANDIKTA
DEĞİL, 
HALKIN 

İKTİDARINDADIR!
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100. yılında "Ermeni
soykırımı" konusu bir kez
daha gündemi işgal etti.
Bir anlamda her yıl yaşa-
nan klasik bir kez daha ya-
şanmış oldu. Aradaki fark,
soykırımın 100. yılına denk
gelmesi nedeniyle dünya
ölçeğinde de daha fazla
gündem olmasıydı. 

Geçmişten bugüne ya-
şandığı gibi oligarşi Ermeni
soykırımını inkar etti. Böy-
le bir şey yaşanmadı dedi.
Bizzat Cumhurbaşkanı Tayyip Er-
doğan "Arşivlerimizi açmaya hazırız,

hatta askeri arşivlerimizi açmaya

hazırız" diyerek iddialı şekilde soy-
kırımı inkar ederken, emperyalistler
de yine her zaman olduğu gibi kendi
katliamcılığını gizlemenin, oligarşiyi
sıkıştırmanın bir aracı olarak Ermeni
soykırımını kullanmaya çalıştılar. 

Emperyalistlerin ve 
İşbirlikçilerinin Tarihi 
İnkarcılık ve Katliam 
Tarihidir 

"Türkiye ve Ermenistan dün tarihi

günlerinden birisini yaşadı. Aylardır

Ermeni tehcirinin 100. yıldönümü

olan 24 Nisan için büyük bir tören

organize eden Ermenistan yönetimine,

Türkiye aynı gün için 'Çanakkale

anması töreni' ile karşılık verdi."

AKP iktidarı soykırımın karşısında
Çanakkale anmasını öne çıkartarak
inkar ediyor. Öyle ki ABD emper-
yalizminin soykırım yerine "büyük
felaket" demesinden teselli buluyor. 

Başta AKP olmak üzere CHP'si,
MHP'si ile düzen partileri Ermeni
soykırımı konusunda aynı tutumu
aldılar; soykırımı kabul etmediler. 

Ermeni soykırımı tartışmalarında
Tayyip Erdoğan da her zaman olduğu
gibi esti gürledi. Bağımsız, egemen
bir ülkenin cumhurbaşkanıymış gibi
iddia sahipleri siz kendinize bakın

dedi. “Türkiye’de 80 bin Ermeni

var, bunların 40 bini vatandaşımız,

kalan 40 bini yoksulluk yüzünden

Ermenistan’dan geldi ve biz bunları

sınırdışı etmedik” diye Ermeni halka
rahat durun, sesinizi çıkarmayın, şük-
redin tehditleri savurdu. 

Tayyip Erdoğan, soykırım değer-
lendirmesi yapan ülkelere de "önce

kendi tarihlerindeki lekeleri bir bir

temizlemeye davet ediyorum” diyerek
cevap veriyor. 

Tencere dibin kara, seninki benden
kara dercesine... 

"Biz kendi vatanımızı korumak

için mücadele ederken onlar emper-

yalist amaçları için bu insanlık suç-

larını işliyordu. Fransa’dan kalkıp

ta Ruanda’ya gidiyorsun. Ne işin

var orada" diyor Tayyip Erdoğan. 
Emperyalistlerin çanağını yalayan

kendisi değilmiş gibi, ülkemizi em-
peryalizme peşkeş çeken, satan, her
karış toprağını üslerle dolduran ken-
disi değilmiş gibi... 

Ermeni Soykırımı 
Gerçeği İnkar Edilemez 
Bir Gerçektir 

24 Nisan 1915 yılı Anadolu'da
yaşayan Ermeni halkı için soykırım
tarihidir. Bu noktaya nasıl gelinmiştir?
Bu konuda kısa bir tarihçe yararlı
olacaktır. 

Avrupa'da başlayan ulusal hare-
ketlenmeler, ülkemizde de yansıma-

sını bulmuş ve 1893'te ilk
Ermeni ayaklanması patlak
vermiştir. Ve karşılığında Os-
manlı'nın katliamı. Artık bu
tarihten sonra ayaklanmalar
ve katliamlar birbirini bü-
yüterek devam eder. Yabancı
elçiliklerinin iddialarına göre
3 yıl içinde yaklaşık 400
bin Ermeni katledilmiş,
yüzbinlercesi de sürülm-
üştür. 

Katliam ve sürgünlerden
sonra, dıştan ve içten beklediği

desteği de bulamayan Ermeni ulusal
hareketi belli bir dönem gerileme kay-
deder. Ancak İttihat ve Terakki döne-
minde ulusal talepli hareket tekrar can-
lılık kazanır. 

İttihat ve Terakki'nin Ermeni düş-
manı politikaları Ermenileri dış güç-
lerden destek aramaya, özellikle Avrupa
devletlerine bel bağlamaya yöneltir. 

1. Emperyalist Paylaşım Savaşı
sürecinde Osmanlı İmparatorluğu’nun
yenik çıkması ve güç yitirmesi bu
dönemde Ermeniler için bir fırsat
olarak görülür ve ayaklanmalar ye-
niden başlar. Ayaklanmalar netice-
sinde 1915-1920 yılları arasında Er-
menilerin yoğun olarak yaşadığı top-
raklar sürekli el değiştirir. 

Ermeni soykırımı olarak adlan-
dırılan katliam ve sürgünler de esas
olarak bu döneme denk düşer. Ermeni
sorununun, kendisi için bir güçsüzlük
ortamı yarattığının bilincinde olan
İttihat ve Terakki paşaları sorunu
kökten çözme kararı alırlar. 

"Bunun üzerine genel karar-

gahta 'Ermenilerin göç ettirilmesi'

hakkında bir kanun hazırlanarak

nazırlar kuruluna sunuldu" (Talat
Paşa'nın Anıları, s. 81 ) 

1915'deki "tehcir" kanunu ile
Ermeniler yurtlarından sürülür ve 1-
1,5 milyon Ermeni katledilir. Tarihe
büyük Ermeni soykırımı olarak geçen
bu olay, bugün Türk şovenizmince
reddedilse de bir gerçektir. 

Yürüyüş
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Ermeni Soykırımı; OLİGARŞİ İNKAR EDİYOR, EMPERYALİSTLER KULLANIYOR! 

ÇÖZÜM HALKLARIN KARDEŞLİĞİNDE 

ANTİ-EMPERYALİST, ANTİ-OLİGARŞİK DEVRİMDE



Ulusal Sorun ve Azınlıklar Sorunu 
Ülkemiz Gerçeğidir, 
Çözüm; Halkların Ortak
Mücadelesindedir 

Ülkemizde onlarca yıldır süren bir ulusal sorun
vardır; Kürt sorunu. Ve ülkemizdeki ulusal sorun
sadece Kürt sorunundan da ibaret değildir. Müslüman
ve "gayri müslim" olarak adlandırılan azınlık halkların
sorunları da vardır. 

Azınlık sorunu da ulusal sorunun bir parçasıdır.
Ulusal sorunun çözülmediği bir ülkede azınlıkların
hakları da yoktur ve tıpkı ezilen uluslar gibi azınlıklar
da baskı altındadır. 

Azınlıkların sorunları, kendi dillerini özgürce
kullanmaları, eğitim yapabilmeleri, kendi kültür, değer
ve geleneklerini özgürce yaşatabilmeleri, ulusal aşa-
ğılamanın yok edilmesi ve eşit haklara sahip olabil-
meleridir. 

Demokrasinin, bağımsızlığın, sosyalizmin olmadığı
yerde ulusal, sınıfsal baskı ve sömürü kaçınılmazdır. 

1910'lardan bugüne ülkemiz gerçeği de bunun ifa-
desidir. 

Kurtuluş Savaşı’nda emperyalizme karşı bağımsızlık
mücadelesi, demokrasi ve sosyalizm mücadelesiyle
birleştirilmediğinden sonuç yine emperyalizme ba-
ğımlılık ve onun bir sömürgesi olmak olmuştur. 

Kurtuluş Savaşı’nda Ermenilerin gerici bir konuma
düşmelerinin nedeni de benzerdir, milliyetçi, ulusalcı
anlayış temelinde hareket edilmesi nedeniyle gerici bir
konuma düşülmüştür. Aynı milliyetçi anlayış Anadolu'daki
Ermeni topraklarının kendilerine iade edilmesini iste-
mektedir. Sonuç halkların karşı karşıya gelmesi, halklar
arası düşmanlık, katliamlar ve baskılar olmuştur. 

Bu nedenle milliyetçilik çıkmazdır. Çözümsüzlüktür.
Emperyalizme hizmet etmeye varır. Halkların çıkarlarına
ve kurtuluşuna hizmet etmez. Çözüm halkların em-
peryalizme ve oligarşiye karşı ortak mücadelesindedir. 

Sonuç Olarak, 
Bir, ülkemiz topraklarında bir Ermeni soykırımı

yaşanmıştır. Bunun sorumlusu Osmanlı Devleti’dir ve
onun yolundan giden Türkiye Cumhuriyetidir. 

İki, emperyalistler ve işbirlikçileri ulusal sorunu,
azınlıklar sorununu çözemez. Tersine sorunun kayna-
ğıdırlar. Oligarşi ve emperyalizmin değişmez politikası
inkar, imha ve asimilasyondur. 

Üç, azınlıklar sorunu ulusal sorunun bir parçasıdır.
Azınlıkların dillerini, kültürlerini kullanmaları engel-
lenemez, baskı altına alınamaz. Halklar eşittir ve kar-
deştir. Azınlıklara düşman olanlar Türk halkının da
düşmanıdır. 

Dört, ulusal sorunda ve azınlıklar sorununda mil-
liyetçilik çözümsüzlüktür. Halkların kurtuluşu milliyetçi
politikalarda değil anti-emperyalist, anti-oligarşik dev-
rimdedir. 
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"Halkları ezme siyase-
tine karşı çıkmadan, sömü-
rüden, baskıdan, demokrasi
ve insan haklarından bah-
setmek en hafif deyimiyle
ikiyüzlülüktür. (...) 

Bu nedenle, bu ülkede
yaşayan ve bir nebze olsun
tarihe ve insanlığa karşı so-
rumluluk duyan, kendisine
saygısı olan, ruhunu ser-
mayeye satmamış herkes
halkları ezme siyasetine kar-
şı çıkmalı, lanetlemelidir.
(...) 

Ermenilerin Osmanlı dö-
neminde katliamlara uğra-
dıkları, yurtlarından sürül-
dükleri doğrudur. Katliamlar
insanlık dışıdır ve lanetlen-
melidir. Bu katliamların so-
rumlusu Osmanlı İmpara-
torluğu olduğu kadar, poli-
tikanın sürdürücüsü Türkiye
Cumhuriyeti'dir de. Bunu
söylemek, bu yönde dav-
ranmak her şeyden önce
halklar arasındaki düş-
manlığın ortadan kaldı-
rılması ve gerekli güvenin
sağlanması için de gerek-
lidir. Egemen sınıfların suç-
larını örtbas etmek, hiçbir
zaman Marksist-Leninist-
lerin işi olmamıştır. Tersini
ileri süren koyu bir sosyal-
şovendir. 

Diğer yandan Ermeni-
lerin topraklarına dönme
hakları vardır.

İstedikleri taktirde geri
dönebilirler; fakat bu hiç-
bir zaman Anadolu'da
suni bir Ermeni ulusal

topluluğu yaratma amaçlı

olamaz.

Geri dönecek olan Er-

meniler, tam eşitlik koşul-

larında Türkiye halklarıyla

bir arada yaşayacaklardır,

kardeşce.(...) 

Türkiye'de Ermeni so-

runu Ermenilerin yüzyıl

önce yaşadıkları toprak-

lara geri dönmeleri ve bu-

rada bir Ermeni Devleti

kurmaları değil, Türki-

ye'deki Ermeni azınlığın

üzerindeki baskıların yok

edilmesidir. (...) 

Bugün Marksist-Leni-

nistler için mücadele edil-

mesi gereken sorun azın-

lıklar üzerindeki her türlü

baskıya son vermek, özel

olarak sürdürülen Ermeni

düşmanlığını kökünden ka-

zımak, halklar arasında tam

bir eşitlik koşullarını ya-

ratmaktır. Bu ise, ancak her

türden ulusal baskının uy-

gulayıcısı emperyalizm ve

oligarşinin alaşağı edilme-

siyle gerçekleşecek ve dev-

rimci halk iktidarında ger-

çeklik kazanacaktır. Anti-

Emperyalist, Anti-Oligarşik

Halk Devrimi, Kürt ulusal

sorununda olduğu gibi azın-

lıklar sorununda da çözüm

platformudur." (Haklıyız

Kazanacağız) 

Genel Olarak Azınlıklar      
Sorununda, Özel Olarak da 

Ermeni Sorununda                   
Marksist-Leninistlerin

Çözümü Tek Doğru
Çözümdür!



HDP'nin seçim programındaki mad-
delerden birisi şu şekilde: "Koşullar ne

olursa olsun silahsız çözüm ve demo-

kratik siyaseti savunacağız." 

Bu ne demektir? Silahların mahkum
edilmesi demektir. Haklı haksız savaş

ayrımına girmeden her türlü silahın

mahkum edilmesi güçlü olanın, ege-
menin daha da güçlü olmasının önünü
açmaktır. 

Çünkü, oligarşi bugün tüm güçleriyle
silahlanmaktadır. Kalekollar inşa ediyor,
Kürdistan’da yeni korucu alımları ya-
pıyor. Ordusunu daha da güçlendirip tah-
kim ediyor. Özel güvenlik güçlerini de
yeniden düzenleyip polise katarak daha
da büyütmeye çalışıyor. İç güvenlik
yasası denilen yasayı çıkararak tüm as-
keri güçlerini halka karşı savaşta daha
da güçlü kılacak adımları atıyor. 

Oligarşi sadece yasal düzenleme
ve tahkimatlarla da sınırlı kalmıyor. Fa-
şist terörünü her gün daha artırarak halk
güçlerini sindirmeye ve tümden teslim
alıp kendi iktidarını güçlendirmeye ça-
lışıyor. Oligarşinin tüm düzenlemeleri
ve attığı adımlar AKP’nin hükümet
olup olmamasıyla sınırlı düşünülecek
düzenlemeler değildir. Devletin tüm ku-
rumlarıyla faşizme göre şekillendirildiği
bir sistemin AKP sonrasında demokra-
tikleşeceğini beklemek ham hayaldir. 

Devlet tüm kurumlarıyla halka kar-
şı savaşa göre şekillendirilmiş olması-
na rağmen halkın savaşı ve mücadele-
si karşısında bu da yetmiyor. Daha

fazla silahlanma, daha güçlü as-
keri örgütlenmeler yaratma, daha
çok yasal düzenlemelerle baskı-
larını artırma çabası içine giriyor. 

Oligarşi bunları yaparken
“koşullar ne olursa olsun” gibi bir ön
belirlemeyle silahlara karşı çıkmak hal-
kı silahsız olmaya mahkum etmektir.
Halkı silahsızlandırıp oligarşinin önü-
nün düzlenmesini sağlamaktır. Halk de-

yişiyle taşları bağlayıp köpekleri sal-

maktır. Bu tavrın halktan yana oldu-
ğunu kimse iddia edemez. Bu tavır, ege-
menin çıkarlarına hizmet eden, oligar-
şiyi güçlendiren bir tavırdır. Bu tavrı
“barış” adına savunmak emperyalizm
ve oligarşinin “barış güvercinleriyle”

halkı katletmesine çanak tutmaktır. 
HDP seçim bildirgesinde bunu

açıklamakla uzlaşmacılık anlamında bir
“barış” savunuculuğundan egemen
güçleri daha da güçlendirici bir politik
zemine kaymıştır. 

Oligarşi Kürt halkını, Kürt çocuk-
larını hala daha katletmektedir. Buna
karşılık HDP’nin neredeyse sesi solu-
ğu çıkmamaktadır. HDP’nin demo-
kratik siyaset dediği şeyin AKP’yi
kızdırmama, oligarşiye yaranma poli-
tikası olduğu uzun süredir bilinmek-
tedir. Bu yanıyla uzlaşmacılığın teori-
si olan bu düşüncelerine bugün halkı

silahsızlandırmayı da açık ve net
olarak eklemiş bulunmaktadır. 

HDP içinde kendine sosyalist, ko-
münist, devrimci vb. sıfatlar yakıştıran

örgütler ile seçim de HDP’yi, dolayısıyla
da onun seçim programını destekleyen
silahlı mücadeleyi savunan güçler buna
rağmen HDP’ye destek vermeye devam
mı edecek? Eğer öyle ise HDP’nin hal-
kı silahsızlandırma yönündeki bu açık-
lamasını sahiplenerek bu politikaya da
güç vermiş olacaklardır. 

Sonuç olarak, HDP kayıtsız

koşulsuz teslimiyetini halkın silahsız-
landırılmasını seçim programına ala-
rak da devam ettiriyor. Ancak HDP’nin
halkı silahsızlandırma çabası halkın di-
renişiyle karşılaşacaktır. Üzerine kat-
liamla gelen, çocuklarını vahşice kat-
leden faşist devlete karşı ne Kürt hal-
kı ne de Türkiye’deki tüm halklar
güllerle karşılık vermeyeceklerdir. 

Halkımız, faşist devletin saldırıları-
na karşı daha da fazla silahlanın. Devletin
de, devletle uzlaşmaya çalışan HDP’nin
de çağrıları Kürt, Türk tüm halklarımı-
zın çıkarlarına terstir. Onların çağrıları bizi
ezen, sömüren, zulmeden, katledenlerin
çıkarlarına hizmet etmektedir. Onların
çağrıları bizi zalime, sömürücüye teslim
etme tavrıdır. Teslimiyete hayır diyerek,
Kurtuluşa Kadar Savaş şiarıyla savaşı bü-
yütmekten başka çaremiz yoktur. 

OLİGARŞİ DAHA ÇOK SİLAHLANIRKEN 
SİLAHLARI MAHKUM ETMEK 

HALKI UMUTSUZ BIRAKMAKTIR!

Tek Yol DevrimTek Yol Devrim
Kürdistan’daKürdistan’da

Kim Katil Kim Provokatör?
Sadece mart ayında 139 işçi katledildi!

Tüm işçileri Taksim’e çağırıyoruz. 

Bizler için, adaletin Şafağı geliyor!

Ve sonunda hepimiz Bahtiyar olacağız!

