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Demokratik Mevzilerimizde
Direneceğiz!..

Halk Düşmanı AKP, Yürüyüş’ün Kapılarını Kırdı, Duvarlarını Yıktı, Eşyaları Talan Etti! 
Demokratik Kurumları Basıp Terör Estirdi! AKP Demokratik Mevzileri, Demokratik 

Kurumları Düşman Görüyor; Düşman Topraklarına Girer Gibi Giriyor!

Seçim Değil Savaş; 

170 Saldırı Oldu       
140’ı HDP’ye

69 Yılda 16 Seçim, 62 Hükümetle Halkın Hiçbir Sorunu
Çözemediler, 63. Hükümet İle De Çözemeyecekler!

Oligarşinin Krizi Daha Da Büyüyecek!

DERNEKLERİMİZ DERGİLERİMİZ 
HALKIMIZIN EVİDİR! 

Halk Düşmanı Katilleri Sokmayacağız!



Nefa direnişçisi Erkan Mu-
nar’ın 1 Haziran günü bir oğlu
dünyaya geldi.

Bebeğe Çağlayan Adliyesi eyle-
minde şehit düşen adalet savaşçı-
mız Bahtiyar Doğruyol’un adı ve-
rildi.

Doğumun hemen ardından Er-
kan Munar direnişini zafer kaza-
narak bitirdi.

BAHTİYAR DOĞRUYOL dire-
nişiyle zafer yaratarak ölümsüz-
leşti... Bahtiyar bebek de bir dire-
nişin içinde ve zafer haberiyle be-
raber dünyaya geldi.

Halk Cepheliler Bahtiyar bebe-
ği ve annesini "Bahtiyar bir mut-
lulukla Şafak’ın kavgasında doğ-
du. Hoşgeldin geleceğimiz Bahti-
yar bebek" diyerek ziyaret ettiler

ve Bahtiyar Doğruyol’un ismini verdiler.
Şehitlerimiz haklı bir dava uğruna savaştıkları için ölümsüzleşiyorlar...

Bu ölümsüzlüğün bir başka anlamı da onların adlarını taşıyan çocukları-
mız, bebeklerimiz...

Şimdi Bahtiyar, yeni Bahtiyarlar’da yaşıyor.

İLK BAHTİYAR BEBEK DOĞDU!
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Reformistler, hemen her yerde “devrim”den,
“halkın iktidarı”ndan, “sosyalizm”den söz etmeye

devam ederler. Bu onların “sol maske”sidir.
Gerçekte ise reformizm, en kısa ve özet tanımıyla

devrimden vazgeçmektir. Devrim iddiası olmayanlar,
devrimden vazgeçenler için ise geriye siyaset
yapacak tek zemin kalır, o da: SANDIK’tır.

İşte bu durum, reformizmi devrim için, halkın
çıkarları için “zararlı” hale getirir. Çünkü sol,
sosyalist etiketlerden vazgeçmezken, iktidarın,

sosyalizmin aracı olarak da kitlelere sandığı gösterir.
Parlamenterist hayaller yayar. Faşizmin sandıkta alt

edilip demokrasinin kurulabileceği yanılgısını
propaganda eder.

Devrim ideali yoktur, küçük seçim hesapları adına
kitleleri yanıltmak, “propaganda” adı altında

bağımsızlığın, demokrasinin nasıl kazanılabileceği,
halkın iktidarının nasıl kurulabileceği konusunda

halkı yanlış düşüncelere sevk etmek pahasına
oligarşinin şu veya bu kesimiyle ittifak yapanlar,
“biz seçimleri bir araç olarak kullanıyoruz” da

diyemezler.



39 Ülkemizde Gençlik:
Tutsak Dev-Genç’liler

derhal serbest bırakılsın!

42 Röportaj: Nuriye Gülmen;

Adaletsizliğe uğrayan
herkes adına,
adaletin kılıcını çekmek için
direniyorum

46 Grup Yorum 30 yaşında...

49 Emperyalizmi

vatanımızdan söküp atacak,
dünyayı bir kez de
Türkiye’den sarsacağız!

51 Sol’un Köşe Taşları:
Devrimcilik, ilericilik,
demokratlık düşmanın
saldırıları karşısında
dostu sahiplenmektir!

52 Avrupa’daki BİZ:
Vatan bir insanın bütün

benliğidir!-2

54 Avrupa’da Yürüyüş:
Özkan Güzel açlık grevinde!
Yoldaşımızın sesini
her tarafa taşıyacağız!

56 Yitirdiklerimiz...

58 Berkin’in getirdiği güneş

yolumuzu aydınlatmaya
devam edecek! 

İİ ç i n d e k i l e r
23 Devrimci İşçi Hareketi:

1. İşçi Kurultayı
sonuç bildirgesi

25 10 Soruda: Yaz kamplarımız

27 Korkun halk düşmanları,
korkun...
Halkın da bir adaleti var!

29 Haziran Ayaklanması’ndan
bugüne...
Çözüm düzen partilerinde,
parlamentosunda değil; çözüm
halkın mücadelesinde, örgüt-
lenmesindedir!  

31 Kürdistan’da Tek Yol Devrim:
Kürt sorununu oligarşi
çözemez, devrim çözer!

32 Ortadoğu’da akan her
damla kanda AKP’nin eli var!

34 Röportaj: Av. Engin Gökoğlu;
Kolumu kıran işkenceci
polislere dava açılmadı,
işkenceye direndiğimiz için
bize dava açıldı!

36 Bizim Mahalleden:
Halk meclislerini; en
yoksullara giderek halkın
umudu haline getirmeliyiz...

37 TAYAD’lı Aileler’den:
Şehit ve tutsak ailelerimizi
örgütlemeliyiz...

4 İstiyoruz Yapacağız: Bir alanda,
bir birimde nasıl örgütleniriz?-2

7 Oligarşinin krizi daha da
büyüyecek!

9 Halkların faşizmle barışı asla

mümkün değildir!

12 Amed’de yapılan katliamın faili

AKP’dir! 

13 Bu ülkede adalet yok;
kendi ellerimizle

sağlayacağız adaleti!

14 Derneklerimiz, dergilerimiz
halkımızın evidir!
Halk düşmanı katilleri
sokmayacağız! Demokratik
mevzilerimizde direneceğiz! 

17 Yürüyüş Dergisi gerçeğin
sesidir susturulamaz!

19 Adalet Yoksa,
Adalet Savaşçıları Vardır:
Halkın adaleti, adaletsiz
düzenin sonunu getirecek!

21 Direndik ve Kazandık!
Erkan Munar’ın 105 günlük
direnişi zafere dönüştü!

Demokratik Mevzilerimizde
DİRENECEĞIZ

Bu Ülkede Adalet Yok! Adalet İstiyoruz Alacağız!
BERKİN’İN VURULDUĞU GÜN VURULDUĞU YERDEYİZ!

Halkın geleceği Berkin için adaletten geçer!
Adaletsiz bırakılan halk, ekmeksiz bırakılan Berkin için, 
hayatları ve gelecekleri çalınan tüm çocuklarımız için 

Berkin’in vurulduğu yerde toplanıyoruz!
YÜRÜYÜŞ
Tarih: 16 Haziran Salı
Toplanma Saati: 19.00
PROGRAM:
GRUP YORUM
Şiir Dinletisi - Sinevizyon
HHB Avukatları
Yer: Okmeydanı Anadolu Parkı
Saat: 20.00

HALK CEPHESİ



Bir alanda, bir birimde nasıl örgüt-
leneceğiz konulu yazımıza, ikinci bö-
lümü ile devam ediyoruz. 

Sağlam Bir Örgütlülük;
Legal, İllegal, Askeri
Ekonomik-Demokratik,
Dar,  Kitlesel Tüm
Ayaklara Sahip Olmakla
Mümkündür!

Bir birim özelinde gelişim seyrimiz
bir yandan o birim özelindeki taban
örgütlülüklerine, diğer yandan örneğin
milislere, askeri örgütlenmelere uza-
nacaktır. Ve bunların arasında yasal
dernekten faşizme karşı savunma işlevi
görecek komitelere, eğitim gruplarından
propaganda gruplarına, ideolojik mü-
cadele kurumlarına kadar sayısız çe-
şitlilikte örgütlenmeler yer alacaktır.
İşçi, memur, gençlik, köy, mahalle,
tüm alanlar için geçerli olması gereken
bir gelişim seyridir bu. Bunu hiç aklı-
mızdan çıkarmadığımızda herhangi bir
yanlışa düşmekten de kendimizi koru-
muş oluruz. 

Varolan yasal dernekleri kullanmak
ya da bu tür derneklerin kuruluşuna
bizzat önderlik etmek, örgütlenmenin
çok yönlülüğü açısından atlanmaması
gereken bir halkadır. Bu tür dernekler,
kültürevleri, esnaf odaları "kullanılacak"
bir yer değil, örgütlenilecek yerler
olarak görülmelidir. Bu örgütlenmelere
bu özelliği kazandırabildiğimizde bu
bir yanıyla kitlelerin meşruluk ihtiyacına
da cevap verecek, geniş kesimlere ula-
şılmasına bir kanal oluşturacaktır.

İllegal örgütlenme esastır, ama bu
bir saplantı haline dönüştürüldüğünde
ne mevcut yasal olanaklar kullanılabilir,
ne de kitlelere geniş kanallar açabiliriz.
Tabii ki tersi bir yaklaşımda da tehlikeler
mevcuttur. Yasal derneklerin, kurum-
laşmaların sunduğu olanakları abartıp,
tek örgütlenme aracı olarak bunları
gördüğümüzde faşizmin saldırıları kar-

şısında bu örgütlenmeyi korumak, sür-
dürmek fazla olanaklı olamayacağı
gibi, böyle bir örgütlenme silahlı savaşın
ihtiyaçlarına da hiçbir açıdan cevap
vermez. 

Örgütlenmeye hizmet eden her ku-
rumu, her aracı, bunların bizi çizgi-
mizden savurmasına izin vermeden
kullanmak, devrimci örgütlenmenin
ayırt edici yanıdır.

Üretken ve Yaratıcı
Olabilirsek, Programlı
Olabilirsek, Sıfırdan da
Olsa Bir Örgütlülüğü
Yaratabileceğimize
Güvenebiliriz

Son olarak da şunu vurgulamalıyız;
hiçbir şeyimiz genel kalıpların o birime
taşınmaya çalışılması üzerinde şekil-
lenmemelidir. Örneğin propaganda ve
ajitasyonda bulunduğumuz birimin ye-
rel, ulusal, dinsel, mesleki, kültürel
özelliklerini dikkate alan bir tarz ge-
liştirmek; örneğin örgütlenme biçim-
lerini, o birimde başvurulacak eylem
biçimlerini oranın kendi özgül koşulları
içinde ve yaratıcı bir tarzda düşünmek
durumundayız. Kendimizi hiçbir şab-
lonla, modelle sınırlamamalıyız. 

İhtiyaç nedir, kitleleri neyle, nasıl
örgütleyebiliriz sorusuna olumlu cevap
olabilecek araçları bulmaktır sorunumuz.
Bu herhangi bir modele uymayabilir;
ama bu ihtiyaca cevap veriyorsa, bizim
için sorun yoktur. İşte yaratıcılığımızın,
üretkenliğimizin önemi buradadır. 

Dikkat edilecek olursa tüm bunlar
birbirine sıkı sıkıya bağlı şeylerdir; 

Bulunduğu birimi tanımayan, prog-
ram çıkaramaz. 

Plan yapmayan, sağlıklı bir gelişim
sağlayamaz. 

Kitlelerin nabzını tutamayan, so-
runlarını bilmeyen, ona uygun propa-
ganda geliştiremez. 

Kitlelerle bağı olmayan, kitlelere

gitmeyen, dar, sınırlı pratikçilikten kur-
tulamaz. 

Kendimize güvenmeliyiz. Sonuçta
bunlar birbirine bağlıdır ve belli bir
bütünlük gözetildiği sürece, örgütlenme,
yeni baştan bir örgütlülük yaratma çok
da karmaşık değildir. Örgütlenmeler
çoğaldıkça işlerin karmaşıklaşacağı da
düşünülmemelidir. Tersine kurumlaşma,
yeni komiteler, verimli iş bölümlerinin
yapılmasını mümkün kılarak, işlerin
sadeleşmesini beraberinde getirir. Kar-
maşa, aslında her işe örgütsüz biçimde,
üç-beş kişiyle koşturmaktan kaynak-
lanmaktadır. Sıfırdan başlamış da olsa,
baştan itibaren böyle bir çok yönlülüğü
gözeten, kitlelere sabır ve emek veren,
kendi yetersizliklerini kolektivizmle,
kitlelerin yaratıcılığıyla telafi eden her
insanımız, bulunduğu her yerde kısa
sürede bir birim örgütlülüğü yaratabi-
lir.

Kadro Yetiştirmek 
Kadrolaşmak kendiliğinden bir me-

kanizma değildir. İnsanlar kendi ken-
dilerine durdukları yerde kadrolaşa-
mazlar elbette. Bu anlamda kadrolaş-
manın bir diğer ifade ediliş biçimi,
kadro yetiştirmektir. Bu tanım belki
bir "ağaç yetiştirmek", "çiçek yetiştir-
mek" gibi bir çağrışım yapıyor. Ama
zararı yok, çünkü çok da yanlış olmayan
bir çağrışımdır bu. 

Kadro da bir anlamda bir ağaç gibi,
bir çiçek gibi yetiştirilir. Emek ister,
özen ister, beslenmek ister. İhmale,
unutulmaya gelmez. Gürbüzleşip, çiçek
açmakta olan bir fide onu ihmal ettiği-
nizde, onu besleyecek şeyleri verme-
diğinizde solmaya başlar ve kurur. 

Yönetici ve kadrolarımızın olduğu
her yer eğitim yeri,  her zaman eğitim
zamanıdır. 

Eğitim faaliyeti kadro yetiştirmenin
ilk temel halkasıdır. Önce yöneticile-
rimiz öğrenmelidir. Öğrenmeyen öğ-
retemez. 

BİR ALANDA, BİR BİRİMDEBİR ALANDA, BİR BİRİMDE
NASIL ÖRGÜTLENİRİZ? -2-NASIL ÖRGÜTLENİRİZ? -2-İS

Tİ
YORUZ

YAPACAĞ
IZ

Yürüyüş

14 Haziran
2015
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Bizim her insanımız genç ya da
yaşlı ya da çocuk, eski ya da yeni bir
ilişki, hepsi bir kadro adayıdır. Onlar
devrimci hareketle ilişki kurdukları
andan itibaren, yayınlarımızı, bildiri
ve dergilerimizi duyarak, benimseyerek
okumaya başladıkları andan itibaren,
ilk sloganlarını attıkları andan itibaren
bir kadro adayımızdırlar. Toprağa atıl-
mış bir tohum ya da yeni dikilmiş
taze bir fide gibi onları büyütmek,
güçlü köklere sahip, fırtınalara göğüs
gerebilen, dal budak salmış ağaçlara
dönüştürebilmek de; daha büyümeden,
soldurup kurutmak da bizim elimiz-
dedir. 

Bugünkü Tablomuz
Nedir? 

Bir yanda yüz binlerle ifade edile-
bilecek bir Cephe ve devrim potansi-
yeli... Diğer yanda bu potansiyelin ya-
yıldığı yüzlerce alana müdahalede ye-
tersizlik. Bu tablo karşısında sık sık
"insan yok" diye yakınılıyor. Hayır,
yanlış. İnsan çok. Ayrıca herkes bir
kadro olabilir. Sorunun doğru konuluşu
yeterince kadro olmamasıdır. Sorun
bu insanları kim, nasıl kadrolaştıracak
sorunudur. 

Kadrolaşmanın Zemini, 
-DOĞRU SEÇİM, 
-DOĞRU İSTİHDAM, 
-UYGUN
MEKANİZMALAR'dır!

Evet, bulunduğumuz birimde eli-
mizin altında diyelim ki, beş-on ya da
belki daha fazla, yirmi-otuz insan var.
Birinci olarak soruna herkesi kadro-
laştırmak, herkesi geliştirmek pers-
pektifi ile yaklaşacağız. Buna uygun
mekanizmalar oluşturacağız. 

İkincisi, böyle bir gelişme çizgisini
izlemek doğru ve gerekli olmakla bir-
likte, özellikle bugünün ihtiyaçları açı-
sından YETERLİ değildir. Bu insan-
ların arasından gelişmeye en açık bir,
iki, üç, beş insanla özel olarak ilgi-
lenmek, kadrolaşmanın belli meka-
nizmalara oturtulması açısından DAHA
HIZLI SONUÇ ALICI olanıdır. 

Bunun belli bir rakamı yoktur. Bi-
rime, insanların durumuna göre "özel
olarak yetiştirilecek" insan sayısı bir

de olabilir, beş de. 
Peki bunlarla özel ilgimizin biçimi,

muhtevası ne olacak? Bir yönetici,
kadrolaşmanın en ileri mevzisinde gör-
düğü bu insanları tayfacılığa, ahbap-
çavuş ilişkilerine düşmeden, diğer in-
sanlarla yeterince ilgilenmeme gibi
bir ortama yol açmadan, tabiri caizse
çanta gibi yanında taşımalıdır. Yani
zamanın mümkün olan tüm bölümünü
bu insanlarla paylaşmalıdır. Yaptığı
her işi bu insanların biri, ikisi, işin ni-
teliği uygunsa dördü-beşi ile birlikte
yapmalıdır. 

Öğreteceklerini işi yaparken bizzat
pratiğin içinde öğretmelidir. Onları
komiteleştirmekten ev paylaşımlarına
kadar uygun istihdamlar yaratmalıdır.
Onları hızla kendilerini geliştirebile-
cekleri biçimde istihdam etmeden bir
ilerleme sağlayamayız. 

Şunu Asla
Unutmamalıyız: 

"Kadro yetiştirmek salt teorik eğitim
sorunu değildir. Kadrolar bizzat pratik
içinde ve çok yönlü olarak eğitilmeli
ve geliştirilmelidir."

Kadrolaşma demek, insanlarımızın
yönetici yanlarını geliştirmek, onları
"siyasi eylemin doğrudan örgütleyicisi
haline getirmek"tir. Yönetici belli bir
"seçim" ve istihdamın ardından, işlerini
yoğun bir kolektivizm içinde bu in-
sanlarla birlikte yapmalı, yaşamı çok
yönlü olarak paylaşmalıdır. 

Önder olmak, yönetici olmak, ÖR-
NEK OLMAKTIR. Bir kadro, insanları
kadrolaştırmak gibi bir misyon üst-
lenmiş her yönetici şunu hiç aklından
çıkarmamalıdır: 

Altındaki insan ona göre biçimle-
necektir. Hatta biçimlenmenin ötesinde
altındaki insan onu yer yer taklit ede-
cektir. O halde bir yöneticinin sağlıklı
bir kadrolaşmayı yürütebilmesi için
doğruları anlatması yetmez; doğ-
ruları yapması gerekir. Yani o eğiti-
cilik, kadrolaştırma misyonunu önce-
likle bizzat pratikte örnek olarak yerine
getirmek zorundadır. Bilecek ki olumlu
her özelliği, altındaki insanlar tarafından
alınacaktır. Ve yine bilecek ki olumsuz
her özelliği, altındaki insanlar tarafından
katlanarak büyüyen olumsuzlukların
önünü açacaktır. Dolayısıyla, günlük

yaşamıyla, öğrenme çabasıyla, disip-
liniyle, eylemdeki tavrıyla örnek ola-
mayan hiçbir yöneticinin, kendi altın-
daki insanları geliştirmesi, kadrolaş-
tırması mümkün değildir. 

Yöneticilik 
KAVRATMAK'tır

Kadrolaştırmak kavratmaktır. Ya-
pılan-yaptırılan iş kavratılmazsa iste-
nilen sonucu almak da mümkün de-
ğildir. Kavramadığı bir işi yapmaya
çalışan insan ise yanlışlardan kurtula-
mayacak ve bu iş onun kadrolaşmasına
hizmet etmek yerine onda kendine gü-
vensizlik yaratacaktır. 

Sorumluluk yöneticinindir. Yönetici
gelişmeye açık olarak değerlendirdiği,
kadrolaşma basamaklarında istihdam
ettiği insana örneğin; "git kitle çalış-
ması yap" diyor. Bu asla yetmez. Bu
görevi verirken "kitle"nin ne olup ol-
madığından, kitle çalışmasının nasıl
yapılacağı, nelerle karşılaşabileceğine
kadar her noktada onu bilgi ve tecrü-
beyle doyurmalıdır. Elbette işin belli
yanlarını pratiğin içinde öğrenecektir.
Ama pratiğe giderken o insanımız
kendini silahlanmış hissetmelidir. Ben
bu işi yapacağım güvenini duyabil-
melidir. Bu güveni duyabilmesi ise
elbette boş iddialarla, talimatlarla ol-
maz. Böyle bir güvenin temeli bilgidir,
yöntemdir, tecrübedir, emek ve ener-
jidir. İlk bölümde yer alanları ona ver-
mekle yükümlü olan ise oradaki so-
rumlu ve yönetici insanlardır. 

İnsanlara GÜVENMEK 
Kadrolaşmada
İlk Basamaktır

Altındaki insanların sahip oldukları
yetenek ve kapasiteyi açığa çıkarmayıp,
onları geliştiren bir tarz izlemeyip her
işe kendi koşan bir yönetici iyi bir yö-
netici değildir. Belki çok iyi niyetlidir,
çok çalışkandır, çok fedakardır bunlara
sözümüz olmaz, ama iyi bir yönetici
değildir. 

Bir yönetici açısından her işe koşma
tavrının altında yatan, birincisi, mü-
kemmelliyetçiliktir. Altındaki insanların
şu ya da bu işi iyi yapamayacağını
düşünüp hep kendi yapmak ister. İkin-
cisi; bu mantığın kökeninde insanlara
güvensizlik vardır. Oysa o yönetici
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düşünmeli ki kendisi de anasından yö-
netici olarak doğmadı. Onun da yaptığı
ilk işler eksik, yetersiz olmuştur. 

Her işe koşan bir yönetici yapılan
mevcut işlerin belki o an için en iyi bi-
çimde yapılmasını sağlıyor olabilir.
Ama böyle bir yöntemin iki büyük aç-
mazı vardır. 

Birincisi, o birimin faaliyet alanı
politik anlamda, örgütsel anlamda, as-
keri anlamda bir türlü gelişemez. Çünkü
yeni işler yapmak, yeni alanlara el
atmak için insan yoktur ve yetiştiril-
memektedir. İkincisi, işler sadece o
yönetici işin başında olduğu sürece iyi
gider. O herhangi bir nedenle işin ba-
şında olmadığında ya da bir başka (tut-
sak düşme, alan değiştirme vb.) nedenle
alandan gittiğinde geriye kalan pek
birşey yoktur. Ve artık o işler tümüyle
yapılamaz hale gelebilir. 

İkinci Basamak 
SORUMLULUK ve 
İNİSİYATİF Vermektir

İnsanlara sorumluluk ve inisiyatif
verilmeden onların sağlıklı bir kadro-
laşma süreci yaşayabilmeleri mümkün
değildir. Bu sorumluluk ve inisiyatifin
çapı, önemi, büyük ya da küçük, dar
ya da geniş, uzun süreli ya da tek bir
işe özgü olabilir. Bu önemli değildir
ve koşullara göre değişir. Esas olan
böyle bir yöntem izlemektir. 

Kitlelerin kendi deneyleriyle öğ-
rendiği söylenir sık sık. Tek tek insanlar
bazında da geçerlidir bu. Kadro da gö-
receli olarak kitledir. O da deneyleriyle
öğrenir. O halde yönetici, kadro aday-
larına bu "kendi deneyleriyle öğren-
me" imkanlarını da sunmak zorundadır.
Biraz eksik olur belki, aksamalar çı-
kabilir, ama bunu öngörüp önlemlerini
de aldığımız sürece, sorumluluk ve
inisiyatif vermekten kaçınmamalıyız.
Yaptığımız her işi, her eylem askeri,
siyasal sonuçlarının yanı sıra, insanla-
rımızı eğiten bir okul olarak örgütsel
sonuçlar da yaratmalıdır. Altındaki in-
sanın gelişimini istemeyen, bunu sağ-
lamayan yönetici pek çok açıdan sor-
gulanmaya muhtaçtır. Onda bireyci-
likten, kariyerizme kadar her hastalık
bulunabilir. Bu anlamdadır ki herhangi
bir yöneticinin kendi gelişmesinin dev-
rimci ölçüsü bir yerde de insan yetiş-

tirme, onların önünü açma konusundaki
yaklaşımıdır. Bir yönetici insan yetiş-
tirmekten, onları kendi seviyesine ge-
tirmekten hatta onların kendisini aş-
masından yalnızca onur duyan bir ruh
haline sahip olmalıdır. Tersi devrimci
bir öncü olmanın da, sıra neferi olmanın
da mantığına aykırıdır. 

İnisiyatif; yaratıcılığımızı geliştir-
mekte, çalışma kapasitemizi arttırmakta,
sorumluluklarımızı büyütmekte, soru
sormakta, düşünce belirtmekte, hataları
eleştirmedeki cesarette ortaya çıkan
COŞKUDUR. Bu coşkuyu kadro aday-
larına verecek olan ise kadrodur.

Sorumluluk ve İnisiyatif 
Vermenin Tamamlayıcısı 
DENETİM'dir

Yönetici bir yandan insanlara güven
temelinde sorumluluk ve inisiyatif ve-
rirken "al sana sorumluluk, al sana
inisiyatif, ne yaparsan yap" tavrı
içinde de olamaz. Tersine o verdiği so-
rumluluk ve inisiyatifin nasıl kullanıl-
dığını sürekli izlemek, denetlemek du-
rumundadır. Şu ya da bu işin yanlış ya-
pıldığı hemen her durumda "söylemiş-
tim yapmamış, tam anlamamış" tü-
ründen açıklamalarla karşılanılır. Bu
açıklama gerçekte sağlıklı bir denetim
mekanizmasının olmadığının gösterge-
sidir. Kadro adaylarına güven temelinde
sorumluluklar ve inisiyatifler verirken
böyle yanlışlar ve açıklamalarla karşı
karşıya kalmak istemiyorsak, kadrolaşma
mekanizmasının bir parçası olarak de-
netim mekanizmamızı da kurmak zo-
rundayız. Denetlersek yanlışı anında
görüp düzeltme olanağımız doğar. 

Bizzat işin, eylemin yapılma süre-
cinde eğiticilik rolümüzü de ancak
böyle yerine getirmiş olabiliriz. Elbette
sözünü ettiğimiz yalnızca bir-iki günlük
işler, tek tek eylemler için geçerli de-
ğildir. İki-üç aylık, beş-altı aylık işlerde
de aynı şey geçerlidir. Gün gün, hafta
hafta ne yapılıyor, nasıl yapılıyor diyerek
bilgi sahibi olmak ve gün gün, hafta
hafta sürekli bir eğiticilik-yönlendiricilik
esas olmalıdır. 

Sadece ve sadece yerinde denetim
hayatın içindeki sorunları çözer, prog-
ramı uygulanabilir hale getirir. Aksi
kağıt üzerindedir ve KESİNLİKLE
SONUÇ VERMEZ.

Kadroyu İdealleştirmek,
Soyut Kalıplar İçinde
Düşünmek;
Savaştan, Halktan Kopuk
Bir Seçkinciliktir

Nasıl bir ülkede, nasıl bir savaşın
içinde yaşadığımızı unutan, gözardı eden
hiçbir politikanın, taktiğin başarı şansı
yoktur. Bu neyi, nasıl tanımlayacağız
sorununda da geçerlidir. "Şu formasyona,
bu niteliğe sahip olmalıdır" diye yapılan
kadro tanımları yanlış değildir. Ama ger-
çeğimizi açıklamaktan uzaktır. 

Mücadele, halkın savaşı kendi öz-
günlüğü, kendi koşulları içinde gelişiyor.
Sürecin öne çıkan görevleri kendi içinde
değişikliğe uğruyor. Bu gelişme içinde
doğal ki alabildiğine geri, pasifikasyona
uğramış, apolitikleşmiş bir kitle içinde
çalışma yürütecek kadronun nitelikle-
riyle, devrim potansiyeli haline gelmiş,
öfke ve hoşnutsuzluk dolu, ayaklanmalar
yapan bir halkın içinde devrimci çalış-
mayı örgütleyecek kadronun nitelikleri
farklılaşıyor. Kadrolaşma da -dolayısıyla
kadronun somut tanımlanışı da- bu ge-
lişme içinde değişmek, ihtiyacı tanım-
layan bir biçime kavuşmak zorundadır. 

Sorunumuz halkı örgütlemek, dev-
rimi geliştirmektir. Kadro da bu ihtiyaca
cevap verendir. Bir insanımız bulunduğu
yerde bunun için ne yapılması, nasıl
yapılması gerektiğini biliyorsa kadro
odur. Herhangi bir bölgede birimde bir
sempatizanımız varsa, belli bir eğitim,
güven verme süreciyle birlikte ne ya-
pacağını bilir durumdaysa o artık sem-
patizan değildir. En azından Cephe'nin
bir elemanı, kadrosudur. 

Kadrolaşmayı idealleştirmemeli ve
mekanikleştirmemeliyiz. İnsanlara so-
rumluluk verip, işleri dağıtmak değildir
yöneticilik. Sonuç almaktır.

İnsanlarımıza güvenmeli ve sorum-
luluklar vermeli, pratik ve teorik olarak
eğitmeliyiz. İdealleştirmeden, ama ko-
laycılığa, basitliğe de kaçmadan, emek
vererek, özen göstererek ve paylaşarak
Parti-Cephe’mizin, devrimimizin ihti-
yaçlarına cevap verecek kadroları ye-
tiştirmek için tüm yöneticilerimiz kolları
gecikmeden sıvamalıdırlar. Bunun için
de halka gitmeliyiz. Kadro kaynağımız
halktır.

Bitti
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7 Haziran Pazar günü genel seçimler
yapıldı. AKP 2011 seçimlerine göre tek
başına hükümeti kuramayacak kadar büyük
bir oy kaybına uğradı. Yüzde 40.8 oy
oranı ile 258 milletvekili çıkardı. 

“İlk kez bir ekonomik program ile
halkın karşısına çıktı” diye seçimler boyunca
şişirilen CHP 2011 seçimlerinde aldığı oy
oranına bile ulaşamadı. Yüzde 25 oy ile
132 milletvekili çıkardı. MHP 2011 se-
çimlerine göre oylarını bir miktar arttırdı;
yüzde 16.3 oy alarak 80 milletvekili çıkardı. 

Yüzde 10 seçim barajı engeline rağmen
seçimlere parti olarak girme kararı alan
HDP oylarını iki kat artırarak yüzde 13.1
oy aldı ve 80 milletvekili ile parlamentoya
girdi. 

Seçim kampanyası muhalefet partileri
için 13 yıldır iktidarda olan AKP’yi ikti-
dardan indirme, Cumhurbaşkanı Tayyip
Erdoğan’ın “başkanlık” sistemine geçme
projesini engelleme propagandası üzerin-
den sürdürüldü. 

AKP, 13 yıllık iktidarı boyunca se-
çimlerde aldığı oyların arkasına sığınarak
her türlü faşist terörünü  meşrulaştırdı.
Bu seçimlerde iktidarını kaybetmemek
için her türlü kontra yönteme başvurdu.
Devletin tüm olanaklarını kullandı. Buna
rağmen tek başına hükümet kuracak bir
oy alamadı. Tayyip Erdoğan’ın başkanlık
projesi de sona erdi. 

AKP’nin bu durumu, muhalefet parti-
lerinde adeta “zafer sarhoşluğu” yarattı. 

CHP, 2011 seçimlerine göre oy kay-
betmesine rağmen, AKP’nin oy yenilgisini
kendilerinin başarısı olarak görüyor. 

HDP ise seçim barajını aşarak, 80 mil-
letvekili ile sanki oligarşinin parlamen-
tosuna girmediler, devrim yaptılar. 

Kürt milliyetçi hareket KCK Eşbaş-
kanlığı’ndan yapılan değerlendirmede bu

öylesine abartılıyor ki, “Türkiye’nin ye-
niçağı yaşanmaktadır” deniyor... 

Türkiye ile de yetinilmiyor, “Hatta
bu Türkiye gerçeği, başta Ortadoğu olmak
üzere tüm dünya için de bir çağı kapatıp
başka bir çağı açma gibi bir gerçekliği
ifade edecektir. Tarihte bir çağı kapatıp
başka bir çağı başlatan olaylardan ve
dönüm noktalarından çok daha önemlisi
HDP’nin demokratik ulus modeliyle ger-
çekleşmektedir.”

KCK yönetimi seçim meydanlarında
Tayyip Erdoğan’ın İstanbul’un fethiyle
“yeni bir çağın başlatıldığı” masalından
etkilenmiş. 

İstanbul’un fethiyle toplumlar tarihinde
açılıp kapanan bir “çağ” yoktur. Onlar,
egemenlerin, tarihi kendilerinden ibaret
görmeleri ve kendilerine göre bir tarih
yazmasıdır. 

Bu seçim sonuçları ile de açılıp kapanan
bir çağ yoktur, olmayacaktır. 

Gerçek olan şudur; 

Bir; Parlamento oligarşinin parlamen-
tosudur.

İki; Oligarşinin yönetim biçimi de-
mokrasi değil, faşizmdir.

Üç; Parlamento, faşizmi gizleyen, de-
mokrasicilik oyunun en önemli aracıdır.

Dört; Seçimler oligarşinin yıpranan
yüzünü yenilemeye yarar. 

Beş; Faşizm AKP’den ibaret değildir. 

Altı; Devrimciler, sosyalistler de se-
çimleri devrim mücadelesini geliştirmek
için değerlendirirler, ancak parlamentoyu
halka çözüm yeri olarak göstermezler...

Halkı Aldatmaktan Vazgeçin,
Oligarşinin Parlamentosunda 
Oligarşinin Kuralları İşler!

Seçim öncesi söylenenler daha şimdi-

69 Yılda 16 Seçim, 62 Hükümet’le Halkın Hiçbir Sorununu 
Çözemediler, 63. Hükümet İle de Çözemeyecekler!

Yeni sömürge bir
ülkede seçimler, fa-
şizmin maskesi ve de-
mokrasicilik oyunu-
nun bir parçasıdır.
Düzenden umudunu
kesen halk, seçimler
aracılığıyla tekrar
düzene yedeklenir.

Sosyalistler devrim
mücadelesinde parla-
mentoyu reddetmez-
ler elbette. Ancak
ülkemizde TİP’ten
ÖDP’ye, ÖDP’den
HDP’ye, revizyonist,
reformist, oportünist
sol da oligarşinin bu
oyununa on yıllardır
ortak oldu.

***

Devrimden, sosya-
lizmden, mücadeleden
uzaklaştıkça bu kez
düzeniçilik güçlenmiş-
tir. Düzeniçilik onları,
düzenin parlamento-
sunu bir amaç haline
getirecek bir yere sa-
vurmuştur. Türkiye
solunda yaşanan tas-
fiyecilik tamamlandı-
ğında, geçmişin anlı
şanlı örgütleri ve bur-
nundan kıl aldırma-
yan partileri hızla
düzenin parlamento-
suna yönlerini dön-
müşlerdir.

OLİGARŞİNİN KRİZİ
DAHA DA BÜYÜYECEK!
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den unutulmaya başlandı... Herkes
“sorumluluklarının bilincinde” ol-
duklarını oligarşiye ispatlamaya ça-
lışıyor. 

Tek başına hiçbir partinin hükümet
kurma olasılığı yok. CHP, MHP,
HDP,  AKP ile koalisyon kurmaya-
caklarını söyleseler de açıklamalarının
sonunda “ülkeyi hükümetsiz bırak-
mayacaklarını” ekliyorlar. 

İşte, “sorumluluklarımızın bilin-
cindeyiz” dedikleri nokta burasıdır.
O parlamentoda kimin adına olduk-
larını biliyorlar. 

Seçimlerin hemen ertesi günü
parti liderlerinin “seçim heyecanı”
ile yaptıkları açıklamalara bir ayar
vermek için peş peşe patronlardan
ve temsilcileri TÜSİAD’da açıkla-
malar yapıldı. 

TÜSİAD şöyle diyor;  "Partile-
rimizin, demokrasinin gereği olan
uzlaşma kültürü ile hareket ederek,
ülkenin menfaatleri etrafında ke-
netlenmelerini diliyoruz. Yeni par-
lamentonun ve kurulacak hükümetin,
tüm paydaşların katkısı ve desteği
ile demokratik standartları ve hukuk
devleti olgusunu güçlendirmesini di-
liyoruz."

TÜSİAD’ın mesajı çok açık; “de-
mokrasinin gereği uzlaşma” de-
dikleri oligarşinin çıkarları için uz-
laşmaktır. Patronlar, aranızdaki kav-
gaları bir tarafa bırakın ve uzlaşın
diyor. 

“Ülkenin menfaatleri” dedikleri,
tekellerin menfaatleridir. 

Nitekim koalisyon görüşmeleri
de “ülke menfaatleri” gereği “so-
rumluluklarını” unutmayan parti li-
derleri tarafından hemen başladı. 

AKP, MHP, CHP gibi düzen par-
tilerinin asıl misyonu da budur zaten. 

Burada esas olarak üzerinde dur-
mamız gereken seçim sonuçlarını
solun, emekçilerin zaferi gibi göste-
ren, HDP’dir. 

HDP düzen partilerinin diliyle
konuşuyor. Seçimleri demokrasinin
bir zaferi, parlamentoyu da çözüm
yeri olarak gösteriyor. 

Kürt sorunu parlamentoda çözü-
lecek, demokrasi sorunu parlamentoda

çözülecek, açlık,yoksulluk parlamen-
toda çözülecek... Hatta halkın iktidarı
parlamento aracılığıyla kurulacak.. 

HDP’nin bir başarısından söz edi-
lecekse, evet düzen içi solu, reformist,
oportünist solu oligarşik düzenle uz-
laşma konusunda birleştirmeyi ba-
şarmıştır. 

Bugün HDP bloğu içinde ya da
etrafında yer alan kesimlerin birleştiği
nokta burasıdır. 80 milletvekili ile
parlamentoya girerek her şeyi çöze-
ceklerini sanıyorlar. Özellikle Kürt
milliyetçi hareket kendilerine o kadar
büyük misyon atfediyorlar ki, “Tür-
kiye gerçeği başta Ortadoğu olmak
üzere tüm dünya için de, bir çağı
kapatıp başka bir çağı açmaktan
bahsediyorlar.

Açtıkları çağ, oligarşik düzene
yerleşmektir; kapattıkları çağ ise
Kürt halkının silahlı mücadelesidir. 

KCK Yürütme Konseyi Eşbaş-
kanlığı yaptığı açıklamada “Şu anki
Meclis yetersizlikleri de olsa Türki-
ye’nin tüm farklı etnik, inançsal ve
siyasal topluluklarını kapsamaktadır.
Bu karakteriyle Kurucu Meclis olma
özelliği taşımaktadır.”

Nasıl bir Türkiye’nin kurucusu
olacak bu meclis... 

80 değil, 550 milletvekilini de
alsanız oligarşik iktidarı yıkmadan
parlamento aracılığıyla neyin “ku-
rucusu” olacaksınız...

İşte halk böyle aldatılıyor. Ba-
şından beri söylediğimiz budur. 

Emperyalizm ve oligarşiyle uz-
laşma, Kürt sorununun çözümü olarak
anlatılıyor. Oligarşinin parlamento-
sunda burjuva partileri ile yarış dev-
rim mücadelesi olarak gösteriliyor. 

HDP, emperyalizmle ve oligarşiyle
uzlaşan Kürt milliyetçi hareketin si-
lahlı mücadeleyi ve Türkiye solunu
düzene çekme projesidir. 7 Haziran
2015 genel seçimlerinde bu konuda
oldukça başarılı olmuştur diyebiliriz. 

Ancak hemen şunu da belirtelim...
Gerçeklerin üstü örtülerek gerçekler
değişmez. Adı üstünde, “demokra-
sicilik oyunu.” 

Seçimler yapıldı, AKP tek başına
iktidar olamayacak diye ülkeye de-

mokrasi gelmez... Gerçek olan oli-
garşik diktatörlüktür; yani faşizmdir.
Demokrasi hayali kuranlar, halkı va-
atlerle kandıranlar bu gerçeğin du-
varına çarpacaklardır. 

Faşizmin iktidar olduğu ülkemizde
çelişkiler hep keskindir. 

7 Haziran seçim sonuçları öyle
reformizmin söylediği gibi demokrasi
güçlerine “soluk” aldırmayacak. 

Şu anda oligarşinin partilerinin
tek başına bir hükümet dahi kuracak
gücü yoktur. Koalisyon hükümetleri
ile halka daha fazla baskı ve terör
dışında ne verebilirler? Halkın hangi
sorunlarını çözebilirler? AKP’den
kim neyin hesabını nasıl sorabilir? 

Oligarşinin
Parlamentosunda
Halkın Hiçbir Sorunu
Çözülemez!

Çok partili sisteme geçildiği
1946’dan bugüne 69 yıl geçti. 16
genel seçim yapıldı. 62 hükümet ku-
ruldu. Halkın hiçbir sorununu çöze-
mediler. 

AKP tek başına iktidarı en uzun
elinde tutan partiydi. 5 tane olan
milyar dolarlık tekel sayısını 44’e
çıkartırken halk için sadece işsizlik,
açlık, yoksulluk ve zulüm getirdi.
Terör getirdi. 

17. seçim sonuçlarına göre kuru-
lacak 63. hükümete ömür biçmek
bile mümkün değil. Oligarşi partileri
ne kadar uzlaştırmaya çalışsa da kriz
derinleşerek büyüyecektir. 

Halk için açlık, yoksulluk, zulüm
sürecek. Çünkü kurulacak hiçbir hü-
kümet alternatifi halkın hiçbir soru-
nunu çözemeyecek. 

Halkımız! Çözüm oligarşinin par-
lamentosunda değil, oligarşi ile uz-
laşmakta değil, halkın iktidarında. 

Halk Meclislerinde örgütlenelim.
Halkın iktidarı için birleşelim, sava-
şalım, kazanalım. 
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Seçim öncesi süreçte HDP’ye yönelik
saldırıların olmadığı bir gün geçmedi
neredeyse... 

Kimi zaman büroları basıldı, talan
edildi, taşlandı, kimi zaman ise daha
boyutlu saldırılar gerçekleştirildi... Bu
saldırılar elbette ilk saldırılar değildir
ancak seçim gibi bir sürece girildiğinde
ve esas olarak bu amaçla gerçekleşen
saldırılar olması yanıyla çarpıcıdır. 

İşte son süreçte HDP’ye karşı yapılan
yüzün üzerinde saldırılardan bazılarını
yanda aktardık. 

AKP’nin örgütlediği tüm bu saldırılar
düzenin seçim gibi yasal ve meşru bul-
duğu çalışmalar sırasında gündeme gel-
diler. Ve tüm bu süreçte silahlı mücadele
anlamında tek bir tane silah bile sıkıl-
mamıştır. Kürt milliyetçi hareket bu ko-
nuda düzene açık teminat vermiş ve
buna uygun da davranmıştır. 

Ancak düzen bu teminatlara rağmen
saldırmıştır. Buna rağmen katliam bo-
yutunda saldırılara girişmiştir. Diyarba-
kır’da yüzlerce insanın ölmesini hedef-
leyen bir saldırı gerçekleştirmiştir AKP...
Orada yüzlerce insan yaşanacak izdi-
hamdan ölmemişse, bu kitlenin örgütlü
hareket etmesindendir. 

Peki, tüm bu saldırıların nedeni nedir
ve HDP’nin bu konudaki yaklaşımlarına
nasıl bakmalıyız? 

İlk önce AKP’nin bu saldırganlığının
nedeni nedir ona bakmak gerekiyor... 

AKP saldırıyor, çünkü AKP ele ge-
çirdiği iktidarı sonuna kadar elinde
tutmak için tüm güçlerini harekete ge-
çirmiş durumdadır… İktidarını kaybet-
memek için elinden geleni yapıyor…
Yalandan, iftira atmadan, kumpas kur-
maktan komplolara kadar her türlü yön-
temle kendine muhalif olan, kendisi için
tehlike olarak gördüklerine saldırıyor.
Bunların yetmediği yerde katliamlara
başvuruyor. Kontrgerilla yöntemlerinde

sınır tanımıyor… 

Bu konuda AKP oldukça sınıfsal yak-
laşıyor soruna… Kendi sınıfsal çıkarla-
rının gereğine uygun olarak hareket edi-
yor ve sınıf iktidarını kaybetmemek için
çırpınıyor… Basit bir seçim çalışması
olarak ele almıyor, iktidar savaşı olarak
değerlendiriyor ve kendi politik iktidarını
kaybetmemek için tüm güçleriyle, hem
de hiçbir yasa kural tanımadan harekete
geçiyor… Kendi işi olmamasına ve hem
yasalara hem de oligarşinin bugüne kadar
olan tüm geleneklerine aykırı olarak
Cumhurbaşkanı doğrudan seçim çalış-
masının bir parçası olabiliyor… Saldı-
rıların hem önünü açan ve hem de dolaylı
olarak arkasında duran bir tavır sergile-
yebiliyor. 

Bu yanıyla AKP açısından aslında
belirsiz ve karmaşık olan hiçbir şey yok-
tur. AKP’nin kafası açık ve net… Savaşı
da buna göre net ele alıyor ve düşman-
lığını ortaya koyuyor… 

İkinci olarak ise HDP’nin tavır ve
yaklaşımlarını ele almak gerekiyor… 

AKP’nin HDP’ye yönelik yaptıkları
seçim sürecinde ve PKK’nin tek bir
silah dahi sıkmadığı bir dönemde ger-
çekleşmiş olması AKP’nin ve düzenin
Kürt milliyetçi hareketine ne kadar öz-
gürlük ve legal çalışma alanı açacağını
da gösteriyor. 

Çünkü faşizm gerçeği budur ve de-

Seçim değil Savaş; 170’i HDP’ye
200 saldırı 

- Adana ve Mersin’de
HDP il binalarına yönelik
bombalı saldırı gerçek-
leştirildi. 

- Bingöl’de HDP seçim
aracının şoförü Hamdul-
lah Öge katledildi. Üze-
rinden 30 mermi çıktı... 

- Erzurum’da HDP
minibüsünün şoförü Ay-
dın Taşkesen de minibü-
sünün içinde araçla bir-
likte yakıldı. Şoför ölüm-
den kıl payı kurtarıldı
ve ağır yanıklarla hasta-
neye kaldırıldı... 

- HDP'nin İstanbul
Küçükçekmece, Ankara
Keçiören, Bursa Yıldırım
ilçesi ve Muğla Milas'taki
seçim bürolarına saldı-
rılar düzenlendi. 

- Seçimden iki gün
önce ise en büyük kontr-
gerilla saldırısı Diyarba-
kır’da yapıldı... Miting
alanında kitlenin içinde
patlatılan iki bomba ile
3 kişi katledilirken yüz-
lerce kişi de yaralandı... 

HALKLARIN FAŞİZMLE BARIŞI
ASLA MÜMKÜN DEĞİLDİR!..
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ğişmez. Siz ken-
dinizi ona göre değiştirmeye
çalışsanız da; sadece düzen
içi "politika yapmaya" kal-
kışsanız da değişmez. Ve
yaşanan tüm saldırılar da
bunu ortaya koyan gerçek-
lerdir… 

Fakat buna rağmen
HDP’nin yaklaşımı tam ters-
tir… HDP saldırıların ya-
şandığı bir süreçte “itidalli
olma” politikası güdüyor.
Dahası Diyarbakır saldırı-
sından hemen sonra Demir-
taş şöyle bir açıklama ya-
pıyor: 

"Seçim kampanyasının
başından beri şunu tekrar-
lıyoruz. Bizim Türkiye'de
barışa ihtiyacımız var. Ek-
mekten sudan daha fazla
ihtiyacımız olan barış için
mücadele ediyoruz. Bura-
dan partililerimize sesleni-
yorum. Hiçbir yerde gerilim
ve provokasyona mahal ve-
rilmesin… Türkiye'de artık
herkes bu tür tahriklerin
olmaması için dua ediyor.
Biz de bunun için elimizden
geleni yapacağız. Bu ülkeye
barış lazım."

Seçimlerden sonra ise
şunu söylüyor: “Koşullar
ne olursa olsun barışı des-
tekleyeceğiz” (CNN İnter-
national’e verdiği demeçte) 

Faşizm koşullarında, kat-
liam ortamında vb. ne olursa
olsun barış desteklenecek…
Kiminle, nasıl bir barış so-
rusunu artık tartışmıyoruz,
çünkü Demirtaş’ın ve an-
layışının sözünü ettiği ba-
rışın oligarşi ile gerçekleş-
tirilmek istenen bir barış
olduğunu artık çok net bi-

liyoruz. 

Evet, barışı hala daha
faşizm ile AKP ile sağ-
layabileceğini umut edi-
yor Demirtaş. Oysa se-
çimle de barış gelmez,

faşizmle de barış olmaz.
Tarihin hiçbir döneminde
ve dünyanın hiçbir ülkesin-
de böyle bir örnek yoktur,
olamaz… İlk örneği biz ya-
ratacağız deniyorsa kendi-
lerini aldatıyorlar. Çünkü
faşizmin olduğu bir ülkede
çelişkiler keskindir ve ege-
menler uzlaşmadan daha
çok hasımlarını yok etmek
için uğraşırlar. En küçük
bir muhalefete bile taham-
mül gösterebilecek güçleri
olmadığı için faşizmle yö-
netmektedirler. 

Bu nedenle faşizmle uz-
laşma arayışlarını sürdür-
mek, barışacağı hayalleri
kurarak kendini düzene ka-
bul ettirme uğraşı içinde ol-
mak halklar için barış ve
demokrasi getirmez. Bur-
juva düzeninde bile faşizmle
demokrasi yan yana, birlikte
durabilen kavramlar değil-
dir. O halde faşizmi yok et-
meden demokrasi beklentisi
içine girmek ve kitleleri bu
beklentiye sokmak halkı al-
datmaktan başka bir anlama
gelmez. 

Faşizmi gerileteceğiz de-
niyorsa o zaman bunun yolu
da parlamenter mücadele
kanalları değildir. Faşizm
halkın silahlı güçleri tara-
fından değiştirilebilir ve fa-
şist terör ancak bu şekilde
engellenebilir… 

Bu bakış açısına sahip
olmayanlar, buna uygun po-
litikalar geliştirmeyenler fa-
şizm karşısında asla başarılı
olamazlar. 

Ki son seçim süreci de
bunu ortaya koymaktadır.
HDP kuyruğuna taktığı tüm
güçlerle birlikte AKP fa-

“KARANLIK GÜÇLER” DEĞİL,
KONTRGERİLLA DEVLETİDİR!

IŞİD DEĞİL, AKP’DİR!
AKP kontra saldırılarına devam ediyor. Seçimlerin

hemen ardından Diyarbakır'da İhya-Der Başkanı Aytaç
Baran "kim olduğu bilinmeyen" kişilerce silahlı sal-
dırıda öldürüldü... Saldırı PKK'nin üstüne atılmaya
çalışıldı. HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş kesin
bir dille saldırının PKK tarafından yapılmadığını
açıkladı. 

Aytaç Baran'ın öldürülmesinin hemen ardından
aynı mahallede Licelilere ait bir kahve otomotik si-
lahlarla rastgele taranarak iki kişi  katledildi. Yine
aynı yerin yakınlarında bir binanın 5. katında bir
daire basılarak 1 kişi daha  katledildi. 

AKP medyası tarafından 4 ikşinin öldürülmesi
"PKK Diyarbakır'da infazlara başladı" diye manşet
yapıldı.

Oysa kahvehanede ve 5. kataki dairede katledilen
3 kişi HDP'li idi... HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş
katledilen üç kişinin HDP'nin üyesi olduğunu açıklayana
kadar tüm haberlerde öldürülenlerin Hak-Par'lı, öl-
dürenlerin de PKK'li olduğu şeklinde verildi. 

"Karanlık güçler" söylemi devletin, AKP'nin so-
rumluluğunu gizlemektir. HDP yaptığı açıklamalarda
katliamların "karanlık güçler" tarafından yapıldığını
söylüyor. 

Ne dün, ne bugün... "karanlık güç" diye bir güç
yoktur. Karanlık olan devletin kendisidir. Bu devlet
kontrgerilla devletidir. Dönem dönem kayıpların, in-
fazların, katliamların az olması devletin niteliğini de-
ğiştirmez... Devlet kontrgerilla devletidir. Katliamlar,
infazlar, işkenceler olmadan bu devlet yönetemez... 

Hele ki bugün devletin tüm kurumlarını denetimi
altına alan AKP, devleti kendi devleti haline getirmiştir.
Seçim öncesi HDP yönelik tüm saldırılar, bombalamalar
da, seçim sonrası yapılan katliamlarda bizzat AKP'nin
tezgahıdır.  HDP yine bu saldırıları da IŞİD'in saldırısı
olarak açıklamaktadır. 

Kimdir IŞİD? IŞİD=AKP'dir... 

Suriye'de, Irak'ta katliamlar yapan IŞİD'e TIR'lar
dolusu silah gönderen de AKP'dir, onları ülkemizde
eğiten, besleyen, silahlarla donatan da AKP'dir...
AKP'den bağımsız bir IŞİD yoktur ülkemizde...
Devlete rağmen bir IŞİD'ten sözetmek AKP'nin suçunu
gizlemektir... Bu söylemlerin temelinde AKP ile,
devlet ile çatışmayan uzlaşmacılık vardır... 

Nedir "karanlık güçler"?  Karanlıkta olan ne var...
Diyarbakır'da 3 HDP'li katlediliyor, AKP medyasının
manşetleri katillerin kim olduklarını söylüyor... 

Her şey bu kadar açıkken "karanlık güçler" demek
herkesin bildiği suçluyu gizlemektir... 

Yürüyüş
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şizmine karşı sandığa gitti. Sandıktan
belli bir sayı da elde ettiler. Ancak
faşizmi geriletmiş değillerdir. Tersine
oligarşi sadece kendi iç çatışmalarının
ürünü olarak ele aldığı AKP’nin
güçlü veya zayıf olması noktasında
yaşanan bir iç çatışmadan çıktı…
Faşizm biraz daha zayıflamış bir
AKP veya başka bir koalisyon hü-
kümeti ile devam ettirilecektir… Kır-
mızı kitapla yönetilen bir ülkede hü-
kümetlerin belirleyiciliği ve iradesi
yoktur. Çünkü esas olarak faşizmin
kurumsallaştığı bir yapı olan devlet
eliyle faşizm devam etmektedir. 

Halkların faşizme, sömürüye ve
emperyalizme karşı mücadelesinin
sürmesi için tüm koşullar mevcuttur.
Emperyalizmin varlığına ve sömürüye
son vermeden, faşizmi yok etmeden
bu ülkede ne barıştan ne de demok-
rasiden söz edilebilir. 

Sonuç olarak; 
1- AKP faşist devlet eliyle seçim

gibi bir süreçte bile saldırganlıkta
sınır tanımadı… Kendi iktidarı için
tehlike olarak gördüğü HDP’yi se-
çimde geriletebilmek için her türlü
saldırı ve komployu tertipledi. 

2- AKP bunu yapmakla nasıl bir
sınıf bakışına sahip olduğunu ve
kendi ikdidarı için yapmayacağı hiçbir
alçaklığın olmadığını gösterdi… Yani
kendi karakterine ve sınıf çıkarına
uygun bir tavır sergiledi. 

3- AKP’nin bu kendi sınıf çıkar-
larına uygun politikalarına karşılık
HDP cephesinden gelen yaklaşım
burjuva düzen sınırlanını aşan ve
halkların yanında tavır belirleyen bir
yaklaşım olmadı. Tersine “koşullar
ne olursa olsun” denilerek oligarşinin
her türlü saldırısına rağmen onlarla

uzlaşmaktan vazgeçmeyecekleri me-
sajı verildi. Yani HDP koşullar ne
olursa olsun faşizmle uzlaşmaktan
va “barıştan” vazgeçmeşeceğini açık-
lamaktadır. 

4- Oysa tarihsel ve toplumsal bir
gerçektir faşizmle barış olmaz… Oli-
garşinin temel taşı olan seçimlerde
bile demokrasicilik oyunu oynamak
yerine seçim süreci boyunca kontra
saldırıların devrede olması bunun
bir kez daha kanıtlanmasıdır… 

5- Halkların kurtuluşu ve faşizmin
geriletilmesi halkın silahlı mücadelesi
olmadan mümkün değildir. Halktan
yana olduğunu söyleyenler, Kürt,
Türk tüm Türkiye halklarını çıkarını
temsil ediyoruz diyenler bu gerçeğe
uygun hareket etmedikleri sürece
lafta ne söylerlerse söylesinler ger-
çekte egemenlere hizmet etmekte-
dirler. 

4 Haziran Perşembe günü Erzurum’da,  HDP mitingi
öncesi HDP’nin seçim minibüsüne saldıran faşistlerin
aracın şoförünü dövmeleri ve araçla birlikte yakmaya
çalışmaları sonucu Aydın Taşkesen ağır yaralandı.

Bu saldırının öncesinde ise Bingöl’ün Karlıova ilçe-
sinde HDP’ye ait seçim minibüsünün şoförü Hamdullah
Öge işkence yapılarak öldürülmüş olarak bulundu. Vü-
cudundan tam 30 kurşun çıkarıldı.

Bugünkü Diyarbakır HDP mitinginde ise yüzbinlerce
insanın ortasında ard arda iki bombanın patlaması
sonucu birçok insan ağır yaralandı. Yapılan açıklamada
ilk patlamanın alanın Ofis kolunda meydana geldiği,
ikinci patlamanın ise miting alanına yerleştirilen seyyar
el arabasında gerçekleştiği söylendi.

Kontrgerilla Görev Başında!
Kontrgerillayı 1 Mayıslardan, Maraş’tan, Çorum’dan,

Sivas’tan, Mehmet Ağar döneminde yapılan 1000 ope-
rasyondan, kaçırılan, kaybedilen ve toplu mezarlara gö-
mülen insanlarımızdan, çok iyi tanıyoruz. Kürdistan
halkı da çok yakından tanır kontrgerillayı.

Tanıdığımız kontrgerilla devletin ta kendisidir!
18 Mayıs’ta Adana ve Mersin’de HDP’ye yapılan

bombalı saldırıları da arsızca devrimcilerin üzerine
atmaya çalışmış, saldırılarını devrimcilere saldırmanın
da bir aracı haline getirmişlerdi. İşte haftalardır süren

saldırılar asıl sorumluları ayan beyan ortaya seriyor.
HDP’den gelen açıklamaya göre ülke çapında HDP ye
yönelik 160’ın üzerinde saldırı gerçekleşti.

Halkın İçinde Patlatılan Bombalar Devletin Halka
Ne Kadar Düşman Olduğunu Bir Kez Daha Kanıtla-
mıştır.

Katil Devletin Katlettiği İnsanlarımızın Yakınlarına
Başsağlığı Diliyor, Günlerdir Saldırılara Maruz Kalan
HDP’ye Ve Kürt Halkımıza Da Geçmiş Olsun Diyoruz.

Halka Kalkan Elleri Bir Bir Kıracağız!
Katil Devlet Hesap Verecek!

Bedel Ödedik Bedel Ödeteceğiz!
Kahrolsun Faşizm Yaşasın Mücadelemiz!

HALK CEPHESİ
5 Haziran 2015

HDP Mitinginde Patlayan Bombalar Katil Devletin Gerçek Kimliğidir!

KATİL DEVLET HALKA YAPTIĞI BÜTÜN SALDIRILARIN
HESABINI VERECEK! 14 Haziran

2015
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Amed Halk Cephesi: Amed Halk
Cephesi 6 Haziran’da, Kürt halkına
yapılan katliamla ilgili bir açıklama
yaptı: “5 Haziran tarihinde HDP mi-
tingi devam ederken, miting alanının
ortasında art arda patlatılan  bomba-
larla  yüzlerce kişi yaralandı,  4 kişi
yaşamını yitirdi. Polis, patlamanın
ardından miting alanından çıkmaya
çalışan halka gaz bombaları ve taz-
yikli su ile saldırdı. Bu yaşanan Kür-
distan’daki ilk katliam değil. Daha
yakın zamanda 6-7 Ekim’de Kobane
halkı ile dayanışmak isteyenlere az-
gınca saldırıldı, 40’a yakın insanımız
katledildi. HDP’nin seçim çalışma-
larında yüzün üzerinde saldırı oldu.
On yıllardan bu yana Kürt halkı
devlet tarafından katliamlara uğradı,
sokak ortasında çocuklar katledildi
ve bugüne kadar, ceza alan tek bir
katil olmadı. Çünkü bu halkın katili
devlettir!  Nihat Kazanhan’ı katleden
alçak, görüntüler net olmasına, hak-
kında ifade olmasına rağmen serbest
bırakılmıştır.

Son yapılan katliamın sorumlusu
da  devlettir; Valilik, günler önce-
sinden hastanelere gönderdiği resmi
yazı ile "Olası ölüm ve yaralanmalara
karşı hazırlıklı olun" diyor. Katli-
amdan Valiliğin de, Emniyet Mü-
dürlüğü’nün de haberi vardır. Kat-
liama karşı önlem alamayan devlet,
patlama sonrası halka saldırıyor.
Bombaların patlaması ile müdahale
aynı anda olmuştur. Miting alanında,
izdiham sonucu ölümlerin yaşanma-
sını engelleyen tek şey, halkın tüm
saldırılara rağmen alanı terk etme-
mesi, yaralıları sahiplenmesidir. Hal-
kın sahiplenmesi, katillerin oyununu
bozmuştur. Öyle ki "trafo patlaması"
denilen patlamanın gerçek nedenini
ortaya çıkartan da Amed halkıdır. 

5 Haziran'da patlatılan bombaların
sorumlularını, katillerin kim olduğunu
Kürt halkı çok iyi biliyor. Patlama-

lardan sonra so-
kağa çıkan Amed
halkı "Katil Er-
doğan!" sloganı
attı. Evet Kürdis-
tan'da dökülen
kanın sorumlusu
AKP'dir, T. Erdo-
ğan'dır. AKP'nin
çözüm diye Kürt
halkına dayattığı
katliamdır.

Faşist katli-
amlara karşı hal-
kın bir tek çözümü vardır: Faşizme
karşı örgütlenmek ve faşistlerden he-
sap sormak. Çözüm katillerin mec-
lisinde değil, Kürdistan toprakların-
dadır. Kürdistan'da AKP'nin döktüğü
kanın hesabını soracağız. Meydanlara
akıtılan kanın, parçalanan bedenlerin
hesabını, ant olsun ki soracağız halk
düşmanlarından” denildi.

Amed Halkın Hukuk Bürosu;
“HDP'nin Diyarbakır(Amed) mitin-
ginde patlayan bombalar AKP pro-
vokasyonudur. Sorumlu AKP'dir”
başlıklı 5 Haziran tarihli 1 No’lu
açıklamasında da; “Bu patlamaların
sorumlusu AKP'dir. Seçimlerde eskisi
gibi oy alamayacağını, hatta tek ba-
şına iktidar olamayacağını gören
AKP'nin seçimleri iptal ettirmek için
provokasyonlar yapacağı herkesin
bildiği ve beklediği şeydi… Düzen

seçimleri halka çare olarak gösterir-
ken, devrimciler seçimlerin çare ol-
madığını söylediler. Şimdi bizzat dü-
zen seçimlerin çare olmadığını gös-
teriyor. Halk kime oy verirse versin
sonuç sayımı yapanın tercihine göre
değişiyor. Aynen Stalin’in dediği gibi
burjuva seçimlerinde önemli olan
halkın kime oy verdiği değil, kimin
oyları saydığıdır. AKP'nin provokas-
yon saldırısına uğrayan HDP'ye ve
Kürt halkımıza geçmiş olsun diliyo-
ruz” ifadelerine yer verildi. 

Ayrıca; İdil Kültür Merkezi, Grup
Yorum, Kültür Sanat Yaşamında Ta-
vır, İdil Halk Tiyatrosu, FOSEM,
Dev-Genç’liler, Gazi Mahallesi, An-
talya Dev-Genç, İstanbul-İkitelli,
Mersin Dev-Genç’liler, Eskişehir
Halk Cephesi’nin,  Hatay Halk Cep-
hesi yaptıkları açıklamalarla HDP’ye
yönelik saldırıları kınadılar... 

Amed’de Yapılan Katliam’ın Faili
AKP’dir!

5 Haziran günü Diyar-
bakır'da HDP mitinginde
bomba patlaması sonucu
halktan yüzlerce insan ya-
ralanırken, 4 kişi de öldü.
Dev-Genç Milisleri bu kat-
liamın hesabını sormak için
6 Haziran günü E-5 otoyolu,
Okmeydanı Metrobüs yo-
luna bombalı pankart asarak
hesap soracağını belirtti.

HDP’YE YÖNELİK
SALDIRILARI KINIYORUZ!

Dev Genç Milisleri, Katledilen Kürt Halkının
Hesabını Sormak İçin Bombalı Pankart Astı

Yürüyüş

14 Haziran
2015

Sayı: 473

DERNEKLERİMİZ, DERGİLERİMİZ HALKIMIZIN EVİDİR12



Tepeden tırnağa adaletsiz bir dün-
yada yaşıyoruz. Yediğimiz ekmekten
içtiğimiz suya kadar adaletsizliği his-
sediyoruz. Bizi insanlığımızdan et-
meye çalışıyorlar. Biz ise bu insanlık
dışı uygulamayı kabul etmiyoruz.
Çocuklarımızın sokak ortasında öl-
dürülmesini, madenlerde diri diri ya-
kılmayı, hapishanelerdeki tecriti kabul
etmiyoruz. Halk adaletsiz kalmaz.
AKP’nin faşizmine karşı kendi ada-
letimizi yaratacağız. Hesap soran
olacağız. 

Adalet Kampanyası’yla ilgili Bağ-
cılar, Gazi Halk Cephesi ve Halkın
Mühendis Mimarları 6 Haziran'da
birer açıklama yaptılar. Yaptıkları
açıklamada: "Artık yeter! Adaletsizlik
yeter! Adalet İstiyoruz! Katledilen
çocuklarımız için, katledilen işçiler
için, hapishanelerde katledilen tut-
saklar için, Hasan Feritler, Berkinler,
Ali İsmailler için, bizden çalınanlar
için, yağmalanan vatanımız, sömü-
rülen halkımız için adalet istiyoruz.
Halkız biz ve artık adaletsiz yaşamak
istemiyoruz. AKP iktidarı Türkiye
tarihinde gelmiş geçmiş en adaletsiz
iktidardır. AKP'nin adaletsizliği ile
zulmü ile katliamları ile kontra bom-
baları ile kurşunları ile gaz bombaları
ile iş katliamları ile her gün azar
azar öleceğimize mücadele edecek,
direnecek, savaşacak ve adaleti elle-
rimizle sağlayacağız. Bizden çalı-
nanların hesabını soracağız. “Adalet
saraylarının adalet dağıtmadığını gös-
termeyi sürdüreceğiz” denildi.

Aynı kampanya çerçevesinde TA-
YAD'lı Aileler’in yaptığı açıklamada:
"Bizler 12 Eylül karanlığından bu
yana önce bu saldırılarla sindirilmek
istenen evlatlarımızı, sonra da onların
bağımsızlık düşlerini, adalet talep-
lerini yani düşüncelerini sahiplendik.
Evlatlarımızı tutsak aldıkları yet-
mezmiş gibi onlardan düşüncelerin-
den vazgeçmeleri istendi. “Teslim
mi olacaksınız, ölecek misiniz?” di-
yordu katiller Ulucanlar Hapishane-
si’nde evlatlarımıza. Devlet hapis-
hanelerde de saldırılarına devam etti.

Ulucanlar’dan, Ümrani-
ye’den, Buca’dan ve 6
kadını diri diri yaktığı
20 hapishanede gerçek-
leşen 19-22 Aralık Kat-
liamı’ndan tanıyoruz bu
devleti. Sırtımıza inen
coplardan, yaka paça
yerlerde sürüklenirken
yediğimiz tekme ve to-
katlardan tanıyoruz bu
devleti. O yüzden de di-
yoruz ki bu ülkede adalet
yok! Biz TAYAD’lılar
bu adaletsizliğe de sessiz
kalmayacak tüm gücü-
müzle karşı çıkacağız.
Tüm halkımızı adalet mücadelemize
omuz vermeye çağırıyoruz” denildi.

Adalet İstiyoruz!
Vermezlerse Alacağız!

Çayan Halk Cephesi 7 Haziran’da
bir açıklama yayınlayarak, “Adalet
İstiyoruz” başlıklı kampanyanın baş-
ladığını duyurdu. Açıklamada:  “Ada-
letsiz bir ülkede yaşıyoruz, adalet
istemenin suç olduğu bir düzende
yaşıyoruz… Çayan Mahallesi yıllardır
devrimcilerin halkla iç içe yaşadığı
adaletsizliğe, sömürüye zulme karşı
birlikte mücadele ettiği bir mahalledir.
Defalarca kez polis saldırmış, evle-
rimiz basılmış halktan insanlar, Yü-
rüyüş dergisi okurları, dağıtıcıları
tutuklanmıştır. Halen daha Çayan
Mahallesi’nden 7 kişi tutuklu bu-
lunmaktadır.

Adaletsizlik denince aklımıza sa-
dece gözaltılar, tutuklamalar gelmiyor,
kentsel dönüşüm politikalarıyla konut
hakkımız elimizden alınıyor, eğitimin,
ulaşımın paralı hale getirilmesiyle
yoksul gençlerimizin büyük bir ço-
ğunluğu liseyi dahi bitiremiyor.
Emekli maaşları büyük oranda ke-
sintiye uğradı, emeklilere resmen ça-
buk ölün deniyor. Sigorta primlerimizi
artık işveren değil, kendimiz yatırı-
yoruz. Asgari ücretten daha az üc-
retlerle çalışmak zorunda kalıyoruz.

Kürt kimliğimizle özgürce yaşaya-
mıyoruz, kadın olduğumuz için er-
keklerden daha düşük ücretlere ça-
lıştırılıyor türlü ayrımcılıklara maruz
kalıyoruz. Yoksulların verdikleri vergi
oranları, zenginlerinkini kat kat ge-
çiyor. Türkiye gelir dağılımındaki
adaletsizlikte dünyada 2. durumda.
İş cinayetlerinde geçen yıl 1600’e
yakın işçi katledildi. Çocuklarımız
aç, yetersiz beslenmeden dolayı has-
talanıyor hatta açlıktan ölüyorlar.

Adalet İstiyoruz!  Katledilen ço-
cuklar için, Hasan Ferit için, Berkin
Elvan için, Şafak Yayla için, Bahtiyar
Doğruyol için, Elif Sultan Kalsen
için adalet istiyoruz. Soma’da katle-
dilen maden işçileri için adalet isti-
yoruz, Torunlar inşaatında katledilen
işçiler için adalet istiyoruz, Koba-
ne’deki katliamı protesto ettikleri
için katledilen halkımız için adalet
istiyoruz, Roboski’de, Reyhanlı’da
katledilen halkımız için adalet isti-
yoruz, Çayan Mahallesi’ni savun-
dukları için tutuklananlar için adalet
isiyoruz, Dev-Genç’liler için adalet
istiyoruz, konserleri yasaklanan Grup
Yorum için adalet istiyoruz, F Tipi
hapishanelerde tecrit işkencesi altında
tutulan özgür tutsaklar için adalet
istiyoruz. Her gün patronların zulmü
altında sömürülen milyonlarca işçi
için adalet istiyoruz… Vermezlerse
biz alacağız” denildi.

Halkın Ekmeğidir Adalet, Bu Ülkede Adalet Yok
Kendi Ellerimizle Sağlayacağız Adaleti!

14 Haziran
2015
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AKP'nin polisleri, 3 Haziran gecesi
Yürüyüş dergisinin teknik hazırlıklarının
yapıldığı, İstanbul Gazi Mahallesi’ndeki
Ozan Yayıncılık’a saldırdı. Gece bas-
kını bununla da sınırlı kalmadı. Aynı
gece, aynı saatlerde katil polis 1 Mayıs
Mahallesi'nde bulunan Anadolu Haklar
Derneği, Bağcılar’da Karanfiller Kül-
tür Merkezi ve Altınşehir Şahinte-
pe’deki Berkin Elvan Halk Kütüp-
hanesi’ne baskınlar düzenledi. Dev-
rimci kurumlara ve Küçükçekmece,
Başakşehir, Bağcılar, Bahçelievler,
Esenyurt ve Bakırköy’de evlere ya-
pılan baskınlarda toplam 23 Halk Cep-
heli gözaltına alındı. 

Başta AKP medyası olmak üzere
burjuva basın, AKP polisinin saldırısını
“İstanbul’da helikopter destekli terör
operasyonu” olarak verdi. 