Ankara Devrimci İşçi Hareketi, 24 Nisan’da Kızılay Alış-
veriş Merkezi önünde işçi katliamlarıyla ilgili basın açıklaması
yaptı. Açıklamada; “2015 Mart ayında 139 işçi, işçi katliam-

larıyla katledildi. Katledilen işçilerin 35’i inşaat işçisi. Bu 35
işçinin 14’ü ise sadece bir kemerle kurtulabilirdi. Mart ayın-
da katledilen işçilerin 13’ü kadın, 4’ü çocuk, 16’sı göçmen. AKP
iktidarı, iş güvenliği ile ilgili adım atmamaya, işçilerin katle-
dilmesine göz yummaya devam ediyor… 1 Mayıs’larda Tak-
sim’e çıkma mücadelesi veren işçilere “provokatör” diyen bur-
juva medya, her ay yüzlerce işçiyi katledenlere “katil” diye-
miyor. 7 işçiyi tarayanlara “halk düşmanı” diyemiyor. Tüm iş-
çileri Taksim’e çağırıyoruz. Bizler için, adaletin Şafağı geliyor.
Ve sonunda hepimiz Bahtiyar olacağız” denildi.
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Köşe yazarları, her konuda ahkam
kesme özgürlüğüne sahip değildir.
Ellerinde bilimsel veri olmadan, bilgi
olmadan, burjuva anlamda gazetecilik
ahlakına bile sahip olmadan akıllarına
her geleni yazamazlar. Yazarlarsa
biz de cevabını veririz. Halkın ada-
letini kimsenin şaibeli hale getirme-
sine izin vermeyeceğiz.

1- "Yakın zaman diliminde terör
örgütü DAİŞ'in Irak ve Suriye'de iş-
lediği cinayetleri sosyal medya ara-
cılığıyla servis ederek propagandasını
yapmasına benzer bir içerik bu eylem
esnasında da aynı tonlarda kamuo-
yunda yer edindi. Bu açıdan terö-
ristlerin DAİŞ taklidi olduğu üzerinde
de durulabilir...

... Terör örgütü açısından bakıl-
dığında eylemin medyada geniş yer
bulmasının 3 sonucundan bahsedi-
lebilir:

1- Terör örgütlerinin başarı çizgisi
medyada yer edinme oranlarıyla
doğrudan orantılıdır.

2- Örgütün gerçekleştirdiği ‘ey-
lem’ medya aracılığıyla geniş ke-
simlere ulaştırıldığı ölçüde verilmek
istenen dehşet, korku, yıldırma, panik,
kutuplaşma ve nefret psikolojisinin
ekilmesinde başarılı olunduğu var-
sayılır.

3- Medya propagandası, terör ör-
gütleri için oksijen kaynağıdır..."

(Yusuf Özkır, Milat, 05.04.2015)

- DAİŞ ile DHKP-C'yi aynı kefeye
koymak, emperyalizm ile ezilen dün-
ya halklarını, ezenle ezileni, burju-
vaziyle proleteryayı aynı kefeye koy-
mak anlamına gelir. Özkır, bu çar-
pıtmayı bilinçli olarak yapıyor sanırız,
çünkü bilimsel olarak kafalarda kuşku
yaratmayacak kadar nettir adliye ey-
leminin siyasi niteliği.

İslamcılığı kullanarak, emperya-

lizmin sopası görevini gören, onun
adına katliamlar yapan DAİŞ'le
DHKP-C'yi bir tutarak, kafaları ka-
rıştırmak isteyen Özkır, düzenin hal-
kın adaletinden nasıl korktuğunu
gösteriyor aslında. Ne yaparlarsa
yapsınlar, eylemin siyasi gücünü yok
etmeyi başaramazlar.

Politikleşmiş Askeri Savaş Stra-
tejisi'ne (PASS) sahip olan DHKP-
C, silahlı eylemlerini medyanın haber
yapıp yapmamasına göre belirlemez.
Bunu Özkır'ın cahilliğine verelim...
Peki devrimci bir silahlı eylemin he-
defi nedir, Özkır'a onu anlatalım:

"- Silahlı mücadelenin politik

propagandanın aracı olarak kulla-

nılması,

- Eylem tarzının, halkın taleple-

rini dikkate alması,

- Halkı somut eylemler etrafında

tartıştırarak devrimcilerin haklılığına

inandırması,

- Devletin gerçek yüzünü göste-

recek hedeflere vurması,

- Halkın düzene karşı olan mem-

nuniyetsizliğini açığa çıkartması.

- Devletin göründüğü gibi güçlü

olmadığını, gücünün yaygara ve

gözdağına dayalı olduğunu, halka

göstermesi ve suni dengenin kırıl-

masına hizmet etmesi,

- Halkın silahlı temelde örgütlenir

ve mücadele ederse devletin yenile-

bileceğini göstermesi işlevlerini ye-

rine getirecek bir anlayışla ele alın-

ması demektir. Kısaca silahlı mü-

cadelenin, gerilla savaşının siyasi

gerçekleri halka açıklamanın aracı

olarak uygulanması demektir."

2- "Gezi'den itibaren DHKP-C
gibi örgütlerle halk kitleleri yan yana
getirildi, onların flamaları altında
yüründü, Berkin Elvan'ın cenazesinde
eli silahlı yüzü maskeli DHKP-C'li-

lerin oluşturduğu kortej gövde gös-
terisi yaparken seyirci kalındı ve
hatta maalesef alkış tutuldu, onların
yönlendirdiği 'Katil devlet' slogan-
larıyla devletin her kademesi nefret
objesine dönüştürülerek 'katli vacip'
algısı yaratıldı." (Hilal Kaplan, Yeni
Şafak, 03.04.2015)

- Kaplan, adliyede, Halk Kurtuluş
savaşçılarının sorduğu hesabın gücünü
nerelerden aldığını çok iyi biliyor
aslında. Halkın öfkesini yansıttığını,
halka hesap sorma bilinci kazandır-
dığını anlıyor. Ve bu gerçek onu kor-
kutuyor. Berkin'i devletin polisi öl-
dürdü, öyle mi? Berkin'in katillerinin
isimlerini açıklamak en fazla 5 da-
kikalık bir işken açıklamadılar, öyle
mi? Katillerin resmi var ama isimleri
yok, kırmızı daire içine alınan 3 po-
lisin katil olduğu belli değil mi? Be-
nim polisim destan yazdı diyen bu
devletin cumhurbaşkanı değil mi?

Peki Hilal Kaplan'a soralım, Ber-
kin'i katleden devlet değil de kim?
Katil devletten hesap sormak da o
netlikte haktır, haklıdır.

3- "Bana kimse o manzara üze-
rinden devrimcilik dersi vermeye
kalkmasın. Eğer Sami Elvan “durun”
dediyse, durmak gerekir. Vicdan, say-
gı, etik bunu söyler. Ben hayatı sa-
vunmak zorundayım. Ölümün, öl-
dürmenin yanında duramam. Sev-
diklerini toprağa vermiş çok insan
tanıdım bu süreçte. Daha dün Abdo-
can’ın annesinin gözyaşları sel oldu
aktı içimize. Yetmedi mi? Sami Elvan:
“Kimse bizim acımızı tam olarak
anlamıyor” derken haksız mı? Kalem
oynatmadan önce ailelerin yanına
gidip, yüzlerine bakmak lazım…

Farkında mısınız; babası ölen ço-
cukla, mezara koyduklarımız kardeş.

Elbette tüm ölenler için yas tuta-
cağım, öldüreni ve ölüme göndereni

GERÇEKLER YALANLA KAPATILAMAZ 
DEVRİMCİ EYLEMİN MEŞRULUĞU 

YALANLARLA YOK EDİLEMEZ!

Çağlayan Adliyesi’ndeki Rehin Alma Eylemine İlişkin
Basında Çıkan Çarpıtma Haberlere Cevap -3
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lanetleyeceğim.” (Enver Aysever,
Birgün, 03.04.2015)

- “Tüm ölenler” diyerek, haklıyla
haksızı, halkla halk düşmanlarını
aynı sınıfa sokuyor Aysever. Berkin'in
katilleriyle, Berkin'in hesabını so-
ranları aynı terazide tartamazsınız.
Halkın adaletinin terazisinde suçlu
malumdur. Devrimci eylemin meş-
ruluğunu sahiplenmek Aysever'e bu
kadar zor gelmemeli.

Kimi masumlaştırıyorsun? Ölen-
lerin çetelesini neye göre tutacaksın?
Soma'da ölen 301 madencinin babasız
kalan 432 çocuğuna ne diyeceksin o
zaman? Babalarınız öldü ama katil-
lerin de çocukları var... Hümanizm
burjuva ideolojisinden beslenir. Sınıf
ayrımını ortadan kaldırarak, sınıf ki-
nini yerle bir eder. Geriye ne kalır,
Aysever bize neyi önerir? Çok sev-

diğin kızının tırnağına zarar veren

olsa aynı metanetle mi(!) karşıla-

yacaksın? 

Silkinin, kendinize gelin... Top-
lumlar tarihi, sınıflar tarihi savaşlar
üzerinden yükselir. Haklı olanla hak-
sızın, ezenle ezilenin savaşında ya
zalimden yanasın ya zulmedilenden...
Bir karar ver.

4- "DHKP-C'nin "taşeron" bir
örgüt olduğunu, terörden geçindiğini
herkes biliyor. Bu marjinal örgüte
toplumsal taban oluşturma bahane-
lerini hangi amaçla veriyorsunuz?
Asıl can alıcı soruyu soralım: Seçime
kadar hangi terör eylemlerini plan-
lıyorsunuz? Bu eylemlerden ne kadar
oy artırmayı hedefliyorsunuz? Şu sı-
ralarda AK Parti medyasında çıkan

"CHP-terör ilişkisi" analizleri, kuşku
uyandırıcı değil mi?

Ben bu soruları ısrarla sormaya
devam edeceğim; çünkü elimde terörü
engellemek, akacak kanı durdurmak
için başka çare yok. Açıkça söylüyo-
rum: Savcının şehit edilmesi iktidar
çevrelerinde derin bir memnuniyet
rüzgârı estirdi. Yüzlerine yansıyan
mutluluğu, kederli bir yüz ifadesi ile
bastırmakta çok zorlanıyorlar. Israrla
soralım: Terör ne demektir? Çağla-
yan'daki terör eyleminin amacı ney-
di?" (Mümtazer Türköne, Zaman,
03.04.2015)

Devrimci eylemin meşruluğunu
ortadan kaldırmak için oligarşinin
özellikle kullandığı bir kavramdır:
Taşeron... Halkı aşağı gördükleri için,
halkın örgütlü gücünün büyüklüğünü
hayal edemiyorlar. Devrimci eylem-
leri karalamak, etkisiz kılmak için
birileriyle ilişkilendirmeye çalışıyor-
lar. "Dış odaklar" yalanı klişeleşmiş
olacak ki, şimdi de CHP'yle bağ kur-
maya çalışıyor Türköne. İtiraf edin,
adalet sarayı içinde yapılan eylemle
halkın adaleti, terörü yenmiştir. Yol
açacağı bilinç, halkların yüreğindeki
yeri sizi yerinde duramaz hale getir-
miştir. Türköne, "Devlet için kurşunu

atan da yiyen de şereflidir" aklını

Tansu Çiller'e veren, kontrgeril-

lanın katliamlarını meşrulaştıran

bir faşisttir. Asıl taşeronluğu kendisi
çok iyi bilir. 

5- "Biz Sizi Sevmiyoruz

Biz kim miyiz?

Vicdanın, 'Sizi seviyoruz' cümle-
siyle başkalarının sevdiğini elinden

almayan yanıyız!

Biz sadece insanız!

Ve biz toplum olarak yine, kökü
dışarıda olup çözüm süreci ile birlikte
PKK'nın yerine geçirilen DHKP-
C'nin seçim öncesi yeniden piyasaya
sürülmesiyle aşka gelenlerin birbirine
selam çaktığı günlerden geçiyoruz....

Görevi başındaki Savcı'nın başına
bitişik atış yapmadan önce terörist-
lerin 'halkımızı çok seviyoruz' de-
diğini söyleyerek insanlık dışılığa
damatlık giydirerek siyah duvaklı
geline 'biz de sizi seviyoruz' dedir-
tenlere o nedenle biz de şimdi diyoruz
ki; Hiçbir baskı altında kalmadan
katillerden kahraman çıkarmaya ça-
lışanlar biz sizi sevmiyoruz!

Biz sizin; Sandık yerine sokaktan
medet ummanızı sevmiyoruz." (Arzu
Erdoğral, Diriliş Postası, 04.04.2015)

- İnsan kavramı tek başına yetersiz
bir kavramdır. Sınıfsal niteliğinden
uzak, tek başına bir insan kavramı
bizi doğru yere götürmez. Erdoğral'ın
BİZ kavramının içinde kim var? Siz
kimsiniz? Sadece insan mı? Katil de
insan. Ne olacak?

Erdoğral, asıl sıkıntısını sonra
itiraf ediyor, sandık yerine sokağa
çıkma çağrısı yapılmasından rahatsız.
Seçimler büyük bir aldatmacadır.
Demokrasi kavramı da aynı insan
kavramı gibi sınıfsaldır. Hangi sınıf
iktidardaysa demokrasi onun için
vardır.  Burjuva demokrasisi, burjuva
diktatörlüğünün uygulanış biçimidir.
Ve bu diktatörlüğe karşı başkaldırı
çağrısı yapmaya devam edeceğiz.
Çözüm sandıkta değil, devrimdedir...
Erdoğral'ın anlaması gereken budur.

Komplolarla Baskılarla

Dev-Genç'lileri Sindiremezsiniz!
Yaptıklarınız Nafile Direnmeye Devam Edeceğiz

Harran Aydın 23 Nisan'da AKP’nin katil polisleri tara-

fından çantasında silah olabileceği şüphesiyle Wan'ın şehir

merkezinde işkenceyle gözaltına alındı. Sabah 23 Nisan

törenleri için kurulan polis bariyerlerinin önünden geçen

Harran aydın sırtında çantası olduğu gerekçesiyle şüpheli

sayılarak polis takibine alınmış ardından Dev-Genç Kü-

tüphanesinden çıktığı ve şehir merkezine vardığında önü

çok sayıda sivil polis tarafından kesilmiş ve yaka paça
gözaltına alınmıştır. Gözaltında ise sürekli olarak canlı
bomba olduğu, söylenerek katil polisler tarafından ölümle
tehdit edilmiştir. Buda yetmezmiş gibi polis bariyerlerinin
önünden geçtiği esnada üzerinde farklı bir çanta olduğu
gerekçesiyle bu çantayı bulmak için Dev-Genç Kütüphanesi
de hukuksuzca basılmış, talan edilmiş, kütüphanedeki
telefon, tablet, bilgisayar ve kitaplara el konulmuştur.
Savcılık eyleminden sonra korkudan ne yapacağını şaşıran
emniyet paranoyaklaşarak Harran Aydın’a canlı bomba
diyerek ve tehdit ederek korkularının üstünü örtmeye ça-
lışmaktadır. Harran Aydın akşam saatlerinde sağlık raporunun
ardından serbest bırakılmıştır.
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Sivas Ali Baba Mahallesi’nde “Sıla
Abalay'a Özgürlük- Dev-Genç” yazıla-
ması yaptıkları gerekçesi ile Umut Taştan
ve Serkan Ulutaş durakta otobüs bekler-
ken işkence ile gözaltına alındılar. 3 saat
Ali Baba Karakolu’nda bekletildikleri
süre içerisinde "Size örgüt üyeliğinden
dava açacağız! 10 milyar para cezası ve-
receğiz!" gibi gerekçelerle uzun süre tu-
tulduktan sonra serbest bırakıldılar. 

u Liseliler Yoldaşları
Sıla'yı Sahipleniyor

Okmeydanı Liseli Komitesi 27 Nisan
Pazartesi günü Halil Rıfat Paşa Lisesi’nde
sınıf tahtalarına ‘Berkin İçin Adalet İste-
yen Sıla Abalay Serbest Bırakılsın’ yazı-
laması yapıldı.

u AKP Polisinin Dev-Genç
Korkusu! Biz Dev-Genç'li-
yiz! Baskılarınız, Gözaltıları-
nız Bizi Yıldıramaz!
Korkularınızı Büyüteceğiz!
Şafak, Bahtiyar, Elif Olup
Geleceğiz!

Harran Aydın 23 Nisan tarihinde,
AKP’nin katil polisleri tarafından çanta-
sında silah olabileceği şüphesiyle Wan'ın
şehir merkezinde işkenceyle gözaltına
alındı. Sabah 23 Nisan törenleri için kurulan
polis bariyerlerinin önünden geçen Harran
Aydın sırtında çantası olduğu gerekçesiy-
le şüpheli sayılarak polis takibine alındı, ar-
dından Dev-Genç Kütüphanesi’nden çık-
tığı ve şehir merkezine vardığında önü çok
sayıda sivil polis tarafından kesildi ve yaka
paça gözaltına alındı. Gözaltında ise, sü-
rekli olarak canlı bomba olduğu söylene-
rek ölümle tehdit edildi. Bu da yetmezmiş
gibi polis bariyerlerinin önünden geçtiği es-
nada üzerinde farklı bir çanta olduğu  ge-
rekçesi üretildi. Bu gerekçeyle Dev-Genç
Kütüphanesi  hukuksuzca basıldı, talan edil-
di. Kütüphanede bulunan telefon, tablet, bil-
gisayar ve kitaplara el konuldu. Savcılık ey-
leminden sonra korkudan ne yapacağını şa-
şıran AKP iktidarı korkudan saldırıyor. Her
gün yeni bir canlı bomba buluyor! Harran

Aydın akşam saatlerinde sağlık raporunun
ardından serbest bırakıldı.

u İzmir’de Dev-Genç Masası
İzmir’de 20. düzenlenen kitap fuarı

önünde 24-25 Nisan tarihlerinde Dev-
Genç’liler masa açıp kitap, dergi dağıtı-
mı yaptı. 2 günde de halkın masaya ilgi-
si yoğundu, birçok kitap ve Tavır Dergi-
si halka ulaştırıldı. Çalışmalar 2 günde de
7’şer saat sürdü.

u Adları Korkunuzdur!
Onlar Her Yerde
Karşınızda Olacak!

İzmir Buca’nın Kuruçeşme Mahalle-
si’nde Dev-Genç’liler yazılama yaptı.
Dev-Genç’liler kahraman adalet savaş-
çıları Şafak, Bahtiyar ve Elif’i mahalle du-
varlarına nakşettiler. Faşist polisin kara-
ladığı yazılamaların yerine yenileri yapıldı.

u Antalya Dev-Genç Tutsak
Dev-Genç’liler İçin İmza
Kampanyası Başlattı!