Operasyonun gerekçesi de her za-
manki yalan ve demagojilerdendi. Ku-
rumlarımız bugüne kadar yüzlerce kez
basılmıştır. Bakın, karşılaştırın operas-
yonun gerekçesini, neredeyse satırı sa-
tırına aynıdır söylenenler: “Operasyon
kapsamında; terör örgütü adına ya-
sadışı gösteri, kamu binaları ile çevrede
bulunan işyerlerine molotof kokteyliyle
saldırı, vatandaşların yaralanması,
darp edilmesi, tehdit eylemlerine ka-
tıldıkları ve gerçekleştirdikleri iddia-
sıyla...” derler açıklamalarında. 

Onca abartı ve şaşalı söylem her
zaman deyim yerindeyse fos çıkar. Bu
son operasyonda bu gerçek bir kez
daha yaşanmıştır. “8 ilçede büyük terör
operasyonu” dedikleri gece yarısı ve

helikopterli baskınları sonrası gözaltına
alınan 23 devrimciden sadece 3’ü tu-
tuklanmıştır. Kaldı ki hepsi de tutuk-
lanabilirlerdi. Sonuç değişmezdi yine. 

AKP için, oligarşi için onun soygun,
sömürü, zulüm düzenini tehdit eden
her şey, herkes “terörizmdir”, “terö-
risttir”. Hakkını arayan, emeği, alınteri
için direnen işçi, eğitim hakkı isteyen
öğrenci, demokratik hakkını kullanan
herkes teröristtir bu düzene göre. Ör-
neğin 1 Mayıs’a katılmak, Grup Yorum
konserine gitmek, mezar ziyaretinde
bulunmak, demokratik bir gösteriye
katılmak, adalet istemek tutuklanma
gerekçesidir. Yüzlerce, binlerce insan
sadece bu nedenlerle tutukludur, hü-
kümlüdür. 

Adına terör, asayiş, huzur, uyuşturucu
vb operasyonu denilerek yapılan baskın
ve saldırılarla devrimcilere ve halka
yönelik saldırılar meşrulaştırılmaya,
olağan hale getirilmeye çalışılmaktadır.
Halkın huzurunu, asayişini bozan da
uyuşturucuyu ilkokullara kadar yayan
da, yozlaşmayı körükleyen, halkımızı
aç, yoksul bırakan da bizzat bu düzenin
kendisidir, AKP'nin kendisidir. 

Oligarşi Demokratik
Mevzileri, Demokratik
Kurumları
Düşman Görüyor,
Düşman Topraklarına
Girer Gibi Giriyor 

Akrep araçları, zırhlı araçlar, TOMA
ve helikopterler... 

Halk Düşmanı AKP Yürüyüş’ün Kapılarını Kırdı, Duvarlarını Yıktı,
Eşyaları Talan Etti! Demokratik Kurumları Basıp Terör Estirdi!

AKP Demokratik Mevzileri Demokratik Kurumları Düşman Görüyor,
Düşman Topraklarına Girer Gibi Giriyor!

DERNEKLERİMİZ, DERGİLERİMİZ 

HALKIMIZIN EVİDİR!
Halk Düşmanı Katilleri Sokmayacağız!

Demokratik Mevzilerimizde Direneceğiz!
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Gaz bombaları ve silahlarla ku-
şanmış yüzlerce çevik, özel tim pol-
isleri... 

Gece yarısı gerçekleşen “şafak
operasyonu”... 

Ellerinde koçbaşları, yetmedi it-
faiye araçları, kapıları, camları kırarak
giriyorlar. Devrimci kurumlardaki
insanlarımızın üzerine gaz bombaları,
plastik mermiler sıkıyorlar. 

Gözaltına aldığı ilk andan itibaren
işkencelere başlıyorlar. Ölüm teh-
ditleri savurmalar, küfür ve hakaretler. 

Bu saldırılarda devrimci kurumlar
yağma ediliyor. Kırılmadık eşya bı-
rakmıyorlar. Bilgisayarları, TV'leri,
kameraları, eşyalarımızı parçalıyorlar.
Değerli gördükleri şeyleri de çalı-
yorlar. 

Zorbalığın Sınırı Yok
Eşyaları yerlere saçıyorlar, du-

varlara küfürler yazıyorlar. Kinlerini
duvardaki şehit resimlerinden alı-
yorlar. Resimleri, pankartları parça-
lıyorlar, karalıyorlar. 

Her polis baskınında yaşanan ola-
ğan durumun kısa bir tablosudur bu.
Bu tablo oligarşinin demokratik ku-
rumları düşman olarak gördüğünün
resmidir. Adeta düşman topraklarına
girmiş, bir toprağı zaptetmiş gibidirler.
Savaşa gider gibi gelmektedirler de-
mokratik mevzilerimize. 

Tahammülsüzdürler. Korudukları
faşist düzenleridir. Kinle doludurlar
halka, devrimcilere karşı. Hak aran-
masına, faşizme boyun eğilmemesine,
direnilmesine düşmandırlar. 

Yürüyüş Dergisi’nde
Oda Oda Direniş!
Demokratik
Mevzilerimizde
Direneceğiz 

Faşist saldırganlığa, demokratik
mevzilerimizin yağmalanmasına karşı
Cepheliler yine direndiler, halka
örnek oldular. 

Biz söyleyelim, evet kapılarımız
çeliktendir. Ve çelik kapıların ardında
da başka çelik kapılarımız vardır.
Kameralarımız da vardır. Kendi hu-

kukunu tanımayanların, halk için
adaleti olmayanların karşısına böyle
çıkıyoruz ve bu sonuna kadar meş-
rudur. 

Ancak faşizm karşısındaki asıl
çelik kapılarımız irademizdir, meş-
ruluğumuzdur, haklılığımızdır. 

Oligarşinin polisi, medyası, söz-
cüleri yeni bir şey keşfetmiş gibi
"çelik kapıları var", "kozmik oda-
ları var", demokratik kurumlara
"hücre evi" diyor. Böylece devrim-
cileri, demokratik mücadele ve hak
aramayı suç göstermeyi amaçlarlar. 

Gerçekte Basılan Yerler,
Kurumlar Nedir?
Ne Yapılır Buralarda?

Yürüyüş Dergisi, yasal bir ku-
rumdur. Ancak kendisini faşizmin
hukukuyla, yasalarıyla sınırlamaz.
Halkın sesidir, umudun sesidir. Fa-
şizmi teşhir eder. Halkın sorunlarını,
bu sorunların nasıl çözüleceğini yazar.
Medya tekelleri gibi sınırsız olanak-
lara sahip değildir. Kar amacı gütmez.
Fiyatı neredeyse baskı maliyetine
eşittir. Yürüyüş'ü okurları gönüllü
olarak elden ele dağıtır. Mahallelerde,
işyerlerinde, meydanlarda halka ulaş-
tırırlar. Yürüyüş dağıtmak da suçtur.
Katledilme, sakat bırakılma nedenidir. 

İrfan Ağdaş, böyle katledildi. 

Engin Çeber, Yürüyüş dağıtırken
gözaltına alındı, işkence gördü ve
katledildi. 

Ferhat Gerçek, sokak ortasında
Yürüyüş dergisi dağıtırken arkadan
vuruldu, felç bırakıldı. 

- Bağcılar Karanfiller Kültür
Merkezi, 

- Anadolu Haklar Derneği, 

- Şahintepe Berkin Elvan Halk
Kütüphanesi... 

Bulundukları mahallelerde halkın
sorunlarına sahip çıkan demokratik
kurumlardır. Yozlaşmaya, hırsızlığa,
uyuşturucuya, yoksulluğa, kentsel
dönüşüme karşı mücadele eden de-
mokratik mevzilerdir. 

Katlederek, sakat bırakarak, gece
yarıları basarak, gözaltına alıp iş-
kenceden geçirerek, tutuklayarak...

Susturmaya, sindirmeye çalıştığı işte
bu kurumlardır. Halkın kurtuluş mü-
cadelesidir. 

Demokratik kurumlarımız şah-
sında saldırı halkın mücadelesinedir.
İşte bu bilinçle direniyoruz kurum-
larımızda. AKP iktidarı baskınlarla,
operasyonlarla devrimci, demokratik
kurumları kuşatma altına almaya ça-
lışıyor. Direnerek bu kuşatmayı ya-
rıyoruz. Katil polisleri kurumlarımıza
sokmamak için oda oda direniyoruz. 

Gece yarısı akrepler, zırhlı araçlar,
helikopter desteğinde yüzlerce polise
karşı böyle direnilmiştir. Katil sürüleri
girdikleri her odada, adım attıkları
her metrede barikatlarla, sloganları-
mızla, marşlarımızla karşılandılar.
Tahammülsüzlüklerini gaz bombaları,
plastik mermiler sıkarak gösterdiler.
Ancak gaz bombalarını, mermilerini
de halaylarımızla karşıladık.

Derginin saldırıya uğradığını öğ-
renen Gazili Cepheliler de dışarıda
direnişe geçtiler. Direniş küçük çaplı
olmasına rağmen polisi korkutmaya
yetmiş adeta apar topar dergiyi terk
edip kaçmak zorunda kalmışlardır. 

Hangi hakla, hangi kanunla der-
neklerimizi basıyorsunuz? Sizin ka-
nunlarınız halka karşıdır halkın mü-
cadelesini boğmak içindir. 

Derneklerimiz, dergilerimiz hal-
kımızın evidir. Halk düşmanı katilleri
sokmayacağız. Onları bir daha, rahat
rahat kurumlarımıza giremeyecek
hale getireceğiz. 

Düşünce ve Örgütlenme
Özgürlüğünün
Tek Savunucusu
Devrimcilerdir
Bunun İçin Savaşıyoruz

Bu ülkede faşizme karşı, adalet-
sizliğe karşı, hukuksuzluğa karşı kim
direniyor? 

Düşünce özgürlüğü, örgütlenme
özgürlüğü gibi temel insan hakları
olarak kabul görülen demokratik hak-
lara kim sahip çıkıyor? 

Bu sorunun açık ve net tek cevabı
vardır; devrimciler. 

Faşist katillerin kurumlarımıza
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girmelerine izin vermiyoruz. Oda
oda direniyoruz. Demokratik eylem
ve faaliyetlerimizin suç olarak gös-
terilmesine karşı eylem ve faaliyet-
lerimizi savunuyoruz. 

Bunun için bedeller ödüyoruz;
katlediliyor, sakat bırakılıyor, işken-
celerden geçiriliyor, tutuklanıyoruz. 

Yaptığımızı savunuyoruz, söyle-
diğimizi yapıyoruz. Faşizmle asla
uzlaşmıyoruz. Ondan icazet dilen-
miyoruz. Kendi meşruluğumuzdan
güç alıyoruz. Tek dayanağımız hal-
kımız ve haklılığımızdır. 

Direnmeyi meşru görmeyenler,
direnmemenin teorisini yapanlar, ya-
şananlara bir kez daha bakın. Diren-
diğimiz, savunduğumuz, uğruna be-
deller ödediğimiz demokratik hak-
larımızdır; düşünce özgürlüğü, ör-
gütlenme özgürlüğüdür. Bunun için
direnmeyenler, savaşmayanlar hiçbir
şey için savaşamazlar. 

Faşizmden aman dilemeyen, ona
meydan okuyan, demokratik haklara
sahip çıkan tek güç devrimcilerdir. 

Nasıl direnileceğini, demokratik
mücadele geleneğinin, direnme ge-
leneklerinin nasıl yaratılacağını, ya-
ratıldığını biz öğretiyoruz. 

Cepheliler,
Direnmek Meşrudur
Direnmek
Meşruluğumuzu Büyütür!

Dergimiz faşizmin kuşatmasını,

yalanlarını, demagojilerini parçala-
makta en güçlü silahlarımızdan biri-
sidir! 

Dergimizin halka ulaştırılması,
sayısının arttırılması, halkımızın dergi
satışlarına katılması faşizmin kuşat-
masını parçalamak için çok önemlidir! 

Derneklerimiz, kültür merkezle-
rimiz; demokratik kurumlarımız hak
aramada mevzilerimizdir. Devrimci
hareketin halka açılan pencereleridir. 

Düzenin krizi koşullarında faşist
düzen için en büyük tehlike örgütlü,
devrimci bir gücün varlığıdır. Çünkü
bu güç alternatif demektir. Bunun
için devrimcileri hedef almaktadır.
Saldırı ve baskınlarıyla, devrimcilerin
halklarımız nezdinde, meşruluğunu
kırmaktır amaçları. Halka devrimci-
lerden uzak durmaları, faşizme karşı
direnmemeleri için gözdağıdır. 

Cepheliler demokratik mevzilerini
sahiplenmede önemli bir birikim ve
gelenek yaratmıştır. 

Faşist saldırılara karşı öncelikle
yapılacak şey, bulunduğumuz her
yerde saldırıyı direnişle karşılamaktır. 

Faşist saldırıyı teşhir etmek, ya-
şananları kendi ağzımızdan halka
duyurmak, destek ve dayanışma çağ-
rısı yapmak için yazılı da olsa açık-
lamalar yapmak her alan ve birimin,
kurumun bir tarzı haline gelmelidir. 

Basılan kurumlarımıza gitmek,
ihtiyaçlarını karşılamak, yazılama-
larla, afişlerle, pankartlarla saldırıyı
teşhir etmek, toplu ve tek tek dergi-

mizi halka daha çok ulaştırarak faşist
saldırıları boşa çıkartmalıyız. 

Nasıl ki faşist saldırı meşruluğu-
muza yöneliyorsa, bizi halktan uzak-
laştırmayı amaçlıyorsa, direnmek de
meşruluğumuzu büyütecek, bizi halka
yakınlaştıracaktır. 

Direnmekte sınır tanımamak, yeni
biçimler bulmak bu açıdan önemlidir. 

Kurumlarımızın, mahallelerimizin
her karışında, her tuğlasında, soka-
ğında devrimcilerin emeği, akan kan-
ları vardır. 

Faşist polis kurumlarımıza, evle-
rimize, işyerlerimize, mahallelerimize,
ellerini-kollarını sallayarak gireme-
melidir. İstedikleri zaman, istedikleri
biçimde baskınlar yapamamalıdır.
Kurumlarımızın, mahallelerimizin
güvenliğinin sağlanması faşizme karşı
demokrasi mücadelesinin önemli bir
parçasıdır. 

Kurumlarımızı, mahallelerimizi
halkla birlikte savunmanın hazırlık-
larını yapmalı, bunun meşruluğunu
kavratmalıyız. 

Faşizmin tüm kurumlarıyla, baskı
güçleriyle rahatlıkla hareket etmeleri
faşizmin, zulmün, sömürünün daya-
tılmasıdır, meşrulaştırılmasıdır. Buna
izin vermeyeceğiz. 

Mahallelerimizde elinizi-kolunuzu
sallayarak kurumlarımızı, halkın ev-
lerini, işyerlerini basamayacaksınız!
Kurumlarımıza saldıranların katil,
hırsız düzenlerini yıkacağız! 

Basın Emekçileri tarafından AKP'nin ve Tayyip Er-
doğan'ın saldırısına maruz kalan Can Dündar ve Cum-
huriyet Gazetesi’ne ziyaret yapıldı. 4 Haziran'da Cum-
huriyet Gazetesi önünde buluşan Basın Emekçileri, Cum-
huriyet Gazetesi çalışanları, yazarlarıyla bir araya geldi.
Ardından Can Dündar'la bir görüşme gerçekleştirdi.
Yapılan görüşmede destek mesajları iletildi. Ayrıca
iktidarın saldırılarına karşı dik durmak gerektiği, böyle
olduğu takdirde halkın, gazetecileri sahipleneceğini be-
lirttiler. Can Dündar'da MİT TIR'larının görüntülerini
yayınladıklarında direkt saldırıya maruz kaldıklarını,
bunun üzerine ikinci defa başka görüntüleri yayınladıklarını
ve bundan geri adım atmayacaklarını ve üzerine gide-
ceklerini belirtti. Basın Emekçileri kendi çalışmaları ve
hedefleri üzerine de bir konuşma yaptı. Daha sonra bir

gün önce polis tarafından baskın
yapılan ve tüm yayın malzeme-
leri tahrip edilen, çalışanları
yerlerde sürüklenerek gözal-
tına alınan Yürüyüş Dergisi
üzerine de konuşuldu.  Kar-
şılıklı dostluk ve dayanışma
mesajlarının paylaşıldığı gö-
rüşmede, "Basına ve basın ça-
lışanlarına yönelik bu tip saldı-
rılarda topluca hareket etmek ve
ortak bir duruş ve refleks sergilemek
gerektiği üzerine konuşuldu. Basın Emekçileri, 7 Haziran
seçimi sonrası ise Yürüyüş Dergisi'ne toplu bir ziyaret
gerçekleştireceklerini duyurdular.

Basın Emekçileri Can Dündar’ı Ziyaret Etti

Yürüyüş
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Aralarında Yürüyüş dergisinin de ol-
duğu 3 Haziran baskınlarıyla ilgili olarak,
İstanbul ve Anadolu’da birçok kurum
ve alan açıklama yaparak, yaşanan hu-
kuksuzluğu protesto etti ve adalet tale-
binde bulundu.

Halkın Hukuk Bürosu’nun yaptığı 3
Haziran tarihli 430 No’lu Açıklamada:
“Daha önce defalarca kez basılan, de-
mokratik bir kurum olan Yürüyüş der-
gisinin teknik bürosu Ozan Yayıncılık
bu sabah yine ‘şafak baskını’ ile basıldı,
dağıtıldı, içeride bulunan dergi çalışanları
gözaltına alındı. Her defasında aynı se-
naryo; kurumların kapısını bile çalma,
kapısını, bacasını kır dök, ortalığı dar-
madağın et, bir sürü zarar ziyan, sonra
da hiçbir şey olmamış gibi davran.

Türkiye’de bağımsız medya kuru-
luşlarına yönelik baskılar artık zirve yap-
mıştır. Gezi’den bu yana basın emekçi-
lerinin yaka paça gözaltına alınıp, işkence
görmeleri, basın emekçilerine açıktan
yapılan tehdit ve baskılar ortadadır. AKP
gerçeklerin halka ulaşmasından rahatsız
olmaktadır. AKP yalanlarının ve suçlarının
ayyuka çıkmasının acısını basından,
basın emekçilerinden çıkarmaya çalış-
maktadır. Geçtiğimiz günlerde Cumhur-
başkanı Erdoğan, MİT tırlarının Suriye'ye
silah taşıdığına ilişkin iddiaları haber-

leştiren Cumhuriyet gazetesi Genel Yayın
Yönetmeni Can Dündar’ı  'bunun bedelini
ödeyecek'  diyerek tehdit etmiştir. AKP
zihniyeti hak ve özgürlüklere saygı duy-
mamakta, ifade özgürlüğü diye bir şey
tanımamaktadır. AKP faşist, diktatör re-
jimi ile basını ve gerçekleri susturabile-
ceğini düşünüyor ise yanılmaktadır. Ger-
çekler gerçektir ve sonsuzdur! Gerçek
Susturulamaz!

Yine Yürüyüş dergisi AKP’nin sal-
dırılarına rağmen 10 yıldır halka gerçekleri
ulaştırmaya devam ediyor ve edecektir!
AKP’nin baskıları hiçbir zaman gerçekleri
gizlemeye yetmedi, yetmeyecektir! Bu
nedenle AKP’yi uyarıyoruz; boşa kürek
çekme, gerçekler sonsuzdur, gerçeğin
sesi kısılmayacaktır ama AKP’nin yalan
-demagoji ve pervasızlıkları er yada geç
çökmeye mahkumdur. Yürüyüş dergisine
ve birçok medya kuruluşuna son za-
manlarda sık aralıklarla yapılan bu sal-
dırıların nedeni AKP’nin bu çöküşe çok
yakın olduğunu bilmesi ve bunu sindi-
rememesindendir. Ancak gerçeğin sesi
halka ulaştırılmaya devam edecektir”
denildi. 

İdil Kültür Merkezi, Grup Yorum,
İdil Halk Tiyatrosu, FOSEM'in yaptığı
ortak açıklamada: "Hayır, bu halk sus-
mayacak, Yürüyüş susmayacak. Ger-

çekleri savunmak kolay bir iş değil bili-
yoruz. Ama zulüm varken susmanın
verdiği ızdırabı yaşayacağımıza, ger-
çekleri yazarak bedelini ödeyip, onurlu
olmanın gururunu yaşarız.  Bunun için
on yıllardır bedel ödedik, ödemeye de
devam edeceğiz" sözlerine yer verildi. 

İstanbul Halkın Mühendis Mimarları
ise: "...Bizler de Halkın Mühendis Mi-
marları olarak bu adalet kavgasının bir
parçasıyız. Bugün Yürüyüş dergisine
yapılan saldırılara karşı Yürüyüş dergi-
sinin yanında, üzerimize düşen sorum-
luluğun bilincindeyiz. Tüm mühendis
mimarlara ve dostlarımıza çağrımızdır;
bulunduğumuz her yerde Yürüyüş dergisi
okuyalım, okutalım. Gerçekleri halkımıza
ulaştırmak için daha fazla emek ve öz-
veride bulunalım" çağrısında bulundu. 

Ankara Halkın Mühendis Mimarları
da saldırılara karşı artan öfkeyle şunları
söyledi: "...Bugüne kadar her zaman
moral-üstünlük bizdeydi, bugün de öyle.
İşte İstanbul'un sokaklarında umudun
sesi Yürüyüş dergisi halka ulaşmaya de-
vam ediyor, işte kurumlarımız yine açık,
tüm çalışmalar inatla devam ediyor.
Bütün bir halkı teslim alabilir misiniz?
Bütün bir halkı tutuklayabilir misiniz?
Elbette hayır!" 

Basın-İş, Ozan Yayıncılığa karşı ya-

Yürüyüş Dergisi Gerçeğin 
Sesidir Susturulamaz!

Yürüyüş Dergisi Çalışanları Yalnız Değildir!

1 Mayıs
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pılan polis baskınıyla ilgili 3 Haziran'da
açıklama yaptı. Açıklamada: "AKP, iktidar
endişesi arttıkça giderek daha saldırgan-
laşıyor. Gerçeklerin ortaya çıkmasını is-
temiyor, bu nedenle basına yönelik baskılar
her gün katmerlenerek artıyor. Soruştur-
malar, onlarca yıllık hapis cezası istemiyle
süren yargılamalar ile yetinmeyip dergi
bürolarını basıyorlar. Yürüyüş dergisinin
teknik çalışmalarının yapıldığı Ozan Ya-
yıncılık'a ait büroya baskın yapan polis
kapıları kırdı, duvarları yıktı. Büroda bu-
lunan yedi kişiden birisi de daha önce
Yürüyüş dergisi satarken polis tarafından
vurularak felç olan Ferhat Gerçek'ti. Bas-
kında yaşananlar, tek seslilik isteyen ik-
tidarın tahammülsüzlüğünün vardığı nok-
tayı göstermektedir. Ozan Yayıncılık’a
yönelik baskını protesto ediyor ve göz-
altına alınanların bir an önce serbest bı-
rakılmasını istiyoruz" denildi.

İstanbul ve Ankara TAYAD'lı Aileler:
"Dalga dalga büyüyen adalet mücadele-
mizin korkusuyla saldıran AKP’nin katil
polisleri kurumları talan ederek, devrim-
cileri işkenceyle gözaltına alarak, tutuk-
layarak teslim alacağını sanıyorsa yanı-
lıyor!

Bizler bu saldırılarla ne adalet müca-
delesini sahiplenmekten vazgeçeriz ne
de halkımıza gerçekleri anlatmaktan...
dergimize daha fazla sahip çıkarak bir
iken iki olacağız, milyonlar olup ger-
çeklerin üstüne üstüne gideceğiz. Ger-
çekleri bitiremezsiniz, Yürüyüş’ü bitire-
mezsiniz" diyerek, devrimcileri, evlatlarını
sahiplenmekten vazgeçmeyeceklerini dile
getirdiler. 

"Zalimin zulmüne karşı, mazlumun
sesi olan Yürüyüş'e yapılan baskınları,
gözaltıları şiddetle kınıyoruz" diyen
PSAKD Gazi Şehitleri Cemevi'ne ek
olarak Liseli Dev-Genç, Dev-Genç, Ku-
ruçeşme Devrimci İşçi Hareketi, Kamu
Emekçileri Cephesi de açıklama yaparak
adalet talebinde bulundu. 

Birimiz Hepimiz,
Hepimiz Birimiz
İçin

İstanbul'un yoksul-
emekçi mahalleleri de öfke,
inanç ve umutları ile ses
oldu gerçeğin sesine... 

Bağcılar Halk Cephesi:
"Elif Sultan gibi, Şafak Yayla gibi gele-
ceğiz. Daha çok haykıracağız acizliğinizi,
daha çok savaşacağız. Baskılar, gözaltılar
tutuklamalar bizi yıldıramayacak daha
çok güçleneceğiz. Acizliğiniz ve çare-
sizliğiniz bir kez daha halkın gözleri
önünde, sizler ancak gece yarıları girersiniz
mahallelerimize, bizler Elif Sultan gibi
geleceğiz" diyerek kararlılığını dile getirdi.
Ayrıca Okmeydanı, Çayan, Alibeyköy,
Gazi, Gülsuyu Gülensu, Esenyurt, Kartal,
Kuruçeşme Halk Cephesi ile Çerkezköy
Halk Komitesi ayrı ayrı açıklamalarda
bulunarak, yapılan saldırılara ve gözaltılara
tepki gösterdiler. 

Anadolu'dan gelen tepkilerle devam
ediyoruz... Ankara Halk Cephesi şöyle
diyor: “Ne gördüğüm hakikati gizlemekten
hoşlanırım, ne de bunu açıkça ifade et-
mekten korkarım” demişti Bruno... Evet
ne düşman vazgeçiyor saraylarından, sal-
tanatından, tahtlarından; ne de biz vaz-
geçiyoruz gerçekten. Ama bilimsel olan
biziz ve hayat bilimsel olmayanı değil,
bilimsel olanı yani gerçeği doğruluyor.
Ne kadar boğmaya, yok etmeye çalışırlarsa
çalışsınlar gerçekler inatçıdır ve bir gün
karşılarına dikilecektir yalan düzenin
efendilerinin ve bekçi köpeklerinin.

Yürüyüş dergisi gerçeğin ve halkın
sesidir. Engin'in inancı, Ferhat'ın gözle-
rindeki ışıltıdır, Berkin'in elindeki ekmek,
Bahtiyar ve Şafak'ın elindeki adalet,
Elif'in özgürlüğüdür. Yürüyüş dergisini
susturamayacaksınız." Yine, Adana, Amed,
Antalya, Çorum, Hatay, Dersim Halk

Cephesi ile daha sayamadığımız
birçok kurum ve alan yaptıkları
açıklamalarla baskınlar ve gözal-
tılarla ilgili tepkilerini dile getirdiler. 

ANKARA:
Ankara Halk Cephesi, AKP’nin

katil polislerinin Yürüyüş dergisine
ve mahallere yönelik gerçekleştir-
diği saldırıları, 3 Haziran’da basın
açıklaması ile teşhir etti. Açıkla-
mada, faşizmin yönetememe krizi

ve bu durumlarda doğrudan devrimcileri
hedef almasına değinildi. “Kızılay Yüksel
Caddesi’nde gerçekleştirilen açıklamaya
yaklaşık 30 kişi katıldı. Eyleme Kaldıraç
da destek verdi.

EDİRNE: Saraçlar Caddesi PTT
önünde, Edirne Dev-Genç, 5 Haziran’da
basın açıklaması yaptı. Açıklamada ger-
çeklerin susturulamayacağı, Yürüyüş der-
gisini okumak, okutmak ve bu zulüm
düzenine karşı çıkmak için, zulme karşı
örgütlenmek gerektiği belirtildi. 

TEKİRDAĞ: AKP’nin katil polis-
lerinin Yürüyüş dergisine ve mahallelere
yönelik gerçekleştirdiği saldırılar, 3 Ha-
ziran’da basın açıklaması ile teşhir edildi.
Tekirdağ AVM önünde yapılan açıklamaya
5 kişi katıldı.

BURSA:  4 Haziran’da Heykel’de
Yürüyüş dergisi ve demokratik kurumlara
yapılan baskınlar ve gözaltına alınan
devrimcilerle ilgili basın açıklaması ya-
pıldı. Açıklamada Yürüyüş dergisinin
halkın sesi olduğu, gerçekleri yazdığı
için baskılara maruz kaldığı anlatıldı ve
gözaltındaki devrimcilerin derhal serbest
bırakılması istendi.

KIRKLARELİ: Kırklareli Cumhu-
riyet Meydanında,  Dev-Genç’liler tara-
fından 4 Haziran’da, baskınlara karşı
basın açıklaması yapıldı. 5 kişinin katılı-
mıyla yapılan eylemde; baskınların, göz-
altıların mücadelelerine engel olamayacağı
vurgusu yapıldı ve adalet talebinde bu-
lunuldu. Sloganların atıldığı eylem al-
kışlarla bitirildi. 

ANTALYA:  Antalya Halk Cephesi
4 Haziran 2015 tarihinde Attolos Mey-
danı’nda Yürüyüş dergisini sahiplenmek
ve polis baskınlarını protesto etmek için
eylem yaptı. Eylemde sloganlar atılarak,
ajitasyon çekildi. Eyleme Demokratik
Haklar Federasyonu katıldı. Açıklamada;
"Yürüyüş dergisine yapılan hukuksuz
baskınlara karşı tüm halkımızı Yürüyüş
dergisini sahiplenmeye bekliyoruz” dendi.
Eylem sloganlarla sona erdi.

Ankara

Antalya

Yürüyüş
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Adaletli bir dünyada yaşamayı
kim istemez?

Haklarımıza sahip olduğumuz,
hak alma mücadelesi vermenin şid-
detle cezalandırılmadığı bir dünyayı
hayal ediyoruz. Ve hayal etmenin de
ötesinde bunu yaratmak için mücadele
ediyoruz.

Adalete uzaktan bakılmaz, adalet
verilmez, kazanılır!

Devletin mahkeme kapılarını dev-
rimciler çok iyi bilirler, tanırlar.
Düzen içinde adaletin olmadığını
gösterebilmek, halk düşmanlarının
adaletsizliğini teşhir etmek için adalet
saraylarının kapılarında az bekleme-
dik. Şehir şehir sürülen, bir senede
5-6 savcının değiştiği davaların peşini
bırakmadık. İstikrarlı, kararlı, disip-
linli bir şekilde mahkeme kapılarına
gittik. Bunu, düzenden adalet bekle-
diğimiz, düzenin adaletine inandığı-
mız için yapmadık.

Hakkımız olanı istedik! Düzenin
adaletsizliğini teşhir ettik. Bunları
yapmaya devam da edeceğiz.

Ama teşhir etmek yetmez, sonuç
vermez. Düzenin mahkemelerinin
verdiği, katilleri koruyan-aklayan-
cezalandırmayan kararlar ortadadır.
O zaman ne yapacağız?

Ya Teslim Olacağız
Ya Da Teslim Alacağız!

Adaletsizliğe teslim olmayacağız.
Halkın adaletini uygulayacak, hesa-
bımızı ortada bırakmayacağız.

Adalet mücadelesi, aynı zamanda
demokrasi mücadelesidir. Demokrasi
olmadığı, faşizmle yönetildiğimiz
için, adalet mücadelesi aynı zamanda
devrim mücadelesidir. Çünkü adalet
sorunu, iktidar sorunudur. İktidarı
almadan, adaleti sağlayamayız. İkti-

darı alma mücadelesinde ise halkın
adaleti kavramını halkımıza uygu-
lamalı şekilde göstermeliyiz. 

Düzenin adaletinde bize sunulan
nedir? Katliam, tutuklamalar, iş-
kenceler, işsizlik, açlık, yoksul-
luk...

Halkın adaleti, bunları kabul et-
mediği gibi, bir vuruşla dağıtır.

Aynı Mehmet Selim Kiraz'ı ce-
zalandırma eyleminde yapıldığı gibi.

Halkın Örgütlü Gücü İle
Birleşmiş Devrimci Şiddet
Yenilmez!

Halkın adalet savaşçıları, bir avuç
azınlığın değil, tüm emekçilerin, alın-
teri dökenlerin haklarıyla yaşadığı,
hiç kimsenin sömürülmediği, vata-
nımızın emperyalizme bağımlı ol-
madığı bir dünya için savaşıyorlar..

Öldürülen Berkinler’imizin kanı
yerde kalmasın diye canlarını ortaya
koyuyorlar.

Faşizm dünyanın her yerinde ezi-
len sınıfların mücadelesini engellemek
için, şiddete başvurmuştur. Halk kit-
lelerinin sindirilmesi ve hakkını ara-
yamaz hale getirilmesi için, halka
karşı şiddet kullanılmaktadır.

İktidar, tüm kurumlarıyla halka
saldırıyor. Bu adaletsizliği önlemenin
tek yolu, devrimci şiddet temelinde

mücadele etmektir.
Faşizme karşı savaşın öncüsü olan

halkın adalet savaşçıları, faşizme
karşı silahlanma ve örgütlenme çağ-
rısında bulunuyor.

Halkın Adaleti
Neyi Göstermiştir?

Mehmet Selim Kiraz'ın cezalan-
dırılması eyleminin ardından "O
savcı sonuca çok yaklaşmıştı" çar-
pıtmaları yapıldı. Burjuvazi halkın
adaletine sempati duyulmasını en-
gellemek için propaganda merkez-
lerini çalıştırdı. Yalan üstüne yalan,
çarpıtma üstüne çarpıtma yaptılar.

Oysa gerçek çok açıktı.

Katillerin Koruyucusu
Devletin Savcısının
Cezalandırılması;
Halkımıza
Neyi Kazandırmış,
Burjuvaziye
Neyi Göstermiştir?

1- Öncelikle amaç tek tek insan-
ların yok edilmesiyle devrime ula-
şılması değildir. Hayalperest değiliz,
demokratik halk iktidarını aşağıdan
yukarıya halk hareketiyle iktidarı
alıp bu iktidar gücüyle yukarıdan
aşağıya inşa edeceğiz. 

Amaç, adaletin olmadığını gös-
termektir. Adalet sarayında yapılan
eylem, düzenin adalet veremeyece-
ğini, adaleti sağlamak için silahlı
mücadele etmek gerektiğini göster-
miştir.

2- Adalet yoksa, halkın adalet
savaşçılarının olduğunu gösterdi.
Halkımızın adaletsiz kalmayacağını,
her hesabın bir gün mutlaka soru-
lacağını göstermiştir.

3- Halk düşmanlarının son an-
larına kadar düşmanlıklarına devam
ettiklerini göstermiştir.

4- Mehmet Selim Kiraz'ın ceza-
landırılmasıyla beraber tüm halk
düşmanları korkuya kapıldılar. Gün-
düz gözüyle DHKP-C kabusu gör-

HALKIN ADALETİ, ADALETSİZ
DÜZENİN SONUNU GETİRECEK!

ADALET YOKSA ADALET
SAVAŞÇILARI VARDIR
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meye başladılar. 
5- İktidarın güçlü devlet imajı

bozulmuş ve moral güçlülüğün, üs-
tünlüğün devrimcilerde olduğu bir
kez daha gösterilmiştir. 

6- Eylem, Berkin için ağlayıp,
Berkin'in katillerini savunan sahte-
karları açığa çıkartmıştır. Berkin'i
sevmek, onun katillerinden hesap
sormaktır.

7- Eylem, Berkin'in soruşturma
sürecini, hala bir dava bile açılmamış
olmasını teşhir etmiştir. Savcının
açıklamadığı katillerin fotoğrafları
adalet savaşçıları tarafından halka
açıklanmıştır. Açıklanması 5 dakikalık
bir iş olan katillerin listesinin neden
dosyalarda gizli tutulduğu sorusunu
sordurmuştur.

8- Berkin için, adalet için yüreği
yanan tüm halkımız derin bir 'oh'
çekmiştir.

9- Silah olmadan, devrimci şiddet
olmadan adalet olmayacağı halka
anlatılmıştır. Savaşçıların soğukkan-
lılıkla yaptığı eylem propagandası,
anlattıkları gerçekler halkımıza ulaş-
mış; gönüllerde umut yaratmıştır.

10- DHKP-C savaşçılarının, çıka-
mayacakları, gidemeyecekleri, gire-
meyecekleri hiçbir yer olmadığını bir
kez daha göstermiştir. Ellerini kollarını
sallaya sallaya, her türlü yaratıcılığı
göstererek halk düşmanlarından hesap
sorma kararlılıklarını göstermiştir.

11- Devletin göründüğü gibi güçlü
olmadığını, gücünün yaygara ve göz-
dağına dayalı olduğunu halka gös-
termiştir. Halka, silahlı temelinde
örgütlenir ve mücadele ederse dev-
letin yenilebileceğini göstermiştir.

12- Halkı somut bir eylem etra-
fında tartıştırarak devrimcilerin hak-
lılığına inandırmıştır.

13- Halkın düzene karşı olan
memnuniyetsizliği, adalet mekaniz-
masının bozukluğu açığa çıkartıl-
mıştır.

14- Adaletin, halkın ekmeği ol-
duğu, ekmek olmadan yaşanmayacağı
ilan edilmiştir. Söke söke alacağız
adaleti.

15- Düşmanla uzlaşmayacağımızı,
halkımıza karşı işledikleri hiçbir suçu
unutmadığımızı göstermiştir.

Halkın Sorunlarının

Çözümü,

Halk Meclislerindedir!
Hemen hepimiz aynı umutlarla

geldik büyük kentlere. Daha iyi bir
iş, daha iyi bir yaşam. Ama büyük
kentlerde bizi daha büyük sorunlar
karşıladı. Dün bu sorunlar yoldu,
elektrikti, belki yakacak odun-kö-
mürdü. Bugün bu sorunlara yenileri
eklendi. Bugün sorunlarımız  farklı
olsa da çözüm yöntemi yine aynı.
Dün nasıl mahallelerimizi elbirliğiyle
kurduysak, bugün de mahallelerimiz-
den uyuşturucu çetelerini, hırsızları
yine hep beraber kovacağız. 

Biz halkız. Bizim sorunlarımızın
çözümü kendi ellerimizdedir, kendi
birliğimizdedir.

Gazi'de Halk Toplantısı

Çalıșması Yapıldı
Gazi Mahallesi’nde çeteleşme,

uyuşturucu, hırsızlık gibi mahalle
halkının yaşadığı sorunlara halkla be-
raber çözüm aranıyor..Yaşanan so-
runların ve çözüm yollarının tartışı-
lacağı bir halk toplantısı için çalışma
yapıldı. Toplantının duyurusu için 5
Haziran’da 80 el ilanı dağıtıldı ve
kapı çalışması yapıldı. 1 saat süren
kapı çalışmasında tutsak olan Halk
Meclisi çalışanlarının serbest bıra-
kılması için imza da toplandı.

Mahallemizde Uyușturucuya

ve Yozlașmaya

İzin Vermeyeceğiz
Esenler Mahallesi’nde 29 Mayıs

akşamı, uyuşturucu ve
çeteleşmeye karşı halk
toplantısı yapıldı. 2.si
yapılan toplantıda ma-
halle halkı çevrede ya-
şamış olduğu sorunları
anlattı ve bu sorunlara
karşı neler yapılması gerektiği üzerine
konuşuldu. Uyuşturucu ve çeteleş-
meye karşı ortak mücadele ile karşı
gelinebileceği ve gençliğin uyuştu-
rucudan uzak tutulabileceği anlatıldı.
Ortak alınan bir karar ile 13 Haziran'da
saat 20:00’de uyuşturucunun çok yo-
ğun olduğu Esenler Tepe Meydan’da
sokak toplantısı yapma kararı alındı.
Toplantıya 10 kişi katıldı.

Hırsızlık ve

Çöp Sorunu ile İlgili

Kapı Çalıșması Yapıldı
Çayan Mahallesi’nde son zaman-

larda artan hırsızlık olayları ile ilgili
kampanya başlatıldı. Kampanya kap-
samında 2-3 Haziran'da 70 ev dola-
şıldı. Hırsızlık ile ilgili hazırlanan
bildiri ile birlikte mahallede yaşanan
çöp sorunlarının çözümü için de bildiri
dağıtıldı. Bildiriye belediyenin beyaz
masa numarası yazıldı ve herkesten
bu numarayı arayarak çöp konteyneri
talep etmesi istendi. Ayrıca 5 Hazi-
ran'da artan hırsızlık olayları ile ilgili
yapılacak halk meclisi toplantısına
çağrı afişleri asıldı. Apartmanların
giriş kapılarına asılarak halka çağrı
yapıldı. Toplam 70 afiş asıldı. Figen
Sokak ve Gülşen Sokak’ta kapı ça-
lışması yapılıp bildiri dağıtıldı. Halk
meclisi ile sorunların birlikte çözü-
leceği halka anlatıldı. Çalışmaya 2
kişi katıldı.

Sürgün Sevkler
Durdurulsun!

2 Haziran günü, TAYAD'lı Aileler
Mecidiyeköy Metrobüs Durağı’nda
bildiri dağıtımı yaptı. Sürgün sevkler
ve cam kafes, kamera dayatmalarına
karşı yapılan bildiri dağıtımında Ba-
kırköy Hapishanesi’ndeki devrimci
tutsaklara dayatılan sürgün sevklere
de değinildi.  

8 Haziran günü, TAYAD’lı Aileler
her hafta olduğu gibi bu haftada ev-
latlarının sesini dışarıya taşıdı ve  ev-
latlarının yaşadıkları hak ihlallerini
halka anlattı. Sloganlarla başlayan
eylemde, TAYAD’lı Nagehan Kurt
açıklamayı okudu. Açıklamadan sonra;
“Evlatlarımızı asla yalnız bırakmadık,
bundan sonra da bırakmayacağız, ev-
latlarımıza her yapılan adaletsizliğe
direnişle cevap vereceğiz” denildi.

ÇAYAN

Yürüyüş
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Hep demişiz-
dir bu ülkede hak,
hukuk, adalet yok

diye. İşte bunun son örneği direnen
Nefa Tekstil işçisi Erkan Munar’dır.
Tam 105 gün önce maaşına zam is-
tediği için Nefa Tekstil Fabrikası’ndan
patronu tarafından işten atıldı. Ve
sadece işine geri dönebilmek için
tam 105 gün fabrika önünde kurduğu
çadırında geceli gündüzlü, soğuk sı-
cak demeden, bir taşın üzerinde di-
rendi. Bu ülkede işine geri dönmeyi
istemek bile bedeller gerektiriyor,
direnmek gerekiyor, yılmamak ge-
rekiyor, gözaltına alınmayı işkenceler
görmeyi göze almayı gerektiriyor.
Direnen Nefa işçisi Erkan Munar
105 günde, 7 defa gözaltına alınıp,
direniş çadırı patron artıkları tara-
fından yakılması pahasına vazgeç-
medi, bedeller ödedi, direndi ve ka-
zandı!

Zaferimiz tüm işçi sınıfının zafe-
ridir. İşçi alanında kazandığımız za-
ferlere bir yenisini daha ekledik…
Küçük zaferlerden büyük zaferler
yaratacağız demiştik. İşte adım adım
ilerliyoruz. Zaferi kazanmada belir-
leyici olanın nicelik değil, nitelik ol-
duğunu bir kez de Erkan Munar gös-
terdi. Tek bir işçiydi, ama iradesiyle
105 gün direndi. Örgütlü bir işçi ol-
manın gücüyle, devrimci bir işçi ol-
manın onuruyla direndi Erkan Munar.
Bazı zamanlar çadırının merkeze
uzaklığından kaynaklı yanına arka-
daşları ulaşamadı ama o bunu hiç
sorun etmedi. Mütevaziliğiyle, sab-
rıyla direndi. Geçmiş direnişlerden
okudu, öğrendi. Bursa’da metal iş-
çilerinin direnişi başladığı zaman
yüreği metal işçileriyleydi ve ondan
aldığımız selamları Bursa’da 13.000
işçiye ulaştırdık.  Direnişleri direni-
şimdir dedi, metal işçilerini gün gün
takip etti. İNANDI, DİRENDİ VE
KAZANDI!

Bahtiyar bebeği dünyaya geldi
ve sadece 1 gün yanında kalabildi,
arkadaşlarına emanet edip çadırına

koştu. Çünkü işi tüm işçiler gibi, ek-
meği, onuruydu Erkan Munar’ın.
Çadırı patron işbirlikçisi dalkavuklar
tarafından yakıldığında, bebeği daha
1 günlükken hemen çadırına koştu
ve çadırının daha büyüğünü kurdu,
yakılan pankartının yerine daha bü-
yüğünü astı. ÇOK İSTEDİ, DİRENDİ
VE KAZANDI!

Direnen Nefa işçisi Erkan Mu-
nar’ın 105 günlük işi, ekmeği, onuru
için yaptığı direniş tüm işçi sınıfına
örnektir. Türkan Albayrak, Cansel
Malatyalı, Senepa Stempa işçisi Salih
Savaş ve Doluca Şarap işçisinin ka-
zandığı zaferlere bir yenisi daha ek-
lendi. Erkan Munar tüm işten atılan,
katledilen işçiler adına direndi ve iş-
çilerin iradesini patrona kabul ettirerek
siyasal bir zafer kazandı. Zaferi ka-
zandıran da budur işte. Patronlara
bir kez daha işçilerin sahipsiz olma-
dığını, direnenlerin olduğunu gösterdi.
İşçileri, canları sıkıldığında kapı önü-
ne koyamayacaklarını gösterdi. Ör-
gütlü bir işçi, devrimci bir işçi olarak
direndi. Mücadele alanını yaydı. Haf-
tanın 5 günü Nefa fabrikası önünde,
1 gün Kültür Üniversitesi önünde, 1
gün patronun evinin önünde, 1 gün
de Düzce’deki fabrikasının önünde
direnildi. PLANLI, PROGRAMLIY-
DI, ÖRGÜTLÜ BİR DİRENİŞTİ
NEFA DİRENİŞİ.

Tüm işçiler adına, burjuvaziye
karşı direndi ve aynı zamanda Sİ-
YASAL BİR ZAFER kazandı. Erkan
Munar patron sendikalarına değil
iradesine güvendi, değerlerine tu-
tundu, inancından güç aldı ve sendi-
kasız da direnildiğini, patron sendi-
kalarını sırtımızdan atmamız gerek-
tiğini gösterdi. DİRENDİ ve KA-
ZANDI.

Onun direnişinde Soma’da kat-
ledilen 301 maden işçisi, Ermenek’te
katledilen 18 madenci, Torunlar İn-
şaat’ta katledilen 10 işçi, Marmara
Forum inşaatında çadırda yanarak
katledilen 11 işçinin ve daha binlerce
işçinin yüreği, alınteri, emeği var.

Belki fiziki olarak yoklar ama ada-
letsizliğin kol gezdiği bu ülkede so-
rulacak hesaplarıyla 105 gün boyunca
direniş çadırında hep yanımızdaydılar.
Sınıf kinleriyle ısıttılar yüreklerimizi.
Sıcacık nasırlı elleriyle ısıttılar elle-
rimizi. İşte biz devrimci işçiler, bu
yüzden trilyonluk sarayları olan pat-
ronlar karşısında daha güçlüyüz ve
onlar yenilmeye mahkûm. Çünkü
biz yapıyoruz o sırça sarayları, bizim
emeğimiz, bizim oluk oluk akan ka-
nımız var o sırça sarayların temelle-
rinde. Yüzlerce kez gömüldük o te-
mellere. İşte bu yüzden bugün direnen
işçiler kazanıyor. İşte bu yüzden Er-
kan Munar’ın direnişi 105.günde za-
fere dönüştü. Ve katledilen tüm işçiler
için direniş çadırımız her gün hak-
kımızı çalanlardan hesap sordu.

Erkan Munar’ ın kabul edilen ta-
lepleri şunlardır: 

1-Yeni iş olanağı sağlandı.
2-Direniş sürecinde geçen 105

günlük maaş.
3-Yakılan çalınan çadırların yerine

5 adet çadır kendisine verilecek.
Ve talepler kabul edildiği için 9

Haziran Salı günü sabahtan itibaren
Nefa fabrikası önündeki çadırımızı
kaldırdık. DİRENİŞ ZAFERE DÖN-
ÜŞTÜ.

Direnişimizde emeği geçen başta
büyük ailemiz olmak üzere tüm ar-
kadaşlarımıza teşekkür ediyoruz ve
daha nice zaferleri hep birlikte ya-
şayacağız.

Kuracağımız işçi meclisleriyle te-
kil direnişlerden kitlesel direnişlere
uzanan bir süreç yaratacağız ve daha
büyük zaferler kazanacağız!

PATRON SENDİKALARI
ÇARE DEĞİL, ÇARE İŞÇİ

MECLİSLERİDİR! 
İŞÇİYİZ HAKLIYIZ

KAZANACAĞIZ!
YAŞASIN DİRENİŞ
YAŞASIN ZAFER!        

DEVRİMCİ İŞÇİ
HAREKETİ

Direndik ve Kazandık! Direnen Nefa İşçisi Erkan Munar’ın

105 Günlük Direnişi Zafere Dönüştü!

Zaferin Adı Bir Kez Daha Devrimci İşçi Hareketi!
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Direnen İşçilerin Yanında
Her Zaman Yer Alacağız

Devrimci İşçi Hareketi, Ankara Yüksel Caddesi'nde,
CHP Genel Merkezi’nde 10 gündür açlık grevi ve oturma
eylemi yapan Sarıyer Belediyesi taşeron şirkette çalışan
işçiler ile ilgili 5 Haziran’da yaptıkları basın açıklamasında
son zamanda HDP’ye yapılan faşist saldırıları kınadı.
Kürt halkının yalnız olmadığı belirtildi. Açıklamada
şunlara değinildi: "Bu gün buraya Sarıyer Belediyesi’nden
işten atılan ve 28 Mayıs gününden bugüne CHP Genel
Merkezi’nin önünde haklarını alamadıkları için direnen
işçilerini direnişinin zaferle sonuçlandığını açıklamak
isterdik. Sarıyer Belediyesi, CHP’li bir belediye. Seçim
meydanlarında "biz iktidara gelirsek
ne ezen olacak, ne de ezilen” diyen
bir partinin mensubu, Şükrü Genç
tarafından yönetilen bir belediye.
Üç gündür belediye ile ve CHP
Genel Merkez avukatlarının aracılığı
ile yürütülen bir anlaşma zemini so-
nuçsuz kalmıştır” denildi.

Tam 103 gündür direnen Nefa
Tekstil işçisi Erkan Munar ile daya-
nışma amaçlı 4 Haziran'da Kıraç Ku-
ruçeşme Mahallesi’nde bir gece dü-
zenlendi. Gece ilk olarak tüm devrim
şehitleri ve yaşamını, emeğini satarak
kazanırken yitiren tüm işçiler adına
yapılan 1 dakikalık saygı duruşu ile
başladı. Sonrasında sahneye yerel
sanatçı Muharrem Çam çıktı ve tür-
külerini direnen tüm işçiler için söy-
ledi. Ardından Devrimci İşçi Hare-
keti’nden halk şairi Necati Demirci,
sahneye çıkarak ölümünün 52. yılında
Nazım Hikmet’i anarak şiirlerine
başladı ve Nazım ustadan seçtiği
"Salkım Söğüt" ve "Güneşi İçenlerin
Türküsü" şiirlerini tüm işçiler için
okudu. Ardından Tiyatro Simurg sah-
neye çıktı ve Mehmet Esatoğlu "Bir
İşçi" adlı skecini oynadı. Tiyatro
gösteriminin ardından sahneye çıkan
Umut Yağmuru türküleri ve halayları
ile kitleyi coşturdu. Şarkı arasında
söz alan, Direnen Nefa İşçisi Erkan
Munar yaptığı konuşmada 103 günlük
işine geri dönme mücadelesini anlattı
ve Ankara’da CHP Genel Merkezi
önünde açlık grevi yapan Sarıyer
Belediyesi işçilerine selam gönderdi.
Gecede sık sık "Yaşasın Nefa Dire-

nişimiz!", "Nefa İşçisi Yalnız Değil-
dir!", "Direne Direne Kazanacağız!"
sloganları atıldı. Geceden önce ma-
hallede yapılan yürüyüş ile Yürüyüş
dergisine yapılan baskın ve AKP’nin
katil polisleri halka teşhir edilerek,
baskıların devrimcileri yıldıramaya-
cağı vurgulandı. Yürüyüşe 30 kişi
katıldı.

Erkan Munar'ın
Direnişi Adım Adım
Zafere Yürüyor!

Direnen Nefa Tekstil İşçisi Erkan
Munar tam 104 gün önce hepimiz
birimiz, birimiz hepimiz için şiarıyla
yola çıkarak 104 gün boyunca fabrika
önünde kurduğu çadırında uğradığı
haksızlığı ve işini geri istediğini tüm
işçilere, yoldan geçen şoförlere, iş
bulmaya gelen işsizlere kısacası ula-
şabildiği herkese anlattı. Kış soğuk
demeden çadırında 7 kez gözaltına
alındı. Bu da yetmezmiş gibi patron
Ahmet Erkan Över tarafından 5 gün
önce çadırı yakıldı. Tüm baskılarına
rağmen direnen Nefa işçisini teslim
alamadılar, hak bildiği yoldan dön-
düremediler. Ve son olarak Erkan
Munar direnişinin 103 ve 104. gün-

lerinde Kültür Üniversitesi önünde
3 gün boyunca basın açıklaması ve
oturma eylemleriyle direnişini öğ-
rencilere ve halka anlattı. 3 günde
toplam 200’e yakın bildiri halka ulaş-
tırıldı. Eylemlerde sık sık "Zafer Di-
renen Emekçinin Olacak", "Yaşasın
Nefa Direnişimiz", "İşçiyiz Haklıyız
Kazanacağız" sloganları atılarak, hal-
ka ajitasyonlarla işçi düşmanı patron
Ahmet Erkan Över teşhir edildi.

DUYURU!
Sarıyer Belediyesi İşçileri CHP’nin

Talimatı İle Polisler Tarafından Yerlerde
Sürüklenerek, Oturdukları Yerden Kaldırılmıştır!

28 Mayıs 2015 tarihinden bu yana Ankara'da CHP
Genel Merkezi önünde eylem yapan Sarıyer Belediyesi
işçileri yine CHP Genel Merkezi'nin talebi ile polisler
tarafından yerlerde sürüklenerek oturdukları yerden
kaldırılmıştır. CHP 28 Mayıs'tan bu yana, işçilere
sürekli ya kendisi saldırmış ya da faşist polislere sal-
dırtmıştır. Her fırsatta halktan yana olduğunu vurgulayan
CHP işçi düşmanı tavrını sürdürmektedir. Sarıyer Be-
lediyesi’nde taşeron şirkette çalışan işçiler sorunlarının
çözümü olarak CHP'yi görmüş ve binalarını işgal et-
mişlerdi. Binadan dövülerek atıldıklarından dolayı ka-
pının önünde oturmaya başlamışlardır. Genel Merkez’in
önünü “kamu alanını işgal ettiler” diyerek savcılığa
şikâyet ederek polis çağırmaktadır. CHP’ye ders vermek
için tüm duyarlı aydın, sanatçı ve halkımızı Sarıyer
Belediyesi işçilerine destek vermeye çağırıyoruz. 

Ankara Devrimci İşçi Hareketi

Zafer Direnen Emekçinin Olacak

Yürüyüş
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13 yıllık AKP iktidarında
15 bin işçi katledildi!

Patron sendikacılığını yı-
kacağız!

Taşeronluk köleliktir, ta-
rihe gömeceğiz!

Haklarımızı almak için
örgütlenelim, örgütlenmek
için İşçi Komiteleri ve İşçi
Meclislerinde birleşelim!

***

23 – 24 Mayıs 2015 tarihlerinde
İstanbul Gazi Mahallesi Hasan Ferit
Gedik Uyuşturucu İle Savaş ve Kur-
tuluş Merkezi’nde düzenlenen 1. İşçi
Kurultayı’nda esas olarak işçi sınıfının
örgütlenme durumu tartışılmıştır.

Çeşitli işçi direnişlerinden tem-
silcilerin, demokratik kitle örgütü
temsilcilerinin, Devrimci İşçi Hare-
keti’nin katıldığı kurultayda Türkiye
işçi sınıfının bugünkü durumu, so-
runları, örgütlenme durumu ayrıntılı
tartışılmıştır. Yapılan tartışmalarda
aşağıdaki tespitler yapılmış, çözüm
önerileri sunulmuştur.

1- Türkiye’deki sendikal mücadele
işçi sınıfının değil, iktidarın ve pat-
ronların hizmetindedir. HAK–İŞ Kon-
federasyonu AKP’nin sendikası,
TÜRK-İŞ ise kuruluşundan beri dev-
let sendikası olarak işlevini sürdür-
mektedir. 

Adında devrimci sıfatı bulunan
DİSK ise devrimci düşmanlığı yap-
maktan başka bir şey yapmaz hale
gelmiştir. DİSK yönetim ve başkanlığı
CHP’de milletvekili olmak için sıç-
rama tahtası olarak görülür hale gel-

miştir. Kısacası DİSK
de TÜRK-İŞ’leşmiştir.
CHP’nin arka bahçesi
olmuş, patron sendika-
cılığının yolunu tutmuş-
tur. 

2- Şu anki DİSK yö-
netimi pratiğiyle litera-
türe PATRON SENDİ-
KACILIĞI tanımını ka-
zandırdı. Yani sol söy-
lemleri kullanıp, man-
galda kül bırakmayıp patronun çı-
karlarını korumak için, canla başla
çalışan sendikacılara patron sendi-
kacısı diyoruz. Ki, adı devrimci olan
DİSK’in şu anki yönetimi işçiler ta-
rafından en çok protesto edilen yö-
netimdir. Bu yöneticilerin zamanında
işçiler; sendikalarına karşı sendika
binası işgali, açlık grevi gibi eylemleri
defalarca yapmışlardır. Bu rezillik
DİSK yönetimine aittir.

3- İşçilerin yaşadıkları en büyük
sorun can güvenliklerinin olmama-
sıdır. İş güvenliği önlemleri ve işçi
sağlığı önlemleri patronlar açısından
maliyeti arttıran, karı düşüren yatı-
rımlar olarak görülmektedir. Patron-
ların bu kaygılarını elbette iktidarlar
da anlamakta ve patronların karlarının
düşmemesi için ellerinden geleni
yapmaktadırlar. Soma’da maden kat-
liamı olup 301 işçi katledildikten
sonra bile AKP iktidarı yaşam oda-
larının maliyeti arttırdığını savunarak
yasalaşmasını engellemiştir. Ya da
Tuzla’da tersanelerde işçiler deneme
amaçlı denize bırakılan sandallarda
manken olarak kullanılmış ve öl-
müşlerdir. Ne de olsa işçi mankenden
daha ucuzdur. Ve hesap soran bir
yargı da yoktur. Artık televizyonlarda

iş kazalarının işçilerin dikkatsizli-
ğinden kaynaklandığına dair kamu
spotları yayınlanmaya başlanmıştır.
Hükümet tarafından hazırlanan kamu
spotlarındaki mesaj çok açıktır; “iş
kazalarının nedeni işçilerin eğitim-
sizliği, dikkatsizliğidir, patronların
hiç sorumluluğu yoktur.” Bu kamu
spotları ile halkla, işçilerle alay edil-
mekte, sahtekarlıkları ört bas edilmeye
çalışılmaktadır.

İşçi katliamlarına karşı duyarlılık
ve sahiplenme açığa çıkarılmalıdır.
Bu konuda reflekslerimiz hızlı olmalı,
ölen ve sakat kalan işçilerin gerek
hukuki anlamda davaları ele alınmalı,
gerekse de ölen işçilerin ailelerine
sahip çıkılmalıdır.

İşçi katliamlarına karşı ADALET
MÜCADELESİ esas alınmalı, işçi
katliamlarının gerçek sorumlularından
hesap sorulmalı ve bu mücadele sü-
rekli olmalıdır.

4- İşçilerin diğer bir sorunu ör-
gütsüzlüktür. İşçiler artık yasal ku-
rumlarda bile örgütlenememektedir.
Sendika üyesi olmak, işten atılmak
için yeterlidir. Sendikalar tabanlarını
yitirmiş, toplu sözleşme dahi yapa-
mayan tabela sendikası haline gel-
miştir. İşçilere gidip fabrikalarda ör-

Devrimci İşçi Hareketi İşçi Kurultayı Yapıldı
1. İşçi Kurultayı Sonuç Bildirgesi
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gütlenme yapmak yerine patronlarla
anlaşarak işçileri üye yapmaktadırlar.
Sonuç olarak; işçi sınıfının mücade-
lesini vermesi gereken sendikalar
patronların çıkarları için çalışan sen-
dikalara dönüşmüştür. 

5- İşçiler eğitimsizdir. Sınıf bi-
lincinden yoksundur. Sendikalar ya
da diğer örgütler işçileri eğitme ko-
nusunda ısrarlı, etkili programlar
yapmamaktadır. Sendikalar tarafından
tatil bölgelerinde yapılan eğitim
kampları sendika yöneticilerinin ai-
leleriyle birlikte tatil yapmalarının
sağlandığı arpalık haline gelmiştir.
Eğitimsiz işçi sınıfı dost ve düşmanını
ayıramamaktadır. Hak arama yollarını
bilmemektedir. Hatta yasal haklarını
bile bilmemektedir. Bugün çoğu fab-
rikada işçiler haftalık çalışma süre-
sinin 60 saat olduğunu, bunu aşan
sürenin fazla mesaiye girdiğini san-
maktadır. Oysa haftalık yasal çalışma
süresi 45 saattir.

6- İşçi sınıfına yapılan saldırıların
en büyüklerinden biri taşeronlaştır-
madır. Taşeronlaşma ile işçiler ör-
gütsüzleştirilmiş, ücretler düşmüş,
çalışma süreleri artmış, işsizlik art-
mıştır. Taşeronlaşma ile kazanan pat-
ronlar olmuştur.

7- Bir başka saldırı ise özelleştir-
medir. Halkın malı olarak kabul edi-
lebilecek kamu kurum ve kuruluşları
adeta yok fiyatına tekellere satılmış,
kamu hizmetleri özelleştirilmiştir.
Özelleştirme ile işsizlik beraber git-
mektedir. Özelleştirilen kurumlarda
ilk yapılan şeyler işten atmalar ve
ücretleri düşürmektir.

8-  İşçilerin yaşadıkları sorunlar-
dan bir diğeri dayanışma ve paylaş-
manın olmamasıdır. İşçiler adeta hüc-
relere hapsedilmiştir. Bir direnişteki
işçiler başka direnişlerle dayanışma
göstermemekte, ya da bir direnişteki
işçilere diğer işçiler dayanışma gös-
termemektedir. Yani direnişteki iş-
çilerle dayanışmayıp kendi kabuğuna
çekilen işçiler sıranın kendilerine
gelmesini beklemektedirler. Oysa bu
saldırıların önündeki en büyük barikat
işçilerin dayanışmasıdır. Devrimci
İşçi Hareketi tüm direnişleri kendi
direnişi olarak görür ve direnişlerin

zaferi için en geniş halk kitlelerinin
dayanışmasını örgütler.

9- Yukarıda saydığımız sorunların
tamamı hemen herkes tarafından dile
getirilmektedir. Ancak çözüm yolları
konusunda farklı öneriler sunulmak-
tadır. Bazıları mahkemelere havale
etmekte, bazıları meclise havale et-
mekte, bazıları çeşitli partilere havale
etmekte, başka bazıları da sendikaları
çözüm olarak göstermektedir. Ancak
bunların tamamının işçilerin sorun-
larını çözmeyeceği, çözmediği onlarca
kez tekrarlanan pratiklerle kanıtlan-
mıştır.

Bu nedenle biz Devrimci İşçi Ha-
reketi olarak işçilere İşçi Meclisle-
rinde örgütlenmeyi öneriyoruz. Fab-
rikalarda, atölyelerde, inşaatlarda ve
benzeri işçilerin olduğu her türlü iş-
yerlerinde kurulabilecek meclisler
işçilerin meşru örgütleridir. İşçilerin
kendi sorunlarına kendilerinin sahip
çıkmasının, sorunlarını kendilerinin
çözmesinin biricik aracı meclislerdir.
Meclislerde işçiler eşittir. Demokratik
merkeziyetçilik esasına göre çalışacak
meclislerde her işçinin konuşma hak-
kı, eşit oy hakkı vardır. Kararlar alı-
nana kadar işçilerin tümü konuşur,
düşüncelerini açıklar. İşçiler arasında
oy verdiği partiye göre, siyasi dü-
şüncesine göre, milliyetine veya dini
inanışına göre ayırım yapılmaz. Fakat
karar alındıktan sonra herkes alınan
kararı uygulamak için çalışır. Bu ko-
nuda en büyük sorumluluk Devrimci
İşçi Hareketi’nindir.

İşçiler için meşru temelde mü-
cadele etmekten başka yol kalma-
mıştır. Lastik işkolunda, havayol-
larında grevler milli güvenlik ge-
rekçesiyle ertelenmiştir. AKP yasal
grev hakkını fiilen gasp etmektedir.
Meşru direnme çizgisinde bedel
ödemeyi göze alamayanlar yasal
grev hakkını da kullanamaz... Metal
işçilerinin fiili grevi anayasal hak
olan grev hakkını kullanamayan
sendikalara örnektir... 

Meşruluk temelinde mücadeleyi
örgütleme göreviyle yükümlü olan
devrimciler, Devrimci İşçi Hareketi
işçilerin meşru mücadelesini ör-
gütlemelidir. KAZOVA direnişinde

de görüldüğü üzere süreç artık iş-
gallerle yürüyecektir. Bugün de TO-
FAŞ, RENAULT fabrikalarındaki iş-
galler işçilere çözüm yolunu göster-
mektedir.

-DEVRİMCİ İŞÇİ HAREKETİ
tüm işçi direnişlerini örgütleme, des-
tekleme sorumluluğunu daha etkin
hayata geçirmelidir.

-DEVRİMCİ İŞÇİ HAREKETİ
işçileri meclislerde örgütleyip bilinç
kazandıracak, öğrenecek ve öğrete-
cektir.

- DEVRİMCİ İŞÇİ HAREKETİ
işçilerin mücadelesini yasallık sınır-
larına hapsetmeden meşruluk teme-
linde ele alır. İşçilerin meşruluğunun
temeli haklılıklarıdır. Patronlar tara-
fından kendilerinden çalınanları almak
için mücadele etmektedirler. 

- DEVRİMCİ İŞÇİ HAREKETİ
bir yandan işçi direnişlerini örgüt-
lerken aynı zamanda işçileri de ör-
gütleyecektir. İşçilere, kazanmanın
yol ve yöntemlerini fiili mücadelesiyle
gösterecektir.

-DEVRİMCİ İŞÇİ HAREKETİ
işçi direnişlerini, işçi sınıfının mü-
cadelesinin halkın diğer kesimlerinden
ayrı olmadığını bilerek işçi direniş-
lerini ele alır.

İŞÇİ MECLİSLERİNDE BİR-
LEŞELİM, ÖRGÜTLENELİM,
KAZANALIM!

Direnen Nefa Tekstil işçisi Erkan
Munar arkadaşımızın 1 Haziran'da bir
erkek çocuğu dünyaya gelmiştir. Nazlı
ablamıza ve Erkan abimize gözleri
aydın, Bahtiyar bebeğimize aramıza,
kavgamıza hoş geldin diyoruz. Bakış-
ların Şafak gibi, saçların alev alev
Elif’çe ve gülüşün hep Bahtiyar olsun.

Kuruçeşme
Devrimci İşçi Hareketi

Hoş Geldin
Dünyamıza, Kavgamıza!

Gözlerin Şafak’ça,
Gülüşün Hep Bahtiyar Olsun!

Yürüyüş

14 Haziran
2015

Sayı: 473

DERNEKLERİMİZ, DERGİLERİMİZ HALKIMIZIN EVİDİR24



1- Tatil Nedir?
Devrimcilerin
Tatil Anlayışı Nasıldır? 

Tatil; "Kanun gereğince çalışmaya
ara verileceği belirtilen süre, dinlenme."
(TDK, Türkçe Sözlük) 

Elbette bu düzenin "tatil" tanımıdır.
Devrimciler için tatilin anlamı, sadece
kasların, vücudun dinlenmesi veya
beynin dinlenmesi değildir... Tatili,
hem vücudun yorgunluklarının atıl-
ması ve beynimizin sürece dair yeni bil-
gilerle doldurulmasıdır. Yani hem eği-
tim, hem de yeni sürece hazırlıktır. 

2- Yaz Kampı
Ne Demektir?
Yaz Kamplarımızın
Muhtevası
Nasıl Olmalıdır? 

"Yaz kampı", genelde deniz kena-
rında veya kırda, yayla, ormanlık alan-
larda, çeşitli tesislerde veya dinlenme
(tatil) için belirlenmiş alanlarda ailece
veya farklı gruplarla topluca yapılan
dinlencedir.

Elbette devrimcilerin yaz kampı
anlayışı aynı tatil konusunda olduğu
gibi, düzeniçi anlayışlardan farklıdır.
Düzenin yaz kampı anlayışının özü,
özellikle gençler için içki-sigara, pop,
disko vb. yoz müzik tarzları eşliğinde
hoplama-zıplama (uyuşturucuyla ken-
dinden geçme) ve sapkınlığa kadar
varan yozlaştırılmış cinselliktir. 

Devrimcilerin ise yaz kamplarının
içeriği halk kültürüne ve değerlerine uy-
gun, paylaşma ve dayanışma esastır.
Bencilliğe, bireyselliğe ve düzenin her
çeşit yozluğuna izin yoktur. Bizim yaz
kamplarımızda dinlenme ve eğitim iç
içedir. Eğlenirken, dinlenirken hem

birbirimizi daha iyi tanır, kay-
naşır, bilgi düzeyimizi yükselti-
riz, hem de tatil, kamp sonrası
mücadelemize ivme katacak bir
hazırlık yapmış, ruh ve beden
olarak güçlenmiş oluruz. 

Kamplarımızda devrimci eği-
tim grupları oluşturabiliriz. Skeç-
ler, çeşitli oyunlar için gruplar
oluşturup eğlenirken kaynaşır,
eğitimi sürdürürüz. Paneller, ya-

rışmalar, futbol-voleybol müsabaka-
ları, konserler, tiyatrolar vb. ile kamp-
larımızı zenginleştirebiliriz. Tüm içe-
rik devrime hizmet edecek şekilde dü-
zenlenir. Bu devrimci öz etrafında dü-
zenlenecek etkinlik örneklerini çoğal-
tabiliriz. 

3- Yaz Kamplarımızı Nasıl
Daha Fazla Yaygınlaştırıp
Kitleselleştirebiliriz? 

Öncelikle her türlü araçla birebir
daha fazla insana ulaşmalıyız. Yaz kam-
pı çalışmalarımız devrimci faaliyetleri-
mizin bir parçasıdır. Sadece kamp döne-
mi yaklaşırken değil en az altı ay önce-
den çalışmaları başlamalıdır. 

Her kampa gelecek insanımızın en
az bir kişiyi yanında getirme görevi
olmalıdır.

Ekonomik durumu uygun olmayan
insanlarımızın (özellikle de öğrencile-
rin) ihtiyaçlarını, kamp vb. ücretleri da-
yanışma ile çözülmelidir. Halkımızı da
bilgilendirerek kampa katmalıyız. Da-
yanışma çok önemlidir. Kampımızın yi-
yecek, kalacak yer, çadır vb. öncelikli
ihtiyaçlarını halkımızla dayanışarak
gidermeliyiz. 

Kamplarımızın içeriğini zenginleş-
tirmeli, konserler, tiyatrolar, sergiler, ay-
dın-sanatçılarla sohbetler, filmler vb. ile
kitleselleştirmeliyiz. 

4- Yaz Kampları Sadece
"Dinlenme" Yerleri Midir? 

Hayır değildir elbette. Kadroların,
savaşçıların, taraftarların, sempatizan-
ların yeni sürece hazırlanma, eğitimi-
ni devam ettirdiği, yeni atılımlar için
kendini yenilediği yerlerdir. Hem din-
lenme, eğitim, hem spor, hem de ör-
gütsel tanışma, dayanışma, kaynaşma

bir aradadır. 

5- Devrimci Yaz
Kamplarının Oportünist-Re-
formist Veya Burjuva İçe-
rikli Yaz Kamplarından
Farkı Nedir? 

Yaz kamplarımızda halkın ilerici
olumlu değerleriyle kaynaşmış Cepheli
kültürü daha da zenginleştirebiliriz.

Yaz kamplarında ise kolektif yaşam
tarzı örgütlenir. Bireyselliğe, bencilli-
ğe, yoz-çarpık ilişkilere, içki, uyuştu-
rucu vb. düzenin yoz "eğlence" araç-
larına asla izin verilmez. 

Dostluk, kardeşlik, yoldaşlık ilişki-
leri büyütülür. Mücadelemizin ihti-
yaçlarına göre düzenlenen bu kamp-
lardan, katılan herkes yeni şeyler öğ-
renmiş, hayatı değişmiş daha güçlü bir
motivasyonla tatil yapmış olur.