Antalya Dev-Genç'liler yurt genelinde
yapılan baskınlarla ve komplolarla tutuk-
lanan Dev-Genç'lilerin serbest bırakılma-
sı için 23 Nisan’da imza masası kurdu. Üç
saat açık tutulan masada ajitasyonlar çe-
kildi. Çekilen ajitasyonlarda Dev-Genç'li-
lerin 45 yıllık tarihinde düşmana boyun eğ-
mediğinden, komploları ve baskıları boşa
çıkartacağından bahsedildi. Masada 4
Dev-Genç Dergisi, 2 Mahir Hüseyin Ulaş-
Kurtuluşa Kadar Savaş kitabı, 1 adet Ma-
hir Yürekliler kitabı halka ulaştırıldı. Masa
çalışması ajitasyonlarla bitirildi.

u Gözaltılarla, Tutuklama-
larla Bizleri Yıldıramazsınız!
İstanbul Üniversitesi’nde
Gözaltı ve Tutuklamalara
Rağmen Kart Dayatmasını
Kabul Etmiyoruz! 

İstanbul Üniversitesi’nde, 16 Nisan ta-
rihinde Şebnem Başdemir ve Ali Yünlü hu-
kuk fakültesinden giriş yapmak isterken
kart dayatmasına maruz kaldılar. Kart da-

yatmasına karşı gelen iki Dev-Genç’li iş-
kence ile yerlerde sürüklenerek gözaltına
alındılar. Beyazıt Karakolu’na götürülen ve
oradan da Vatan Emniyet’ine götürülen
Dev-Genç’liler tutuklama talebi ile mah-
kemeye sevk edildiler. İki Dev-Genç’li hu-
kuksuz bir şekilde tutuklandı.

17 Nisan tarihinde de, hukuk fakülte-
sine giriş yapmak isteyen Ahmet Atılgan’a
kart dayatması yapıldı. Buna rağmen giriş
yapmak isteyen ve "Kart Dayatmasına
Son!", "Baskılar Bizi Yıldıramaz" slo-
ganları atan Ahmet Atılgan işkence ile yer-
lerde sürüklenerek gözaltına alındı. Beyazıt
Karakolu’na götürüldü. Hastaneden son-
ra serbest bırakıldı.

u İstanbul Üniversitesi’nde
1 Mayıs Çalışması ve
ÖGB'lerin Korkusu!

İstanbul Üniversitesi’nde 24 Nisan’da
Dev-Genç’liler  iletişim fakültesi ve si-
yasal bilgiler fakültesi binalarına 15'er adet
1 Mayıs afişi astılar ve yüzlerce bildiri da-
ğıttılar. Öğleden sonra herkesin rahatça gi-
riş yaptığı iletişim fakültesine gelen Dev-
Genç’lilere ÖGB ve amirleri  öğrenci kim-
liği dayatması yaptılar. Dev-Genç’liler;
“iletişim fakültesinde kimseye öğrenci
kimliği kontrolü yapılmıyor. Bizden kor-
kunuzdan bunu yapıyorsunuz. Bizler bu-
rada mücadele etmeye devam edeceğiz’’
dediler.

Ülkemizde Gençlik

Sıla Abalay'ı Sahiplenmemizi
Engelleyemeyeceksiniz!

İstanbul

Antalya
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"Mendil Satan Soru... 

Küçücük ayakların

Kocaman terliği

Bir soru takar

Ülkenin vicdanına; 

- Mendil ister misiniz? 

Bazı soruların saçı kirlidir böyle

Bazı soruların gözü de üzümdür 

Bazı soruların da bahtı karadır

Çok karadır hem de

Çok karadır 

Ve mendil kadar küçük

Mendil kadar beyaz

Ve kullanılmış bir mendil gibi 

Sefaletin çöplüğüne mahkum

Kocaman bir sorudur bu çocuk..."

Ümit İlter 

Faşizmin gerek iktidar olmak, ge-
rekse iktidarını korumak ve sürdür-
mek için hiçbir zaman vazgeçmediği
iki temel silahı vardır: Birincisi;
baskı ve şiddet, ikincisi; yalan ve
demagojidir. Bunlar birbirinden ay-
rılmaz bir bütün oluştururlar. Faşist
Tayyip Erdoğan'ın, 23 Nisan Çocuk
Bayramı vesilesiyle yaptığı konuşma
bu durumun açık bir örneğini sunuyor. 

Bir yandan "çocuk da olsa kadın

da olsa gereği yapılacaktır" diyerek
çocukların ölüm fermanını yazarken,
14 yaşındaki Berkin Elvan'ın katle-
dilmesi ile ilgili "talimatı ben ver-
dim" diye suçu üstlenirken diğer
yandan da arsızca "tüm dünyaya

sesleniyorum çocuklara kıymayın

efendiler'” diyebilmektedir. Tayyip
Erdoğan faşisttir. Gerçek bir dema-
gogdur, halk avcısıdır. Katildir. 

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda 35
ülkeden gelen çocukların bayramını
kutlayan Erdoğan "Çocuk, dünyanın
her yerinde masumiyetin simgesidir...
Çocukların yüzüne endişe değil, ço-
cukların yüzüne tebessüm yakışır. O
minicik yürekler acıyla değil, sevgiyle

dolu olmalıdır. Çocukların gözlerinde
korkuyu değil, ümidi görmek istiyoruz.
Maalesef geçen her dakika, her saat,
her gün çocukların gözlerinden yeni
yaşların döküldüğünü bize gösteriyor.
Kalplerinde yeni yaralar açılıyor.
Onun için burada tüm samimiyeti-
mizle, tüm kalbimizle hep birlikte
dünyaya sesleniyoruz.. Çocuklara

kıymayın efendiler" dedi.. 

Şu süslü laflara, şu riyakarlığın
boyutuna bakın. Sanki çocuklarımıza
kıyan kendisi değilmiş gibi.. Sanki
çocukların gözlerinden dökülen yaş-
ların sorumlusu kendisi değilmiş
gibi.. Sanki çocukların gözlerine ve
yüreklerine korku tohumları ekmek
isteyen kendisi değilmiş gibi... Sanki
çocuklarımızı 7 yaşında, 12 yaşında,
15 yaşında bırakan kendisi değilmiş
gibi... Sanki çocuklarımızın beyin-
lerini asfaltlara akıtıp canlarını alan
kendisi değilmiş gibi... 

23 Nisan şovlarına karşın biliyoruz
ki çocukları katleden, dilenmek zo-
runda bırakan, fuhuşa sürükleyen,
çocuk işçiliği yasallaştıran, çocuk
gelinliği meşrulaştıran da AKP 'nin
düzenidir. Çürümüş, kokuşmuş ka-
pitalist düzendir. Kapitalizm kar üze-
rine kuruludur. Bu düzende para ka-

zanmak için her yol mübahtır. Bu
düzenin sahipleri çocukmuş, kadın-
mış, ahlakmış, inançmış, namusmuş,
vicdanmış, dinmiş, imanmış, sev-
giymiş, vefaymış, hiç bir değer bil-
mez, hiç bir erdem tanımazlar.. Dü-
zenlerini korumak için katlederler,
işkence ederler, hapsederler, yalanla,
yozlaştırarak, korkutarak uyutmaya
çalışırlar. 

Yapılan istatistiki çalışma verile-
rine göre ülkede çalıştırılan toplam
çocuk sayısı 1 milyonun üzerinde
iken, sokakta çalıştırılan çocuk sa-
yısı 500 bin civarında. 

Bir yılda aile içi şiddette 15 çocuk
öldürüldü, 20 çocuk intihar etti ve
59 çocuk işçi ise iş cinayetleriyle
katledildi. 

77 milyonluk Türkiye nüfusunun
yüzde 29.4’ü yani 22 milyon 838
bini çocuk. Toplam 16 milyon 706
bin yoksul nüfus içindeki çocuk oranı
ise yüzde 44.3.

2013’te hapishanedeki 161 bin
711 tutsaktan, 6 bin 132’si çocuktu.
Hapisteki çocukların oranı 2009’da
yüzde 1.5 iken, 2013’te bu oran
yüzde 3.8’e çıktı. Ve ne yazık ki,
çocuk suçlarında yüzde 35 ile hırsızlık
ilk sırada yer alıyor.

Türkiye'de sokakta yaşayan ço-
cuk sayısı 42 bin. 

2 bin 550 çocuk uyuşturucu kul-
lanıyor. 0-18 yaş grubu madde ba-
ğımlılarının sayısı ise 99 bine ulaşmış
durumda. 

Tutuklu ve hükümlü çocuk sayısı
3 bin. Düzenin suça sürüklediği çocuk
sayısı son 3 yılda 250 bin. 

4 buçuk milyon çocuk okula gi-
demiyor. 1 yılda ilköğretim okuluna
hiç kaydedilmeyen okulsuz çocuk
sayısı 75 bin. 

Son 3 yılda çocuk gelin sayısı
130 bini geçti. 

Son 3 yılda kaybolan çocuk sayısı
jandarma ve polis bölgesiyle birlikte

Çocuklara Yalnızca, Sosyalizmde Kıyılmaz! 
Çocuklara Kıyan Kapitalist Düzendir!

ÇOCUK KATİLLERİNİN 23 NİSAN ÇOCUK BAYRAMI RİYAKARLIĞI 
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27 bin. 

Son 3 yılda 500 bin çocuk hak-
kında adli işlem yapıldı. 

Fuhuş yaptırılan çocuk sayısı son
3 yıldaki çocuklarla birlikte 50 bine
ulaştı. Son 3 yılda taciz ve tecavüze
uğrayan, adli mercilere yansıyan ço-
cuk sayısı 70 bin. 

Türkiye çocuk pornografisinin de
en yaygın olduğu ülkelerden biri.
Çocuklara karşı cinsel saldırı, taciz,
tecavüz davalarında 2008'den 2013'e
kadar yaklaşık yüzde 400 artış ger-
çekleşti. Adalet Bakanlığı verilerine
göre, çocuğa karşı işlenen cinsel
taciz, saldırı ve istismar suçları ile
ilgili davaların sayısı, 2008’de 7 bin
500, 2009'da 13 bin 812 iken, 2011'de
18 bin 334. 

İşte gerçekler bunlar... işte AKP
düzeninin Türkiye’sinde çocuklar...
Emperyalist kapitalist sistemin tüm

dünya halklarına ve dünya çocukla-
rına reva gördüğü tablo da budur.
Bebek ölümleri, suç ve uyuşturucu
bataklığı, fuhuş, dilencilik, hırsızlık,
yozlaşma, çürüme... 

2000-2007 ölüm orucu şehitleri
Gülnihal Yılmaz ve Fatma Tokay
Köse'nin ölüm orucundayken birlikte
kaleme aldıkları Feda Destanı isimli

kitapta, bedeni, yaşlı bir Türkiyeli
patrona satılan Hongkonglu bir çocuk
anlatılır; "... Gözlerini çevirdi dan-
teller içindeki çocuk bedenine... ‘Mis-

ter Monting ağzının tadını biliyor

canım’ diye iç geçirip uzandı dantelli
bir tabakta sunulan körpe insan eti-
ne..."

İnsanlık onuru ve adalet için ölü-
mün üstüne yürürken bile dünyanın
bir köşesindeki çocukların acılarını
içlerinde duyan ve dört duvar ara-
sından duyurmaya çalışan sosyalist
ideolojinin taşıyıcıları devrimciler
ile körpe insan etine dalan asalak
burjuvazinin tarihsel savaşı sürüyor.
Çünkü çocuklara kıyılmayan tek
sistem sosyalizmdir ve çocuklara
kıyan kan emicilerin kapitalist dü-
zenidir. Er ya da geç bu insanlık
dışı düzeni yıkacak ve yeni bir dünya
kuracağız.

CEPHE MİLİSLERİ
KATİLLERDEN HESAP

SORMAYA DEVAM EDİYOR!
Milisler halkın oligarşiye karşı öfkesidir. Halkı aşa-

ğılayanlar, yok sayanlar...Milislerden, halkın öfkesinden
korkun.Halkın örgütlü gücünü yenemezsiniz!

GAZİ MAHALLESİ: 23 Nisan tarihinde, Cepheliler
İmam Hatip Lisesi önündeki akrep ve TOMA'ları hedef
aldı. Cepheliler yüzlerinde kızıl fularlar, ellerinde molo-
tofları ile geceyi aydınlattı. Katil polislerin akrepleri ve
TOMA'ları molotoflandı, yakıldı.Eylem sırasında Cep-
heliler halka yaptıkları konuşmalarla AKP'nin polisini
teşhir ettiler.Gazi Cephe Milisleri "Eylemin nedeni
AKP'nin polisinin son günlerde halka yaptığı saldırılar,
polis terörüdür. Adaleti Biz Sağlayacağız! " dediler.

Eylem ajitasyon ve sloganlardan sonra iradi olarak
bitirildi. Eylem sonrası, eylemin hazımsızlığını yaşayan
polisler, sokakları  gaza boğdu. 

ESENYURT: 23 Nisan tarihinde,  Esenyurt'ta  Cephe
Milisleri tarafından Çağlayan Adliyesi eylemi selamlandı.
Cephe milisleri, eylemi selamlamak için mahallenin
çeşitli yerlerine pankart astılar.

ARMUTLU: 22 Nisan tarihinde, Cephe Milisleri
AKP’nin Büyük Armutlu'da  bulunan seçim bürosunu
molotofla yakarak tahrip etti.  Milisler eylem sonrası şu
açıklamayı yaptı:"Gece yarıları AKP'nin katil sürüleri
ailelerimizin evlerini basarak, insanlarımıza ters kelepçe
takarak, işkence yapıyor. Bunlar AKP'nin acizliği ve
korkaklığıdır. AKP yöneticilerini uyarıyoruz, itlerinizi

bağlayın. Bağlamaz-
sanız hepinizi hedef
alacağız. AKP'nin ka-
til sürülerini ve AKP
yöneticilerini uyarı-
yoruz:  Gözaltına alı-
nan yoldaşlarımızın
ve ailelerimizin saçı-
nın teline zarar ge-
lirse, misliyle ödeti-
riz. O kanlı ellerinizi
yoldaşlarımızdan ve
halkımızdan çekin.
Evlerimizi de bassa-
nız, bizleri de tutuk-
lasanız işkence yapıp
katletseniz de bizi
durduramazsınız. Biz
her geçen  daha fazla
çoğalarak geliyoruz."
denildi.

İKİTELLİ: 23
Nisan tarihinde, Cepheliler Halk Kurtuluş Savaşçıları
Şafak Yayla, Bahtiyar Doğruyol ve Elif Sultan Kalsen'i
selamladı.  Mahallenin farklı noktalarına ve işlek cadde-
lerine, 3 adet Şafak Yayla'nın Halkın Adaletini uygulayan
resminin olduğu pankarttan asıldı. İkitelli sokaklarına
caddelerine halk savaşçılarının adları yazıldı. Halk sa-
vaşçılarının ölümsüzlüğü duvarlara kazındı. "Şafak, Elif,
Bahtiyar Yaşıyor Dev-Genç Savaşıyor" sloganlarından
8 adet, mahallede duvarlara yazıldı.

İkitelli

Armutlu
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Soma Maden Katliamı davası Ak-
hisar Ağır Ceza Mahkemesi’nde baş-
ladı. Katledilen 307 madencinin ya-
kınları ve 162 yaralı madenci düşü-
nüldüğünde, müşteki sayısının 1500-
2000’lere ulaşması beklenirken; sa-
londa ve civarında en yoğun dönemde
bile sayının beş yüzü geçmediğini
tespit ettik. Destek ve dayanışma ka-
tılımlarının da son derece cılız olduğu
söylenebilir. 

Bu sonucun sadece yoksulluk,
karamsarlık ve yargıdan bir beklentisi
olmamak ile ilgili olduğu düşünül-
memelidir. Siyasal iktidarın ve maden
sermayesinin baskıları, işsizlik, ör-
gütsüzlük, sermaye basınının çabaları,
mağdurların Kınık/İzmir, Soma/Ma-
nisa, Balya/Balıkesir, Bergama/İzmir
gibi bölgelere dağılmış olması, sa-
lonun yetersizliği bunlara eklenebilir. 

Katılan Aileler Hesap
Sormaya İstekli ve
Öfkeliydiler

Soma için Adalet Komitesi çalış-
masını yürüten Çağdaş Hukukçular
Derneği Genel Merkezi, başta İzmir
Şubesi olmak üzere tüm şubelerinden
aldığı destekle Mayıs 2014’den bu
yana bölgede çalışıyor. Yine Halkın

Hukuk Bürosu Avukatları bir yıldır
kesintisiz olarak işçi aileleri ile da-
yanışmayı sürdürüyorlar, işçi örgüt-
lerini büyütmeye çalışıyorlar. Soma
Maden Havzası’ndaki sol siyasal
çaba; dernek ve sendika çalışması
yürüten veya avukatlık desteği veren
birkaç siyasal yapıdan ibaret. Hala
binlerce işçi örgütsüz veya sarı sen-
dika ile sınırlanmış bir örgütlülük
içinde. 

Cemaatler ve “Himmet Dernek-
leri/Vakıfları” aileleri para ve eşya
yardımlarıyla kontrol altına almaya,
ailelerin tepkilerini azaltıp siyasal
iktidardan uzaklaştırmamaya çalışıyor. 

Sekizi tutuklu 45 sanık var. Ama
olanlar değil olmayanlar davayı daha
güzel anlatıyor. 

MİGEM (Maden İşletme Genel
Müdürlüğü), ELİ (Ege Linyit İşlet-
meleri) ve Çalışma Bakanlığı iş mü-
fettişlerinin sorumluluğu hala davaya
dahil edilebilmiş değil. Her zaman
olduğu gibi tek bir kamu görevlisini
veya siyasal iktidar tarafından ka-
yırılan üst düzey bürokratı -he-
nüz- davaya katabilmiş değiliz. 

İşçileri üretim baskısıyla bunaltan;
tehdit, hakaret, borç batağı, işsizlik
gibi yollarla avucunun içine aldığı
işçilerin sırtından her ay binlerce lira
kazanan “dayıbaşı” taşeronların so-
rumluluğu hakkında ağzını açan yok.
Henüz onların varlıkları ve rollerini
tartışmaya istekli bir yargı makamı
ortaya çıkmadı. Bunlar da sanık de-
ğiller. 