6- Yaz Kamplarımızda
Ne Tür Faaliyetler
Düzenlenir? 

Tüm faaliyetlerimizi devrim hede-
fi ve iddiamızı büyütüp güçlendirecek
şekilde düzenleriz. Yaptığımız her faa-
liyet devrime hizmet edecek şekilde ha-
yata geçirilir. Kamptaki yaşamımız,
devrimden sonra örgütleyeceğimiz,
tüm halkla birlikte düzenleyeceğimiz
yaşamımız gibidir. Sosyalizmde nasıl
yaşayacaksak kampta da öyle yaşarız. 

Eğitim faaliyetlerimiz (dinlenirken)
temel olsa da skeçler oyunlar, halk
oyunları dersleri, spor müsabakaları, bil-
gi yarışmaları, halkın geleneksel oyun-
ları (ip çekme, çuval yarışı, mendil kap-
maca, çeşitli top oyunları vb. de olabi-
lir), tiyatro, konser (devrimci sanatçı-
lar, Grup Yorum vd. getirilebilir) faa-
liyetleri, yöresel yerel sanatçılar geti-
rerek kamplarımızı zenginleştirerek
yaygınlaştırabiliriz. 

7- Yaz Kamplarımızın
İçeriğini Nasıl,
Ne Gibi Faaliyetlerle
Zenginleştirebiliriz? 

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

öğ ren dik le ri mizle güçleneceğiz

BilgiBilgi
güçtürgüçtür

SORUDA10
Yaz Kamplarımız
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Önceki sorunun cevaplarına ek
olarak, söyleşilerle, devrimci-demokrat
sanatçıları, şairleri, tiyatrocuları, si-
nemacıları etkinliklerimize katabiliriz.
Destekler duruma getirebiliriz. Çağrı-
cı yapabiliriz. Sanat Meclisi bileşen-
lerini, onların çevrelerini etkinliklere
katabilir, onların bilgi-deneyim ve ye-
teneklerini insanlara aktarmasını sağ-
layabilir, güncel gelişmelere ilişkin pa-
neller, seminerler, kültür geceleri vb...
yapılabilir... 

Tüm zenginleştirici faaliyetlerimiz
devrimin ve halkın adalet cephesini bü-
yütmeye yönelik olmalıdır. 

Kamplarımızı halkın ekmek, ada-
let ve özgürlük kavgasını, dayanış-
masını büyütecek şölenlere dönüştür-
meli, halkın en geniş kesimlerinin ka-
tılımını hedeflemeli, daha fazla kay-
naşıp birleşmesini hedeflemeliyiz. 

8- Yaz Kamplarımızın
Örgütlenme Açısından
Önemi Nedir? 

Örgütlenme açısından önemlidir.
Zira yeni insanların devrimcilerle ta-
nışması, kaynaşması için ortam hazır-
lar. Yeni insanların yeni bilgiler edin-
mesini, devrime dair bilincinin açıl-
masını sağlar. Yeni insanların dev-
rimci kültürü, Cepheli yaşam kuralla-
rını tanıması sağlanır. Yeni insanlar,
yeni yaşamı, yani devrimci yaşamı pra-
tik örnekleriyle görür ve tercihlerini

yapmalarına yardımcı olur. 

Cepheliler de yeni insanları örgüt-
lemek için bu zemini iyi değerlendir-
meli, devrim cephesine yeni insanlar
katmalıdır. 

Hem dinlenip, eğlenip hem de dev-
rimci eğitim şansını elde eder insanlar.
"Böyle de eğleniliyormuş, dinlenebi-
liniyormuş" deme şansı sağlar pratik
faaliyetleri görüp tanıdıkça insanları-
mız. 

Düzenin verdiği yoz eğitim ve bil-
gilerle beyinleri bilinçleri, anlayışları
çarpıtılan insanlarımız, devrimci eği-
tim ve bilgilerle aydınlanacak, gerçek
insan özüne ulaşacak, kendi kurtuluşu
için, bağımsızlık, demokrasi ve sos-
yalizm için bir şeyler yapma ve sa-
vaşma imkanına sahip olacaktır. 

9- Yaz Kamplarında
Devrimci Eğitim ve
Faaliyetler Sürer Mi? 

Elbette sürer, devrimcilik 7-24,
yaz-kış süren bir yaşam faaliyetidir.
Nasıl eğitim gruplarımızda, okullarda,
derneklerde, evlerde, kurumlarda, ha-
pishanelerde, bulunduğumuz her yer-
de eğitim ve devrimci faaliyetlerimiz
sürüyorsa, kamplarımızda da süre-
cektir. 

Her şey devrimci, her faaliyet umu-
du büyütmek için bir araçtır bizim için. 

Yeni yeni insanlarla, yeni yeni eği-
tim gruplarıyla kolektif eğitim çalış-

malarımız artarak sürecektir. Yeni in-
sanlar kolektif, birlikte yaşamı pratik
içerisinde Cephelilerden öğrenecek
ve öğretecektir gittiği yerlerde. Ayrık
otları gibi yayılacaktır Anadolu top-
raklarında her köşe bucağa Cepheliler
ve Cephe kültürü değerleri. 

10- Yaz Kamplarını Nasıl
Bağımsız, Demokratik,
Sosyalist Bir Ülke Kurma
Kavgasının Bir Cephesi ve
Merkezlerinden Biri
Haline Getirebiliriz? 

Yaz kamplarımız bizim alternatif
devrimci, Cepheli yaşamı, sosyalizmi,
dinlenme (eğitim) anlayışını halkımı-
za pratik olarak gösterebileceğimiz
yerlerden biridir. Bu yüzden yaz kamp-
ları çalışmalarımız tüm yıla yayılan faa-
liyetlerimizin de parçasıdır. Büyük
ailemizin yaşamımızın bir parçasıdır
kamplarımız. Halkımız kampta gör-
düklerini, öğrendiklerini çevresine an-
latacak, sarmaşık gibi tüm ülkemize ya-
yılacağız. 

Hedefimiz, iddiamız büyüktür. Bu
hedef ve iddiamızın büyüklüğüne uy-
gun bir şekilde yaz kampı çalışmala-
rını yapmalı, büyük düşünmeli, yeni
yaşam olan sosyalizmi bugünden hal-
kımıza göstermeliyiz. Alternatif biziz
her konuda. Yaz kampları konusunda
da alternatif olduğumuzu her şekilde,
her yönden göstermeli, yaşatmalıyız.

Hatay’da Yürüyüş okuru
Şemsettin Say’a Hatay polisi ta-
cizlerini arttırarak devam ettiri-
yor. Polis, Armutlu’da işlettiği iş-
yeri sahibine giderek neden iş-
yerini sadece iki ay çalıştırıp ka-
pattığını ve neden İstanbul’a
gitmiş olabileceği soruldu. Şem-
settin Say’ın dükkân sahibine
borcu olup olmadığı ayrıntılı so-
ruldu. Hatay Halk Cephesi 5 Ha-
ziran’da açıklama yaparak; “Ha-
tay polisi yine komplo peşinde,
bu ucuz komplolarınızı biz daha
önce çok gördük bundan vaz-

geçin. Nasıl ki geçmiş komplo-
larınızı boşa çıkardıysak bunu da
boşa çıkaracağız. Hatay polisi-
ni uyarıyoruz komplolardan
vazgeçin. Şemsettin Say’ın veya
Yürüyüş okurlarının başına ge-
lebileceklerden Hatay polisi so-
rumludur. Ve bunun hesabını
vermek zorunda kalırsınız.

Halkımız; komploları boşa
çıkarmak için Yürüyüş Dergi-
si’ne ve okurlarına sahip çı-
kalım. Komplolar, baskılar
bizi yıldıramaz!” denildi. 

Taksim’de İmza Masası
Devam Ediyor

Ataması Yapılmayan Öğretmenler Meclisi 7 Ha-
ziran günü saat 17.00-18.30 arasında Taksim Gala-
tasaray Lisesi önünde imza masası açarak atanma hak-
larını istediler. Oylarını kullanıp Taksim’e gezmeye
gelenlerle sohbetler edildi; koşulsuz, sınavsız, torpilsiz
atanma hakları üzerine konuşuldu.

14 Haziran
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Hatay Polisi Komplo Peşinde!



Halk düşmanlarının korkusu dağ-
ları aşıyor. İşledikleri suçların bir
karşılığı olacağını, birilerinin hesap
soracağını biliyorlar...

Çerezci Bakan Mehmet Şimşek
seçim öncesinde açık artırma usülü
1.400'den 1.800'e kadar asgari ücreti
çıkaracağını söyleyen muhalefet par-
tilerine "kaynağı nerden bulacaksınız"
derken Diyanet İşleri Başkanı’na
verdikleri 1 milyonluk zırhlı araç
için "çerez parası” demişti... Bunun
üzerine çeşitli kesimler tarafından
topa tutuldu... 

Yapılan eleştirilere karşı kendini
savunmaya çalışan Bakan Şimşek,
HaberTürk TV'de yapıtığı röportajda
aslında hiç de "müsrif", 'israfçı" ol-
madıklarını, milyon TL’lik zırhlı
araçlara binmeyi çok istemediklerini
söylüyor.  

“Ben de isterdim Batı ülkelerinde
olduğu gibi işime bisikletle gidip
gelmeyi...” diyor. Ve ekliyor: Ancak
burası batı ülkeleri değil, burası Tür-
kiye... 

Peki neymiş Türkiye’nin batıdan
farkı?

Farkı şöyle açıklıyor Bakan Meh-
met Şimşek; "...ama bu ülkede PKK
terör örgütü, DHKP-C var, bölgede
IŞİD gibi cani bir terör örgütü var"

Burada “PKK ve IŞİD”i eklemesi
demagojik bir söylemdir... 

Çünkü; PKK ile “çözüm” adı al-
tında aynı masanın etrafında otur-
maktadır... PKK’nin oligarşinin tem-
silcilerini hedef alan bir eylemi ta-
rihleri boyunca hiç olmamıştır... 

IŞİD ise aralarındaki işbirliğini
gizlemek için araya sokuşturulmuştur.
Çünkü Suriye’ye saldırıların başından
beri IŞİD ve diğer işbirlikçilerin en
büyük destekçisi AKP’dir... 

Tırlar dolusu silahları IŞİD’e

götüren AKP’dir...
IŞİD’in katliamcılığı-
nı kendilerini tehdit
eden bir güç olarak
gösterip milyonluk zırh-
lı araçları meşrulaştır-
maya çalışıyor... 

AKP’lileri
Zırhlı Araçlara
Bindiren
Halk Düşmanı
Politikalarıdır!
İşledikleri
Suçlarıdır!

“Ben halkın oylarıyla Cumhur-
başkanı oldum” diyen Tayyip Erdoğan
bir koruma ordusuyla dolaşıyor. Ak
Saray’ın üstünü bile uçuşa yasakla-
dılar... Bırakın halkın içine girmeyi
gölgesinden dahi korkuyor.  Çünkü
halka karşı işlediği suçları en iyi
kendisi biliyor. 

6 yaşındaki Enes Atalar’ın “çocuk
da olsa, kadın da olsa” diyerek katliam
emrini verip, 14 yaşındaki Berkin
Elvanlar’ın ölüm talimatını verip ge-
celeri rahat uyku uyuması mümkün
degildir... 

11 milyon insanımız işsiz; açlığa,
ölüme mahkum edilirken, evine bir
ekmek götüremezken, asgari ücrete
bir kuruş zam vermemek için hafta-
larca pazarlık yaparken, 50 milyon
insanı yoksulluk sınırının altında ya-
şatırken, ülkeyi yağmalayıp talan
ederken, ülkemizin yeraltı, yerüstü
kaynaklarını, halkımızın emeğini em-
peryalist, işbirlikçi tekellere, yan-
daşlarına peşkeş çekerken geceleri
rahat uyuyamazlar... 

Halkın içine girip dolaşamazlar...
Koruma ordusu olmadan sokaklarda
dolaşamazlar... Zırhlı araçlara binme-

Bakanlıklara Ait 
Kamu Araçları

* 36 bin 269 adedi Emniyet
Genel Müdürlüğü’ne,
* 11 bin 950 adedi Milli Sa-
vunma Bakanlığı’na,
* 7 bin 249 adedi Jandarma
Genel Komutanlığı’na,
* 5 bin 375 adedi Sağlık Ba-
kanlığı’na
* 4 bin 437 adedi Gıda, Tarım
ve Hayvancılık Bakanlığı’na
* 4 bin 372 adedi Milli Eğitim
Bakanlığı’na
* 3 bin 533 adedi Orman Ge-
nel Müdürlüğü’ne,
* 3 bin 429 adedi üniversitele-
re,
*19 bin 887 adet makam aracı
da diğer kamu kurumlarına
ait. 
AKP’NİN TOPLAM
ÇEREZ PARASI
3 MİLYAR 300 MİLYON
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Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: "Ben de işime bisiklete binip 
gitmek isterdim, ama bu ülkede PKK terör örgütü, DHKP-C var”

KORKUN HALK DÜŞMANLARI, KORKUN...
HALKIN DA BİR ADALETİ VAR!



den, bir yerden bir yere gidemezler...  

Halkın da Bir Adaleti
Olduğunu Biliyorlar!
Halkın Adaleti
DHKP-C’dir...

Yukarıda da belirttiğimiz gibi
PKK ve IŞİD korkularını dağıtmak
için araya sokuşturulmuş isimlerdir...
Maliye Bakanı Şimşek’in de ifade
ettiği asıl korkuları DHKP-C’dir.
Çünkü bu ülkede HALKIN ADA-
LETİ kavramını literatüre sokan
DHKP-C’dir... Halka karşı işlenen
her suçun hesabının sorulması ko-
nusunda ilk akla gelen DHKP-C’dir...
Bunu biz söylemiyoruz, sağcısından
solcusuna halkın bilincine yerleşmiş
bir gerçektir... 

Susurluk’ta devletin tüm pislikleri
ortaya saçılmış... Belediye otobüsünde
sıradan bir vatandaş yanındakilerle
konuşuyor... “bu mahkemelerden hiç-
bir şey çıkmaz... Bunların hakkından
ancak Dev-Sol gelir... Tek tek te-
mizlerler...” diyor.

Devrimci hareketin kuruluşundan
bugüne halk düşmanlarından hesap
soran eylemleri halkta böyle bir bilinç
yaratmıştır... 

Aynı şekilde düşmana da bir korku
yaşatmıştır. 

Susurluk olaylarından sonra Ba-
kırköy’de bir lokantada oturan kont-

racılardan bir grup yemek yerken
yan masada oturan üç kişiyi DHKP-
C savaşçısı sanıp “bunlar DHKP-
C’li beni öldürecekler” diye cinnet
geçirerek silahını çekip ortalığı ayağa
kaldırıyor... 

Halk düşmanları yemek yerken,
çalışırken, yatarken rüyalarında bile
devrimcilerin hesap soracağı anı gö-
rüyorlar... 

Geçtiğimiz hafta Yürüyüş dergisi
ve mahallelerdeki devrimcilerin evleri
basılıyor ve gözaltına alınıyorlar... 

Vatan Emniyet Müdürlüğü İstan-
bul’da işkencecilerin merkez karar-
gahı. “Vatan’a silahlı bir DHKP-C’li
girdi” diye istihbarat alıyorlar... Bütün
polisler teyakkuz halinde... Herkese
çelik yelek dağıtılıyor... Özel hareket
timleri ile Emniyetin altını üstüne
getiriyorlar... DHKP-C’li arıyorlar...
Daha sonra istihbaratın asılsız oldu-
ğunu öğreniyorlar ve “rahat” bir
nefes alıyorlar... 

AKP devletinin güvenliğini sağ-
layacak Emniyet’te korku dağları sa-
rarsa, AKP’nin bakanları çelik zırhlı
araçlara binmesin de, ne yapsın?.. 

Hırsız, katil, halk düşmanı Recep
Tayyip Erdoğan koruma ordusuyla
dolaşmasın da ne yapsın... 

Korkun Halk Düşmanları,
Korkun!

BU ÜLKEDE DHKP-C VAR!

ÇALDIKLARINIZIN, ÇIRPTIK-
LARINIZIN, İŞLEDİĞİNİZ TÜM
SUÇLARIN HESABINI SORACAK
DHKP-C VAR! 

BU ÜLKEDE HALKIN ADA-
LETİ VAR! 

KORKUN!

Halktan çaldıklarınız fitil fitil bur-
nunuzdan getirilecek... 

Halka üç kuruşu çok görürken
trilyonları “çerez parası” diye gö-
türmenizin hesabı elbette sorulacak...
Halka yaptıklarınız asla unutulma-
yacak... Ülkemizi talan etmeniz, eme-
ğimizi sömürmeniz, ayakkabı kutu-
larında sakladığınız hırsızlık paraları
asla unutulmayacak... 

Zırhlı araçlarınız sizi koruyama-
yacak... Her geçen gün halka karşı
yeni silahlarla donattığınız katil po-
lisleriniz sizi koruyamayacak... 

Halkın inançlarını dahi yağma,
talanınızın, hırsızlığınızın, ahlaksız-
lığınızın malzemesi yaptınız... 

Bir Diyanet İşleri Başkanı neden
zırhlı araçlara binmek zorunda kalsın? 

Elbette korkacaksınız DHKP-
C’den. Koruma ordunuz olmadan
saraylarınızdan çıkamayacaksınız.
Saraylarınızda da rahat uyku yok
size... Halkın olduğu her yerde
DHPK-C’yi göreceksiniz. Rüyaları-
nıza girecek DHKP-C, kabusunuz
olacak... 

Amed Liseli Dev-Genç olarak bir kitap kampanyası
başlatıyoruz. Amed’in yoksul mahallelerinden birinde
Gençlik Kütüphanesi kurmayı hedefliyoruz. Halk için,
halkın faydalanabileceği, bilgiye ulaşabileceği bir kü-
tüphane kurmak mümkün mü? Bizce mümkün. Bu bir
rüya değil, sadece hayalimiz. Bu hayali sizlerle birlikte
gerçekleştirebiliriz.

Biz Liseli Dev- Genç'lilerin amaçladığı bu kütüphane
için çok sayıda kitaba ihtiyacımız var. Bu düzen
halkımıza ve gençlerimize dayattığı eğitimle; araştır-
mayan, sorgulamayan, dogmatik bir toplum oluşturmaya
çalışıyor.

Amacımız bu düzenin dayattığı eğitimin dışına çı-
kabilmek. Kuracağımız kütüphanenin buna katkısı ola-

cağına inanıyoruz.

Damlaya damlaya göl olur, gönderdiğiniz bir kitap
da bu kıraç topraklarda deryaları oluşturabilir.

Bize ulaşabileceğiniz adresler:
Kaynartepe Mahallesi 231. Sokak No: 66 Oruç

Apartmanı Kat: 2 No: 5      

BAĞLAR/DİYARBAKIR

Telefon Numarası: 0543 620 94 04 

0541 577 81 62

E mail: bediicengiz62@hotmail.com

Amed Liseli Dev-Genç
9 Haziran 2015

Amed’de Berkin Elvan Gençlik Kütüphanesi Kuruyoruz

Yürüyüş
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Haziran Ayaklanması’nın üzerinden
iki yıl geçti. 

Gelinen noktada AKP iktidarı, hiç
de sağlam zemine basmadığını gör-
müştür. Bu yönetememe krizidir. 

Yeni çıkartılan terör yasalarıyla,
polis teşkilatının iç savaşa göre hazır-
lanması ve TOMA’larla, zırhlı araçlarla,
gaz bombalarıyla donatılması bu krizin
sonucudur. 

Yapılan “yüksek korunaklı” sa-
raylar, “üst düzey” koruma önlemleri
bunun sonucudur. Halktan ve devrim-
cilerden korkusudur AKP’ye bunları
yaptıran. 

Ancak aldığı her önlem, her saldırısı
krizi daha da derinleştirmiştir. Ayaklan-
manın ruh hali Berkin Elvan cenazesinde,
Soma Katliamı’nda ve bugün sayıları
onbinleri aşan metal işçilerinin fiili,
meşru direnişinde devam etmektedir. 

Metal işçilerinin ÖLMEK VAR
DÖNMEK YOK sloganı ne kadar ör-
gütsüz olurlarsa olsunlar direnişin ta-
şıdığı devrimci potansiyeli göstermek-
tedir. Haziran ruhunu yaşatmaktadır. 

Cepheliler, Haziran Ayaklanma-
sı’nın ruhunu örgütlü olduğu bütün
mahallelerde, alanlarda sürdürdü, sür-
dürüyor. 

Kürt milliyetçilerini, reformizmi,
oportünizmi bir kenara bırakırsak bu-
rada esas olarak bu hareketlere öncülük
yapmakta, bu hareketleri daha iradi
yönlendirmekte ve yönetmekte eksik
kaldığımız açıktır. Direnişleri, ayak-
lanmaları yayacak, büyütecek, mevziler
kazanımlar elde etmeyi sağlayacak
devrimci bir önderlik hala yoktur. Hal-
kın düzene olan devrimci potansiyelini
iradi bir mücadeleye dönüştürmekte

yetersiz kalıyoruz. 
Ancak bu durum devrimci politi-

kanın doğruluğunu, Haziran Ayaklan-
ması’nda olduğu gibi kitlelerin dev-
rimci politikaları benimsediği gerçeğini
değiştirmiyor. Sorun bizim devrimci
politikaları halklarımıza götürmemiz-
dedir. 

Cephelilerin görevi milyonları ör-
gütlemek ve halk hareketlerine önderlik
etmektir. Onbinleri, yüzbinleri savaş-
tırmaktır. Savaşı büyütmezsek, oligar-
şinin krizini iradi bir şekilde derinleş-
tirmezsek, yüzyılların tecrübesiyle oli-
garşi bu süreçleri bir şekilde atlatacak
ve kendi lehine döndürmeye çalışacaktır. 

Haziran Ayaklanması ve o gün-
den bugüne yaşanan süreç bize gö-
revlerimizi hatırlatmaktadır. Bu gö-
revleri yerine getirme dinamikleri
de bizzat bu sürecin içindedir. 

Devam Eden Direnişlerde, 
Cephe’nin Savaşında,
AKP’nin Yeni Baskı
Yasalarında,
Yeni Haziranların
Dinamikleri Vardır!

AKP iktidarının 12-13 yıllık dönemi
Haziran Ayaklanması’nı yaratan ko-
şulları ortaya çıkarmıştır. 

Üç dönemdir iktidarda olan AKP,
Amerika ve Avrupa emperyalistlerinin
büyük desteğiyle iktidara getirildi.
Kürt sorununun çözümünü emperya-
listlerden bekleyen Kürt milliyetçileri
AKP’nin “can simidi” oldu. Demo-
kratikleşmeyi AB’den bekleyen ÖDP
gibi reformistler, AKP’nin AB politi-
kalarına “HAVET” diyerek AKP po-

litikalarına destek verdiler. Elbirliğiyle
faşist AKP iktidarını meşrulaştırdılar. 

AKP, bu destek ve yüzüne geçirdiği
"demokrasi" maskesiyle devrimcilere
terör estirdi. 

AKP iktidarının "ustalık dönemi"
dediği üçüncü döneminde ise oligarşi
içi rakiplerini iktidardan tasfiye etti.
Devlet, AKP’nin DEVLETİ haline
geldi. 

AKP için artık, kendine oy verme-
yen, iktidarını desteklemeyen halkın
her kesimi düşmandı. 

AKP’nin emperyalizm işbirlikçiliği,
halkı aşağılayan politikalarıyla, baskı
ve yasaklarıyla halkın öfkesini de bü-
yüttü. Yüzbinlerin, milyonların ayağa
kalkmasını görmek istemedi, yok saydı,
bir grup "marjinal" ya da "çapulcu"
dedi. 

Burjuva muhalefet ve onun etki-
sindeki reformist çevreler ise ayak-
lanmada solun, devrimcilerin öncülü-
ğünün olmadığını, ayaklanan kitlenin
örgütsüz, şiddetten uzak, barışçıl, çev-
reci vb olduğunu ispatlamaya çalıştı. 

Hemen belirtmek gerekir ki,
AKP'nin halk düşmanı politikaları tek
başına kitlelerin ayağa kalkmasını sağ-
layamazdı. Devrimcilerin, Cephe’nin
on yıllardır süren mücadele ve dire-
nişleri; kitle ayaklanmaları ve diren-
işlerinin dayandığı dinamiklerdir. 

2000'lerden beri süren büyük dire-
nişimiz ve her şeye rağmen direnme-
mizin kitlelerde yarattığı yılların biri-
kimi nitel bir dönüşüme neden oldu.
Bu ayaklanmada Cephe’nin on yıllardır
dağda, şehirde, hapishanelerde, de-
mokratik alanlarda faşizmin her türlü
saldırıları karşısında büyük kahraman-

Haziran Ayaklanması’ndan Bugüne... 
ÇÖZÜM DÜZEN PARTİLERİNDE, PARLAMENTOSUNDA DEĞİL, 
ÇÖZÜM HALKIN MÜCADELESİNDE, ÖRGÜTLENMESİNDEDİR! 
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lıklar yaratarak teslim olmayan direniş
çizgisinin etkisi büyüktür. 

Cephe'nin Bağımsız Türkiye kon-
serleri emperyalizme, işbirlikçi AKP’ye
karşı büyüyen öfkenin somut ifadesi
oldu. 

AKP'ye karşı öfkenin, meydan oku-
manın ifadesi olan 2012 1 Mayıs’ı dev-
rimci politikanın öncülüğünde gelişti. 

14 Nisan 2013’teki 550 bin kişilik
Bağımsız Türkiye Konseri, ayaklanmanın
habercisi gibiydi adeta... Yüzbinler AKP
faşizmine karşı omuz omuza vermek için
Türkiye’nin dörtbir yanından konsere aktı. 

Reformistler, halkın kendiliğinden
ayaklanmasını beklerler, kendiliğinden
ayaklanmalara övgüler düzerler. 

Devrimciler, yarattıkları geleneklerle,
ödedikleri bedellerle, yürüttükleri mü-
cadele ve direnişlerle kitlelere öncülük
ederler, kitlesel ayaklanma ve direnişlerin
dinamiklerini yaratırlar. 

Düzenin Tek
Alternatifi Biziz...
Görev, Haziran
Ayaklanması’nı
İleri Taşımaktır!

AKP, tüm kurumlarını halka karşı sa-
vaşa göre yeniden örgütleyip donatıyor.
Oligarşi kendi içinde AKP’nin alternatifini
yaratamadığı sürece, bu kriz derinleşerek
büyüyecektir. Ve AKP’nin halka karşı
faşist terörü büyütmekten başka hiçbir
politikası da yoktur. Tam da bu noktada
oligarşinin, AKP'nin tek korkusu halkın
devrimci politikalar öncülüğünde büyü-
yecek muhalefetidir. 

Saldırının ana hedefi dün olduğu gibi,
bugün de asıl olarak Cephedir, devrim-
cilerdir. 

Düzenin krizinin derinleşip büyüdüğü
koşullarda reformizmin, uzlaşmacılığın
yeri yoktur. 

İktidarının ilk yıllarından itibaren
AKP'ye destek olan, düzene adeta “can
simidi” olan, Haziran Ayaklanması’nın
karşısında yer alan Kürt milliyetçi hareketi
tasfiyecilikte ileri adımlar atmaktadır.
Kendisiyle birlikte  solu da yedeğine
alarak düzene çekmektedir. 

Bunu yaparken “sol” görünmekte,
Mahir Çayanlar’ın mirasçısı olduğunu
söylemekte, dün karşısında olduğu Ha-
ziran Ayaklanması’nı bugün sanki kendisi

yaratmışçasına savunmaktadır. 
Gerçek ortadadır. Tüm adımlar, tüm

politikalar düzeniçileşmek ve tasfiyecilik
içindir. 

Haziran'ın ruhunu seçimlerle, parla-
mentoyla eritmek istemektedirler. Se-
çimlerde barajı geçmeye büyük misyonlar
biçerek tasfiyecilikte ileri bir adım daha
atmışlardır. 

Reformizmin düzene yedekleme po-
litikaları kitlelerin pasifleşmesinde şu
veya bu şekilde etkili olmaktadır. 

Kürt milliyetçi hareketinin düzenle
uzlaşmaya hazır olması yeterli değildir.
Emperyalizm ve oligarşi için asıl sorun
Kürt halkının devrimci dinamiklerini bi-
tirmektir. HDP projesi, barajı geçme üze-
rine kurulu seçim siyaseti, buna hizmet
eden politikalardır. 

Henüz Kürt milliyetçi hareketinin ye-
değine girmeyen ÖDP ve bir kısım re-
formist sol da Haziran Ayaklanması’ndan
hiçbir ders çıkartmadığını ortaya koy-
muştur. Birleşik Haziran Hareketi adını
alan bu kesimler “iddialı” söylemler or-
taya koymasına, “sokağa çağıran” ifadeler
kullanmalarına rağmen politikasızdır.
Sivil toplumculuğu aşamamaktadırlar.
ÖDP, TKP, Halkevleri gibi reformistler
için “sokak” Nişantaşı, Beşiktaş, Kadı-
köy’den ibarettir... 

Burjuva muhalefet ve CHP, Haziran
Ayaklanması’na AKP ile olan çelişkileri
temelinde sahip çıktılar. Gerçekte Haziran
Ayaklanması’yla hiçbir ilgileri yoktur.
Haziran Ayaklanması’nın özüne karşıdırlar.
Onlar kitleleri oligarşi içi çatışmalarında
birer araç olarak görmektedirler. 

Bunların hiçbirisi Haziran Ayaklan-
ması’nı ileri taşımaz. Hepsi de halkın
öfkesini düzene yedeklemeyi hedefle-
mektedir. 

Halkın öfkesi düzeni hedeflemektedir.
Bunu geriye çekmek isteyen, düzene ye-
deklemek isteyen hiçbir politika halkın
öfkesine, taleplerine tercüman olamaz,
mücadeleyi büyütemez. 

Reformizm ve milliyetçilik ayak-
lanma karşısında ideolojik olarak
iflas ettiler. Ne düşündüler, neyi
propaganda ettilerse ayaklanan halk
tam tersini yaptı. 

Kitle tabanları ayaklanma içinde
yer alsa da ÖDP’sinden EMEP’ine,
TKP’sinden, ESP’sine, Kürt milli-
yetçi hareketine 35 saat süren ça-
tışma sonucunda Taksim’den po-
lislerin kovulup alanı yüzbinlerin
doldurduğu 1 Haziran günü ülkenin
dört bir yanında halk “Her Yer
Taksim, Her Yer Direniş” diyerek
ayaklanmışken, panik içinde Taksim
Meydanı’nın boşaltılmasını, Gezi
Parkı’nda küçük bir grup olarak
direnişin sürdürülmesini istediler. 

Daha ayaklanmanın başında
Kürt milliyetçi hareketi, ayaklan-
manın karşısında olduğunu açıkladı.
“Bu eylemle birlikte şu an bazı
ulusalcı, ırkçı ve milliyetçi kesimler
Kürt sorununu nasıl baltalayabi-
lirizin içindeler. (...) Biz Gezi Par-
kı’nda yaşananları müzakere kar-
şıtlığına çevrilmesine izin verme-
yeceğiz. Çünkü biz onlarla hareket
etmiyoruz.” (Selahattin Demirtaş) 

“Gittiğimizde ÖDP başkanı,
TKP başkanı, SDP başkanı ve diğer
solun olduğunu gördük. Çatışmanın
bitirilmesini konuşuyorlardı. Kont-
rol Alper Taş'taydı. Sürmekte olan
çatışmanın bitirilmesini konuşu-
yorlardı. 'Bu anlamsız çatışma
bitsin, biz de parka ve çevresine
yerleşelim, bunda hemfikirsek gi-
dip polislerle konuşacağız ...' de-
diler. Herkes kendi kitlesine çatış-
mayı durdurmasını söylesin diyor-
lardı.” (Yürüyüş, 23 Haziran 2013,
Sayı:370) 

KESK, DİSK, TMMOB,
TTB'nin 17 Haziran'da zoraki al-
dıkları 1 günlük iş bırakma eyle-
minde, karşılarında polis barikatını
görünce hiçbir direniş göstermeden
kitleyi dağıttılar.

HAZİRAN 
AYAKLANMASI’NDA 
REFORMİZM
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Bu noktada halkın içinde bu-
lunduğu sorunları AKP’den iba-
ret görmek, bugün düşülen temel
yanlışların başında gelmektedir.
Genel seçimlerde AKP oy kay-
betti. Şimdi bir koalisyon hü-
kümeti de kurulabilir. 

“AKP giderse, sorun biter”
diye bakmak büyük yanılgı ola-
caktır. AKP’nin güç kaybetmesi
elbette önemlidir, tartışmasızdır.
Ancak AKP'ye alternatif olarak
sunulan nedir? 

Düzen partileri mi? Düzenin
solu mu? Düzenin solu olma
yolunda ilerleyen HDP mi? Dü-
zenin meclisi, parlamentosu mu
alternatif olacaktır? 

Bunlar hiçbir sorunumuzu
çözemeyecektir. 

Bizim karşı olduğumuz sa-
dece AKP değil, bu düzenin ken-
disidir. Kriz esas olarak düzenin
kendi krizidir. Çözüm de bu dü-
zen içinde değil, devrimdedir. 

Böyle bakmamak, böyle dü-
şünmemek kitlelere devrimi de-
ğil düzeniçiliği çözüm olarak
sunmak, kitleleri pasifleştirmek-
tir. Düzene hizmet etmektir.
Açıkça devrim demeyen, kitle
hareketini düzene karşı devrim
saflarına çağırmayan tüm poli-
tikalar Haziran Ayaklanması’na,
halka zarar veren politikalardır. 

Devrimciler, düzenin krizini
derinleştirmeyi esas alırken, bu
temelde politika yürütürken bir
yanda oligarşi diğer yanda re-
formizm halkın öfkesini yatış-
tırma, düzen içine kanalize etme
temelinde politika yürütmektedir. 

Düzenle devrimin, refor-
mizmle devrimciliğin savaşı bu
temelde gelişmektedir. Düzen,
reformizm ve devrim cephesin-
den atılan her adım bu temel
içinde ele alınmalıdır. 

Hiç kimsenin kuşkusu ol-
masın, söylediğimiz şeyler ke-
hanet değildir; direnişler arta-
caktır, yeni direnişler yaşana-
caktır. Çünkü bu düzen çürüm-
üştür ve halka vereceği hiçbir
şey yoktur. Çünkü bu ülkede
biz varız; Cephe var.

Seçimlerden önce katıldığı bir televizyon
programında, HDP’li Sırrı Süreyya Önder
“çözüm süreci” için herkesle görüşebile-
ceklerini ve bu süreci MHP ile de yürü-
tebileceklerini söyledi.

“MHP ile de yürütürüz. Yeter ki ciddiyet
olsun… Kim olursa olsun, kim gelirse
gelsin bu normları kabul eden herkesle
konuşuruz.” (CNN Türk) 

Ciddiyet olursa herkesle yürütecek sü-
reci... Fakat bu yaklaşımın kendisinin ne
kadar ciddi olduğu tartışılır. Ülke gerçek-
lerinden kopuk, ayakları havada ve yaşanan
tüm tarihi gerçekleri bir yana bırakan bu
yaklaşımın kendisi ciddiyetsizdir, tutarsız-
dır... 

AKP ile değil MHP ile bile yürütürüz
demekle hiçbir şey yürümüyor... Yürüye-
bilmesi için öncelikle ülke gerçeğine bak-
manız gerekir... Kendi çelişkilerinden bir
türlü kurtulamayan, bir krizden çıkıp başka
bir krizin içine giren bir sistemin ulusal
sorunu çözebileceği beklentisi içine girmek
de, oligarşi gibi gerici, ulusal sorunu çöz-
mekten aciz bir gücün partilerinden çözüm
beklentisi içinde olmak da gerçeklerden
kopmaktır. 

İşte AKP ile süren 13 yıllık süreç orta-
dadır. AKP’den büyük umutlarla, beklenti
içindeydi Kürt milliyetçi hareket. Beklen-
tilerini, hayallerini politik belirlemelere
dönüştürüp propagandasını da yaptılar.
Hatta seçimden önceki son hamle Dol-
mabahçe Deklarasyonu’yla büyük umutlar
da pompaladılar. Ancak bunun hemen
arkası ve halen devam eden süreç “çözüm”
denilen süreçten ne kadar uzak olunduğunu
da ortaya koydu. 

AKP bunca yıllık iktidarı ve sistemin
en istikrarlı süreci içinde bu çözümü geti-
remedi... Getiremediği gibi oligarşinin ya-
pısal krizinden o da kurtulamayarak yeni
bir kriz sürecinin başlangıcında bulunuyor
şu anda. 

Böyle bir süreçte oligarşinin başka par-

tileri de çözebilir gibi bir beklenti yaratmak
Kürt halkını aldatmaktır, oyalamaya devam
etmektir. 

Çünkü ne AKP, ne MHP ve ne de CHP
gibi düzen partilerinin Kürt sorununu
çözme iradeleri ve güçleri yoktur. Emper-
yalizm ve oligarşinin düzeninde halkların
kurtuluşu, özgürlüğü için bir çözüm üreti-
lemez. Bu düzende halklar daha fazla baskı
ve daha fazla sömürülmekten başka bir
gelecekle karşılaşamazlar. Kürdistan’da
“çözüm süreci” denilen sürecin bütünü
açısından bakıldığında da, seçim öncesinde
yaşananlara ve Kobane eylemleri dönemine
ilişkin yaşananlara bakıldığında bu gerçek
çok çıplak görülecektir. 

Oligarşi her “çözüm”den bahsettiğinde
Kürt halkı daha fazla katledilmekte, daha
fazla sömürülmekte ve kölece bir yaşama
mahkum edilmektedir. Çünkü egemenin
çözümden anladığı halkaların direniş
dinamiklerinin yok edildiği ve teslim
alınarak silahsızlandırıldığı bir süreçtir. 

Bugün AKP’sinden CHP’sine tüm düzen
partilerinin ortak noktası da burasıdır: Kürt
halkının direnişinin ve savaşının bitirilerek
silahsızlandırılması ve bölgede emperyalizm
ve oligarşi için istikrarlı, rahat sömürü ya-
pacakları alanların açılması... Bunu yapmak
için ise hiçbir beklentiyi karşılayabilecek
durumda değillerdir. Ya hiçbir beklentiye
girmeden tam bir teslimiyet içine girerek
sistemle bütünleşeceksiniz ya da “çözüm
süreci” denilen süreç sürekli devam eden
ancak hiç bitmeyen bitirilemeyen bir
süreç olarak devam edecektir. 

Yani kısacası siz oligarşinin tüm partileri
ile süreci yürütmek isteyebilirsiniz. Ancak
yürütemezsiniz. Çünkü oligarşinin bunu
yapacak gücü ve iradesi yoktur. 

Bu nedenle bir kez daha diyoruz Kürt
sorununun tek çözümü vardır: Devrim...
Tek Yol Devrim demeden ve bunun için
oligarşiye karşı mücadeleyi, savaşı büyüt-
meden Kürt sorunu çözülmez, çözülemez.

Sırrı Süreyya Önder: “Çözüm Sürecini MHP ile de yürütürüz”

KÜRT SORUNUNU OLİGARŞİ
ÇÖZEMEZ, DEVRİM ÇÖZER!

Tek Yol DevrimTek Yol Devrim
Kürdistan’daKürdistan’da
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AKP'nin Ortadoğu halklarının ka-
nını nasıl akıttığına ilişkin haberler
son günlerde yine manşetlerde yerini
aldı... 

Geçen yılın ilk ayında, 19 Ocak
2014 tarihinde MİT TIR'larının Ada-
na'da durdurularak aranmasıyla ortaya
çıkan gerçekleri AKP sürekli inkar
etti ve üzerini kapatmaya çalıştı...
MİT TIR'larında Suriye'deki işbir-
likçilere taşınan silahlar vardı. AKP
daha ilk andan itibaren bu gerçeğin
üzerini kapatmak için harekete geçti...
Adana valisi yanında özel harekatçılar
dahil bir grup polisle birlikte olay
yerine giderek, çevirmeyi ve aramayı
yapan askerlere gerekirse çatışmayı
dahi göze alacaklarını belirterek olaya
müdahale etti ve TIR'ların içinde ne
olduğunun üstü örtülmeye çalışıldı.... 

Daha sonrasında ise bu konuda
arama izni veren savcının tutuklan-
masına, görev alan askerlerin ve sav-
cının casusluk suçuyla yargılanmasına
kadar vardırıldı işler. Askerlerin ve
savcının olaya ilişkin anlatımlarıyla
gerçekler daha net görülmeye başla-
dı... 

Gelinen noktada ise Cumhuriyet
Gazetesi o gün yapılan aramaya iliş-
kin fotoğraf ve video görüntülerini
ifşa ederek AKP'nin suçlarına ilişkin
belgeleri yayınladı... AKP'nin pisliği
ortalığa saçıldı. 

Böyle olmasına rağmen tartışma
devam ediyor. Suçüstü yakalanan
Erdoğan ve Davutoğlu başta olmak
üzere AKP, Cumhuriyet Gazetesi’ne
karşı saldırıya geçti... AKP klasik
faşist propaganda yöntemlerine uygun
olarak en yüksek perdeden bağırıp
tehdit ediyor. Casusluk, ihanet suç-
lamaları birbirini izliyor. 

AKP'nin Ahlakı: 
Fotoğraflı Belgeleri Bile 
Reddedebiliyor! 

Suriye'deki emperyalist saldır-

ganlık ve buradaki
işbirlikçilerin bes-
lenmesi, takviye
edilmesi konusunda
başından itibaren
Türkiye oligarşisi
başrollerden birini
oynadı hep... 

Bölgedeki IŞİD,
El Nusra gibi işbir-
likçi, islamcı örgüt-
lerle girdiği ilişkiler
ve bunun sonuçları
Suriye'ye yönelik
saldırganlığın ba-
şından bu yana hep tartışılageldi. 

TIR'larla silahların taşınması ko-
nusu bu destekte önemli bir dönüm
noktasını oluşturuyordu. AKP iktidarı
suçüstü yakalanmıştır. 

Cumhuriyet Gazetesi’nin yayın-
ladığı resimlerde ve görüntülerde ta-
şınanların silah ve mühimmat olduğu
çok açık olarak görülmektedir... Ga-
zete ayrıca taşınan silahların tam bir
dökümünü de vermektedir. 

TIR'dan çıkan silahların
dökümü şöyle: 
- 1000 Havan 
- 1000 Top Mermisi 
- 50 Bin Makineli Tüfek
Mermisi 
- 30 Bin Ağır Makineli
Tüfek Mermisi 

İşte tüm bu ağır silahlar Suriye'de
Arap, Kürt, Türkmen ve diğer tüm
halkların katledilmesi için kullanılan
silahlardır. Bu silahlar emperyalizmin
silahlarıdır. Türkiye oligarşisi, AKP
bunların gönüllü taşıyıcısı olmuştur.
Emperyalizme uşaklıkta sınır tanı-
mayan AKP açısından Suriye halkına
karşı kullanılacak olan bu silahların
taşınmasının ve halkların kanının
dökülmesinin bir sakıncası yoktur. 

Ancak yaptıkları açıkça suçtur...
Uluslararası hukuk kurallarına göre
de suçtur. Böyle olduğu içindir ki
yapılanlar gizli saklı yapılmakta, ne
kendi yasalarına, ne de uluslararası
yasalara uyma kaygısı güdülmektedir.
Bu haliyle AKP'nin yaptığı korsan-
lıktan başka bir şey değildir. AKP
kontra yöntemlere o kadar alışmıştır
ki ülke içinde yaptığı korsanlıklar,
hemen her konuda utanmazca ve
pervasızca sarf ettiği yalanlarını bu
konuda da tekrar etmeye devam et-
miştir. 

Bir gün söylediğini ertesi günü
inkar eden yalancılığıyla AKP ve
yöneticileri, cemaat ile olan kavga-
larının ürünü olan MİT TIR'ları ope-
rasyonunda da suçüstü yakalanmanın
telaşıyla daha ilk andan itibaren yalan
yoluna başvurmuş ve kontra yön-
temlerle TIR'lar konusunda işlem
yapılmasını engellemiştir. 

Savcılığın "silah taşınıyor" ge-
rekçesiyle durdurduğu TIR'lara ilişkin
işlem yapılması MİT ve valilik em-
rindeki polisler tarafından engelle-
niyor ve bizzat Erdoğan'ın devreye
girmesiyle de savcılık işlem yap-
maktan alıkonuyor. 

Sözüm ona hukuk devleti!.. Hu-
kuk, yasa hak getire... Faşizm kendi
yasalarına bile uymayan bir perva-
sızlıkla olaya müdahale ediyor. Ancak
buna rağmen o dönemde basına yan-

Suriye’ye Giden MİT TIR’larında Silah Taşındığı Resimlerle Kanıtlandı!

ORTADOĞU’DA AKAN HER DAMLA
KANDA AKP’NİN ELİ VAR!

Yürüyüş
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sıyan bir yanı olduğu için açıklama
zorunluluğu hissediyorlardı... O dö-
nemin Başbakanı olan Erdoğan ve
İçişleri Bakanı olan Efkan Ala bu
TIR'ların hükümetin bilgisi dahilinde
Suriye'deki Türkmenlere gıda yardımı
götürdüğünü açıkladılar... Olayı da
bu şekilde örtmeye çalıştılar. 

Ancak son ele geçen görüntü ve
fotoğraflar gerçeği tüm çıplaklığıyla
ortaya seriyor; gıda değil, ilaçların
altına gizlenmiş silahlar taşınmaktadır. 

Haber üzerine tekrar saldırıya ge-
çen Erdoğan ve şürekâsı bu gerçek-
lerin üzerini örtmek için çırpınmak-
tadırlar. Bir kez daha yalan ve üst
perdeden tehditlerle baskın çıkmaya
çalışıyorlar. 

Yalan uzmanı olmalarına rağmen
suçüstü yakalanmanın telaşıyla bir
söyledikleri diğerini yalanlıyor... 

İlk TIR'lar çevrildiğinde "insani
yardım, gıda" yalanlarını söylemiş
olmalarına rağmen daha sonra göz-
altına alınan askerlerin verdikleri ifa-
delerde TIR'larda silah olduğu ifade
edilmiş... MİT ise yurtdışına gönde-
rilen bir malzeme olmadığı, ülke
içinde birimler arası bir sevkiyat ol-
duğu yönünde açıklamış mahkeme-
ye... Fakat gerçekler inatçıdır!.. Sü-
rekli, döne döne AKP'nin yakasına
yapmıştır. 

Böyle olunca AKP'nin yalanlarının
tutarsızlıkları da başlamıştır. 

Erdoğan en son 12 Mayıs tarihinde
hala daha Türkmenlere insani yardım
sözünü söylerken, ay sonunda gö-
rüntülü olarak silah yollandığı ortaya
çıktı. 

29 Mayıs'ta Davutoğlu "yardım,
Özgür Suriye Ordusu ve Suriye

halkı içindi" diye bir açıklama ya-
parken ertesi gün ise bu kez "O yar-
dımlar Suriye Bayırbucak Türk-
menlerine gidiyordu" diye düzeltme
ihtiyacı duyuyor... Bu arada daha ilk
andan itibaren Türkmenler kendi-
lerine böyle bir yardım gelmediğini
açıklıyorlardı. Ki bu da yardım adı
altında AKP'nin kimi beslediğini açık
olarak ortaya koyuyordu. 

Sonuç Olarak; 
1- AKP ülke içinde ve dışında

tam bir kontra iktidardır. Tüm işlerini
buna göre yürütmektedir. 

2- Suriye ve Ortadoğu halklarına
karşı emperyalizmin gerçekleştirdiği
tüm saldırılarda bölgedeki Suudi Ara-
bistan, Katar, İsrail gibi AKP de baş-
rolü oynamaktadır. 

3- Suçüstü yakalanan AKP, ya-
landa sınır tanımayan bir tavır içine
girse de Ortadoğu halklarına karşı
işlediği suçlar belgelenmiştir. Yalanları
da AKP'yi kurtaramayacaktır. 

4- Emperyalistlerin bölge içindeki
hesaplarının piyonu durumunda olan
uşak AKP; işlediği bu suçların bel-
gelenmesi karşısında, yarın emper-
yalistlerin de kendisini yalnız bıra-
kabileceği telaşını yaşamaktadır ki
bunda haksız da değildir. Çünkü
onlar emperyalistler için yeri geldi-
ğinde "deliğe süpürülecek" pislik de-
ğerindedir. 

5- AKP ve diğer işbirlikçiler ve
emperyalistlerin; Ortadoğu'da halka
karşı işlediği suçlar her geçen gün
daha da artmaktadır. Bu suçlarından
dolayı sadece AKP iktidarını değil,
tüm emperyalistleri Lahey Divanı
değil, Ortadoğu halkları yargılaya-
caktır. Ve er yada geç halkların adaleti
karşısında diz çökmek zorunda ka-
lacaklardır. 

6- Ülkemiz topraklarını, Ortadoğu
halklarına karşı saldırı üssü olarak
kullanan AKP'den hesabı ise biz so-
racağız, halklarımız soracak. AKP
ve onun önderlerini hiçbir yalan kur-
taramayacaktır. Bugün Cumhuriyet
Gazetesi ve yazarları karşısında efelik
taslayanların, ortaya saçılan tüm pis-
liklerini devrim ile temizleyeceğiz... 

AKP'nin MİT'inin yakalattığı si-
lahların nereden gelip nereye gittiğine
dair yine Cumhuriyet Gazetesi’nde çı-
kan bir köşe yazısından aldıklarımız
bir fikir verebilir... Emperyalizmin böl-
gedeki has işbirlikçilerinin kendi ara-
larında emperyalistler adına nasıl bir
taşımacılık faaliyeti yürüttükleri ve
bölge halkının kanlarını nasıl bir uşak-
lıkla akıttıklarını göstermektedir... 

"Hatay ve Adana'daki MİT TIR'la-
rındaki silahlar bir gerçektir. Peki, bu
silahların kaynakları nedir? Türkiye
yapımı silahlar olmadığına göre, hangi
ülkelerden gelen silahlar MİT TIR'la-
rına yüklenmiştir? 

Bu konuda Genelkurmay Başkan-
lığı'na, Hava Kuvvetleri'ne ve Sivil
Havacılık Genel Müdürlüğü'ne bir dizi
sorumuz olacak! 

Kısaca "KNE" çağrı adını taşıyan
Suudi Arabistan uçakları, aylardır Ha-
tay'a inmektedir. Düzenli uçuşları ol-
mayan, yolcu getirip götürmeyen bu
uçaklar Hatay'a neden inmişlerdir? 

Suudi Arabistan'ın Tebuk kentindeki,
kısaca "OETB" adlı Prens Sultan bin
Abdülaziz Havaalanı'ndan kalkan,
çağrı adı "RSF" olan Suudi Kraliyet
Hava Kuvvetleri'nin askeri uçakları,

Ankara'nın (LTAC) adlı Esenboğa Ha-
vaalanı'na neler taşımaktadırlar? 

Katar Hava Kuvvetleri'nin iki ayrı
filosu bulunuyor. Bunlardan çağrı adı
"LHOB" olan askeri nakliye uçakları,
ABD Hava üssü olarak da kullanılan
Al Udeid Havaalanı'ndan kalkıp, ör-
neğin 2013 Haziranı'nda Türkiye'ye
30 kez geldiklerinde, neler taşımışlardı? 

Ayrıca çağrı adı "DEMA" olan
ikinci askeri filonun Türkiye uçuşları,
Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü'nün
Fransa ve Mısır'daki merkezlerince
bilindiğine göre, Türkiye'ye acaba
neler taşıdılar? Bu merkezlerde, sözde
"sivil havacılık uzmanı" olarak çalışan
çeşitli ülkelerin "bazı istihbarat örgütü
üyeleri" bu trafikleri bilmiyorlar mı? 

"OJAM" denilen, Ürdün'ün Am-
man'daki havaalanından kalkan askeri
uçaklar, Türkiye'nin hangi havaalan-
larına, ne zaman inmişler ve neler ge-
tirmişlerdir? Bu ülkelerin hiçbiri, Tür-
kiye'nin üyesi olduğu "Kuzey Atlantik
Anlaşması Örgütü'nün (NATO-KAAÖ)"
üyesi değildir. Bu nedenle, bu askeri
trafiği anlamakta zorlandık. Bir ilgili
çıkıp da bizi ve okurlarımızı aydınlatırsa
seviniriz. Tabii aydınlatabilirlerse!"
(Özgen Acar. Cumhuriyet Gazetesi,
02.06.2015) 

Emperyalizmin Taşeronu AKP 
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Faşizmin adaleti işkencecileri ko-
ruyor. Hırsızları, katilleri koruyor...
Bunun yeni bir örneği; Halkın Hukuk
Bürosu avukatlarından Engin Gö-
koğlu’na saldırıp kolunu kıran polisler
hakkında yapılan suç duyurusu dik-
kate alınmazken, işkenceye karşı di-
rendiği için Av. Engin Gökoğlu hak-
kında açılan davadır. Konuyla ilgili
Engin Gökoğlu ile yaptığımız rö-
portajı yayınlıyoruz. 

***

Yürüyüş: Öncelikle uğradığı-
nız saldırı ve hakkınızda haksız
açılan dava için geçmiş olsun
diliyoruz. Polisin saldırısı sonucu
kolunuzun kırıldığı olayı ve olayın
nasıl geliştiğini anlatır mısınız?
Siz neden olay yerindeydiniz? Ve
kolunuzu neden kırdılar?

Engin Gökoğlu: Haziran Ayak-
lanması’nın yıldönümü olan 31 Mayıs
2014’te ÇHD’li avukat arkadaşları-
mızla birlikte yapılan protesto ey-
lemlerine katılmıştık. Polis protesto
eylemlerine katılan halkımıza yine
pervasızca saldırmış çok sayıda yaralı
vardı ve gözaltılar yapılmaktaydı. 

Saldırılar daha saat 19:00’a gel-
diğinde başlamıştı. Halkın Güven-
park’ta anma ve toplantı yapmasını
engelledi. Bu sırada polis insanlara
saldırdı ve yaraladı. Bizler avukat
arkadaşlarımızla Güvenpark’ta Et-
hem Sarısülük’ün vurulduğu yerde
mum yakıp karanfillerle oturan
grubun yanındaydık. Polis bu gruba

da müdahale etmek isteyince engel
olmak istedik. Polis aralarında yaş-
lıların, engellilerin olduğu bu gruba
da saldırdı. Polisin amiri konumun-
daki kişiyle konuştuk. Bizi tanıyor-
lardı, tanıdıkları için bizi de açıkça
hedef gösterip, gözaltına almakla
tehdit ettiler. Sonrasında tartışma
devam ederken arkadan gelen bir iş-
kenceci polis kolumu ters bir şekilde
geriye doğru çevirerek kırdı. Bunu
bilinçli şekilde yaptılar. Sonra üzerime
çullanıp gözaltına almaya çalıştılar.
Görüntü ve fotoğraflardaki polisler
işkence yaparak, sürükleyerek göz-
altına aldılar. Buna izin vermeyen
büromuz avukatı Barkın Timtik’i de
gözaltına aldılar. Aynı şekilde 2
avukat arkadaşımız daha benzer iş-
kencelerle gözaltına alındı. 

Yürüyüş: Anladığımız kada-
rıyla siz saldırıya uğradığınız ve
haksız yere polis aracında tutul-
duğunuz halde, mağdur olan size
dava açıldı. Bu durumu bir avu-
kat olarak hukuki buluyor mu-
sunuz? 

Engin Gökoğlu: Saldırıya uğ-
radıktan sonra sürüklenerek Av. Bar-
kın Timtik’le birlikte bir polis aracının
içine atıldık. Aracın içine girmek is-
temedik. Araç kapıları kapatılıp içine
biber gazı sıkıldı. 2 saat bu şekilde
aracın içinde tutulduk. Araç içinde
polislerin hakaretlerine maruz kaldık.
Yaşadığımız olaylara ilişkin şikâ-
yette bulunduk. Fakat bizler hak-
kında dava açıldı. Bu yapılanların
hukukla, yasayla hiçbir ilgisi yoktur.
Faşizmde hukuk bir örtüdür. Faşizm
kendi koyduğu yasalara dahi uymaz.
Hukuk, halkı baskı altına almak, ege-
menlerin çıkarını korumak içindir. 

Bu sistemin yasalarına göre avu-
katlar, ağır cezalık bir suçüstü hali

yoksa gözaltına alınamaz. Fakat uy-
gulamada öyle midir? Hayır! Faşiz-
min hukuku olmaz, faşizmin hukuktan
anladığı baskı yasaları, işkenceler,
katliamlar ve bunları aklama meka-
nizmalarıdır. Bu dava bizi sindir-
mek, korkutmak için açıldı, hu-
kukla ve yasayla dahi hiçbir alakası
yoktur. 

Yürüyüş: Halktan bir insan
olarak açılan davayı adaletli bu-
luyor musunuz? 

Engin Gökoğlu: Elbette hayır.
Durum mevcut yasalara bile aykırıdır.
Sömürünün olduğu bir ülkede eşit-
likten, adaletten bahsetmek zaten
mümkün değildir. Sonuçta yasama,
yürütme ve yargı da halkın değil,
bir avuç egemenin çıkarı, huzuru ve
rahatı için çalışmaktadır. Yasalar zen-
ginler için çıkarılır, mahkemeler hır-
sızları, katilleri korur. Halk bu aygıtlar
aracılığıyla sindirilir. Bu durumun
onlarca örneğini son yıllarda sıkça
yaşadık. Bu ülkenin yöneticileri bile
yargı mekanizmasına güven duyma-
dıklarını açıkça söylemektedirler. O
halde biz halk olarak bu yargıya
nasıl güvenebilir, nasıl adaletli bu-
labiliriz? 

Yürüyüş: Hukuki ve adaletli
değilse bu haksız durum karşı-
sında ne yaptınız? Ne yapacak-
sınız? 

Engin Gökoğlu: Hemen olayın
ertesi günü savcılığa başvurarak,
olay günü devrede olan MOBESE
kayıtlarının ve işyeri kamera gö-
rüntülerinin muhafaza altına alın-
masını istedik. İşkence yaparak,
haksız gözaltı işlemi yapan polisler
ve amirleri hakkında suç duyuru-
sunda bulunduk. Elimizde bulunan
fotoğrafları ve tanık listemizi de

Röportaj

Av. Engin Gökoğlu: Kolumu kıran işkenceci polislere dava açılmadı, 

İŞKENCEYE DİRENDİĞİMİZ İÇİN
BİZE AÇILDI!

Yürüyüş
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savcılığa sunduk. Ancak
işlenen suç somut delil-
lerle ortadayken işken-
ceci polisler hakkında
herhangi bir dava açıl-
madı. Tam aksine biz sa-
nık durumuna getirildik.
Zaten bugün düzenin yargı
sisteminden hiç kimse ada-
let beklememektedir. Hal-
kımız mahkemeleri ada-
letin tecelli edeceği yerler
olarak değil, sürünme yer-
leri olarak görmektedir. Mesela “seni
mahkemelerde süründüreceğim”
lafı bu durumu iyi ifade eder. Bizler
bu hukuk sistemine karşı mahkeme-
lerden sokaklara her alanda mücadele
ediyoruz. Düzenin hukukunu teşhir
ediyoruz. Adaleti bu sistemin poli-
sinin, savcısının, hâkiminin yerine
getiremeyeceğini anlatıyoruz. Adalet
dönemsel çıkarılan “paketlerde” ya
da saraylarda değildir. Tipik bir alış-
kanlık var: sonuç alınamayan, işi sa-
dece mahkeme ile sınırlı tutan bir
bakış açısı. Adaletsizliği ve hukuk-
suzluğu düzenden bağımsız görme
anlayışı, “aslında adalet var ama
biz ulaşamıyoruz” anlayışı. Sürekli
duyarız; bu yargılamayı Anayasa
Mahkemesi’ne götüreceğiz, Yargı-
tay’a taşıyacağız ya da AİHM’e gi-
deceğiz. Biz bunların hiçbirini adalet
mekanizmaları olarak görmüyoruz.
Elbette haklar ve özgürlükler bize
bu düzenin bahşettiği şeyler değil,
bu yüzden haklarımızı sonuna kadar
kullanıyoruz. Her türlü olanağı kul-
lanarak hukuki başvurular yapıyoruz
ancak bunlara özel bir önem atfet-
miyoruz. Biz her zaman halkın di-
renme, meşru savunma ve adalet
hakkından yanayız. Biz de bu hak-
larımızı her zaman kullanacağız. 

Yürüyüş: Siz, size yapılan
muameleyi adalet, hak, hukuk
bağlamında nasıl yorumluyor-
sunuz? 

Engin Gökoğlu: Bizimle bir-
likte, haklarında dava açılan 87 kişi
de, haklarında dava açılmayan bin-
lerce kişi de kazanılmış ve anayasaya
da yazdırdıkları haklarını kullanmış-

lardır. Ancak kitlesel işkenceye ve
haklarının gasp edilmesi muamelesine
maruz kalmışlardır. Toplumsal ada-
letsizlik işte budur. Bu durum aslında
halkımıza her gün uygulanan devlet
terörü ve şiddetinden bağımsız de-
ğildir. Devlet bu işkence ve hak gasp-
larına belki yasal, hukuksal bir kılıf
bulabilir ama biz halk olarak bunu
asla meşru ve adil olarak kabul ede-
meyiz. 16-17 yaşında kardeşlerimizin
sokak ortasında dövülerek, işkence
yapılarak, kurşunlanarak katledilme-
sinin neresi adil, meşru ve haklıdır.
Bizler ezilenlerin adaletini ve yasa-
larını tanıyoruz, kabul ediyoruz. Çün-
kü gerçek adalet, halkın adaletidir. 

Yürüyüş: Siz bir avukatsınız.
Hak savunucususunuz. Aynı ada-
letsizliklerle karşılaşan halkımıza
bu durumlar karşısında ne yap-
malarını önerirsiniz? Bunun hu-
kuki ve meşru dayanakları ne-
lerdir?

Engin Gökoğlu: Öncelikle hal-
kımızdan hiç kimseye düzenin mah-
kemelerini gerçek bir alternatif, bir
çözüm mercii olarak önermiyorum.
Çünkü düzenin mahkemeleri yok-
sulları değil, mülk sahiplerini koruyor.
Çok basit hakları alabilmek için
açılan davalar senelerce sürmektedir.
Ancak bu demek değildir ki kaza-
nılmış hak ve özgürlüklerimizi dü-
zenin insafına terk edelim. Mahke-
meler de bizim için bir mücadele
mevziisidir. Fakat halkımız tüm so-
runlarını ancak kendisi çözebilir.
Halk meclisleri, halk mahkemeleri
bunun uygulama alanları olabilir.
Örneğin tarihimizden Alevi Halk

Mahkemeleri bu konuda
ileri bir örnektir. Halkımız
burjuvazinin, faşizmin ya-
salarıyla asla sınırlı de-
ğillerdir. Bizi bu alana
asla hapsedemezler. Biz
insanlığın, halkın yasala-
rıyla hareket etmeliyiz,
onurumuza sahip çıkma-
lıyız. Bir yerde baskı varsa
orada direnme de olma-
lıdır. Şiddet varsa meşru
savunmada olmalıdır. 

Yürüyüş: Hakkınızda açılan
dava hangi suçlamayla açılmış,
neden? Biraz iddianameyi de-
ğerlendirir misiniz? Sonuç olarak
ne olacağını düşünüyorsunuz? 

Engin Gökoğlu: İddianamede
polise direnme, 2911 sayılı yasaya
muhalefet suçlamaları yöneltiliyor...
İddianame 87 kişiye ceza vermek
amacıyla açılmış durumda. Hukuksal
hiçbir dayanağı yok tamamen yavuz
hırsız mantığıyla suç bastırma dü-
şüncesiyle hazırlanan bir polis fez-
lekesi. Sonuç her halükarda lehimize
olacaktır. Düzenin hukuk sistemini
yargılama fırsatımız olacaktır. Onları
bir kez daha mahkûm edeceğiz. 

Yürüyüş: Yürüyüş Dergisi ola-
rak uğradığınız saldırının her
boyutuyla teşhir edilmesinin
önemli olduğuna inanıyoruz. Son
olarak sizin eklemek istediğiniz
başka bir şey var mı?

Engin Gökoğlu: Bitirirken ben
size de geçmiş olsun diyorum... Geç-
tiğimiz hafta siz yeni bir saldırıya
uğradınız ve kapılarınız, duvarlarınız
kırıldı... İşkencelerden geçirildiniz
ve tutuklanan çalışanlarınız oldu.
Derginize yapılan her türlü baskı ve
teröre rağmen sesimize ses kattığınız
için sizlere ve tüm çalışanlarınıza
teşekkür ediyorum. 

Duruşmanın yapılacağı 2 Ekim
2015 günü Ankara 40. Asliye Ceza
Mahkemesi’nde saat 09.00’da görü-
lecek duruşmamıza tüm halkımızı
bekliyoruz. 

Teşekkür ederim… Kolay gelsin... 

14 Haziran
2015

Yürüyüş

Sayı: 473

335DEMOKRATİK MEVZİLERİMİZDE DİRENECEĞİZ!..



Halk Meclisleri halkın öz örgüt-
lenmeleridir. Faşizmin halkı aç, yok-
sul, ekmeğe ve adalete muhtaç bı-
raktığı yerde halkın kendi öz savunma
gücüdür. 

Düzen halkın hiçbir sorununa çö-
züm olmamakta, halkın yoksulluğunu
dahi kendi çıkarları için kullanmak-
tadır. Örneğin AKP iktidarı “yardım”
adı altında, 13 yıllık iktidarı boyunca
halkı kendilerine bağlamışlardır. Oysa
halkı aç bırakan, dilenci konumuna
düşüren kendileridir. Yardım diye
verdikleri paralar zaten halktan kesilen
vergilerdir. Yani halkın kendi para-
sıdır. 

Bir yanda milyarlarca liralık sa-
raylar yapıp, milyon dolarlık uçak-
larla, en pahalı arabalarla gezen Tay-
yip Erdoğan ve şürekâsı dururken,
açlıktan soğuktan bebeklerin öldüğü
bir ülkedir Türkiye. İşsizliğin ve
buna bağlı olarak açlığın ve yok-
sulluğun çığ gibi büyüdüğü bir ül-
kedir Türkiye. Asgari ücretin, emek-
li maaşlarının açlık sınırının çok
çok altında olduğu bir ülkedir Tür-
kiye. Ülkemizde açlık ve yoksulluk
öylesine katmerlenmiştir ki, 7 Ha-
ziran seçimleri öncesi tüm düzen
partilerinin seçim vaatlerinin ba-
şında ekonomik yardımlar gelmek-
tedir. Asgari ücretin arttırılmasından,
emeklilere bayramdan bayrama
çifte maaşa, gençlere cep harçlığı-
na… 

Seçimler bitti. Haydi vaatlerinizi
yerine getirin... Getiremezler... Dü-
zen partileri seçimden seçime ha-
tırladıkları halkı, aldatmak için hal-
kın yoksulluğunu kullanmaktadırlar.
Ki yoksulluğun sebebi tek başına

AKP değildir. Emperyalizme
bağımlı olmanın doğal sonucu-
dur. Tam bağımsızlık elde edil-

meden de düzen partilerinin ülkede
bir refah ortamı yaratması mümkün
değildir. 

Daha seçimler bitmeden erken
seçim tartışması başlamıştır... Seçim
sonuçları olgarşinin krizini daha da
büyütecek. 

Çözüm faşizmin meclisinde değil,
Halk Meclisleri’ndedir. 

Halkımıza düzen partilerinin değil,
devrimcilerin alternatif olduğunu
göstermeliyiz... Meclisler bunun ara-
cıdır. Bunun için Meclisler bulun-
dukları mahallelerde mahalleye hakim
olmalı. Her sokakta hangi ailenin
hangi koşullarda yaşadığını bilmelidir.
Bunun için komiteler kurmalı, yar-
dıma muhtaç aileler tespit edilmeli,
hiçbir insanımızın aç yatmasına mü-
saade edilmemelidir. Hasta olan in-
sanlar tespit edilmeli, ilaç alamayan
ailelere yardım edilmelidir. Her halk
meclisi üyesi bu komitenin doğal bir
üyesi olmakla beraber bu işle özel
olarak ilgilenecek bir komite halk

meclislerinde bulunmalıdır. Ülke-
mizde elli milyondan fazla insanın
yoksul, on milyon fazla insanın açlık
sınırının altında yaşadığı bizzat dev-
letin resmi kurumlarınca itiraf edil-
mektedir. 

Yardım edilebilmesi için de yar-
dım toplayacak komiteler kurulma-
lıdır. Halkımız “komşum açken tok
yatmam” diyen kültüre sahiptir. Ko-
miteler halka gitmeli, her kapıyı çal-
malı, her kapının ardında yeni bir
insana ulaşmalı, yardım kampanyaları
başlatmalı ve toplanan yardımları
ihtiyaç sahiplerine ulaştırmalıdır. 

Halk meclislerinin temel görevi;
halka yardım etmekle beraber halkı
aydınlatmaktır. Yoksulluğun neden-
lerini, sorumlularını göstermektir. Aç
olana balık vermek değil, balık tut-
mayı öğretmek, çözümün bu adaletsiz
düzene karşı meclislerde örgütlemek
olduğunu göstermektir. İnsanlar so-
runlarının çözümünün meclislerde
olduğunu, kendi sorunlarını ancak
kendilerinin çözebileceğini yaşayarak
görmelidir. Halk Meclisleri’nde halk
kendi gücünü yaşamalıdır. 

Bizim Mahalleden

Halkımız; Alışverişinizi
Tekellerin AVM’lerinden Değil,

Halk Marketlerden  Yapın!

Açlığın Yoksulluğun Sorumlusu Düzendir

Halk Meclislerini
En Yoksullara Giderek,

Halkın Umudu
Haline Getirmeliyiz

Tüm Anadolu’daki halkımız! Halk
Market’le hayallerimizi gerçekleşti-
riyor, yarının halk iktidarını bugünden
yaşatıyoruz.

Halk marketimiz giderek gelişiyor.
Şimdi sıra yöresel ürünler reyonuna
geldi. Yöresel ürünleri üreticiden doğ-
rudan satın alıp tüketiciyle buluştu-
ruyoruz. Kendi yörenizdeki sağlıklı,
kaliteli ürünleri bize ulaştırın, halkı-
mıza kaliteli, sağlıklı ve ucuz gıdalar
sunalım.

Kadınlar! Evde yaptığınız tüm
ürünleri halk markete getirip satabi-

lirsiniz. Orası sizin de marketiniz. 

Reçel, salça, erişte, biber kurusu,
patlıcan kurusu, mantı, ekmek, yoğurt,
örgü vb. tüm el yapımı ürünleriniz
için halk markette yerimiz var!

AYRINTILI BİLGİ İÇİN:

TEL: 0538 683 92 68

E-MAİL:
armutluhalkmarket@gmail.com

ADRES: Baltalimanı Mahallesi
Kırlangıç Sokak No 2-1 Sarıyer

İstanbul

Halk Markette Yöresel Ürünler Reyonu
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TAYAD’ın asıl görevlerinden bi-
ridir aile ziyaretleri. Çünkü TA-
YAD’ın varoluş nedenlerindendir şe-
hit ve tutsak aileleri arasında daya-
nışma ve birlikteliği sağlamak. Bu ne-
denle her TAYAD’lı asıl işinin şehit
ve tutsak ailelerini bir çatı altında top-
lamak olduğunu bilmelidir. Nasıl ki
günlük yapacağımız işlerimizi hiç
aklımızdan çıkarmadan zamanında ve
sistemli yapıyorsak şehit ve tutsak ai-
lelerini ziyaret etmeyi de belirli bir sis-
tem içinde yaptığımız işlerimiz ara-
sına koymayı başarmak zorundayız. 

Elbette tek işimiz aile ziyaretleri
değil. Bunun yanında haftalık düzenli
yaptığımız faaliyetlerimiz de var.
Dergi dağıtımından, bildiri dağıtı-
mına, basın açıklamasına kadar pek
çok işimiz var. Sorumluluğunu taşı-
dığımız bir evimiz, çocuklarımız var.
Bundan sonra da olacaktır. Aile zi-
yaretlerine gitmek için bu işlerimizin
bitmesini, sorumluluklarımızın azal-
masını bekleyemeyiz. 

Bizler şehitlerimizin ve tutsakla-
rımızın bize güvenerek bıraktıkları
mücadelenin bu işlerini de yapacak,
onların bize emanet ettikleri aileleri-

ne de sahip çıkacağız. 

Şehit ve tutsak ailelerimizi ziya-
ret etmek bu nedenle önemlidir. Şe-
hit ve tutsak ailelerimize sahip çıkmak
moral değerlerimizdendir. 