Şirket patronlarının anlaşarak ve
aralarında oluşturduğu listelerden
seçtiği sendika yönetimi, en az pat-
ronlar kadar katliamdan sorumlu,
hatta işçilerin patron çıkarlarına kan-
dırılması için oynadıkları rol düşü-
nüldüğünde belki de daha çok suç-
lular. İşçinin yararına parmağını kı-
pırdatmayan bu sahte işçi örgütünün
yöneticilerinden de kimse yargılan-
mıyor. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba-
kanı ve Enerji Bakanı şahsında hem
siyasal hem de cezai sorumluluğu
bulunan hükümet, ne siyasal veya
ahlaki ne de cezai sorumluluğunu
kabul etmiş durumda. 

Yüzlerce dul kadın, evlatsız anne,
baba ve yetim çocuğun acısında en
küçük bir azalma yok. 

Duruşmalar işte böyle bir arka
planın önünde başladı. 

Sermaye şirketi sahibinin “Ben

tek bir ocağa yüz tane mühendis

aldım, maaşlarını ödüyorum, benden

ne istedilerse aldım, milyonlarca

dolar yatırım yaptım. Ben finansçı-

yım, kurumsal ve profesyonel olarak

madeni işletiyorum. O yüzden hiç

bir sorumluluğum yok” demesi ile
açılış yapıldı. 

Bundan sonra her ay on binlerce
lira maaş alan Genel Müdür, İşletme
Müdürü, Müdür Yardımcıları, Var-
diya Amirleri, Güvenlik ve emniyet
mühendisleri sırayla suçu birbirlerine
ve ölmüş mühendis arkadaşlarına
atarak patronlarını ve sermayeyi
savunmak için yarıştılar. İşçilerle
aynı maaşı alıp, neredeyse onlarla
aynı koşullarda çalışan düşük ücretli
genç mühendisler bile bu tarzı boz-
madı. Bunlar “Kimin ekmeğini yi-
yorsam onun kılıcını sallarım” di-
yen, her birisi üniversite mezunu,
çoğu yoksul işçi veya köylü ailele-
rinden gelmesine hatta bazılarının
yakınlarının da katliamda ölmesine
rağmen, halkın karşısına patronları
adına dikilmiş bir avuç emeğine
yabancılaşmış insandır. 

Patronları için yalan söylüyor
veya susuyorlar. Bunu kendi geçimleri
veya gelecekleri için yaptıklarını
zannedecek kadar akılları iğdiş edil-
miş ve küçültülmüşler. 

Anlaşılıyor ki, dava boyunca ba-
zıları istekle uzun uzun konuşarak,
bazıları mahcupça “ben bilmiyorum”
diyerek 307 işçinin kanına ellerini

“KATLİAM SORUMLULARI YA MAHKEMEDE 
YA DA TARİH ÖNÜNDE HESAP VERECEKLER”

SOMA DAVASI BAŞLADI! 
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bulaştırmaya devam edecekler. 
Savunma stratejisi, davanın daya-

nağı olan bilirkişi raporunun çürütül-
mesi üzerine kurulmuş. Bilirkişinin
ölümlerin nedeni olarak “kömür yan-
gını” bulmuş olmasını reddediyorlar.
Ellerinde raporlar, teknik bilgiler ve
sahte tanık ifadeleriyle ısrar ediyorlar:
“Bilirkişinin dediği gibi olmadı!”
“Peki, bu 307 kişiye ne oldu?” soru-
suna ise; “Nasıl olduğu anlaşılamadı,
tedbir alınamazdı, önlenemezdi, ani-
den oldu, bu işin fıtratında var…”
diyecekler. Aynı anlama gelen “Ecel

geldi cihane, maden yangını bahane”,

“vadeleri bu kadarmış”, “Allahın

işine karışılmaz”, “Kadere, kazaya

inanmayan kafir olur” gibi deyişler
ise mahkemede yakışıksız kaçacağından
vakıf ve cemiyetler aracılığıyla sokakta
yayılıyor. 

Katliam sabahı Soma’ya inen ve
her türlü güçlüğe göğüs gererek bir
yıldır halkın yanında mücadele eden
devrimci avukatlar için dava açık:
“Aşırı kar hırsı ve üretim talebi, pat-

ronun kırbacı haline gelmiş dayıbaş-

larının baskısı, sendikanın sınıfını ve

üyelerini çıkar için satması, devletin

denetim görevini yerine getirmemesi,

siyasal iktidarın kendi havuzuna dahil

ettiği bu sermaye grubunun ortağı

ve koruyucusu olması, işçilerin ör-

gütsüzlüğü ve maden politikalarına

dahil olan herkesin aymazlığı ile göz

göre göre gelen bir kitle kıyımı!” 

Bizlerin dava boyunca kendimize
biçtiğimiz misyon, bu çıplak gerçeğin
halka ve sınıf mücadelesine hizmet
edebilecek bir açıklıkta ortaya çıka-
rılmasını, teşhirini ve cezalandırılmasını
başarmak. 

Sorgular 24.04.2015 Cuma günü
bitecek gibi görünüyor. Sonra bir ara
verilecek. Haziranda 15 gün boyunca
devam edilme ihtimali olan ikinci cel-
sede doğrudan sorularımızla, yeni ka-
nıtlar ve raporlarla yükleneceğiz. Hep
orada olacağız. Bize güvenen ailele-
rin, işçilerin güveni boşa çıkmayacak. 

Katliam sorumlularının mahkeme
veya tarih önünde hesap vermelerini
sağlayacağız. 

Av. Selçuk KOZAĞAÇLI 
ÇHD GENEL BAŞKANI-HHB

AVUKATI 

Projelerimiz

Halkın Sorunlarını

Çözmek İçindir
Halkın Mühendis Mimarları 25

Nisan Cumartesi günü Gazi Ma-
hallesi'ndeki esnafları kapı kapı do-
laşarak "Halk için Mühendislik Mi-
marlık" dergisinin 3. sayısının ta-
nıtımı ve dağıtımı yaptı.  Dergi da-
ğıtımı sırasında halkın sorunlarını
çözmek için ürettikleri projelerinden
bahsederek halkımızın çaresiz ve
yalnız olmadığını dile getirdi.

Dergi dağıtımı sırasında esnaflar-
dan alışveriş yapmaya gelenler de
hem dergiye hem de projelere yoğun
ilgi gösterdi. Önümüzdeki haftalarda
Gazi Mahallesi’nde de bir Halk Bah-
çesi ve Cemevi-Kültür Merkezi in-
şaatına başlanacağının halka duyu-
rulması coşkuyla karşılandı. Projele-
rimizi ilgiyle izlediklerini, Halk Bah-
çesi'nde kendilerinin de çalışmak is-
tediklerini söyleyenler oldu. Dergi
dağıtımı yapan arkadaşlarımıza bazı
dükkânlarda çay,  pide ikram eden
esnafın ilgisi yoğundu. Yaklaşık 1

saat süren dergi dağıtımında 40 adet
dergi halkımıza ulaştırıldı...

Gazi Mahallesi’nde Halk

Bahçesi Kuruyoruz
Halkın Mühendis Mimarları 28

Nisan’da açıklama yaparak; “Tüm
yoksul mahallelerde halk bahçeleri
kuracağımızı ve halkımızın kendi
besin ihtiyacını kendilerinin karşı-
layabileceğini söylemiştik. Şimdi
bir diğer mahallemizde daha halk
bahçesi kuruyoruz. 26 Nisan’da
Gazi Halk Meclisi bahçesinde ku-
rulması planlanan halk bahçesi için
ölçümler yapıldı. Kaç adet yüksel-
tilmiş tablada üretim yapılabileceği
ile ilgili hesaplamalar yapılarak
malzeme listesi çıkarıldı. Küçük
Armutlu’daki Şenay ve Gülsüman
Halk Bahçesi serasında Gazi Halk
Bahçesi için tohumlar ekildi. Yaz
dönemine yetiştirilmesi hedeflenen
Gazi Halk Bahçesi’nin kurulmasında
ve bakımında tüm Gazi halkını ya-
nımızda görmek istiyor ve destek-
lerini bekliyoruz” denildi.

Ellerimiz Maden Emekçilerinin

Omuzlarında, Katillerin Yakasında Olacak!
Ankara'da Halkın Mühendis Mimarları'nın "Soma-Kınık Maden İşçi-

leriyle Dayanışmayı Örgütlüyor, Mücadeleyi Büyütüyoruz" kampanyası
devam ediyor.

Kampanya dahilinde dayanışmayı örgütlemek amacıyla kurulan
kermes masası geçen haftalarda olduğu gibi bu hafta da 22 Nisan
çarşamba günü ODTÜ-Kütüphane'de yer aldı.

Öğle saatlerinde açılan ve saat 17.30'a kadar açık kalan masada çay,
kahve ve yiyeceklerin satışı yapıldı. Masaya gelen bir öğrenci Kınık'ta
kurulan Maden İşçileri Dayanışma ve Mücadele Derneği'nden madencilerle
röportaj yapmak istediğini söyleyip, bu konuda bilgi aldı. Soma Katliamı’nın
yıl dönümünde Kınık'a gideceklerini söyleyen Halkın Mühendis Mimarları
aynı zamanda bunun çağrısı için afişler yapıştırdı, bildiri dağıtımı yaptılar.

Dayanışma Kermesi İçin İletişim Numaraları: 
0535 292 18 13 
0506 330 04 49
Soma-Kınık'a Ziyaret İçin Ulaşım Bilgileri Henüz Netleşmemiştir.
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Öncelikle tüm meslektaşlarımıza
sormak istiyoruz... Biz kimiz ve ne
istiyoruz? Mesleğimiz ne ve neden
bu mesleği seçtik?

Aslında kimiz ve ne istediğimiz
sorularına vereceğimiz cevap bizim
bugün nerede, ne yapmamız gerek-
tiğinin de cevabı olacaktır.

Biz öğretmenleriz. Devrimci, de-
mokrat, vatansever öğretmenleriz. 

Türk, Kürt, Arap, Laz, Çerkez...
Alevi- sünni... Bu topraklarda tüm
halkların öğretmenleriyiz.

Biz çocukları yetiştiriyor, geleceğe
biz hazırlıyoruz.

Yarını aslında biz şekillendiriyo-
ruz. O koskocaman okulların sınıf-
larında saf, temiz ağzımızın içine
bakan çocuklarımızla... Ne istiyo-
ruz?

Bugün farklı farklı görüşlerde öğ-
retmen arkadaşlarımız olabilir... 

Ama gerçekten öğretmen olmak
için yola çıkmış, birçok zorluğa da
bunun için katlanmış öğretmen ar-
kadaşlarıma soruyorum.

Ne istiyorsunuz, ne öğretmek için
yola çıktınız ve şimdi ne öğretiyor-
sunuz? Nasıl çocuklar yetiştiriyor-
sunuz?

Bugünkü düzende, böyle bir iktidarla
yani emperyalizme bağımlı bir ülkede,
her şeyimize tekellerin ve onların tem-
silcisi olan AKP'nin karar verdiği bir
ülkede EĞİTİM MÜFRADATLARI
da bunun somut eseri olduğunu çok
iyi biliyoruz, biliyorsunuz.

Yüzde 800 kat artan bir uyuşturucu
kullanımı var.

Ve artık okul önlerinde leblebi
gibi uyuşturucu satılması bir yana
kantinlerde bile uyuşturucu satılan
bir hale gelmiş durumda...

Böyle bir durumda nasıl bir eği-
timden, nasıl bir gençlik yetiştirmek
istiyorsunuz?

Eğitim sistemini, gericileştirmeyi,
imam hatiplere dönüştüren okullara
girmiyoruz bile...

Milli Eğitim Bakanlığı’na sorsak
eminiz ki şu anda hangi sistem işle-
diğini dahi söyleyemez. İşte, bu du-
rumda ne yapacaksınız?

Öğretmen, Önce Kendinin
Öğretmeni Olmalıdır!

Çocuklarımıza onuru, namusu,
hakkı-adaleti anlatıyoruz. Hakkını
aramasını, onursuzluğa, namussuzluğa
boyun eğmemesini anlatıyoruz.

Çocuklarımıza çevreyi koruma-
larını öğretiyoruz. Çocuklarımıza do-
ğayı, insanı sevmeyi öğretiyoruz.
Çocuklarımıza yalana dolana karşı
gerçeği savunmasını istiyoruz.

PEKİ BİZ BUNLARI YAPIYOR
MUYUZ? HAKSIZLIĞA KARŞI
ÇIKIYOR MUYUZ? ADALETSİZ-
LİĞE KARŞI “ADALET İSTİYO-
RUZ” DİYOR MUYUZ? ÇEVRE-
MİZE, MEMLEKETİMİZE SAHİP
ÇIKIYOR MUYUZ?

Ne yapıyoruz biz öğretmenler ola-
rak? Tablo şudur ki, hiçbir şey yapa-
mıyoruz ve mesleğimizden de uzak-
laşıyoruz.

Elimizdeki işi de kaybetmemek
için, faşizmin zulmünden kurtulmak
için kafamızı defterlere, kitaplara gö-
müyoruz.

Yok hayır istediğimiz kadar def-
ter-kitaplara kafamızı gömelim....

Bu ülkede 14 yaşındaki çocuklar
Başbakan'ın emriyle katlediliyor.

Bu ülkede 241 çocuğun ölüsü

hala yerde... Hala adalet bulmuş de-
ğiller. Yani bu ülkede Berkin'ler ölü-
yor, ölmeye devam ediyor!

Çocuklarımızı, bizim öğrencile-
rimizi artık polis, okullara girip göz-
altına alıyor, sorguluyor... Biz elleri-
mizle bizzat teslim etmesek bile su-
sarak onaylıyoruz. Susarak boyun
eğiyoruz, yeni çocuklarında ölümünün
önünü açıyoruz.

Bugün artık öğretmenlere düşen
öncelikli görev kendilerini eğitme-
leridir. En temel doğruyu kendilerinin
hayatta uygulamasıdır. Halkı ve vatanı
için, ekmek ve özgürlük için, aşağı-
lanmaya ve onursuzluğa karşı BA-
ŞINI KALDIRMALIDIR.

"Hayatınızı
Bağışlayacağız Diyorlar...
Bizi Hayatta Tutan
Her Şeyi Bizden Alarak"

Yok hayır bu şekilde hayatta ka-
lamayız... Bu şekilde öğretmen olarak
kalamamak bir yana bu şekilde insan
kalamayız... Kalamıyoruz... 

Bu yüzden direnmek dışında, in-
sanlığımızı elimizden bizi bir lok-
mayla, soruşturmalarla, görevden al-
malarla, sürgünlerle, gözaltılarla, tut-
saklıklarla KORKUTMALARINA
İZİN VERMEYELİM.

BİZ BİLİYORUZ, HERKESTEN
İYİ BİLİYORUZ.

BİZ BİLİYORUZ VE ÖĞRETİ-
YORUZ... 

DÜZENE UYGUN KAFALAR
YETİŞTİRMEYELİM. REDDEDE-
LİM... 

EKMEK, ADALET VE ÖZGÜR-
LÜK İÇİN İNSANLIĞIMIZ İÇİN
DİRENELİM... 

HATİCE ÖĞRETMENE SAHİP ÇIKMAK;

KENDİ MESLEĞİNİZE, İNSANLIK

ONURUNA SAHİP ÇIKMAKTIR!
KENDİ YASALARINI BİLE HİÇE SAYANLARIN YANINDA DEĞİL,

HATİCE ÖĞRETMENİN VE ÖĞRENCİLERİNİZİN YANINDA DURUN!

DİRENME HAKKININ MEŞRULUĞUNU SAVUNUN!
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Çağlayan Adli-
yesi'nde 31
Mart’ta gerçekleş-
tirilen eylem son-
rası Eskişehir'de
ev baskınları ve
gözaltılar yaşan-
mıştı. Baskınları
ve gözaltıları pro-
testo etmek için

yapılan eyleme de polis saldırmış ve içerisinde Eğitim-Sen üyesi
Hatice Yüksel'in de olduğu kişileri işkence ile gözaltına almıştı.
Hatice Yüksel ve diğer gözaltılar daha sonra serbest bırakılmıştı.

8 Nisan günü ise Hatice Yüksel, hakkında açılan disiplin so-
ruşturması gereği görevinden uzaklaştırıldı. Uzaklaştırma sebebi
olarak da katıldığı eylem gösterildi.

Hatice Yüksel, 24 Nisan tarihi itibari ile eyleme başladı. Eskişehir
Adalar'da 'Basın açıklamasına katılmak suç değildir, işimi ve öğren-
cilerimi istiyorum' yazılı ozaliti asarak imza masası açtı. Hatice
Yüksel konu ile ilgili yaptığı açıklamada;  “Ne yazık ki bu örnek,
önümüzdeki süreçte demokratik haklarımızın bir bir elimizden
alınmaya çalışılacağının, bizlerin her türlü baskıya, hukuksuzluğa
karşı sessiz kalmaya zorlanacağının açık bir kanıtıdır. İşte bu neden-
lerden ötürü, bu duruma karşı direnmeyi bir zorunluluk olarak görü-
yorum. Hem bir an evvel görevime dönmek hem de başka insanların
da buna benzer haksızlıklara maruz kalmaması için mücadele
etmekten başka bir yol bulunmamakta. Bunun için hafta içi her gün
saat:17.00 ile 19.00 arasında Adalar Migros önünde işime geri
dönme talebiyle imza masası açacağım. Ayrıca 8 Mayıs günü
saat:17.00’de valilik önünde basın açıklaması düzenleyeceğim.
Sizleri de imza masasına ve basın açıklamasına gelerek mücadeleme
destek vermeye davet ediyorum” dedi. 

Basın Açıklamasına Katılmak Suç Değildir!
Eskişehir’de işten atılan Eğitim-Sen üyesi Nuriye Gülmen ve

açığa alınan Eğitim-Sen üyesi Hatice Yüksel için 24 Nisan’da
Eğitim - Sen şube sekreteri Nazım Yılmaz bir açıklama yaparak
şunları söyledi: “Eğitim Sen olarak; arkadaşımıza yönelik alınan
bu kararın haksız ve hukuksuz olduğunu biliyoruz. Yapılan bu
yanlıştan derhal dönülmesi gerektiğini yetkililere hatırlatıyoruz.
Eğer ceza gerektiren bir durum varsa zaten adli süreç işler ve
gereken yasalar çerçevesinde yapılır. Ancak görevden vazife
çıkarıp jet hızıyla kararlar alanlar şunu bilmelidir ki; “basın açık-
laması yapmak ve yapılan basın açıklamasına katılmak” izne
tabi bir olay değildir ve ifade özgürlüğünün en doğal biçimidir.
Bu noktadan hareketle Eğitim Sen olarak arkadaşımızla dayanışma
duygularımızı bir kez daha bildiriyor, kamuoyunu bu hukuksuzluğa
tavır almaya çağırıyoruz”

Hafta içi her gün 17-19 saatleri arasında imza masası açık ka-
lacak. Ardından da 8 Mayıs günü Eskişehir Valiliği önünde
eylem olacak.