Şehitlerimiz kanlarını, canlarını
koşulsuz olarak mücadeleye sundular.
Aileleri bizlere emanettir. Onların
emanetini sahiplenmek TAYAD’lıla-
rın görevidir. Bizler de şehit ve tutsak
ailesiyiz ve o ailelerin yaşadıklarını en
iyi bizler anlarız. 

Acımızı da üzüntümüzü de pay-
laşarak azaltabiliriz. Şehit ve tutsak ai-
lelerimizin zor günlerinde sevinçle-
rinde yanlarında olmak, onlara bu dü-
zen karşısında yalnız ve çaresiz ol-
madıklarını göstermek bizlerin gör-
evidir. 

Şehit ve tutsak ailelerini sahip-
lenmek bizim manevi yanımızı de-
ğerlerimizi de büyütecektir. Şehit ve
tutsaklarımızın emanetini korumak
bizi güçlendiren bir duygudur. 

Biz onlara sahip çıktıkça moral de-
ğerlerimizi büyütürüz. İnancımızı
büyütürüz. Değerlerimizi büyütü-
rüz.. 

Aileleri Ziyaret Etmek
Bir Kitle Çalışması
Faaliyetidir

Bir alan çalışması örgütlenme
üzerinde şekillenir. Yaptığımız her faa-
liyet örgütlenmeye hizmet etmelidir.
Karşımızda çocuklarımızı tutsak eden,
katleden örgütlü bir devlet gücü var.
Bu gücü yenmek için bizlerin de ör-
gütlü olması şarttır. Örgütlenmek kit-
lelere gitmek demektir aynı zamanda.
Kitle çalışması demek, büyümek de-
mektir. 

Neden büyümek isteriz... Şehitle-
rimizin hesabını sormak için, hakla-
rımızı almak için, devrimi büyüt-
mek için.... 

İşte bu nedenlerden dolayı kitle ça-
lışması yapmak zorundayız. 

Bu nedenle şehit ve tutsak ailele-
rine düzenli ve kararlı bir şekilde git-
mek zorundayız. 

-Aile ziyaretlerini nasıl yapmalı-
yız? 

Kitle çalışmasında esas olan sü-
rekliliğimizin olmasıdır. Çalışmamı-
zı düzenli ve sürekli bir biçimde ya-

pabilirsek sonuç alabiliriz. Düzen-
li ve ısrarlı çalışırsak gittiğimiz
her aileyi yanımıza katabiliriz. Bu
nedenle her TAYAD’lının ilgilendiği
aileler belirli olmalıdır. 

Yüzlerce şehit ve tutsak ailemiz
var. TAYAD’lılar bu ailelerle dü-
zenli ilgilenmek görüşmek zorun-
dadırlar. Bu nedenle aramızda iş bö-
lümü yaparak şehit ve tutsak aile-
lerini paylaşmalı ve her hafta kaç ai-
leyi ziyaret edileceği belirlenmeli-
dir. 

Yani ilk adım kimin hangi aile
ile ilgileneceğinin belirlenmesidir. 

Bu belirlendikten sonra kendi-
mize aile ziyaretlerine dair bir prog-
ram çıkarmalıyız. 

Yani hangi gün kime gideceği-
mizi belirlemeliyiz. Ve belirlediği-
miz günde aileyi ziyaret etmeliyiz. 

TAYAD’lı Aileler

TÜM ŞEHİT VE TUTSAK AİLELERİMİZİ
ÖRGÜTLEMELİYİZ…

TAYAD'lı aileler 8 Haziran'da evla-
dı olan Zeynep Erduğrul için Bakırköy
Kadın Hapishanesi’nin önünde eylem
yapıtı. Eyleme 18 kişi katıldı. 

Açıklamanın bitiminde oradan Şiş-
li-Mecidiyeköy AKP önüne geçildi.
AKP önünde yapılan açıklamada; “AKP
ülkesin bağımsızlığı için, adalet için mü-

cadele eden herkesi tutukladığı yetmezmiş gibi hapishanede de saldırılarına de-
vam ediyor. Tutsakları düşünce ve inançlarından vazgeçirmek için her türlü iş-
kenceye başvuruyor. Evlatlarımıza tecrit içinde tecrit yaşatıyor. Hapsettiği dört
duvar arasında 24 saat kamerayla izleyerek, mektup-hücre-görüş cezaları vere-
rek, avukat görüşme yerlerini cam fanuslara çevirerek sürgün sevklerle ve daha
birçok hak ihlaliyle tecritte de işkenceye devam ediyor. Ama sadece evlatları-
mızı değil evladımız olan Zeynep Erduğrul Bakır’ın üç buçuk yaşındaki otizm
hastası Poyraz Ali’de bu tecrit işkencesini yaşıyor." denildi.

Zeynep Erduğrul Bakır ve Oğlu
Poyraz Ali Serbest Bırakılsın!

14 Haziran
2015

Yürüyüş
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Gittiğimiz aileyi tanımak için ka-
famızda sorularımız olmalı. Nereliler,
ne iş yapıyorlar, kaç kişiler? 

Nasıl bir yaşamları var, ne tür so-
runlar yaşıyorlar… gibi sorularla aileyi
tanımaya çalışmalıyız. Tabi ziyareti-
mizi sorulara boğmamalıyız. Ailenin
de bizi tanımasına yönelik sohbetleri-
miz olmalı. 

Ziyaret ettiğimiz ailelere dair he-
deflerimiz olmalıdır. Bu hedeflerimi-
zi aileyi tanıdıkça adım adım belirle-
meliyiz. Örnegin ilk gittiğimiz aile için
birinci hedef onları tanımaktır. İkinci
gidişimizin hedefi aile ile ortak bir şey
yapmaktır... Bu hedeflerimizi bir ön-
ceki ziyaretimizin sonucuna göre ger-
çekçi bir şekilde belirlemeliyiz. Ama
şunu unutmamalıyız, en nihai hedefi-
miz gittiğimiz ailemizi de mücadele-
ye katmak, onları kadrolaştırmaktır. Ai-
leyi ve onların çevresini örgütlü hale
getirmektir. Bu amacımızı unutmadan
adım adım hedeflerimizi belirlemeli-
yiz. 

İlişkilerde Nelere Dikkat
Etmek Gerekir?

-Gittiğimiz aileye karşı saygılı ol-
malıyız. Üslubumuzdan hareketleri-
mize kadar her şeyimize dikkat etme-
liyiz. 

“Bende şehit-tutsak yakınıyım siz-
de, ben nasıl çocuğuma sahip çıkıyor
onun düşüncelerine saygı duyuyor-
sam sen de duyacaksın” dememeliyiz.
Biz sabırla üslubumuza dikkat ederek
aileyi ikna etmeye çalışmalıyız. Ve
şuna inanmalıyız, sabırlı ve düzenli zi-
yaretlerimizle, onlara anlattıklarımız-
la aileleri değiştirebiliriz. 

Israrla ve sabırla devrimciliğin
meşruluğunu ve haklılığını anlatarak,
nasıl bir düzende yaşadığımızı, bu
düzenin bizleri nasıl esir aldığını ken-
di yaşamlarımızdan canlı canlı anla-
tırsak aileler ikna olacaktır. 

-Aileye bir söz vermişsek bu sözü
tutmalıyız. Yapamayacağımız sözler
vermemeliyiz. 

-Ailelerin sorunlarına çözüm bul-
maya çalışmalıyız. Ancak dayanışma
örgütleyerek sorunları çözebiliriz. 

Sonuç Olarak; 
Bizim ülkemizde devrimci müca-

dele güçlüdür. Mücadele geleneği
güçlüdür. Dolayısıyla şehitlik ve tut-
saklık da kaçınılmaz olarak yaşanacak
bedellerdir. Bunlar pahasına yürürüz.
Şehit ve tutsak aileleri de güçlü bir
mevzidir. Bu alanı örgütlü bir güce
dönüştürmeliyiz. 

Bunun için düzenli, sürekli aile zi-
yaretleri yapmalıyız. Düzenli aile zi-
yareti yapmayan, ilgilendiği aileler ol-
mayan bir TAYAD’lı görevini yerine
getirmiyor demektir. 

Şu andan itibaren her TAYAD’lıya
düşen görev ilgileneceği aileleri be-
lirlemek ve iki eli kanda da olsa bu ai-
leleri ile düzenli olarak ilgilenip onları
örgütlemektir. 

AKP faşizmi Bakırköy Hapisha-
nesi’nde bulunan devrimci kadın tut-
saklara yönelik katliam saldırısı plan-
lıyor. Devrimci tutsakların Silivri’ye
götürülüp tecrite alınması söz konu-
su. Devrimci tutsaklar, direniş açık-
laması yaptılar. TAYAD’lı aileler ha-
pishane önünde oturma eylemindeler.

AKP’nin yeni bir 19 Aralık katli-
am saldırısı planları yaptığı Bakırköy
Kadın Hapishanesi’ndeki devrimci
kadın tutsaklar için Okmeydanı’nda
sahiplenme çalışmaları başladı.  2
Haziran’da Bakırköy Hapishanesi
önünde direnişte olan TAYAD’lı ai-
lelere ziyaret gerçekleştirildi. Ok-
meydanı Halk Cephesinin düzenledi-
ği destek ziyaretine 4 kişi katıldı. Zi-

yarete gelenlere TAYAD’lı ai-
leler tarafından bilgi verildi.
Genel saldırı ile ilgili sohbet edi-
lerek direnişin nasıl güçlendiri-
leceği üzerine konuşuldu.

4 Haziran günü Okmeydanı
Kuzey Sokak’ta Bakırköy Ha-
pishanesi önünde direnişte olan

TAYAD’lı aileler ve asıl olarak saldırı
tehdidi altındaki devrimci tutsakların
anlatıldığı kapı çalışması yapıldı.
Yaklaşık 30 kapı çalınarak el ilanla-
rıyla halka bilgi verildi ve direnişi sa-
hiplenme çağrısı yapıldı. Saat 19.30’da
başlayan çalışma 21.00’de sona erdi. 

Okmeydanı’nda Halk Cepheliler
5 Haziran’da Kuzey Sokak’ta kapı ça-
lışması yaparak halka bildiri dağıttı.
Bu çalışma esnasında halkla uzun
sohbetler edildi. 19 Aralık’ı görmüş in-
sanlar, yeniden o günleri yaşadı-
lar.Halkın devrimci tutsaklara ilgisi yo-
ğundu. Çalışma 1,5 saat sürdü. 35 kapı
çalınarak yapılan çalışma sonucunda,
hapishane önünde nöbete ve ziyarete

gideceğini söyleyen aileler oldu.

6 Haziran’da ise Mahmut Şevket
Paşa bölgesinde 4 evin kapısı çalına-
rak Bakırköy Hapishanesi ile ilgili son
durumlar anlatıldı. Uzun uzun yapılan
sohbetler ve bilgilendirme çalışması
yaklaşık 1 saat sürdü. Aynı gün, Ba-
kırköy Hapishanesi’ndeki saldırı teh-
didi ve süren direnişle ilgili mahalle-
nin 5 ayrı bölgesine ozalitler yapıştı-
rıldı.

6 Haziran’da ise, Armutlu Halk
Cephesi Bakırköy Hapishanesi’nin
önündeki TAYAD’lı ailelere desteğe
gittiler. Armutlu’dan katılan 10 kişi,
TAYAD’lı aileler ile sohbet etti. Soh-
bette Bakırköy Hapishanesi’ne katil-
ler tarafından neler yapılmak istendi-
ği özgür tutsaklara sahip çıkmak ge-
rektiği, her zaman özgür tutsakların
yanında olacakları ve katliama izin
vermeyecekleri konuşuldu. Armutlu
Liseli Dev-Genç de 9 Haziran'da yap-
tığı bir açıklama ile sahiplenme çağ-
rısı yaptı. 

Tutsaklarımız, Onurumuzdur!
Yeni Bir Katliama İzin Vermeyeceğiz!

Yürüyüş
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ANTALYA: Dev-Genç'liler Tut-
sak Liseli ve Üniversiteli Dev-Genç'li-
lerin serbest bırakılması için 2 Hazi-
ran'da Attalos Meydanı’nda eylem
yaptılar. Eylemde “Tutsak Dev-
Genç'liler Serbest Bırakılsın” pankartı
açtılar. Eylemde aynı içerikte slo-
ganlar atıldı.  

2-3-5 Haziran'da ise Liseli Dev-
Genç'liler tutsak liseli ve üniversite-
li Dev-Genç'lilerin serbest bırakılması
için Kapalıyol’da ve Kışlahan Mey-
danı’nda imza masası açtılar. Halkın
sahiplenmesi yoğundu. Halkın sa-
hiplenmesinden rahatsız olan katil po-
lis Liseli Dev-Genç'lileri taciz et-
meye çalıştı. Katil polis halka teşhir
edildi. 

Çalışmalarda 20 Yürüyüş dergisi
halka ulaştırıldı. Tutsak Dev-Genç'li-
lere özgürlük için 70 imza toplandı.
Çekilen ajitasyonlarda “İçerideki yol-
daşlarımızın sesi olmaya devam ede-
ceğiz. Halkımız, Dev-Genç'liler bu ül-
kenin onurlu evlatlarıdır. Dev-Genç'li-
ler Berkin için adalet istedikleri için
tutsak düştüler evlatlarımızı sahiple-
nelim” diyerek halkı devrimci tut-
sakları sahiplenmeye çağırdı.

Antalya Akdeniz Üniversitesi
öğrencisi tutsak Dev-Genç'li Okan

Özer için Akdeniz Üniversitesi Olbia
köprüsüne Dev-Genç'liler 3 Haziran
günü öğlen  “Okan Özer Serbest Bı-
rakılsın / Dev-Genç” yazılı pankart
astı. Pankartı asar asmaz işkenceci ka-
til polisler işbirlikçi ÖGB'yi Dev-
Genç'lilere saldırması için yönlendirdi.
İşbirlikçi ÖGB'ler ve katil polisler et-
rafa konuşlanınca bazı devrimci ku-
rumlar Dev-Genç'lileri sahiplendi.
Katil polisler ve işbirlikçi ÖGB Dev-
Genç'lilerin iradesiyle geri çekildi. Ka-
til polisler ve işbirlikçi ÖGB öğren-
cilere teşhir edildi. Dev-Genç'liler
bir buçuk saat sonra eylemi iradi
olarak bitirdi.

ADANA: İnönü Parkı’nda Tutsak
Dev-Genç'liler için 31 Mayıs'ta eylem
yapıldı. Eylemde okunan açıklamada:
"AKP faşizmi 16-17 yaşlarındaki ço-
cukları tutukluyor. Berkin için adalet
isteyen, bilimsel, parasız eğitim iste-
yen gençlere işkenceler yapıyor, ha-
pishanelerde tecritte tutuyor. Katilleri,
devlet yeni katliamlar yaparak saklı-
yor. 

Bizler Dev-Genç'liler olarak yatıp
kalkıp Berkin için adalet demeye
devam edeceğiz. Tutsak Dev-Genç’li-
leri Zulmün Hücrelerinden Alaca-
ğız!” denildi. Daha sonra atılan slo-

ganların ardından eylem bitirildi. 

Çukurova Üniversitesi’nde 2 Ha-
ziran'da ise Tutsak Dev-Genç’liler için
bildiri dağıtımı ve okul ve çevresine
yazılama ve afiş çalışması yapıldı.

ANKARA: Dev-Genç’liler 2
Haziran'da Yüksel Caddesi'ne masa
açtılar. Dev-Genç, Yürüyüş ve Tavır
dergilerinin bulunduğu masada ayrı-
ca Tutsak Dev-Genç’lilerin serbest bı-
rakılması için imza toplandı. 14 im-
zanın toplanıldığı, 5 Dev-Genç ve 3
Yürüyüş dergisinin verildiği masa 2
saat açık kaldı. Ankara Dev-Genç,
aynı gün bir kez daha tutsak Dev-
Genç’lilerin serbest bırakılması için
açıklama yaptı. “Tutsak Dev-Genç’li-
ler Serbest Bırakılsın” sloganı atıla-
rak yapılan basın açıklamasında: “31
Mart Çağlayan eyleminden sonra ka-
til AKP devrimcilere saldırmaya de-
vam ediyor. AKP bu saldırılarıyla hal-
kı ve devrimcileri teslim alamaz”
denildi.

Dev-Genç Masa: 9 Haziran’da,
Ankara YükselCaddesi’nde Dev-
Genç'liler masa açtı. Masa 17.00'dan
19.00'a kadar açık durdu. 2 saat açık
kalan masada Yürüyüş, Tavır ve Dev-
Genç dergisinin tanıtımı yapıldı.

Tutsak Dev-Genç’lilerle
Dayanışmamızı Engelleyemeyeceksiniz!

Antalya
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Pikniklerimizle Dayanışmayı,
Paylaşımı Büyütüyor

Birbirimizden Öğreniyoruz
İSTANBUL: Gazi Mahallesi Liseli Dev-Genç'liler 31

Mayıs'ta piknikte buluştu. Gazi barajında bir araya gelen
liseliler, mahallede, Tutsak Liseli Dev-Genç'liler için açı-
lan çadır hakkında konuştular. Sahiplenmenin önemini ve
tutsak Dev-Genç'lileri zulmün elinden nasıl almak gerek-
tiği konusunda liselilerden fikirler alındı. Çeşitli mahalle-
lerden gelen liselilerle çadırın programı çıkartıldı, hangi gün
çadırda kimler nöbet tutacak gibi konular kolektif bir şe-
kilde örgütlendi. Daha sonra liselilerin ortak hazırladığı yi-
yecekler yenildi. Yemek bittikten sonra Tutsak Liseli
Dev-Genç'lilere mektuplar yazıldı. Hep birlikte “Vampir ile
Köylü” oyunu oynandı. Son olarak söylenen marşlarla pik-
nik sonlandırıldı. Yapılan pikniğe 35 liseli katıldı.

AMED: Liseli Dev-Genç eğitim yılının sonunda li-
seliler arasında dayanışma amaçlı piknik düzenledi. 1 Ha-
ziran’da Dicle Üniversitesi piknik alanında bir araya ge-
len Liseli Dev-Genç’liler beraber kahvaltı yaptıktan son-
ra liseliler ve sınav sistemi üzerine sohbetler edildi. Ar-
dından voleybol maçı yapıldı.  Oynanan oyunların so-
nunda birinci olan liselilere "Mahir Hüseyin Ulaş Kur-
tuluşa Kadar Savaş" kitabı hediye edildi. Liseli Dev- Genç
korosunun söylediği türkülerle halay çekildi. Müzik din-
letisinin ardından hep beraber yemekler hazırlanıp yenildi.
Liselilerin neden örgütlenmesi gerektiği üzerine konu-
şuldu. AKP’nin Liseli Dev-Genç’ liler üzerindeki baskısı
ve tutuklanan liselilerin AKP'yi ve düzeni nasıl korkut-
tuğu anlatılarak daha fazla emek harcayarak, liselilerin
mücadelesinin yükseltilmesi gerektiği anlatıldı. Liseli Dev-
Genç‘liler Tutsak Dev-Genç’lilere mektup yazdılar. 12
kişinin katıldığı piknik daha sonra sona erdi.

MERSİN: Liseli Dev-Genç'liler tarafından 31 Ma-
yıs'ta yozlaşmaya karşı dayanışmayı büyütmek amaçlı
68'ler Ormanı’nda piknik düzenlendi. Saat 10'da başla-
yan piknik saat 16.00'a kadar sürdü, coşkulu geçen pik-
nikte Tutsak Dev-Genç'liler için etraftaki insanlardan im-
zalar toplandı. Grup Yorum ‘un Adana'da yapacağı kon-
serin duyurusu yapılıp pullamaları yapıştırıldı, yemek-
ler yendi, türküler söylenip halaylar çekildi.

Okmeydanı Liseli Dev-Genç'liler 4 ve 6 Haziran ta-
rihlerinde, liselilerle, "aile ve mücadele" konusunda ça-
lışma aldılar. Konuyla ilgili yazıların okunduğu ve tartı-
şıldığı çalışmada, Liseli Dev-Genç'lilerin aileleriyle ya-
şadıkları sorunlar konuşuldu. Ailelerin de örgütlenmesi ge-
reken milyonlarca halktan birileri olduğu anlatıldı. Dev-
rimcilik konularında kararlılık ve aileyi mücadeleye se-
ferber etmek üzerinde duruldu. Kararlılık adına kestirip
atmanın yanlış olduğu ve bunun kolaycılık olduğu anla-
tıldı. 8 Haziran da ise 5 liselinin katıldığı bir çalışma alın-
dı. "Meşruluk Bilinci ve Devrimcilik" konusu işlendi. Ya-
pılan çalışmada meşruluğun tarihsel nedenleri üzerine ko-
nuşularak güncel örneklerle düzenin gayrı-meşruluğu ve
devrimciliğin meşruluğu somutlandı. Son olarak Liseli-
Dev-Genç'liler, devrimcilik neden meşrudur sorusuna ce-
vaplar ürettiler. Ayrıca ‘Adalet Kampanyası’ üzerine ko-
nuşuldu.

10 Haziran tarihinde, bir araya gelen Okmeydanı Li-

seli Dev-Genç'liler, Hint Sineması’ndan ‘Yaşasın Devrim’
adlı filmi izlediler. Filmde anlatılanlarla kendi mücade-
lelerinin benzerlikleri üzerine sohbet edilerek halk ve va-
tan sevgisinin önemi vurgulandı. Bir sonraki çalışmada
‘Yıldız’ isimli filmin izleneceği duyurularak çalışma bi-
tirildi.

1 Mayıs Mahallesi’nde Liseli Dev Genç'liler 9 Hazi-
ran'da düzenin gençliğe dayattığı yoz kültüre alternatif ola-
rak kendi programlarını düzenlediler. "Yıldız" adlı film
izlendi ve daha sonra "Meşruluk Bilinci ve Devrimcilik"
konusu işlendi. Yapılan çalışmada meşruluk anlatıldı. Ça-
lışmaya 3 liseli Dev-Genç'li katıldı. 

Kartal: 8 Haziran'da da Kartal Liseli Dev-Genç'liler
"Tutsak Liseli Dev-Genç'liler Değil Berkin'in Katilleri Yar-
gılansın!" kampanyası ve mahalle çalışmaları ile ilgili top-
lantı yaptı. Ardından aile, giyim, kuşam ve moda konu-
ları hakkında eğitim çalışması yaptılar.

Birlikte Paylaşıyor, Birlikte Öğreniyoruz, Dayanışmayı Büyütüyoruz

Berkin İçin Adalet İstemek
Suç Değildir! Tutsak Dev-Genç’liler

Derhal Serbest Bırakılsın!
İSTANBUL: İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi

ve Hukuk Fakültesi’nde Tutsak Dev-Genç’lilerin serbest
bırakılması için 2-3 Haziran'da masa açılarak imza top-
landı. Dev-Genç’lilerin neden tutsak edildiği, yapılan bas-
kınlar, hukuksuzluklar öğrencilere anlatılarak sahiplen-
me çağrısında bulunuldu. Aynı zamanda Tutsaklar için
mektup yazıp göndermeleri istendi. Yürüyüş dergisine ve
evlere yapılan baskınlar öğrencilere anlatılarak Yürüyüş
dergisinin hiçbir zaman susturulamayacağı söylendi.
Çalışmalar sonucunda 30 Yürüyüş dergisi, 1 Berkin El-
van kitabı ve 2 Tavır dergisi öğrencilere ulaştırıldı.

Gazi Mahallesi



BİLGİ GÜÇTÜR:
Halk Okulları’yla Bilgimizi

Arttıralım!
Halktan Öğrenelim,

Mücadelemizle,
Tarihimizle Halka Öğretelim

Okmeydanı: ‘Bilgi Güçtür’ sloganıyla Okmeyda-
nı’nda her hafta düzenli olarak yapılan halk okulu çalışması,
bu hafta da devam etti. 3 Haziran'da Sibel Yalçın Parkı’nda
Halk Okulu çalışması yapıldı. Çalışmanın ilk bölümünde
Sibel Yalçın Parkında Pazar günü yapılan Grup Yorum ça-
lışmasının değerlendirmesi yapıldı. Tek tek yapılan de-
ğerlendirmelerde bu konserin çok uzun bir aradan sonra Ok-
meydanı’nda gerçekleşen en güzel ve en kalabalık konser
olduğu öne çıktı. Çalışmalar konusunda belli eksiklikler or-
taya konuldu. 4–5 günlük iyi bir çalışma ve sınırlı sayıda
insanla bu konsere ciddi bir emek verildiği, ancak daha faz-
la emek verilerek daha fazla insanla çok daha büyük bir kon-
ser örgütlenebileceği ortak görüşü çıktı. 30. yıl konseri için
ise mahallede bir ön hazırlık süreci yaşandığı da öne çıkan
başlıklar arasındaydı. Çalışmanın 2. bölümünde Bakırköy
Hapishanesi’nde devrimci kadın tutsaklara yönelik gün-
demde olan saldırı konuşuldu. AKP’nin yeni bir 19 Aralık’a
hazırlandığı ortaya konularak 19 Aralık’ta neler olduğu kı-
saca anlatıldı. Devrimci tutsakların, Cepheli tutsakların sür-
gün edilerek tecrite alınmaya çalışıldığı ve bunun karşısında
Cepheli tutsakların direneceği anlatılarak daha fazla insa-
na nasıl ulaşılıp bu konuda bir duyarlılık oluşturulacağı üze-
rine sohbet edildi. TAYAD’lı Aileler’in hapishane önünde
bir direnişinin olduğu belirtilerek bu direnişe daha fazla na-
sıl katılım sağlanacağı konuşuldu. Mahallede neler yapı-
labileceği konusunda görüş ve öneriler alınarak çalışma bi-
tirildi. Çalışmaya 17 kişi katıldı.

1 Mayıs: 1 Mayıs Mahallesi’nde 8 Haziran’da Halk
Okulu çalışması yapıldı.  Çalışmada; AKP’nin Bakırköy
Hapishanesi’nde özgür tutsaklara saldırılarının perva-
sızlaşarak devam ettiği, Bakırköy'de kadın ve çocuk ha-
pishanesinde bulunan devrimci tutsakların sürgün-sevk ile
tehdit edildiği anlatıldı. “AKP hapishanelerde yeni bir kat-
liamın peşinde. Devrimci tutsakların hapishanede örgüt-
lenmemesi için katliamın peşinde. AKP ve devlet 80’den
bu yana, halkın öncüsü devrimcileri teslim alma politikası
ve katliam peşinde…  84, 1996 ve büyük ölüm orucu di-
renişimizle devrimci tutsakları teslim alamayacaklarını gör-
düler”  denildi. Çalışmaya 10 kişi katıldı. 

DDuyuru:
Tecriti Kırmak İçin
Tutsak Dev-Genç'lilere
10.000 Mektup Yazalım!

Dev Genç'liler bu ülkede bedeller ödeyen, ekmek, ada-
let, özgürlük için mücadele edenlerdir. Faşist devlet yap-
tığı saldırılar ile arkadaşlarımızı gözaltına almakta ve hak-
sız hukuksuz şekilde tutsak etmektedir. Bizler Dev
Genç'liler olarak herkese çağrı yapıyoruz. Tutsak Dev
Genç’lileri sahiplenelim. Onlar özgür bir ülke, sömürüsüz
bir dünya istedikleri için şu anda F tiplerinde tecrit ha-
pishanelerinde kalmaktadırlar. Yazacağımız her mektup,
yollayacağımız her selam tecritin aşılmasında çok
önemli bir adımdır. Tutsak Dev Genç'lileri yalnız bı-
rakmayalım, yazacağımız 10.000 imza ile tecrit duvar-
larını param parça edelim.

Dev-Genç

Bu Ülkede Adalet Yok,
Adaleti Biz Sağlayacağız!

Bağcılar ve 1 Mayıs Liseli Dev-Genç'liler Adalet kam-
panyasıyla ilgili 8 Haziran'da açıklama yaptılar. Açıkla-
mada: "Bizler Liseli Dev-Genç'lileriz. Adalet isterken he-
men hemen her gün gözaltına alınıp işkenceler gören, teh-
dit edilen, okullardan atılan ve 16 yaşımızda tutuklanan
liselileriz. Bu ülkede adalet yok! Bu ülkede adalet iste-
mek suç! Bu ülkede en güzel adalet dersini veren Şafak
Yaylalar’ımız, Bahtiyar Doğruyollar’ımız var bizim.
Bizlere yaşatılan hiçbir adaletsizliği unutmayız. Adaleti
sağlamayanlardan, hakkımızı vermeyenlerden soracak he-
sabımız var. Hesap sorma bilincimiz daha da güçlü kılı-
yor bizleri. Adalet halkın ekmeğidir, halkımız adalete do-
yana kadar adalet istemekten vazgeçmeyeceğiz" denildi.

14 Haziran
2015

Yürüyüş
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1 Mayıs Mahallesi’nde Liseli
Dev-Genç Kahvaltı Düzenledi

1 Mayıs Mahallesi’nde Liseli Dev-Genç'liler 4 Ha-
ziran sabahı Anadolu Haklar Derneğinde kahvaltı yap-
tıktan sonra bir yazı hakkında sohbet ettiler ve daha son-
ra  "Yaşasın Devrim” filmi izlendi. Filmin değerlen-
dirmesi yapıldı.

Direnen
Sarıyer
İşçileriyle

Dayanışmamızı
Büyütelim!

Sarıyer Belediyesi işçileri, işlerine geri dönmek için
Eskişehir yolu üzerindeki CHP Genel Merkezi önünde
9 gün önce açlık grevine başlamışlardı. 5 Haziran'da Dev-
Genç'liler, Sarıyer Belediyesi tarafından işten çıkarılan
işçileri ziyaret etti. Çaylar eşliğinde sohbet edildi,
CHP'nin tavrından, direnişte bugüne kadar yaşananla-
ra kadar birçok konu üzerinde konuşuldu. Daha sonra
aynı günün akşamı yapılacak basın açıklamasında bu-
luşulmak üzere sözleşerek ziyaret sonlandırıldı.



Eskişehirde de-
mokratik hak ve
özgürlüklerine sa-
hip çıktıkları, ada-
let mücadelesi ver-
dikleri için görev-
lerine son verilen
Eğitim-Sen Üyesi

Kamu Emekçileri Cepheli Nuriye
Gülmen ve Hatice Yüksel ile yaptı-
ğımız röportajı yayınlıyoruz. 

***
Merhaba, öncelikle bize

kendinizi tanıtır mısınız? 
Merhaba, ben Nuriye Gül-

men. İki yıl dört ay boyunca Eskişehir
Osmangazi Üniversitesi Karşılaştır-
malı Edebiyat Bölümü’nde araştırma
görevlisi olarak çalıştım. Eğitim-
Sen’li ve Kamu Emekçileri Cephe-
li’yim. 

Biraz mesleğimden ve kapsamında
çalıştığım kadronun özelliklerinden
bahsetmek istiyorum. Araştırma gö-
revlisi bir yandan lisansüstü öğreni-
mine devam ederken diğer yandan
kadrosunun bulunduğu bölümde
“yardımcı” işler yapar. Mesleği asıl
olarak “öğretim yardımcılığı” olarak
geçer. Araştırma görevlisinin iş tanımı
muğlaktır, dolayısıyla bu “yardımcı”
işler fotokopi çekmekten, hocaların
yapması gereken sınav sorusu ha-
zırlamak, kağıt okumak, not girmeye
kadar çeşitlilik arz eder. 

Asıl olarak öğrenci danışmanlığı,
sınav gözetmenliği gibi görevleri
vardır.

Araştırma görevlisi üç farklı kad-
roda istihdam edilir. Ben bunlardan
Öğretim Elemanı Yetiştirme Prog-
ramı (ÖYP) kapsamında işe alındım.
ÖYP’de gereken şartları sağladığı-
nızda merkezi yerleştirmeyle bir üni-
versiteye yerleşirsiniz. Yerleştiğiniz
bölümde henüz lisansüstü programlar
açılmamışsa, burası sizi lisansüstü
eğitiminizi tamamlamanız için kad-

ronuzla birlikte başka bir üniversiteye
gönderir. Yani bir başka üniversiteye
tayin olur, hem orada iş görür hem
de eğitiminizi tamamlarsınız. Lisans-
üstü eğitiminizi 6 ila 9 yıl arasında
tamamladıktan sonra sizi tayin eden
üniversiteye dönmeniz gerekir. Yani
gönderildiğiniz üniversitede mecburi
hizmet yükümlülüğü ile çalışırsınız.
Asıl üniversitenize dönmenizi taahhüt
altına almak için bir sözleşme imza-
larsınız. Bu sözleşmeye göre, asıl
üniversitenize herhangi bir şekilde
dönmediğinizde (ağır hastalık du-
rumu hariç, işten herhangi bir şe-
kilde ayrıldığınızda) aldığınız bütün
maaşları, kullandığınız ÖYP öde-
neklerini yüzde elli fazlası ve fai-
ziyle geri ödemeniz beklenir. En
son söyleyeceğimi baştan söylemiş
olayım, işten atıldığım için bu du-
rumla da karşı karşıyayım, devlet
benden çalıştığım süre boyunca al-
dığım bütün maaşları yüzde elli
fazlası ve faiziyle geri istiyor. 

Yani sadece işinizden
de olmadınız, bir de borçlu

çıktınız. Peki, başa dönersek,
işinize neden son verildiğini, neler
yaşadığınızı anlatabilir misiniz bize
kısaca?

Nuriye Gülmen: Tabii, kısaca an-
latmaya çalışayım. İşe başlamamdan
kısa bir süre sonra angarya tabir
edilen işleri yapmadığım için tecrit
edildim. Diğer araştırma görevlilerini
kışkırttığım ileri sürüldü. Kısa bir
süre sonra Haziran Ayaklanması pat-
lak verdi ve ben katıldığım eylem-
lerden dolayı soruşturma geçirmeye
başladım. Soruşturmayla geçen uzun
bir süreç var, herhalde 1,5 yıla yakın
sürdü. Bunlar kamuoyunda da du-
yuldu. Çeşitli basın açıklamaları ve
yürüyüşlerden (ODTÜ’deki ağaç-
ların kesilmesini, Ahmet Atakan’ın
ölümünü, bir eğitim emekçisinin
sürgün edilmesini, 12 Eylül faşist

darbesini protesto eylemleri) açılan
bir torba soruşturma sonucunda ka-
deme ilerlemesinin bir yıl süreyle
durdurulması cezası aldım. Berkin
Elvan’ın katledilmesini protesto ey-
lemlerine katıldığım için iki yıl ka-
deme ilerlemesinin durdurulması ce-
zası aldım. Son olarak Kobanê pro-
testolarına katıldığım için aylıktan
kesme cezası aldım. İlk soruşturma
görevden çıkarma istemiyle yürütül-
dü, sonra da görevden çıkarma tehdidi
hep sürdü diyebilirim.

Son olarak sözleşmemin yenilen-
memesi gündeme geldi. Bir yıl bo-
yunca hakkımda tutulan ama bana
bildirilmeyen tutanaklar sözleşmemin
yenilenmemesi için gerekçe yapıldı.
Bu tutanakları haber almamdan sonra,
durumu teşhir ettim, tepkiler büyü-
yünce sözleşmemi yenilemek zorunda
kaldılar. Bunlar “öğrencilere derste
örgüt propagandası yapmak”, “me-
sai saatlerinde iş yerinde olmamak”,
“raporlu olduğu tarihte Ali İsmail’in
mahkemesi için Kayseri’de olmak”
gibi bayağı arkadan iş yapmayı ge-
rektiren tutanaklar. Örneğin facebook
profilim takip edilerek delil diye bu
tutanaklara eklenmiş. Ben bu işin
arkasında koşan akademisyenlere
çete diyorum, sonra bozuluyorlar. 

Neyse, uzatmayayım, burada ça-
lıştığım süre boyunca işten çıkarma
tehdidi “demoklesin kılıcı” gibi ba-
şımın üstünde sallandı durdu. So-
nunda, görev süremin dolması bahane
edilerek işime son verildi. 

Bunu da biraz açabilir
misiniz? Görev süresi nasıl

belirleniyor, bu nasıl bir uy-
gulama?

Tabii, anlatayım. ÖYP, yüksek li-
sans öğreniminizi tamamlamanız için
bir azami süre belirliyor: 3 yıl. Bu
sürede öğreniminizi tamamlamamanız
halinde çalıştığınız kurumla ilişiği-
nizin kesilmesini öngörüyor. Yani

Röportaj

ADALETSİZLİĞE UĞRAYAN HERKES ADINA,
ADALETİN KILICINI ÇEKMEK İÇİN

DİRENİYORUM!