Keyfi Açığa Alma Hukuksuzluğuna Karşı Direniş:
Hatice Yüksel: “İşimi ve Öğrencilerimi İstiyorum”

EN MEŞRU HAKKIMIZI, İNSAN KALA-
BİLME HAKKIMIZI SAVUNALIM... ONU-
RUMUZU KORUYALIM...

EĞİTİM-SEN ÜYESİ HATİCE YÜKSEL
İNSANLIK ONURUNU SADECE DEĞİL ÖĞ-
RETMENLİK ONURUNU, MESLEK AHLA-
KINI SAVUNDUĞU İÇİN BUGÜN GÖREV-
DEN ALINDI!

Direnenler de var bu ülkede! Berkin'leri bü-
yüten, onlara can veren öğretmenler de var bu
ülkede... Başına gelebilecekleri bile bile, insanlık
onurunu koruyan...

İşte öğretmen Hatice Yüksel bugün EN
TEMEL, EN MEŞRU HAKKI OLAN basın
açıklamasına katıldığı için görevden alındı.

Halbuki yasalar ne diyor; 

"ANAYASA MADDE 26.: Herkes, düşünce

ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka

yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama

ve yayma hakkına sahiptir. Bu hürriyet resmî

makamların müdahalesi olmaksızın haber

veya fikir almak ya da vermek serbestliğini de

kapsar"

Yani yasalarla korunmuş bir hakkı bile bugün
fazla görüyorlar... Görevden alıyorlar... Susarsak,
göz yumarsak, yalnız bırakırsak meslektaşlarımızı
yarın sıra size de gelecek... Onu basın açıkla-
masına katıldı diye tutuklamaya kadar giderken,
bu sefer en temel öğretmenlikle ilgili ekonomik
taleplerinizde bile sizi de görevinizden alması
tamamen keyfi hale gelecektir. 

Eğitim sistemini daha da gericileştirirken,
sizi itiraz ettiğiniz an görevden alabilecektir. 

Aksi söylediğiniz her söz sizin cezalandırıl-
manız için kullanılacaktır.. 

Bu yüzden öğretmenler; direnme hakkınızı
savunmalı, savunan öğretmen arkadaşlarınıza
destek olmalısınız.

Bugün cezalandırılan sadece öğretmen Hatice
değil, tüm öğretmenlerimizdir.

Bugün cezalandırılan sadece öğretmen Hatice
değil, tüm hak arayan devrimci, demokrat öğ-
retmenlerdir.

Bugün cezalandırılan sadece öğretmen Hatice
değil, insanlık onurudur. İnsanlığın direnme
hakkıdır.

Neredesiniz? Hangi saftasınız?  Hiçbir yasa,
hiçbir tüzük maddesi, hiçbir kural, hiçbir uy-
gulama, hiçbir güç halkın yaşam hakkının,
temel hak ve özgürlüklerinin üstünde olamaz.

Hatice öğretmenin yanında, yani kendi mes-
leğinizin yanında durun. Hak ve hukukun ya-
nında, çocuklarınızın yanında durun. 

3 Mayıs
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Devrimci İşçi Hareketi işine geri
dönebilmek için 65 gündür Esenyurt
Kıraç’ta fabrikanın önünde kurduğu
çadırda direnen Nefa Tekstil işçisi
Erkan Munar’ın 7. kez polis tarafın-
dan gözaltına alınıp, çadırı ve tüm
malzemelerinin zabıtalarca gasp edil-
mesini teşhir etmek ve direnişteki
kararlılığı göstermek için 28 Nisan
Salı günü Galatasaray Lisesi önünde
basın açıklaması yaptı. Saat 13.00’da,
“Patron, Polis, Savcı, Hâkim İşbirli-
ğine Son! İşimi Geri İstiyorum-Di-
renen Nefa Tekstil İşçisi” yazılı pan-
kartı açan kitle, “Baskılar Bizi Yıl-
dıramaz, Nefa İşçisi Yalnız Değildir,
Direnen Direne Kazanacağız” slo-
ganları atılarak eyleme başladı.

İlk açıklamayı Erkan Munar yaptı.
Açıklamada; “Bundan 65 gün önce
haksız olarak işten çıkartıldım. Bak-
mak zorunda olduğum 5 yaşında bir
oğlum ve eşim var, 2. çocuğumun
doğumu yakın. Onlar için çalışmak
zorundayım. Ailemin ekmek parasını
çalan ve beni onursuzca işten çıkartan
Nefa Tekstil patronu Ahmet Erkan
Över’e karşı en temel hakkım olan
DİRENME HAKKIMI kullandım... 

Daha sonra polis ile işbirliği ya-
parak fabrikanın karşısına kurmuş
olduğum direniş çadırına şu ana kadar
7 kez saldırtarak beni ve direnişime
destek veren insanları gözaltına al-
dırttı.  Ahmet Erkan Över Alkent’teki
villasında sefa içinde yaşarken biz
işçilerin ekmeğine el uzatılması ah-
laksızlıktır. Ben ondan yalnızca işimi
istiyorum. Çünkü çocuklarıma ekmek
götürmek istiyorum. Bu benim en
insani talebimdir. Bu talebim yerine
getirilinceye kadar direnmeye devam
edeceğim” dedi.

Munar’ın konuşmasının ardından
DİH adına yapılan açıklamada, “Dü-
zenin tüm güçleri birleşmiş işine geri
dönebilmek için direnen Munar’ın
Direniş Hakkını gasp etmektedirler.
Polis gözaltına alarak, zabıta tüm

eşyalarına el koyarak, savcı açıktan;
“çadırı bir daha kurmazsan seni ser-
best bırakırım, yoksa mahkemeye
sevk ederim” tehditlerinde bulun-
makta, hâkim ise ikidir denetimli
serbestlik vererek direnişi bitirmeye
çalışmaktadır. Soruyoruz savcıya ve
hâkime! Siz kimin adaletini sağlı-
yorsunuz? Açıkça suç işlediğinizin
farkında mısınız? Soruyoruz size!
Günün 24 saati işi için Esenyurt Kı-
raç’ta fabrikanın önünde direnen ve
ikameti Bayrampaşa’da olan bir işçi
nasıl olacak da haftanın 3 günü ka-
rakola imza atmaya gidecek? Tüm
halkımız önünde soruyoruz! Bu nasıl
adalet? Savcı ve hâkim kimin savcısı,
kimin hâkimi? Hemen söyleyelim.
Patronların, sermayedarların savcısı
ve hâkimi. Öyle ya tüm patronların,
AKP’nin istediği de bu değil mi;
‘işçiler kaderine razı gelecek, işve-
renin tüm baskılarına, sömürüsüne,
işten çıkartmasına boyun eğip, su-

sacaklar.’ Yok, öyle değil. Yanılıyor-
sunuz! 

Her zaman DİRENME HAKKINI
kullanma kararlılığında olan birileri
çıkacak karşınıza. Bu bazen tek bir
işçi olacak, bazen yüzlerce, binlerce.
Polisler! Sizler, onuru, ekmeği için
direnen bir işçiyi yerlerde sürükle-
yerek, işkencelerle gözaltına alarak
dünyanın en onursuz işini yapıyor-
sunuz. Zabıtalar! Sizler, tüm eşyaları
gasp ederek kendi sınıfınıza ihanet
ediyorsunuz. Siz de işçisiniz. Belki
yarın sizler de işten çıkartılacak ve
direnmek zorunda kalacaksınız. Er-
kan’ın direnişine saldırma onursuz-
luğuna ortak olmayın. Savcılar ve
hâkimler! Burjuvazinin hizmetkâr-
lığını yapmaktan vazgeçin. Bu direniş
ya kazanacak, ya kazanacak. Tüm
dünyaya ilan ediyoruz! ERKAN MU-
NAR YALNIZ DEĞİLDİR!” denildi.
Açıklamanın ardından atılan slogan-
larla eylem sonlandırıldı.

"Eve Ekmek Götürmek İçin İşimi Geri Alana Dek Direneceğim"
Erkan Munar Direnme Hakkını Kullanıyor!

Patronların Hakimleri Savcıları Direnişi Engelleyemeyecek

Bu Direniş Ya Kazanacak Ya Kazanacak!

Taksim’de Erkan
Munar’a Destek Eylemi:

Erkan Munar
İşe Geri Alınsın!

Grup Yorum üyesi Sultan Gökçek
ve Ufuk Işık 24 Nisan’da Taksim
Meydanı’nda 60 gündür direnen
Nefa işçisi Erkan Munar için eylem

yaptı. "Direnen Nefa İşçisi Erkan
Munar İşe Geri Alınsın" pankartı
açıp; "İşçiyiz Haklıyız Kazanacağız,
Nefa İşçisi Yalnız Değildir, Erkan
Munar İşe Geri Alınsın" sloganları
atıp, Erkan Munar hakkında bilgi
verdiler. Kısa sürede gelen sivil po-
lisler iki kişiyi de sürükleyerek göz-
altına aldı.



“İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı  Basın Suçları
Bürosu,  ‘Berkin için 11 Mart'ta hayatı durdur’ sloga-
nıyla ‘Sanat Meclisi’ tarafından hazırlanan kliple ilgili
suç duyuruları üzerine sanatçılar Cahit Berkay, Sinan
Tuzcu, Levent Üzümcü, Bülent Emrah Parlak, Efkan
Şeşen, Tayfun Talipoğlu, Zuhal Olcay, Mustafa Altıoklar,
Şevval Sam, Hüseyin Turan, Tarık Akan ve Grup
Yorum üyeleri hakkında “Suç işlemeye alenen tahrik”
suçundan soruşturma başlattı. ” ( Basından ) 

Berkin’in şehit düşmesinin yıldönümünde tüm ülkede
boykotlar yapıldı. Ülke genelinde yapılan boykotlarda
temel talep Berkin’in katillerinin bulunmasıydı yani
adalet mücadelesiydi. 

Sanat Meclisi tarafından da “11 Mart’ta Berkin İçin
Adalet için Hayatı Durdur” başlığıyla Berkin’in katil-
lerinin bulunması için klip çekildi. Sanat Meclisi’nin
klibine birçok sanatçı katkıda bulundu. 

Bu klipte yer almak onurlu bir davranıştır. Adalet
mücadelesinde yer almaktır. Aydın sanatçı olmak; halkın,
halkın sorunlarının yanında olmayı ve bu sorunların
çözümünde katkı sunmayı gerektirir. İşte bu sanatçılar
da aydın olarak görevlerini yapmak istediler. Ama her
şeye düşman olan sistem bu basit eylemden dahi rahatsız
oldu. Berkin’in katillerinin eşgal ve fotoğrafları dahil
her şeyin bilinmesine rağmen, bildiği katil isimlerini
vermeyerek dosyanın tamamlanmasını engelleyen AKP
hükümeti, kendilerine yönelik en ufak bir muhalif
eylemde “jet hızıyla” harekete geçebilmektedir. 

Sanatçılar “Ben Berkin’im!”, ”Katilim Nerede?”,
“Rahat Uyuyor musunuz?”, “Rahat gülebiliyor mu-
sunuz?” dediler. 

Söylenenler; cevabı belli ve basit
sorulardı. 

Katili belliydi. “Talimatı ben ver-
dim” diyen Tayip Erdoğan. 

Rahat Uyuyamıyorlardı! Rahat
gülemiyorlardı! Bunun nedeni vic-
danları olduğundan değil! Verilen
adalet mücadelesinden korkmalarıdır.
Berkin’i milyonların sahiplenmesi,
Berkin’in katillerinin peşinin bıra-
kılmaması ve en önemlisi adalet mü-
cadelesinin birçok yolla aranmasıdır. 

Herkes Berkin’di. Berkin olmak
adalet mücadelesi vermekti. Katil-
lerden korkmamak demekti. Ber-
kin’in adını duymak zalimleri kor-
kutuyordu. 

Korkan ne yapar? Saldırır! Tahtaya “Berkin için

adalet” yazanı tutuklar! Yapılan her türlü eylemden
korkar ve söylenen söze dava açar. 

AKP’nin sanatçılara saldırması da normaldir. 

Bunun için önce tasmalı köpeği Melih Gökçek’i sal-
dırttı. Satılık basınıyla linç kampanyası örgütlemeye
çalıştı. Şimdi de tetikçi yargısıyla soruşturma açtı. 

AKP’nin bunları yapma nedeni boşuna değil. Çünkü
korkuyorlar ve  katilleri koruyorlar. 

AKP, bu tür klip veya yapılacak etkinliklere sanatçıların
katılmasını engellemek istiyor. Aydın sanatçıların yerine
saray soytarısı olan Yavuz Bingöl gibilerinin çoğalmasını
istiyor. Sanatçıların gözünü korkutmak istiyor. 

AKP’nin hedeflerini boşa çıkarmak ancak mücade-
leden geçer. Yoksa her geri düşüş onların saldırılarını
arttırır. Hedeflerine ulaşmalarını sağlar. 

Açılan soruşturma kapsamında bir kısım sanatçılar
tek başlarına adliyeye giderek ifade vermiştir. Halbuki
yapılması gereken, saldırılara karşı birlikte hareket etmek
ve birlikte direnmektir. Yapılan saldırıya güçlü bir şekilde
karşı koymayı sağlamaktır. Bundan başka yol yoktur. Bi-
reysel davranılarak saldırılar boşa çıkarılamaz. 

Yapılan saldırılara karşı birlikte gösterilecek tavır,
binlerce aydına örnek olacaktır. Korkanlara, geri çeki-
lenlere ne yapmaları gerektiğini gösterecektir. Onların
kabuklarını kırmalarını sağlayacaktır. 

Klibe çeşitli nedenlerle katılamayan sanatçılar! 

Katillerinin bulunması için daha önce etkinliklerde
bulunan sanatçılar! Kendine sanatçıyım diyenler! Çocuklar

ölmesin diyenler! Berkin’i daha fazla
sahiplenmelisiniz! 

“Biz de Adalet istiyoruz!” “Katiller
nerede” Ben Berkin’im!”,”Katilim
Nerede?”,” Rahat Uyuyor musu-
nuz?”, “ Rahat gülebiliyor musu-
nuz?” demelisiniz. 

Yeni klipler çekmelisiniz. Berkin
için adalet mücadelesini büyütmeli-
siniz. 

Berkin için adalet mücadelesi ver-
mek aydın olma görevinizdir. Yoksa
sizlere de “Berkin için ne yaptınız”
diye sorulduğunda şairin sorduğu so-
rudaki beklenti kadar cevabınız yoksa
tekrar düşünün! 

Berkin’in katilleri niye bulunmu-
yor? Bunda benim suçum ne?

ADALET İSTEMEK SUÇ DEĞİLDİR!
ADALETSİZLİĞE KARŞI SUSMAK SUÇTUR!

AYDIN MISIN? 

Tam çağı işe başlamanın doğan günle 

Bul içine tükürdüğün kitapları yeniden 

Her satırında buram buram alın teri 

Her sayfası günlük güneşlik 

Utanma suçun tümü senin değil 

Yırt otuzunda aldığın diplomayı 

Alfabelik çocuk ol 

Yollar kesilmiş alanlar sarılmış 

Tel örgüler çevirmiş yöreni 

Fırıl fırıl alıcı kuşlar tepende 

Benden geçti mi demek istiyorsun 

Aç iki kolunu iki yanına 

Korkuluk ol! ( Rıfat Ilgaz ) 

3 Mayıs
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Çayan Mahallesi’nde 22 Nisan’da şafak vakti yapılan bas-
kınlarda 12 kişi gözaltına alınmış gözaltına alınanlardan Çiğ-
dem Yakşi, Ozan Oğuz, Seçil Defterli, Deniz Kahraman tu-
tuklanmıştı. Ayrıca onlarca ev ve dernekler basılmış halk mec-
lisi konteyneri çalınmıştı.

Çağlayan Adliyesi eyleminden itibaren, AKP'nin katil pol-
isleri korku ve hazımsızlıkla saldırıyor...  Devrimci kurum-
lar ve mahallelerde onlarca ev, işyeri basılarak işkenceyle göz-
altına alıyor.  Çayan Mahallesi’ne 22 Nisan sabahı baskın dü-
zenleyen katiller sürüsü ardından da halkı sürekli taciz etmeye
devam ediyor. Halk bedel ödeyerek kurduğu mahallesini be-
del ödeyerek korumaya devam ediyor.

Cepheliler; "Halkımız Sizi Çok Seviyoruz"
AKP’nin katil polisinin 22 Nisan günü mahalledeki ab-

lukası sürerken, çatışmalarda bir polis aracı molotoflarla ya-
kıldı. Ertesi gün açılan masayı yine  taciz etmeye başlayan
katil polis gün boyu tacizlerini sürdürdü. Önce 3 tane akrep
tabir edilen araçla açılan masanın önünde gelip beklemeye
başlayan polis araçlarını mahalle halkı kovdu. Kalabalık bir
şekilde kahvelerden çıkıp neden iki de bir mahalleyi gaza boğ-
duklarını, artık mahallelerinde huzur istediklerini söyleyen
halkın tepkisi üzerine polisler oradan uzaklaşmak zorunda kal-
dı. Sonrasında cadde boyunca önlüklerle bildiri dağıtımına
ve dergi satışına devam edildi. Yaklaşık 400 bildiri halka ulaş-
tırılırken 30 tane dergi satıldı. Akşam Halk Meclisi çadırı tek-
rar kuruldu. Bu sırada 7 tane akrep aracıyla tacizlerine de-
vam eden polis, meclis çadırının kurulmasıyla tekrar saldır-
dı. Plastik mermilerle halka saldıran katil polisler onlarca gaz
bombasıyla mahalleyi gaza boğdu. Bu saldırıyla başlayan ça-
tışma saat 24.00’a kadar devam etti. Çatışma sırasında 3 tane
akrep aracı yakıldı. Çayan Mahallesi halkı da bu sırada ten-
cere tavalarıyla polis saldırısını protesto etti. Saat 24.00'da
polisin mahalleyi tamamen terk etmesi üzerine caddeye çı-
kılarak eylem iradi olarak sonlandırıldı. Sonrasında marşlarla,
sloganlarla mahalleyi dolaşan Cepheliler "Halkımız Sizi Çok
Seviyoruz" sloganları attılar. Çayan halkı bu slogana alkış ve
tencere-tava sesleriyle yanıt verdi.

Bu Mahalle Can Bedeli Kuruldu
Can Bedeli Savunacağız! Çayan Halkı
Devrimcilere ve Mahallesine Sahip Çıkıyor

24 Nisan’da Çayan Mahallesi yine polis saldırısıyla kar-
şı karşıya kaldı. Akrep araçları ve TOMA ile mahalleyi ku-
şatan polis, açılacak olan Halk Meclisi çadırı daha kurulmadan
saldırdı. Saldırı üzerine "artık yeter!" diyen halk sokağa çı-
kıp polisi mahalleden kovdu. Alkışlı protestoya katılan
100'e yakın insanın başlattığı protesto giderek kalabalıklaş-
maya başlayınca polis mahalleyi terk etmek zorunda kaldı.
Mahalle halkından "ne işiniz var mahallemizde, sizden bık-
tık" diyerek akrep aracının kapısını açanlar oldu. Polis hemen

kapıyı kapatarak uzaklaştı. Mahalle halkı yalnızca polisi kov-
makla kalmayıp 25 Nisan’da polis saldırılarıyla ilgili kitle-
sel basın açıklaması yapacağını açıkladı.

Çayan Mahallesi’ne yönelik yapılan baskınlarda gözal-
tına alınanlar, mahkeme sonucunu Çayan Mahallesi’nin or-
tasına yakılan ateş başında bekledi. Sloganlar, marşlar, tür-
küler ve sohbetlerle süren bekleyiş mahkeme sonucuna ka-
dar devam etti. 

Bu Ülkede Adalet Yok! Çayan’da 4 Kişi
Tutuklandı! Adaleti Sağlayamazsanız,
Mutlaka Birileri Sağlar!

Çayan Mahallesi’nden 22 Nisan’da şafak vakti yapılan bas-
kınlar sonucu gözaltına alınanlardan Çiğdem Yakşi, Ozan
Oğuz, Seçil Defterli, Deniz Kahraman tutuklanırken Yıldız
Türkoğlu ve Sadık Karaaslan denetimli serbestlik şartıyla ser-
best bırakıldı. Halk Cephesi'nin konuyla ilgili yaptığı açık-
lamada; Çayan Mahallesi’nde bir sivil polisin dövülüp ma-
halleden atılması ile ilgili olan dosyada herhangi bir somut
delil olmamasına rağmen mahkemenin  4 kişiyi tutukladığı
belirtildi.. Denetimli serbestlikle bıraktığı gazi Yıldız Tür-
koğlu’nu engelli raporu olmasından kaynaklı denetimli ola-
rak bıraktığını, engelli raporunu yenilemezse,  faşizmin sal-
dırılarıyla sakat kalan Yıldız Türkoğlu’nu dahi tutuklayaca-
ğını söylediği dile getirildi. Ve “Faşizm Çağlayan Adliyesi’nde
31 Mart’ta halk savaşçıları Şafak Yayla ve Bahtiyar Doğru-
yol tarafından verilen adalet dersinden hiçbir şey anlamadı-
ğını bir kez daha gösterdi. Hakimler, savcılar! Annelerimi-
zi, gazilerimizi, gençlerimizi sebepsiz yere tutuklayarak sa-
dece kendi savunduğunuz düzenin kuyusunu kazıyorsunuz.
Adalet terazinizin çoktan bozulmuş dengesini iyice yitirdi-
niz. Çağlayan'daki adalet eylemi karşısında hukuk kuralla-
rınızı tamamen bir kenara bıraktınız ve siyasi kararlara gö-
müldünüz. Bu siyasi kararlar sizin sonunuzu getirecek.  Ar-
kadaşlarımızın tutuklandığı gün Adalet sarayınıza Mehmet
Emin Kiraz'ın adını yazdırıyordunuz. Unutmayın ki bu ülkede
isim konacak daha çok adalet sarayı var. Adaleti sağlamaz-
sanız mutlaka birileri sağlar” denildi. 

Polis Terörüyle Tutuklananlar
Serbest Bırakılsın

Bir haftadır yaşanan bu saldırılara karşı Nurtepe-Güzel-
tepe Halk Meclisi bir eylem düzenledi. Yapılan eyleme yak-
laşık 150 kişi katıldı. " Polis Terörüne Son- Nurtepe Güzel-
tepe Halk Meclisi" yazılı pankartın arkasında toplanan Ça-
yan halkı mahallelerinde faşist AKP'nin hiçbir saldırısına bo-
yun eğmeyeceklerini ve haksız yere tutuklanan 4 kişiyi yal-
nız bırakmayacaklarını belirttiler. Basın açıklaması öncesi Nur-
tepe Güzeltepe Halk Meclisi çalışanları davulla sesli çağrı-
lar ve kahve konuşmaları yaptılar.

Çayan Halkı Can Bedeli Kurduğu Mahallesini Savundu!
Baskılarla Bizleri Haklı Mücadelemizden Vazgeçiremezsiniz!

KORKUNUZU BÜYÜTMEYE DEVAM EDECEĞİZ!
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Çeteler Halka Hesap Verecek
ve Milyonlarca Hasan Ferit
Olup Bataklığı Kurutalım

İkitelli'de 26 Nisan pazar günü İkitelli
Atatürk Mahallesi’nde kurulan Pazar
pazarında Hasan Ferit Gedik mahkeme-
sine çağrı yapıldı. 2 kişinin yaptığı bil-
diri dağıtımında ajitasyonlar çekilerek
çağrı yapıldı. Ajitasyonlarda Hasan Fe-
rit'in kim olduğu, nasıl vurulduğu ve gö-
rülen mahkemeleri anlatıldı. 

27 Nisan Pazartesi günü yine mah-
kemenin görüleceği ve adaletsizliğin sürdüğü anlatıldı.

“Çeteler Halka Hesap Verecek ve Milyonlarca Ha-
san Ferit Olup Bataklığı Kurutalım” başlıklı bildiriler-
den 500 adet dağıtıldı. Pazar esnafının ve pazara gelen
halkın ilgisi yoğundu.

İkitelli Halk Cephesi mahallelerde yapılan polis bas-
kınıyla ilgili 23 Nisan'da açıklama yaptı. Açıklamada: "Yine
yeni bir güne AKP'nin paralı katillerinin kapıkulu polis-
lerinin yaptığı bir operasyon haberi ile uyandık. Şaşırma-
dık ve alışmadık da! Baskınlar, baskılar bizi yıldıramaz de-
meye devam edeceğiz ancak hukuksuz, hazımsız yaptığı-
nız baskınlara da alışmayacağız. “Halk Meclisleri’yle ör-
gütlenecek halkın milisleriyle hesap soracağız demiştik. De-
diğimizi yaparız! İşte katillerin hazımsızlığı bundandır. Ar-
mutlu’da, Gazi’de yaptığı baskınlarda hep halk meclisle-
rine yönelik sorular sordular, hep Halk Meclisi çalışanla-
rına baskı yapmaya çalıştılar. Halkız biz halk! Halkı biti-
rebilir misiniz? Hırsızlar! Çaldığınız halk meclisi kon-
teynerını ilk kez çalmadınız. Kapılarımızı ilk kez kırma-
dınız, evlerimizi ilk kez basmadınız, insanlarımızı ilk kez
gözaltına almadınız! Hepsini gördük, hepsini yaşadık. Bas-
kılarınıza boyun eğmeyeceğiz! Daha da büyüyerek halk
meclislerinde örgütlenmeye devam edeceğiz!" denildi.

Halka Kimin Zulmettiğini Bu Halk
Çok İyi Bilmektedir! AKP’nin Polisi
Baskınlarla Gözaltılarla Bizleri
Yıldıramaz!

TAYAD'lı Aileler İstanbul'da mahallelere, evlere, TA-
YAD'a ve halk meclislerine karşı yapılan polis baskınıy-
la ilgili 23 Nisan'da açıklama yaptı. Açıklamada: “22 Ni-
san günü sabaha karşı yine baskınlarla uyandık. TAYAD,
Çayan Haklar Derneği, halk meclisi konteynerı, evler ba-
sılarak onlarca insan gözaltına alınmıştır. AKP’nin poli-
sinin gözü o kadar korkmuş ki derneğimizi basıp gazimiz
Yıldız Türkoğlu’nu da gözaltına aldı. Yıldız Türkoğlu, ağır
psikolojik rahatsızlığı olan tek başına yaşamını sürdüre-

meyecek durumda olan bir gazimizdir. Halkın haklarını
gasp ederek terör estiriyor. Gece yarısı baskınları ile dev-
rimcileri, devrimci kurumları terörize etmeye çalışıyor.
Ama onların bu politikasına halkımız aldanmayacaktır.
Çünkü halka kimin zulmettiğini bu halk çok iyi bilmek-
tedir. Halkı sefalet ücretine mahkûm eden bu iktidardır,
Eğitimi, sağlığı paralı hale getiren AKP’dir, Dört duvar
arasına hapsettiği tutsakları katleden, tecriti ağırlaştırarak
sessizce tutsakları katleden AKP’dir, Yani AKP iktidarı bas-
kı ve terörle halkın tüm haklarını elinden almakta, bununla
da yetinmemekte hakkını arayanı terörist ilan etmektedir.
Baskınlarınız, yasaklarınız, gözaltı ve tutuklamalarınız biz-
leri yıldıramaz, korkutamaz. Her koşulda haklarımızı sa-
vunmaya, evlatlarımızı sahiplenmeye devam edeceğiz."
denildi.

Esenyurt Özgürlükler Derneği’ne Polis
Baskını

Esenyurt Özgürlükler Derneği 24 Nisan’da AKP'nin
katil polisleri tarafından basıldı. Derneği talan eden po-
lis 2 kişiyi işkenceyle gözaltına aldı. Sloganlarla karşıla-
şan polis, dernek sokağını ablukaya alarak halka korku ver-
meye çalıştı. 

Halkız Biz Halk! Halkı Bitirebilir Misiniz? 
Halk Meclisleriyle Örgütlenecek Milislerle Hesap Soracağız!

Hakkımızı Alana Dek
Direnişimizi Sürdüreceğiz!

ODTÜ'de çalışan taşeron işçilerin kurduğu ODTÜ
Emekçi Meclisi, hakları için 21 Nisan’da rektörlüğe bir
yürüyüş düzenledi. Yaklaşık 200 taşeron işçisi, Yurtlar Böl-
gesi’nden yürüyüşe başlayıp rektörlüğe ulaştı. Yürüyü-
şe ODTÜ Emekçi Meclisi şapkaları ve önlükleriyle ka-
tılan işçiler davul zurna eşliğinde coşkulu bir şekilde yü-
rüdüler. Rektörlüğün önünde açıklamalarını okuyan iş-
çiler, taleplerinde karşılanamayacak bir madde olmadı-
ğını ve insanca çalışma şartlarına sahip olmak istedikle-
rini dile getirdiler. "Yaşasın Haklı Mücadelemiz", "Direne
Direne Kazanacağız", "Yaşasın İşçi Dayanışması",
"ODTÜ Uyuma Emekçine Sahip Çık", "İşçiyiz Haklıyız
Kazanacağız" sloganları ve halaylarla eylemi sürdüren iş-
çiler, eylemlerine kararlılıkla devam edeceklerini ve hak-
larını alana kadar direnişi bırakmayacaklarını dile geti-
rerek eylemi sonlandırdılar.



İSTANBUL
İstanbul Üniversitesi: 
Tutuklamalara, Saldırılara
Rağmen Şafak Yayla’nın
Okulunda Çalışmalara
Devam Ediyoruz!

İstanbul Üniversitesi İletişim, Siyasal
ve Hukuk fakültelerinde 21 Nisan’da Yü-
rüyüş Dergisi’nin 464. sayısından 30 adet,
Dev-Genç Dergisi’nden 10 adet verildi.
İletişim fakültesinde 17 adet Yürüyüş
Dergisi, 2 adet Dev-Genç Dergisi verildi.
1 Mayıs Pikniği’ne gelmek istediklerini
söyleyenler ve 5 adet Yürüyüş Dergisi
alarak “Fen fakültesinde Yürüyüş Dergisi’ni
soruyorlar ben de oraya dağıtırım” diyen
oldu. 11 adet de hukuk fakültesinde Yü-
rüyüş Dergisi dağıtıldı. 2 adet de siyasal
fakültesinde Yürüyüş Dergisi dağıtıldı. 5
adet hukuk fakültesinde, 3 adet siyasal
fakültesinde, 2 adet de iletişim fakültesinde
Dev-Genç Dergisi dağıtımı yapıldı.

İkitelli: 22 Nisan tarihinde, Atatürk

Mahallesi’nde açılan masada Yürüyüş
Dergisi’nin tanıtımı yapıldı. Açılan masayı
engellemek isteyen, kaldırılması için tar-
tışan bir esnafla Halk Cephelilerin tartışması
sırasında masanın etrafında onlarca kişi
toplandı. Ve “Bu masa buradan kalkma-
yacak!” diyerek sahiplendiler. Derginin
iç kapağındaki 'Bir Resim: Oligarşinin
Dengelerini Sarsıyor!' başlıklı yazıyı gös-
tererek “Bu dergi bunları anlatıyor, sana
ne zararı var?” diyerek esnafa tepki gös-
terdiler. Ve fazladan ücret vererek dergi
satın aldılar. Çalışmada 15 dergi halka
ulaştırıldı. İkitelli Atatürk Mahallesi’nde
24 Nisan’da hedeflenen bir sokakta kapı
çalışması yapıldı. Ayrıca Salı Pazarı böl-
gesinde ve İkitelli Caddesi’nde esnaflara
dergi tanıtımı yapıldı 15 adet dergi halka
ulaştırıldı. 26 Nisan günü İkitelli Atatürk
Mahallesi’nde Yürüyüş Dergisi’nin tanıtım
ve dağıtımı yapıldı. Sabah saatlerinde 1
kişinin yaptığı kapı çalışmasında son sü-
reçteki eylemler ve 1 Mayıs üzerine sohbet
edildi, kahvaltıya davet edenler oldu, 15
dergi halka ulaştırıldı.

Aynı gün akşam saatlerinde 2 kişinin
yaptığı kapı ve esnaf çalışmasında da 17
dergi halka ulaştırıldı.

Ömürtepe: Dev-Genç’liler
Yoksul Mahallelerde
Halkın Yanında!

Dev-Genç’liler 23 Nisan tarihinde,
Ömürtepe’de 30 adet Yürüyüş Dergisi’nin
464. sayısından verdiler. 50 adet de 1
Mayıs afişlerinden yaptılar. Ömürtepe’de
insanlarla sohbet eden Dev-Genç’liler son
eylemler hakkında konuştular. Dev-Genç’li-
ler 24 Nisan’da Kocamustafapaşa ve Ye-
dikule'de 1 saat içerisinde 30 adet Yürüyüş
Dergisi’nin 465. sayısından verdiler. 50
adet de 1 Mayıs afişlerinden Kocamusta-
fapaşa merkeze yaptılar.

WAN: 21, 22 ve 24 Nisan tarihlerinde,

Yürüyüş Dergisi halka ulaştırıldı. Merkezde
45 dergi, Yalı Mahallesi’nde 30 dergi ve
Tel Başı Mahallesi’nde 25 dergi dağıtıldı.
Dergi ulaştırılan birçok yerde halk ilgile-
nerek devrimcilerle uzun sohbetler etti.
Mahallelerin sorunları ve çözüme yönelik
konuşmalar yapıldı.

SİVAS: 23, 24 ve 25 Nisan günlerinde

yapılan dergi dağıtımında, toplam 290
adet Yürüyüş Dergisi Sivas halkına ulaş-
tırıldı. Ulaş İlçesi ve merkez Seyrantepe,
Alibaba ve Gökçebostan mahallelerinde
yapılan dağıtımda halkın dergiye ilgisi
yoğundu. 

25 Nisan tarihinde ise, Gökçebostan
Mahallesi’nde yapılan dergi dağıtımı sı-
rasında biri sivil güvenlik şube olmak
üzere, üç resmi ekip aracı mahalleye
girerek dergi dağıtan iki kişiyi engellemeye
çalıştılar. Bu sırada keyfi tutumlarına yö-
nelik halkın tepkisiyle karşılaşan polis,
daha fazla teşhir olmamak için saldırıdan
vazgeçti. Derginin toplatması olduğu ge-
rekçesiyle dağıtımcıları emniyete götürmek
istediler. Derginin toplatmasının olmadığı
söylenmesine rağmen Serdar Şahin, Demet
Kılınç, Melek Kılınç ve Ali Asker Durgun
zorla gözaltına alınarak Alibaba Şehit
Rüstem Demirbaş Polis Karakolu’na gö-
türüldüler. Başbakan Davutoğlu’nun Si-
vas’ta miting yapacak olmasından kaynaklı,
keyfi bir şekilde saatlerce gözaltında tu-
tulduktan sonra serbest bırakıldılar. Serbest
kaldıktan sonra, dergi dağıtımına devam
ettiler.

URFA: Yürüyüş Dergisi okurları Yü-

rüyüş Dergisi’nin 464 ve 465 sayılarını
Urfa halkına ulaştırdılar. 25 Nisan’da Ka-
rayolları Mahallesi’nde 3 Yürüyüş oku-
runun katılımıyla dergi dağıtımı yapıldı.
Dergi dağıtımında insanlara son süreçteki
eylemler anlatıldı. 2 buçuk saat süren
dergi dağıtımında 60 dergi halka ulaştı-
rıldı.

AMED: Yürüyüş Dergisi okurları,

AKP’nin katil polislerinin matbaayı basıp
el koydukları Yürüyüş Dergisi’nin 464.
sayısını tüm yasaklara rağmen 23 Nisan'da
Bağcılar ve Ofis semtlerinde halka ulaştırdı.
Çalışmada 45 adet dergi halka ulaştırılırken
yapılan eylemler üzerine sohbet edildi.
Mahalle halkı ve esnaflarla Çağlayan ve
Vatan’da gerçekleştirilen adalet eylemleri
üzerine sohbet edildi. Yapılan eylemi ve
şehitleri sahiplenen halk, AKP'ye ve onun
eli kanlı polislerine olan öfkelerini dile
getirdiler.

İZMİR: 23 Nisan tarihinde, Narlıdere

Çatalkaya Mahallesi’nde Yürüyüş Der-
gisi’ne yapılan yasaklara rağmen, Yürüyüş
Dergisi’yle halka gidildi. Yapılan operas-
yonlar ve yasaklar teşhir edildi. Yürüyüş
Dergisi dağıtımı 25 dergiyi halka ulaştırarak
bitirildi.

Yürüyüş Halkın Sesidir,
Susturulamaz

Kamu Emekçileri Cepheliler baskılarla,
toplatmalarla halka ulaştırılması engel-
lenmeye çalışılan Yürüyüş Dergisi’nin
stickerlarını, Üsküdar ve Ümraniye'de,
yaygın bir şe-
kilde yaptılar.

Yürüyüş, Tüm Baskı ve 

Yasaklamalara Rağmen Halkın Ellerinde!

Yürüyüş
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Bu bir savaş… Halkımızın yaşa-
dığı acılara, açlığa, yoksulluğa, ada-
letsizliğe son vermek için; emperya-
lizme karşı bağımsızlık, faşizme kar-
şı demokrasi ve kapitalizme karşı sos-
yalizm için savaşıyoruz. Bir savaşın
içerisindeyiz ve düşmanımız yüzler-
ce yıllık yönetme, iktidar olma de-
neyimiyle; her zaman yüksek bir sı-
nıf bilinciyle hareket ediyor. 

Savaş demek, savaşan düşman
tarafların varlığı demektir. Savaşan
düşman güçlerden biri diğerini yok et-
mek zorundadır. Düşmanımız em-
peryalizm ve oligarşi bu bilinçle dai-
ma saldırıyor ve saldıracaktır. Cep-
heliler olarak biz de daima bu sal-
dırganlığın karşısında barikat olmak
ve bununla da yetinmeden, düşmanı
geriletecek, onu savunma pozisyo-
nuna hapsedecek bir atılganlık için-
de olmalıyız. Bugün, savaş ancak bu
şekilde sürdürülebilir ve geliştirilebilir. 

Bunu başarabilmek için yapmamız
gerekenlerden biri de; devrimci uya-
nıklığımızı güçlendirmeliyiz. Yürüt-
tüğümüz her faaliyette, aldığımız her
görevde, sürdürdüğümüz ilişkide,
yaşamın içerisinde, eylemde devrimi,
devrimciliği büyüterek zaferler ka-
zanmak istiyorsak, dikkatli ve uyanık
olmak zorundayız. 

1- Düşmanın her türden fiziki
saldırı ve sızmasına karşı…

2- Düşmanın her türden ideolojik
saldırı ve sızmasına karşı, dikkatli
ve uyanık olmanın temelinde,
“düşman ve biz” gerçeğinden bir
an için bile olsa uzaklaşmamak
vardır. Düşman ne yapıyorsa bizi
yok etmek için yapıyor. Düşman
ve biz gerçekliği, daima hisset-
memiz gereken, daima en yük-
sekte tutmamız gereken savaş
gerçekliğinin özüdür. 

Nasıl uyanık olacağız? Bize
bunu savaş dayatıyor ama nasıl ba-
şaracağız? Dayı’mıza kulak ve-
relim; “…Düşman ve biz konu-

sunda ideolojik olarak net olur-

sak, bu gerçekleri çok iyi kavrar

sınıf mücadelesindeki uyanıklığı-

mızı diri tutarız. Aksi halde tuzaklar

bizi bekliyor”

İdeolojik netlik… Marksist-Leni-
nist ideolojimizle donanacak, bütün-
leşeceğiz. Devrim ve iktidar hedefiy-
le yaşayacak, savaşacağız. Her ne ya-
şıyorsak devrim için, Cephe’nin dev-
rimci ilke ve talimatlarıyla yapmaktan,
devrimci ahlak ve kültürün gereğince
yapmaktan, böyle yaşamaktan şaş-
mayacağız. İdeolojik netlik budur. 

“Şeytan ayrıntıda gizlidir”. Dev-
rimci uyanıklık, daima dinamik ve doğ-
ru düşünerek ayrıntıların üzerinden at-
lamamaktır. Ayrıntılara, çevreye, ha-
yatın olağan akışına, halkın yaşamına
ve düşmanın hareket tarzına dikkat et-
mek, vakıf olmaktır. Ne diyor yılbaşı
mesajında hareketimiz; “Beyin çok
kısa anlarda bile birçok şey düşünebilir.
Bunlar devrime ait düşünceler değil-
se düzene aittir.” Her an devrimi,
devrimin ihtiyaçlarını düşünmek ge-
nelde buna, özelde bunun somut kar-
şılığı olan işlerine, o anki görevinde bü-
tünüyle yoğunlaşmak demektir. 

BİZ’i BİZ yapan ve bu tarihi ya-
ratmamızı sağlayan en temel doğru-
larımızdan biridir. İSTEMEK YAP-
MAKTIR… Savaşı büyütmek, bunun
için örgütlülüğümüzü genişletmek,
düşmana güçlü darbeler vurmak isti-

yoruz. Cepheli bu istekle dolu bir yü-
rek ve beyin taşıyandır. Uyanıklığı-
mızı da bu şekilde diri tutabiliriz. Çün-
kü “bir insan inatla istediği anlarda

ki kadar uyanık olamaz, capcanlı

olamaz hiçbir zaman isteyip hayal

kurduğu anlardaki kadar” (Fırtına
Çocukları)

Biz, istiyoruz ve yapacağız. Dai-
ma kıpır kıpır, devrimci ideolojiyle si-
lahlanmış, devrimin sorun ve ihti-
yaçlarına, hedeflerimize yoğunlaş-
mış beyinlerimizi burjuva ideolojisi-
nin ve onun her türden şekillenişinin
sızmalarına karşı açılmaz kalelere
dönüştüreceğiz. 

Bu aynı zamanda fiziki saldırı ve
sızmalarına; bizi yavaşlatacak, mü-
cadeleyi istikrar kazanmış bir büyü-
me ile geliştirmemizi engelleyecek
darbelere de güçlü bir şekilde karşı
koymak demektir. 

Düşmandan gelen her şeye karşı
uyanık olan Cepheli, uyuyanları ve
uyuşukları da kendisi gibi dinamik ve
zinde kılmak, devrimci uyanıklığı
yaymakla yükümlüdür. Örnek olmak
yetmez, Cepheli yarattığı örnekle
beraber uyuyana uyuşuklara düş-
mandan önce müdahale edecektir.
Çünkü düşmanın müdahalesi darbe-
dir ve de ölümcüldür. Cephelinin fır-
tına gibi estiği yerde; ilke, kural ve di-

siplinle, devrimci coşkuyla mev-
ziye dönüştürdüğü yerde kimse
uyuyamaz, uyuşukluğa kapıla-
maz.  

Sonuç olarak; “su uyur düş-
man uyumaz” diyor halkımız.
Düşmanın uyumadığı yerde Cep-
heli hiç uyumaz! İdeolojik, poli-
tik, ahlaki, moral ve askeri sa-
vaş… bütün alanlarda devrimci
uyanıklık yenilmezliğimizin ve
zaferimizin teminatı olacaktır.
“düşman ve biz” varız bu mey-
danda. Ve düşman değil BİZ KA-
ZANACAĞIZ. 

DEVRİMCİ

UYANIKLIK 

DEVRİME 

KİLİTLENMEKTİR
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1 MAYIS COŞKUSU

PİKNİKLERİMİZDE
26 Nisan Pazar günü Mannheim’da
Halk Cepheliler tarafından 1 Mayıs

pikniği yapıldı. Ren Nehri kenarında
gerçekleştirilen piknik saat 13.00’da
başladı. Sabahın erken saatlerinde
pankartların asılıp, piknik  alanının
hazırlanması ile birlikte kitle de ya-

vaş yavaş gelmeye başladı.

Yemekler hazırlanarak  hep birlikte
kurulan halk sofrasına geçildi. Burada ge-
len kitle selamlanarak bir “hoşgeldin” ko-
nuşması yapıldı.  Konuşmada bedeller
ödenerek büyütülen mücadeleye daha
fazla katkıda bulunmanın, bunun için ör-
gütlenmenin önemine değinildi. Yürek-
lerin Taksim yasağını parçalayacak olan
Cephelilerle olduğu vurgulandı..Ye-
meklerin yenmesinin ardından sırada
çeşitli yarışmalar vardı. 150 kişinin ka-
tıldığı piknik coşkulu bir günü geride bı-

rakarak saat 21.00 da sona erdi. 

Bilinçli Halk
Daha Güçlüdür

Halk Cepheliler Londra'da
26 Nisan'da Halk Toplantısı

düzenledi.

Kahvaltıdan önce Çağlayan Adalet
Eylemi’nin yarım saatlik videosu iz-
lendi.

Yürüyüş Dergisi’nin 465. sayısından
yazılar okundu. Okunan yazılardan son-
ra her Cepheli’nin okumak zorunda ol-
duğu ama özellikle Yürüyüş Dergisi’ni
okumak zorunda olduğu söylendi. Gü-
nün konusu olan 1 Mayıs kavga ve di-
reniş günü hazırlıkları konuşuldu. 31 ki-
şinin katıldığı halk toplantısı 1 Mayıs’ta
coşkuyla alanlarda olma sözüyle bitiril-
di.

Dergimizi Daha Çok
Yüreklere Ulaştıralım

Londra'da, gerçeklerin habercisi
Yürüyüş Dergisi’ni halklarımıza ulaş-
tırmak amacıyla açılan stant her cu-
martesi olduğu gibi bu hafta da Wood
Green Kütüphanesi önünde yerini aldı.
Bu haftaki sohbet konusu işçi emekçi-

lerin kavga ve direniş günü 1 Mayıs idi.
Halkla sohbet edilerek 1 Mayıs’ta alan-
larda Halk Cephesi saflarında buluş-
maya çağrı yapıldı. 14:00 – 16:00 ara-
sı açık kalan stand boyunca 13 Yürüyüş
Dergisi, 1 Mayıs’a çağrı bildirileri ve 1
İngilizce Halk Cephesi broşürü verildi.

Londra, Esnaf
Ziyaretlerini Sürdürüyor

Ülkede ve Avrupa'nın her yerinde
"BİZ DE SİZİ SEVİYORUZ" bilinciyle
bildiğimiz doğruları anlatmak ve "
SİZİ SEVİYORUZ" diyenleri sahip-
lenmek çağrısında bulunmak için Tür-
kiyeli esnaflar ziyaret edildi. 2 gün üst
üste Tottenham ve Green Lanes ma-
hallelerinde yapılan esnaf ziyaretleri sı-
rasında 1 Mayıs direniş ve kavga gü-
nünde Halk Cephesi saflarında birleş-
me çağrısı da yapıldı.

Özgür Tutsak Bilgehan
Karpat’a Sürgün Sevk!

Yunanistan’ın Napflio şehrinde ha-
pishanede tutulan Özgür Tutsak Bil-
gehan Karpat, 23 Nisan günü Kerky-
ra (Korfu Adası) Hapishanesi’ne sür-
gün sevk edildi.

Grup Yorum'dan Çağrı
Halkımıza Çağrımızdır!

12 Nisan 2015 tarihinde İstanbul
Bakırköy'de yapacağımız Grup Yorum
5. Bağımsız Türkiye Halk Konserimiz,
İstanbul Valiliği tarafından keyfi bir ge-
rekçeyle yasaklandı.

Bu yasağa rağmen halkımız büyük
bir sahiplenme gösterdi ve Bakırköy'e
on binlerce Yorum dinleyicisi geldi. Bu
sahiplenmeyi hazmedemeyen polis,
plastik mermilerle, TOMA’larla, ses
bombalarıyla halay çekenlere, türkü
söyleyenlere dahi saldırdı. Anadolu
halklarının türkülerini yapan Grup
Yorum'u sahiplenmek için, konserimizi
yasaklayan AKP iktidarına karşı sesi-
mizi yükseltelim.

Halkımız!
Konserimizi yasaklayan AKP ikti-

darına karşı yağmur gibi telefonlar, ma-
iller yağdıralım. Konser yasağına son
vermelerini isteyelim.

Meydanlar Stadyumlar Grup Yo-

rum'a Yasaklanamaz
Bağımsız Türkiye Konserine izin

verilsin
Grup Yorum Halktır Susturulamaz.
Cumhurbaşkanlığı:
Telefon: 0312 525 55 55
Faks: 0 312 525 58 31
e-mail:

cumhurbaskanligi@tccb.gov.tr
Başbakanlık:
Telefon: 0 312 422 10 00
www.bimer.gov.tr
İçişleri Bakanlığı:
Telefon: 0312 418 14 69-4224000

- 417 62 88
Faks:0 312 422 46 00
e-mail: bilgiislem@icisleri.gov.tr
İstanbul Valiliği:
Telefon: 0 212 455 59 00
Faks: 0 212 512 20 86

***
Umudun�Türküleriyle�Yeni�Ko-

rolar�Kurmaya�Devam�Ediyoruz!

Grup Yorum 30. yılında Anado-
lu’nun dört bir yanında halk koroları kur-

maya devam ediyor. Amed Grup Yorum
Gönüllüleri olarak koro kuruldu.  Grup
Yorum ’un 30. yılında Amed’de umudun
türkülerini söylemek, umudu büyütmek
için koro çalışmalarımıza başlandı. Grup
Yorum Korosunun ilk dersi 19 Nisan'da
yapıldı. Çalışmaya 8 kişi katıldı. Grup Yo-
rum Korosu’nun çalışmaları ile beraber
bağlama kursuda başlamış oldu.

***
Armutlu'da "5.5.5. GY"
Yazılamaları

Armutlu'da 28 Nisan Salı günü
mahallenin pek çok duvarına yazıla-
malar yapıldı. Armutlu Meydan, tepe
çevresi, cemevi çevresi, Baltalima-
nı'na inen yol boyunca “5.5.5 GY” ya-
zılamasından yaklaşık 150 tanesi ya-
zıldı. 

Armutlu halkı Halk Cepheliler’in
yazdığı yazılamaların ne ifade ettiği-
ni tartışıyor ve Armutlu gençliği me-
rak ettiği yazılamayı bir yandan da sa-
hiplenerek eline sprey alıp Armutlu so-
kaklarına çıkıyor.

Av�ru�pa’da

Yürüyüş
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Vatan ne demek? Sadece bir top-
rak parçası mı? 

Vatan bir toprak parçasından çok
daha fazlasıdır. Vatan: Egemen ve öz-
gür olarak yaşanılan bir toprak par-
çasıdır ve o toprak parçasının üstün-
de geçmişten bu yana halkımız; de-
ğerlerimizi, örf ve adetlerimizi, Ana-
dolu kültürümüzü, yani bizi biz yapan
her şeyi yaratmıştır. Bu yaratılan de-
ğerler için ise çok fedakarlık yapmıştır
ve bu değerleri yok etmeye çalışan,
halkı ve vatanı sömüren, egemenle-
re karşı bedel ödemekten çekinme-
miştir. 

Bizler Avrupa'da yaşayan genç-

ler olarak kendi vatanımızdan top-

raklarımızdan, çok kopuk yaşıyo-

ruz. Bu kopukluk bizim vatanımızla
bağımızı yavaş yavaş kopartıyor ve
vatanımızı kendi halkımızı benimse-
yip sahiplenemiyoruz. 

Biz kendi vatanımızda neler ol-
duğunu, halkımızın nasıl yaşadığını,
ekonomik durumunun nasıl olduğu-
nu? Vatanımızın haritada nerede ol-
duğunu, hangi ülkelere komşu oldu-
ğunu, hangi denize bağlı olduğunu bi-
liyor muyuz? Bu sorulara cevap ve-
rebiliyor muyuz? Biz bunları bilmi-
yorsak HEMEN ÖĞRENMELİYİZ...

Bizim kökümüz, anamız, babamız,
atamız, oradan geliyor, bunları inkar
edemeyiz. Biz o toprakların altında
gömülü olan dedemize, nenemize
sahip çıkmayacak mıyız? Biz onlara,
topraklarımıza, vatanımıza sahip çık-
mayacağız da kim çıkacak? Onyıl-
lardır işbirlikçi iktidarlar aracılığıyla
emperyalistler ülkemizi yağmalıyor-
lar... 

Düzen bizi vatanımızla bağlarımızı
kopartacak kadar, ülkemizde olup
bitenlere ilgisiz bırakacak kadar kök-
lerimizden kopartıyor. Bu kadar yoz-
laştırıyor. Vatanımıza halkımıza dair
bir şey bilmeyelim diye elinden ge-
leni yapıyor. 

Emperyalizm bizi kendi kültürü-

müzden, geleneklerimizden, tarihi-
mizden, değerlerimizden, ataları-
mızdan,  yoksun bırakmaya çalışıyor.
Yoksun bıraktıkça bizde nereden gel-
diğimizi kim olduğumuzu unutuyo-
ruz, hatta hiç bilmiyoruz. Bilmediği-
miz için de vatanımızı sevip sahiple-
nemiyoruz. 

Çünkü vatanı vatan yapan onun ta-
rihidir. Bir insan tarihini bilmiyorsa,
geleceğine dair de bir şey bilemez,
ona göre yaşayamaz. Tarihimizden
öğrenerek yaşarız. Tarimizde neler ya-
pılmış ona bakar, biz de ona layık ol-
mak için yaşarız. Tarihini bilmeyen,
geleceğini de bilemez. 

Emperyalizm tarihimizi bize unut-
turarak, bize nereden geldiğimizi
unutturmak istiyor. Tarih bilincimizi
yok edip, egemenlere, zulüme karşı
halk ayaklanmalarını görmemizi is-
temiyor. 

Anadolu tarihinde; halkımız zu-
lüme karşı çok ayaklandı, bunları
biliyor muyuz? Halk niye ayaklandı?
Nasıl bir düzen vardı? Kime karşı
ayaklandı.. Bunları biliyor muyuz? 

Çoğumuz bunları bilmiyor, ege-
menler bu ayaklanmalarda halkın
nasıl birleştiğini ve birleştiği zaman
ne kadar güçlü olup, zulme karşı
çıktıklarını bilmemizi engelliyor. Bu
ayaklanmalardan örnek alıp, halkı-
mızın güçlülüğünü görüp, halkımıza
güvenmemizi istemiyor ve bunu en-
gellemek için, istediği gibi tarihimi-
zi bize çarpık bir şekilde anlatıyor..

Gerçek Vatan Sevgisi,

Devrimcilerdedir

Şafaklar, Bahtiyarlar, Elifler ve
nice şehitlerimiz bu topraklar, bu va-
tan ve bu halk için ölüyorlar. Ve biz-
ler birçoğumuz, kendi vatanımıza
dair aynı duyguları hissedemiyoruz... 

Nasıl oluyor da insanlar kendi
toprakları, kendi halkı için kendini çı-
karsızca feda edebiliyor? Bu nasıl bir

sevgi? Vatan sevgisi, halk sevgisi, na-
sıl bir şey? Görülmüş mü bir yerde,
halkı vatanı için hiç korkmadan öle-
bilenler? 

Düzende insanlar o kadar birey-
cileştirilmiş ki kendi babası, kendi ço-
cuğu için bile çıkarsızca ölemezken,
kendini feda edemezken, devrimciler;
gerçek yüzünü bile görmedikleri in-
sanlar için hiç düşünmeden kendini
feda ediyor. Nazım Hikmet, "Yaşa-

maya dair" şiirinde de bunu çok gü-
zel anlatıyor:

"Yüzünü bile görmediğin insan-
lar için ölebileceksin,

Hem de hiç kimse seni buna zor-
lamamışken,

Hem de en güzel, en gerçek şeyin
yaşamak olduğunu bildiğin halde.

Yani öylesine ciddiye alıcaksın ki
yaşamayı,

Yetmişinde bile mesela, zeytin
dikeceksin.

Hem de öyle çocuklara falan ka-
lır diye değil.

Ölmekten korktuğun halde, ölü-
me inanmadığın için.

Yaşamak yani ağır bastığından."

Bu şiir, devrimciliğin dünyanın en
onurlu işi olduğunu anlatıyor. Yaşa-
mayı ne kadar ciddiye almamız ge-
rektiğini; bu yaşamımızda vatanı-
mız, halkımız için her fedarkarlığı
göze almamız gerektiğini anlatıyor.
Şafaklar, Bahtiyarlar ve Elifler işte bu-
nun çok güzel bir örneği... 

Onlar bize bu fedakarlığı yaptık-
ları eylemde çok net bir şekilde gös-
terdiler. Onları bu kadar cüretli fe-
dakar, kararlı kılan haklılıklarıdır,
meşruluklarıdır. Emperyalizmin ve iş-
birlikçisi oligarşinin halkımızı, vata-
nımızı nasıl sömürdüklerini onlar
çok iyi biliyorlar. Vatanının, halkının
güzelliklerini Anadolu kültürünü, ta-
rihimizi biliyorlar ve bunlara sahip

AVRUPA’dakiBİZ
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çıktıkları için zalimlere baş kaldırı-
yorlar.

Biz de bu zulme, açlığa, yoksulluğa
karşı sessiz, kayıtsız kalamayız. Mü-
cadele etmek zorundayız. Vatanımız,
halkımız, onurlu bir gelecek için ge-
rekirse bedeller ödemeyi göze alma-
lıyız.

Sevmek, Tanımaktan

Geçer

Vatanını; Anadolu tarihini, Anadolu
kültürünü, değerlerini, halkını tanı-
yarak ancak sevebilirsin. Öncelikle her
duyguyu öğrenebileceğimizi bilmeli-
yiz, bir duygu öylece kendiliğinden
oluşan bir şey değil. Bir duyguyu da
öğreniriz, vatan sevgisini mesela va-
tanımızı tanıyarak oluştururuz. Bir şeyi
önce tanırsın, ondan sonra seversin.
Tanıdıkça, güzelliklerini öğrendikçe,
gördükçe bir sevgi oluşturabiliriz.

Vatan Sevgisi,

Sınıf Bilinci ve

Anti-Emperyalizm

Demektir

Vatan sevgisi ancak anti-emper-
yalizm ve sınıf bilinciyle var olan bir
şeydir. Emperyalistlerin, vatanımızı
nasıl sömürdüklerini, halkımızı nasıl
aç bıraktıklarının bilincinde olmalıyız.
Emperyalistler daha fazla kar yapmak
için kendi ülkelerindeki kar ile yetin-
medikleri için, istedikleri gibi vata-
nımıza gelip hakim oluyorlar. Bunla-
rı görmek zorundayız, halkımızı nasıl
sömürdüklerini, nasıl ezdiklerini, asıl
çelişkinin burada olduğunu bilmeliyiz.
Çünkü baş çelişki emperyalizmdir. İki
sınıf vardır; EZENLER ve EZİLEN-
LER, SÖMÜRENLER ve SÖMÜ-
RÜLENLER. Halkımızı sömürdükçe,
onlar zenginleşiyor; halkımızı vata-
nımızı sömürerek elde ediyorlar bu
karları. İşte böyle vahşi bir canavar-
dır emperyalizm. 

Bu iki sınıfı bir biriyle kıyasladı-
ğımız zaman, iki bir birine zıt dünya

olduklarının çok daha iyi farkına
varıyoruz. Ve birisinden birinin bu
savaşı kazanacağını biliyoruz. Biz
ise devrimcilik yaparak;  ezilen sı-
nıfın, yani halkın kurtuluşuna

ulaşmak için, savaşımızı büyüteceğiz.

Şafak ve Bahtiyar, savcıyı ceza-
landırma eylemini yaparken, AKP'den
hesap sorarken kendilerinden çok
emindiler. Evet onlar Berkin’i çok se-
viyorlardı; onun için, adalet için ken-
dilerini feda ettiler, ama asıl önemli
olan nokta ise halkı için, vatanı için şe-
hit düşmeleridir. Bir daha halk ço-
cukları katledilmesin, analar ağlama-
sın, vatanımız, halkımız sömürülme-
sin diye hesap sordular. 

Söylediğimiz gibi; vatan sevgisi,
vatanının bağımsızlığı, halkın özgür-
lüğü ve adalet için mücadele etmek-
tir, savaşmaktır. Bunun en güzel örneği
işte Şafak, Bahtiyar, Elif’tir...

Yozlaşmayacağız,

Asimile Olmayacağız

Biz neden vatanımızla bağımızı
hissetmiyoruz, neden vatanımıza dair
Şafaklar, Bahtiyarlar ve Elifler kadar
büyük bir sevgi duymuyoruz? Ken-
dimizi halkımız, vatanımız için feda
edebiliyor muyuz onlar gibi?...

Bizler de bu sevgiyi kendimizde
oluşturmalıyız.

Halkımız bu açlığı, yoksulluğu, se-
faleti yaşamayı hak ediyor mu? Bir
avuç insan daha zengin olabilmek
için; halk daha aç, yoksul, sefalet
içinde, zulüm içinde yaşamayı hak edi-
yor mu? Halkımızın yaşadığı bu top-
raklara hakim olma hakkını nereden
alıyor emperyalistler, kim veriyor bu
hakkı onlara? Halkımıza bu açlığı,
yoksulluğu, sefaleti yaşatmaya hakları
yok! bizim olan şeylere sahip çıkma-
lıyız, vatanımıza sahip çıkmalıyız.
Vatanımızı emperyalistlere bırakma-
dığımızı göstermeliyiz. Vatanımızın
yer altı, yer üstü zenginliklerine el koy-
masına, kültürümüzü, değerlerimizi,
tarihimizi yok etmesine izin verme-
meliyiz. 

Biz vatanımızda yaşamasak da; yü-
reğimiz orasıyla birlikte atmalı. Yü-
zümüz hep vatanımza dönük olmalı. 

Avrupa'da yaşıyoruz diye, Alman,
Fransız, Hollandalı vs.. olamayız.
Biz istesek de onlar bizi kabul et-
mezler. Avrupa’daki emperyalist dev-
letler, uyguladıkları politikalarıyla,
ırkçılıkla bizi hep aşağılayacaklar-
dır, kendi ırklarını hep üstün göre-
ceklerdir. Bizim kendi vatanımız var-
ken, kendi kültürümüz, kendi tarihi-
miz varken; neden onların vatanları-
nı, onların tarihlerini sahiplenelim?
Krizden çıkamadıkları için 2 tane
paylaşım savaşı çıkarttıklarını mı sa-
vunalım? Naziler’in kaç milyon insan
katlettiğini mi savunalım? Veya Hol-
landalıların ikinci paylaşım savaşın-
da 90 dakikada Nazi'lerin işgaline kar-
şı teslim olduklarını mı?

Bu örnekleri verirken asıl dikkat et-
memiz nokta ise, bizim halklarla hiç
bir sorunumuzun olmadığıdır. Biz
enternasyonalizmi savunuruz, halk-
ların kardeşliğini savunuruz. Biz her
şeye sınıfsal bakarız ve bunun için de
hangi halktan, hangi ulustan olursa ol-
sun, biz EZİLEN sınıfın yanında olu-
ruz. Bizim sorunumuz emperyalizm-
ledir. Bu Avrupa’da uygulanan; ırk-
çılık, aşağalama veya çıkarılan pay-
laşım savaşları, katliamların hepsinin
sorumlusu EMPERYALİZMDİR. 

Biz emperyalizme ve onun uygu-
ladığı politkalara karşıyız. 

Avrupa'da devrimcilik yapmak,
siyasi tutsaklarımıza sahip çıkmaktır;

Avrupada devrimcilik yapmak,
yabancı olduğumuz için daha azgın-
ca sömürülen işçilerimizin hakları
için mücadele etmektir;

Avrupa'da devrimcilik yapmak,
düzenin çarpık eğitim sistemine kar-
şı mücadele etmektir;

Avrupa'da devrimcilik yapmak;
bize emperyalizmin birebir uyguladı-
ğı; ırkçılık, yozlaşma, asimile vs. po-
litikalarına karşı mücadele etmektir;

Ama bunları yaparken, yüzümüz
hep vatanımıza, halkımıza dönük ol-
malı ve her örgütlediğimiz eylemde,
her çalıştığımız alanda, her yaptığımız
işte, vatanımızın bağımsızlığını, hal-
kımızın özgürlüğünü kazandıracak
mı diye bakmalıyız ve örgütlenmemizi
ona göre şekillendirmeliyiz.

Yürüyüş

3 Mayıs
2015
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Hırsızlığıyla ünlü çaylak, köy çocuk-
larını kendine haykırtarak ortalığı da
birbirine kattıktan sonra, pençesine bir
bülbül düşer kazara...

Bülbül ondan canının bağışlanmasını
ister...

-“Sesinden başka şeyi olmayanı yi-

yecek yerde türküsünü dinleyin,” der.

“Size Tere’yi* anlatayım ve onu ya-

kan duyguyu.”

“-Tere’de kim? Çaylaklara mahsus bir

yemek mi bu?”

“-Hayır, bir kral ve mahvetti beni or-

tak ederek düştüğü lanetli derde. Beğe-

neceksiniz; bu türküm yanıktır pek. Zaten

herkesin de hoşuna gider”

Çaylak der ki; 

“-Oh ne ala, sen benim karnım zil ça-

larken, ince sazdan bahsediyorsun bana.” 

“-Ben bahsetmişim bundan krallara

da...”

“-Yine bahset bir kralın avucuna dü-

şersen eğer... O, bu güzel masalı dinler,

fakat, böyle şeyler ilgilendirmez çaylak-

ları... Açlık sağırdır, duymaz onun ku-

lakları”

*: Tere (Tereus); Trakya Kralı. Bal-
dızı Philomele’e (Philomela) taaruz etti-
ğinde atmaca haline ve baldızı da bülbül
haline sokulmuş.

Nazım Hikmet Ran\La Fontaine’den
Masallar)

Çaylakla Bülbül

Çeneni avuçlarının içine alıp, 

duvara dalıp kalma!.. 

Çeneni avuçlarının içine alma!.. 

Kalk! 

Pencereye gel! 

Bak! 

Dışarda gece bir cenup denizi gibi
güzel, 

çarpıyor pencerene dalgaları.. 

Gel! 

Dinle havaları: 

havalar seslerin yoludur, 

havalar seslerle doludur: 

toprağın, suyun, yıldızların ve bizim
seslerimizle... 

Pencereye gel! 

Havaları dinle bir: 

Sesimiz yanındadır, 

sesimiz seninledir. 

Nazım Hikmet 

Şiir: Ses

İş adamı tıraş olurken bir yandan
da berberiyle sohbet etmektedir.

Derken, kapının önünden ağır
ağır geçmekte olan paspal bir çocuk
görürler. Berber, iş adamının kulağı-
na fısıldar; 

-"Bu çocuk var ya, dünyanın en
aptal çocuklarından biridir! Bak; dik-
kat et şimdi..."

Berber çocuğa seslenir: 

-"Ali, buraya gel!”. Bunun üzeri-
ne çocuk sakince dükkana girer ve yü-
zündeki aptalca sırıtmayla berberi
selamlar. Berber işadamının kulağı-
na sessizce, "bak şimdi" diye fısıldar
ve bir elinde beş yüz bin, diğer elin-
de beş milyonluk bir banknot olduğu
halde çocuğa sorar: 

-"Hangisini istiyorsan alabilir-
sin?"

Çocuk dalgın dalgın bir beş yüz
bine bir de beş milyona bakar ve so-
nunda beş yüz binlik banknotu hızlı-
ca çekerek berberin elinden alır.

Berber işadamına döner ve güle-
rek: 

-"Gördün mü? Sana söylemiş-
tim" der. Tıraş bitince işadamı soka-
ğa çıkar ve az ileride kendi kendine
oynayan Ali'yi görür. Yanına giderek,
neden beş milyonluk değil de, beş yüz
binlik banknotu aldığını sorar. Çocuk
hiç de aptalca olmayan bir sırıtmay-
la yanıt verir :

-Eğer beş milyonluğu alırsam
oyun biter!"

Fıkra: Oyun Biter

Can damarına basmak: Bir işin en
önemli noktası üzerinde durmak, ya da bir
şeyin en duyarlı noktasını açığa çıkarmak. 

Deyim

Kaplanın inine girmeden kaplanın

yavrusunu nasıl yakalarsın.

(Çin atasözü)

Atasözü



“Adalet ve özgürlük için, halklarımız, yoldaşlarımız için,

insanlığımızı kazanmak, yaşadım diyebilmek için 

kanımızın son damlasına kadar savaşmalıyız.” 

Elif Sultan Kalsen”

3 Mayıs – 9 Mayıs

12 Eylül'ün apolitikleştiremediği  gençle-
rimizden biriydi.  Tüm baskılara rağmen dev-
rimcilerin yanında saf tuttu.

Yeni Çözüm Dergisi okuru olan Hüseyin,
ODTÜ yurdunda geçirdiği rahatsızlık sonucu,
11 Mayıs 1987’de aramızdan ayrıldı.

Devrimci Sol’un Ferahevler mahalli alan
örgütlenmesinde yer alan bir militandı.  Bölgeyi
faşist saldırılardan korumak için tutulan gece
nöbetlerinden birinde, 16 Mayıs 1980’de bir
sol grup taraftarlarınca çevrildi. Silahı olmasına
rağmen kullanmadı ve vurularak şehit edildi. 

Mustafa Albayrak

Hüseyin Soyuuğur

Murat, Tokat
doğumludur. Halkının
mücadelesinde yer alan bir
devrimciydi. Gazi
Ayaklanması’nın
neferlerindendi.  13 Mayıs
1995’de, İstanbul
Okmeydanı’nda sivil

faşistlerin bıçaklı saldırısı sonucu şehit
düştü.

1979 doğumlu olan İrfan Liseli bir devrimciydi.
17 yaşındaydı. 13 Mayıs 1996’da İstanbul Alibey-
köy’de Kurtuluş Gazetesi dağıtımı yaptığı sırada,
polis tarafından herkesin gözü önünde sırtından kur-
şunlandı. Yaralı olarak polis otosuna alındı ve orada
işkenceye devam edilerek katledildi.İrfan Ağdaş

1868’de doğdu. İrlanda ulusal kurtuluş mücade-
lesinin Marksist önderlerindendi. ISRP'nin (İrlanda
Sosyalist Cumhuriyetçi Partisi) kuruluşuna önderlik
etti. İrlanda emekçilerinin ilk silahlı örgütlenmelerinden
biri olan, İrlanda Yurttaş Ordusu'nun da kurucusudur.
James Connolly, sendikalist görüşleri de olmasına
karşın, 1. emperyalistler arası paylaşım savaşı döne-
minde, savaşın devrimci bir savaşa dönüştürülmesinden

yana tutum alarak devrimci cephede yer aldı. 1916 Nisan’ında
Dublin’de başlatılan ayaklanmada İngilizler tarafından ağır yaralı
olarak ele geçirildi. Gizli bir duruşmayla yargılandı ve idama
mahkum edildi. Kangrene dönüşen yaraları nedeniyle ayakta
duramaz halde olduğu için bir koltuğa oturtularak kurşuna dizildi.
12 Mayıs 1916 onun dünya halklarının mücadelesinde ölümsüzleştiği
tarihtir.

James Connolly

KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi Tarih Bölümü
mezunu olan Mete, mücadeleyle öğrencilik yıllarında
TÖDEF içerisinde tanıştı. TÖDEF içindeki mücadele
yıllarının ardından, mezun olduktan sonra Elazığ
Eğit-Sen içinde yer aldı. 16 Mayıs 1994’de ani bir
rahatsızlık sonucu aramızdan ayrıldı.

Mete Nazım Dölek

Ali Haydar Şahin

İrfan, halkı için bu yola girmişti. Ezilen
kesimin, baskının, zulmün, sömürünün olduğu
her yerde İrfan'ı görüyorduk. Biz arkadaşları ne
zaman dara düşsek yardımımıza koşmuştur. Her
zaman mücadele etmek isteyen bir insandı. Karar-
lıydı, bizlere zafere birgün mutlaka ulaşılacağını
söylerdi. İnançlıydı. Öğrendiği her şeyi bizlere
öğretiyordu. Bu yol için ölmeyi göze almıştı.

İnsanlara bir çok şey kazandırmaya çalışıyordu. Gerçekten
tam anlamıyla devrimciydi. Küçük burjuva zaaflarından
tamamen arınmıştı. Birgün, biz yabancı sigara içiyorduk.
Bize "Bunun parası sizden çıkıyor, kime gidiyor biliyor

musunuz? Emperyalizme yardım ediyorsunuz. Benim
arkadaşlarım devrimciler gibi olmalı" dedi. İrfan'a

uzanan elleri kıracağız. Bizler hepimiz birer
İrfan'ız. İrfan için sırasına hergün karanfiller
bırakıyoruz. Bu devam edecek. Okulun adı
İRFAN AĞDAŞ LİSESİ olarak anılmaya
başlandı. Ailesini de sık sık ziyarete gidip
geleceğiz. İrfan'ın sattığı gazeteyi satacağız.
Gelip bizi de vursunlar. Arkadaşları ve yol-

daşları olarak İrfan'ı diğer insanlara tanıtacağız.
Kan emici katillerden İrfan'ın hesabını soracağız.

İrfan'ın yarım bıraktığı işi biz devam ettireceğiz.
Onlar bir İrfan aldılar, hepimiz birer İrfan'ız.

İrfan'ın kanı yerde kalmayacak.

Murat Çuhacı

12 Mayıs
1987’de

şehit düştü.

Bir arkadaşı 
İrfan Ağdaş'ı 

anlatıyor;

Anıları Mirasımız
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