Nuriye Gülmen

Yürüyüş
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bu program öğrenciliğinizle işinizi
süre açısından birbirine bağlı ele alı-
yor. Süreyle ilgili yönetmeliğin bu
kısıtlaması, işime son verilmesinin
bahanesi yapıldı, diyebilirim. Ancak
burada da görev süremin hesaplan-
masında, haksız bir uygulamayla
karşı karşıya kaldım. Daha önce
siyasi bir davadan tutuklu kalmış
ancak daha sonra bu davadan beraat
etmiştim. Tutukluluğum iki yarıyıl
süresince öğrenimime devam etmemi
engelledi, dolayısıyla öğrenim süre-
min dolduğu iddiası da doğru değil.
Kaldı ki, bu süreyi kullanmadan bile
mezun olacak durumdaydım. Tezimi
bitirmiş, danışmanıma bütünüyle tes-
lim etmiştim. Ancak tezimi savun-
mam da kasıtlı olarak engellendi.
Sonuç olarak işime böylece son ve-
rildi.

Peki, neler yaptınız bu
süreçte? Bundan sonra ne

yapmayı düşünüyorsunuz?
Aslında, okulda yaşadıklarımla

ilgili mücadele sürecim yeni değil.
Soruşturmalardan sonra imza kam-
panyaları ve basın açıklamaları yap-
tığımız bir dönem var, işten atılmama
dek belli aralıklarla sürdü. Rektör-
lüğün kapısına defalarca gittik, basın
açıklaması yaptık, heyet oluşturduk,
imzaları teslim ettik. Beni soruş-
turma vs. yoluyla atamamalarının
sebebi de bu aslında. Bana yapılan
hiçbir haksızlık cevapsız kalmadı,
çok büyük şeyler değil ama eli-
mizden geleni yaptık. En son, işten
atılmamdan sonra sendikam Eğitim-
Sen’in çağrısıyla bir basın açıklaması
yaptık okulda.

İşin bir de hukuki boyutu var;
öğrenim-görev süremin hesaplanma-
sıyla ilgili açtığım bir dava var, henüz
devam ediyor. Soruşturmalara aç-
tığım iptal davalarından ikisini ka-
zandım. İlişik kesme işlemine, hem
gördüğüm baskı ve yıldırma politi-
kasından dolayı akademik çalışma-
larımın kesintiye uğraması, hem sü-
renin yanlış hesaplanması gerekçe-
siyle dava açtım. İşe geri dönmem
bu davayı kazanmam sonucunda ola-
cak. 

Ama oturduğum yerden bu da-

vaları kazanmayı beklemeyeceğim.
Şu anda Türkiye genelinde devam
eden bir imza kampanyası var. Ben
de Eskişehir’de 9 Haziran günü
bir basın açıklamasıyla uzun sü-
recek bir kampanyaya başlıyorum.

Önce her gün masa açarak imza
toplayacağım. Daha sonra, okulda
ve YÖK önünde yapacağım eylemler
olacak. Eylemlerin niteliği kampan-
yanın, sürecin seyrine göre değişir,
ancak işime geri dönene kadar mü-
cadele etmeye devam edeceğim. 

Siz hem işten atılmanızı
hem mücadelenizi nasıl de-

ğerlendiriyorsunuz? Bugün
akademi, bırakın devrimci düşün-
celeri, “muhalif” seslerin bile çok
cılız çıktığı bir kurum. Haklarını
savunma, pratik mücadele içinde
yer alma konusunda geri duran,
“mücadelenin” konferans salonla-
rına hapsedildiği bir alan. Diğer
yandan sorunları da, bu sistem için-
de yaşamını sürdüren her kurum
gibi çok fazla. Sizin mücadelenizin
nasıl bir etkisi olur, ne dersiniz?

İşten atılmamı şöyle değerlendi-
riyorum: Bir ayrık otunu temizleyip
ortalığı düzlemek istiyorlar. Çok
bilindik bir politika. Birinden kurtul,
binlercesini korkut, sindir. Bu poli-
tikayı aynı derecede bilindik ve sade
bir yöntemle boşa çıkarmak gerekiyor.
Mücadele etmek. Bizim için başka
türlüsü mümkün değil. Hayatta
kalmanın, geçimini sağlamanın baş-
ka yollarını bulabilirsiniz ama hak-
sızlığa uğradığınızın bilincindeyse-
niz, mücadele etmek zorunluluk.
Kendi adıma söyleyeyim, işten atıl-
dığım için dünya başıma filan yı-
kılmadı. Ama mesele elbette bu de-
ğil. Mesele, adaletsizliğe uğrayan
herkes adına, adaletin kılıcını çek-
mek. Öyle, oyunu belirleyip, ku-
ralları koyup sonra da bizi oyundan
atamayacaklarını göstermek. Biz
de varız ve bu oyun sandıkları
kadar çabuk bitmeyecek.

Evet, akademi genel durumu iti-
bariyle sesi çok gür çıkmayan bir
alan. Ama AKP’nin üçüncü döne-
minde faşist yüzünün iyice teşhir ol-
ması, yönetememe krizinin derinleş-

mesi, yaşam alanlarına saldırısı, eği-
tim kurumlarının giderek daha fazla
içini boşaltması herkes gibi akade-
misyenleri de sokağa daha çok yak-
laştıran etmenler oldu. Ayaklanmada
onlar da sokaktaydı. Pek çok akade-
misyenin Berkin Elvan eylemlerine
katılmaktan soruşturma geçirdiğini
biliyoruz. 

İşime son verilmesi aslında aka-
demi içindeki pek çok kesimi çok
yakından ilgilendiriyor. Angarya iş
yapmak zorunda bırakılan araştırma
görevlilerini ilgilendiriyor örneğin.
Görev süresi dolduğu için işinden
atılan, imzaladıkları senetlerin yükü
altında ezilen ÖYP’li araştırma gö-
revlilerini, Berkin Elvan’ın katledil-
mesini protesto ettiği için cezalan-
dırılan, devrimci-demokrat kimliği
yüzünden her türlü baskıya maruz
kalan akademisyenleri… Bu anlamda
temsiliyet alanı geniş akademi için-
deki pek çok kişi, özellikle araştırma
görevlileri için direnişimin umut ola-
cağını düşünüyorum. 

Sizin eklemek istediğiniz
bir şey var mı?

Son olarak, işten atılmam-
dan sonra bir de öğrenciliğimin biti-
rildiğini söylemeliyim. Yani mezun
olmak üzereyken öğrenciliğim, iki
yıllık emeğim, yüksek lisans tez ça-
lışmam da boşa gitti. Öğrenciliğim
bitirildiği için almaya hak kazandığım
TÜBİTAK bursunu almam da en-
gellendi. 

Başta bahsettiğim, borçlu olma
durumuma da tekrar değineyim. Şu
anda devlet benden aldığım bütün
maaşları yüzde elli fazlası ve faiziyle
geri istiyor. Yüz bin lira civarında
borçlu durumdayım. Maaşlar, ver-
diğim hizmet karşılığında bana öden-
diği halde, hiç çalışmamışım gibi,
aldığım tüm maaşları üstelik yüzde
elli fazla haliyle ödemem bekleniyor. 

Yani, karşısında bulunduğum du-
rum bir adaletsizlikler zinciri. Uğra-
dığım bunca haksızlığa sessiz kal-
mayacağım daha önce de söylediğim
gibi. Herkesi, tüm devrimci-demokrat,
ilerici kesimleri  mücadelemi sahip-
lenmeye çağırıyorum. Teşekkür ede-
rim.

14 Haziran
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B i z e
kendinizi ta-

nıtır mısınız?
Mesleğiniz nedir?

Ne iş yapıyordunuz? 
İsmim Hatice Yüksel. Eskişehir’in

Beylikova İlçesi’nde İngilizce öğret-
meni olarak çalışıyordum. 8 Nisan ta-
rihinde de görevimden açığa alındım.

Neden açığa alındınız?
Bize direnişinizin nedenlerini

anlatır mısınız? 
31 Mart’ta Çağlayan Adliyesi’ndeki

eylemin ardından, 1 Nisan sabahı ik-
tidar güç gösterisinde bulunmak ama-
cıyla pek çok ilde operasyonlar dü-
zenledi. Bu operasyon kapsamında
Eskişehir’de de 5 arkadaşım gözaltına
alındı. Aynı gün, ben de bu gözaltıları
protesto etmek amacıyla bir basın
açıklamasına katıldım ve gözaltına
alındım. Bir gün sonra serbest bıra-
kıldım. 1 hafta sonra, 8 Nisan günü
hakkımda yürütülen soruşturmanın
güvenliği gerekçe gösterilerek, vali
yetkisiyle görevimden uzaklaştırıldım.
Kısa bir süre sonra direnişime başladım. 

Bu saldırının yalnızca bana değil,
benim nezdimde tüm hak ve adalet
talebine olduğunu düşünüyorum.
Amaçlanan yalnızca beni uzaklaştırmak
değil, benim üzerimden gözdağı ve-
rerek insanların demokratik haklarını
kullanmasını engellemek. Kimsenin
hak talebinde bulunmadığı, muhalif
olmadığı bir Türkiye yaratılmaya ça-
lışılıyor. Bu hedeflerine ulaşmak için
çıkardıkları İç Güvenlik Yasası ile
de sindirme politikalarına yasal zemin
hazırlıyorlar. Benim vali yetkisiyle
açığa alınmam, bu yasanın ne amaçla
çıkarıldığını açıkça gösteriyor sanı-
rım. 

Şunu hatırlatmakta yarar var, beni
soruşturmanın “sözde” güvenliği ge-
rekçesiyle açığa alan Vali Güngör
Azim Tuna, Ali İsmail Korkmaz’ın
katili polislerin soruşturmaları es-
nasında böyle bir önleme gerek duy-
mamıştır. Kısacası, bu yasalar katillere,

hırsızlara değil, yalnızca adalet isteyen
halka karşı geçerli. Tüm bunlara karşı,
direnmekten mücadele etmekten başka
bir yol yok. Ben de haklılığımdan al-
dığım meşrulukla 24 Nisan itibariyle
mücadelemi başlattım.

Görevinizden açığa alın-
manıza karşı neler yaptınız?

Bugüne kadar nasıl bir mü-
cadele yaptınız? 

24 Nisan’da “Basın açıklamasına
katılmak suç değildir. İşimi ve öğ-
rencilerimi istiyorum” diyerek mü-
cadeleme başladım. Eskişehir Adalar
mevkinde imza topladım, durumumu
açıklayan bildiriler dağıttım. Şu anda
da Türkiye’nin başka illerinde de kamu
emekçisi arkadaşlarım işime geri dön-
mem için imzalar topluyor, basın açık-
lamaları yapıyor. 27 Mayıs Çarşamba
günü itibariyle de, yine aynı mevkide
açtığım direniş çadırımda mücadeleme
devam ediyorum. 

Eylemlerinizi nasıl sür-
dürmeyi düşünüyorsunuz?

Aynı zamanda sizler KESK üye-
lerisiniz? Sendikanız bu konuda neler
yapıyor ve onlardan ne bekliyorsunuz? 

Şu an soruşturma sürecim devam
ediyor. 5 Haziran’da ifade vermeye
gittim ve soruşturmamın hızlandırılmak
istendiğini, yaklaşık 15 gün içerisinde
tamamlanacağını öğrendim. Soruş-
turma sonucunda memurluktan çı-
karılmam istenmesi ve uzaklaştırıl-
mamın devam etmesi durumunda
direniş çadırımı Eskişehir Valiliği
önüne taşıyarak mücadelemi orada
sürdüreceğim. Elbette süreç ilerledikçe
mücadele de şekillenecektir. Ancak
şu an şunu söyleyebilirim ki, işime,
öğrencilerime kavuşuncaya kadar
direneceğim.

Belirtmeden geçemeyeceğim, di-
renişime başladığım günden beri
halkın desteği artarak büyüdü. Hiç
tanımadığım, beklemediğim insanlar
tanışmak, desteklemek için geliyor-
lar. Ne yazık ki aynı destek kendi

sendikam Eğitim
Sen’den gelmedi. Gün-
demini sadece seçimler
üzerinden belirleyen
Eğitim-Sen kendi üye-
sinin mücadelesini gör-

mezden geliyor. “Yeterince destek
verdik” diyen sendika yöneticileri,
basına demeç vermek ve bürokratik
birkaç yazışmanın ötesine geçemediği
gibi, benim bireysel başladığım mü-
cadeleye destek vermek yerine, “Sü-
recini zorlaştırma” diyerek rahatsız-
lığını ifade etmiştir. Sendikadan bek-
lentim bir an evvel fiili meşru mü-
cadele çizgisine dönmesi, ben ve be-
nim gibi kamu emekçilerinin so-
runlarına duyarsız kalmaktan vaz-
geçerek emekçilerin gündemiyle il-
gilenmesidir.

Bugüne kadar AKP ikti-
darı özellikle Haziran Ayak-

lanması’ndan sonra yüzlerce ki-
şiye soruşturma açtı, dava açtı…
Meslekten uzaklaştırılanlar, işten atı-
lanlar, tutuklananlar oldu… Berkin
Elvan’ı sahiplendiği için yine öğretim
görevlilerine, öğrencilere soruştura-
malar  davalar açıldı… Tutuklananlar
oldu… Bu yanıyla sizin bu direnişi-
nizin önemini anlatır mısınız? 

Haziran Ayaklanması iktidarın yö-
netememe krizini tüm halkın gözleri
önüne serdi. AKP’nin devrimcilere,
hak ve adalet talebine olan taham-
mülsüzlüğü aslında acizliğini de ortaya
çıkarıyor. Elbette bu krizi bastırmak,
örtbas etmek için faşist yöntemler kul-
lanılıyor, halkın tüm kesimlerine sal-
dırılıyor. Bu davalar, uzaklaştırmalar,
tutuklamalar AKP’nin hak ve adalet
talebine karşı yürüttüğü bilinçli baskı
ve sindirme politikasından başka bir
şey değildir. Bu anlamda bizlere düşen
bu komploları boşa çıkarmak, hak ve
adalet mücadelemizden vazgeçme-
mektir. Benim direnişim bu mücadelede
bir mevzidir, ben ve benim nezdimde
demokratik hakların kullanımının, ada-
let istemenin suç olmadığını anlata-
cağımız bir kulvardır. Ayrıca uzun
soluklu olmasının da hakların ve-
rilmediği ancak mücadele ile kaza-
nıldığını ifade edebilmek için iyi bir
yöntem diye düşünüyorum.

İşime, Öğrencilerime 
Kavuşuncaya Kadar Direneceğim!

Hatice Yüksel

Yürüyüş

14 Haziran
2015

Sayı: 473

DERNEKLERİMİZ, DERGİLERİMİZ HALKIMIZIN EVİDİR444



Eğitim-Sen Hatay Şubesi, basın
açıklamasına katıldığı için açığa alınan
öğretmen Hatice Yüksel ve işten
atılan araştırma görevlisi Nuriye Gül-
men'e destek amacıyla 3 Haziran'da
imza standı açtı. Arkeoloji müzesi
önünde açılan stantta 1 saat içinde
70 imzaya ulaşıldı. CHP milletvekili
Hasan Akgöl mücadelemize saygı
duyduğunu belirterek Hatice Yüksel
ve Nuriye Gülmen için imza attı. 

4 Haziran’da da imza standı açıldı.
Arkeoloji Müzesi önünde açılan stant-
ta Hatice Yüksel'in öğrencilerine ve
mesleğine geri dönmesi için müca-
deleye devam edileceği belirtildi.
Soru soran halka açıklama yapılırken,
KESK'in üyesine sahip çıkmaması
eleştirildi. Hatay Eğitim-Sen olarak,
KESK'in duyarsızlığına inat, şube
olarak meslektaşlarının yanında ol-
maya devam edeceklerini söylediler. 

Kamu Emekçileri
Cepheliler,
Hatice Yüksel'in İşe Geri
Alınması İçin İstanbul
İçerenköy'de Sticker
Çalışması Yaptılar

Yaklaşık 1 aydır işine geri dönmek
için direnen Hatice Yüksel'e destek
olmak amacıyla, Kamu Emekçileri
Cepheliler Kartal'da 6 Haziran'da imza
masası açtılar. Kamu Emekçileri Cep-
heli memurlar, Hatice Yüksel'i bu
hafta da yalnız bırakmadı. İki saat
açık kalan masada 295 imza toplandı.

AKP'lilerin yaptığı yürüyüş sıra-
sında katil polislerin, masanın bu-
lunduğu caddeye yönelmesiyle hal-
kımız, masaya saldırı ihtimaline karşı
masanın yanında durdular. Yürüyüş
bitene kadar masada bekleyen halkı-
mıza KEC'liler teşekkür etti. Çalışma
boyunca masada 350 tane de bildiri
dağıtıldı.

Devrimci İşçi Hareketi 3 Hazi-
ran'da Nuriye Gülmen ve Hatice Yük-
sel'in eylemini desteklemek ve onların
güçlerine güç katmak için bir ziyarette

bulundu. Eskişehir’de Porsuk
Çayının kenarında olan Ada-
lar Caddesi’nde çadır kurarak
seslerini duyurmaya çalışan
iki eğitmen festivalin de ilgi
odağıydı. Porsuk Çayı’nın
kenarında Eskişehir'de 7.'si
düzenlenen bir kültür festivali
vardı. Festival’de bir direniş
çadırı, ders veriyor gibiydi
Eskişehirlilere. Devrimci İşçi
Hareketi her zaman yanla-
rında olduklarını ve bundan
sonra da eylemlerini destek-
leyeceklerini ve onları selam-
ladıklarını söyleyerek oradan
ayrıldılar.

Yaşam Bellek Özgürlük Derneği
de, 5 Haziran'da öğretmen Hatice
Yüksel'i ziyaret etti. Bu kararlı ve
onurlu mücadeleyi desteklemeye ve
dayanışma içinde olmaya devam ede-
ceklerini belirterek, Eskişehir Ada-
lar'da kurduğu çadırında direnişini
sürdürmekte olan Hatice öğretmen
ile dayanışmanın büyütülerek sür-
mesini beklediklerini söylediler.

DİSK/Emekli-Sen üyeleri, işine
geri dönmek için direnen Hatice öğ-
retmeni 5 Haziran'da ziyaret ederek,
direnişini desteklediklerini ve başarılar
dilediklerini belirttiler. Aynı gün TA-
YAD'lı Aileler de destek ziyaretinde
bulundu. 

Eskişehir’de Halk Cepheliler, 5
Haziran'da Kırmızıtoprak, Vişnelik,
Gültepe ve Yıldıztepe mahallelerinde
22 adet "Hatice Öğretmen Çadır Di-
renişinde Duydunuz mu?" isimli şab-
lon yaptı. Yine Eskişehir, Hatice Yük-
sel ile ilgili "Basın Açıklamasına Ka-
tılmak Suç Değildir", "Hatice Yüksel
İşe Geri Alınsın" pullamalarından
Adalar Köprübaşı ve Kızıllıklı Mah-
mut Pehlivan Caddesi’ne 6 Haziran’da
100 adet yapıştırıldı.

KESK’e bağlı BTS, ESM ve Kül-
tür Sanat-Sen yöneticileri,  Hatice
Yüksel’e 7 Haziran'da destek ziyareti
yaptılar. 

Malatya'nın pek çok yerine 6 Ha-

ziran'da Hatice Yüksel'in göreve ia-
desiyle ilgili sticker yapıştırıldı. Ya-
pılan çalışmada 220 imza toplandı
ve bildiri dağıtıldı.

Eğitim-Sen Aydın Şubesi 8 Hazi-
ran'da Hatice Yüksel'e destek olmak
için imza masası açtı. Açılan masada
Hatice Yüksel’in durumu anlatılırken
çalışmada bildiri dağıtıldı ve imza
toplandı.

Bursa Kamu Emekçileri Cephe-
liler, 10 Haziran'da Hatice öğretmen
için Bursa'da sticker (pullama)çalış-
ması yaptılar.

HATİCE YÜKSEL VE NURİYE
GÜLMEN YALNIZ DEĞİLDİR!

Bahçelievler
Halk Cephesi

TAYAD’lıları Ziyaret Etti
Bahçelievler Halk Cephesi Ba-

kırköy Kadın Kapalı Cezaevi önünde
TAYAD’lı Aileler’in açmış olduğu
"Devrimci Tutsakları Sürgünler İle
Teslim Alamazsınız" çadırını ziyaret
etti. Ziyarete 5 kişi katıldı. Yapılan
sohbetlerde ailelere yanlarında ol-
duklarını ve devrimci tutsaklara ya-
pılacak saldırılara izin vermeyecek-
lerini söyleyerek dayanışmalarını
belirttiler.

1 Mayıs: 1 Mayıs Mahallesi’nde
Bakırköy’deki Özgür Tutsaklara ya-
pılacak olan saldırılara karşı halkı bi-
linçlendirmek için 6 Haziran'da merkezi
bölgelere 5  ozalit yapıştırıldı.
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ADANA: Şakirpaşa: 3 Haziran
tarihinde, Grup Yorum gönüllüsü  4
kişi, Grup Yorum önlükleri giyerek
esnafları dolaştı. Konser tanıtımı ya-
pılarak dükkân camlarına 100 adet
konser afişi yapıştırıldı. Esnafın bir
tanesi “isterseniz 10 tane asın” diyerek
Grup Yorum sevgisini dile getirdi.
Sohbetler sırasında esnafların bazıları
Grup Yorum’u çok sevdiklerini, kon-
sere mutlaka geleceklerini söylediler.
Su ve yemek ikramında bulunan bir
esnaf, AKP iktidarına karşı birlik
olunması gerektiğini söyledi. Çalışma
sırasında direk ve camlara 100 adet
sticker yapıştırıldı.

6 Haziran tarihinde, Şakirpaşa Ma-
hallesi’nde açılan masada konser ça-
lışması yapıldı. 500 el ilanı dağıtıldı.
Çalışmalar sürerken, Grup Yorum ko-
rosu masaya gelerek enstrümanlarıyla
Grup Yorum türküleri söyledi. Koro
üyeleri önlükler giyerek el ilanı da-
ğıtmaya devam etti. 4 saat açık kalan
masa, 8 Haziran Pazartesi günü tekrar
açılmak üzere kapatıldı.

7 Haziran akşam saat 19:00'da
başlayan afiş çalışması sabah saatlerine
kadar sürdü. Sabah  05:00'e kadar
Adana sokaklarını afişleyen Yorum
gönüllüleri Akkapı'dan çarşıya kadar
1200 afiş, Baraj yolu bölgesine 400
afiş, Toros mahallesi-Mafesığmaz böl-
gesine 400 afiş, Şakirpaşa Mahalle-
si’ne 300 afiş yaptı. 

Akkapı: 2 Haziran tarihinde, Grup
Yorum gönüllüsü 3 kişi, Grup Yorum
önlükleri giyerek afiş çalışmasına çık-
tılar. Çalışma devam ettiği sırada, 2
öğrenci gelerek konser çalışmalarına
yardım etmek istediklerini söylediler
ve Grup Yorum önlüklerini giyerek

afiş yapıştırmaya başladılar. 

Dershane çıkışında gelen bir Grup
Yorum Gönüllüsü ile birlikte çalışma
yapanların sayısı 6 oldu.  Mahalle
esnafından bazıları geçmişte Grup
Yorum üyelerini evlerinde misafir
ettiklerini ve ihtiyaç olursa seve seve
konuk edebileceklerini söylediler.
Çalışma sırasında 30 adet büyük
boy, 100 adet küçük boy konser
afişi duvarlara yapıştırıldı.

Aynı gün, konser bildirileri da-
ğıtıldı. Bildiri dağıtımı sırasında me-
gafonla duyuru yapıldı. 500 el ilanı
bitirildikten sonra 150’ye yakın stic-
ker yapıştırıldı. Ana caddede "Grup
Yorum Halktır Susturulamaz" slo-
ganları atıldı ve çalışma sonlandı-
rıldı.

Akkapı Mahallesi’nde üç kişi,
bir kova ve bir fırça ile başlayan
afiş çalışması halkımızın desteği ile
büyüdü. İlerleyen saatlerde 8 kişi
olarak devam eden çalışmada kova,
fırça, su gibi tüm ihtiyaçlar halkı-
mızdan temin edildi. Günün ilk ışık-
ları ile son bulan afiş çalışmasında
sürekli selam verenler, mutlaka kon-
sere geleceğini söyleyenler, kolay
gelsin diye seslenenler oldu. Toplam
2300 afiş yapıldı.

MERSİN: 4-5 Haziran tari-
hinde, Mersin Merkez'de Grup Yo-
rum'un 30. yılında Adana'da gerçek-
leştireceği dev konser için afiş çalış-
ması yapıldı. Toplam 190 afiş asıldı,
çalışmaya 4 kişi katıldı.

2 Haziran tarihinde, Mersin Has-
tane Caddesi’nde Grup Yorum gö-
nüllüleri tarafından stant açıldı. Bir
buçuk saat açık kalan masada konser

tanıtımı yapıldı, masada 600 bildiri
ve 1 adet Grup Yorum fuları halka
ulaştırıldı masanın açık kaldığı süre
boyunca Grup Yorum şarkıları çalın-
dı.

4 Haziran tarihinde, Mersin Özgür
Çocuk Parkı’nda 30. yıl konserinin
tanıtımı için masa açıldı. Açılan stantta
600 bildiri, 2 Tarihi Yazanlar Konu-
şuyor, 1 Mahir Hüseyin Ulaş Kurtuluşa

GRUP YORUM 30. YILINDA TÜRKÜLERİNİ

ANADOLU HALKIYLA BİRLİKTE SÖYLEYECEK!

ADANA MERSİN
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1985 yılından bugüne uzanan
bir serüven. Halkın yaşamının, acı-
larının, sevinçlerinin, duygularının
notalarla anlatıldığı, türkülere dön-
üştüğü koskoca 30 yıl... Halktan
yana sanat anlayışıyla yola çıkılan,
bu yolculuğun hiçbir evresinde bun-
dan ödün verilmeyen, aynı anlayışın
bugün de taptaze, dipdiri tutulduğu
30 yıl...

Devrimci, sosyalist ideolojisi,
kapitalist adaletsizliğin karşısındaki
duruşu nedeniyle, kurulduğu ilk
günden itibaren iktidarların baskı-
sını, şiddetini üstüne çekti. 

Her yolu denediler, susturmak,
ortadan kaldırmak için. Onlar vur-
dukça Yorum büyüdü. Onlar ya-
sakladıkça, tutukladıkça, sansürle-
dikçe halkın bağrında serpilip boy
vermeye devam etti. 

25. yılını 2010 yılında İstanbul
İnönü Stadyumu'nda kutlayan grup,
Türkiye'de görülmüş en muhteşem
biletli konseri gerçekleştirdi. 55.000
biletli seyircinin izlediği konser,
aynı zamanda bir rekordu...

İnönü Konseri'nden sonraki 5
yıl boyunca çok daha büyük kon-
serler verdi. İstanbul Bakırköy'deki
Bağımsız Türkiye Konserleri’nde
yüz binleri topladı. AKP iktidarı,
her geçen gün büyüyen, güçlenen
bu sesi susturmak için bu sene
amansız bir mücadeleye başladı.
Önce Bağımsız Türkiye Konseri’ni
'güvenlik' gerekçesiyle yasakladı.
30. yıl konserleri için başvurduğu
tüm stadyumlardan 'red' cevabı alan
grup, kutlamaları meydanlarda yap-
maya, ücretsiz halk konserleri dü-
zenlemeye karar verdi...

Grup Yorum, Türkiye'nin 5 ayrı
bölgesinde yapacağı konserlerle 30.
yılını yüz binlerce dinleyicisi ile
kutlamaya hazırlanıyor...

30.Yıl Konserleri'nin ilki 13 Ha-
ziran günü ADANA-UĞUR MUM-
CU MEYDANI'nda düzenlenecek.
Adana, Mersin, Tarsus, Kazanlı,
Antakya, İskenderun, Samandağ,
Antep... Akdeniz'in dört bir yanından
on binlerce kişi 30.YIL  AKDENİZ
KONSERİ'nde birleşecek... Bir diğer
30.Yıl Konseri 20 Haziran günü

İZMİR-GÜNDOĞDU MEYDA-
NI'nda gerçekleşecek. İzmir'in tüm
ilçelerinin yanısıra Uşak, Manisa,
Aydın, Denizli, Muğla, Balıkesir,
Antalya...  yüz binlerce kişi 30.YIL
EGE KONSERİ'nde buluşacak.

İSTANBUL, 28 Haziran günü
yapılacak olan 30.Yıl Konseri'ne
ev sahipliği yapacak... Bakırköy
Halk Pazarı’nda Tekirdağ'dan Edir-
ne'ye, Çanakkale'den Bursa'ya, Ko-
caeli'den Kırklareli'ne kadar tüm
Marmara 30.YIL İSTANBUL KON-
SERİ’nde buluşacak.

4 TEMMUZ GÜNÜ, ANKARA
SIHHİYE MEYDANI'ndaki 30.Yıl
Konseri ile devam edecek. Eskişehir,
Afyon, Kayseri, Çorum, Samsun,
Amasya... İç Anadolu ve Karadeniz
Bölgesi halkı 30.YIL İÇ ANADO-
LU KONSERİ'nde buluşacak...

DERSİM'de yapılması planlanan
ve Diyarbakır'dan Elazığ'dan,
Van'dan Malatya'ya kadar tüm böl-
geyi kapsayacak olan konser ile
ilgili gelişmeler netleştikçe payla-
şacağız...

Adana konseri için 1 hafta kal-
dı...

İzmir konseri için 2 hafta... İs-
tanbul konseri için 3, Ankara konseri
için 4 hafta...

Grup Yorum ülkemizin en do-
ğusundan en batısına, en kuzeyinden
en güneyine kadar tüm halkımıza
eşsiz konserlerle seslenmeye ha-
zırlanıyor...

Senfoni orkestrası eşliğinde ve-
rilecek olan konserde dans ve tiyatral
gösterilerin yanı sıra, konuk sanat-
çılar da sahne alacak... 11 ildeki
Grup Yorum Anadolu Halk Koroları
da konserlerde sahnedeki yerlerini
alacaklar. 

30. yıl konserine Türkiye halkları
bir nehir gibi akacak... 2015 yılı,
Grup Yorum'un ve bu ülkenin tari-
hine geçecek 30. yıl konserleri ile
umut dolu bir yıl olacak...

Tamamı ücretsiz halk konserleri
şeklinde olacak bu konserlere; fa-
şizme, yozlaşmaya karşı olan, ba-
ğımsız, eşit özgür bir ülke isteyen
tüm halkımızı davet ediyoruz...

Grup Yorum 

Grup Yorum 30 Yaşında!

Kadar Savaş kitabı ve 1 Grup Yorum fuları
halka ulaştırıldı, 2 saat açık kalan masada
çalışma boyunca Grup Yorum şarkıları çalındı.
Çalışmaya 5 kişi katıldı. 5 Haziran'da Mersin'de
taş binanın önünde konserin tanıtımı için
stant açıldı. Masa'da 650 bildiri halka ulaştırıldı.
1 saat açık kalan masada Grup Yorum şarkıları
çalındı. Dev-Genç'liler masayı belirledikleri
saatte kapatıp bildiri dağıtımına devam ettiler. 

4 Haziran tarihinde, Mersin'in Tarsus il-
çesinde  esnaflar dolaşıldı. Grup Yorum'un
13 Haziran'da Adana'da yapacağı konserin
duyurusu yapıldı ve esnaflarla birlikte camlara
afişler asıldı.

ANTEP: 1-5 Haziran tarihleri arasında,
Düztepe’de  Adana konserine çağrı afişleri
asıldı. 150 afişin asıldığı çalışma boyunca
halktan insanlar “Benim duvarıma da as.
Grup Yorum'sa elbette geliriz, biz çocuklu-
ğumuzdan beri Yorum'cuyuz” diyerek Grup
Yorum’u sahiplendi. 

2 Haziran tarihinde, 100 pul ve 150 afişle
Antep’in Karşıyaka Mahallesi donatıldı.

Aynı gün Düztepe Mahallesi’nde, Grup
Yorum gönüllüleri Grup Yorum türküleri eş-
liğinde masa açtı. Grup Yorum’un herkesi
Adana Uğur Mumcu Meydanı’na davet ettiği
söylendi ve halkla yasaklar üzerine sohbetler
edildi. 16.30’da masa sonlandırıldı.

HATAY: 4 Haziran tarihinde, saat
14.00’da Samandağ’da Abdullah Cömert Par-
kı’nda ve Antakya’da müzenin önünde 13
Haziran’da yapılacak olan Grup Yorum’un
30. yıl konserine çağrı yapma amaçlı aynı
anda masalar açıldı. Çalışmalarda halka konser
çağrısı yapılarak, konser hakkında bilgilen-
dirildi. 6 Haziran tarihinde, Antakya ve Sa-
mandağ’da 13 Haziran Grup Yorum meydan
konserinin duyurusu yapıldı. Afişleme sırasında
Grup Yorum konseriyle ilgili halk bilgilendi-
rildi. Yorum severler Grup Yorum’un konse-
rinin Hatay’da olmasını istediklerini ve onları
çok sevdiklerini belirttiler. Coşkulu geçen
afişlemede halkın sahiplenmesi çok yoğundu.
Gün sonunda yüzlerce Grup Yorum afişleri
ve stickerler ile Hatay duvarları donatıldı.

MERSİN
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“Dünden Yarına Ustalarımız -
Ruhi Su” Albümümüzle, mücadeleye
çağırıyoruz. Halk için iyi ve güzel
olan, ileri olan her şeyi sahiplenece-
ğiz! Halk için müzik geleneğini sür-
dürdüğümüz ustalarımızı, mücade-
lemizde yaşatacağız…

30. yılımızda, Anadolu'nun ye-
tiştirdiği ustalarımızdan, ölümleri ile
ömürlerini türküleştiren şehitlerimiz-
den güç alarak yeni kültürü yaratmaya
devam ediyoruz. Dört bir yandan
kuşatılsak da, sağa sola savrulmadan
emin adımlarla yürüyoruz devrim
yolunu. Devrimci müzik geleneğini
sürdürdüğümüz ustalarımızın, ozan-
larımızın şarkılarından oluşan “Dün-
den Yarına” adını verdiğimiz albüm-
lerimizle de, halkımızı, bağımsızlık,
demokrasi ve sosyalizm mücadelesine
çağırmaya devam ediyoruz.

İlk olarak Ruhi Su ile başladık.
Öğretmenimiz, ustamız Ruhi Su’nun
şarkılarını yeniden yorumladık. 30.yı-

lımızın ilk üretimi olan Ruhi Su tür-
küleriyle karşınızdayız.

Neden Ruhi Su ile başladık?

Çünkü; Anadolu türkülerine se-
siyle hayat veren ustamız, “Benim
işim sanat yapmak” deyip, mücade-
lenin seyircisi olmadı. Hayatı, kavgayı
ve sanatı kopmaz bağlarla ele aldı.
Küçük burjuva sanatçıların dayattığı
"tarafsızlık", "bireycilik", "örgütsüz-
lük" anlayışlarına karşı "örgütlü mü-
cadeleyi" savundu. "Toplumsal dö-
nüşümleri gerçekleştirebilecek olan
örgütlülüklere sanatın önemli dere-
cede katkısı olacağını ve böyle bir
örgütlülük içinde yer almak gerekti-
ğine" inandı…

Sadece türküleri yorumlamakla
kalmadı Ruhi Su; kendi sözleri ve
besteleriyle zengin bir hazine bıraktı
bize. Büyük bir halk ve vatan sevgi-
siyle ömrünün sonuna kadar müca-
deleye devam etti. “Kıyamet dedikleri
ha koptu ha kopacak / Yoksuldan

halktan yana bir dünya kurulacak”
diyerek tarafını kesin çizgilerle halk-
tan yana seçti…

30. yılımızda, Ruhi Su ustamızın
albümünü yapmanın, onun nezdinde
bütün devrimci ozanlarımıza karşı
görev ve sorumluluğumuzu yerine
getirmenin onur ve gururunu yaşı-
yoruz...

30 yıllık tarihimizde bağımsızlık,
demokrasi ve sosyalizm mücadelesine
bağlı kalacağımızı haykırdık. Em-
peryalizmin yoz kültürünün karşısında
barikat oluşturduk. Emperyalizme
karşı olan, ezilen, sömürülen halkların
sesi olduk. “Dünden Yarına - Usta-
larımız / Ruhi Su” albümümüz em-
peryalizmin yoz kültürüne karşı bir
barikat olacaktır.

Grup Yorum

Anadolu bizimdir… Tarihi, kültürü
ve değerleriyle yaşayan, soluk alan
emekçi halkındır. Anadolu’nun de-
ğerlerini savunan, sahiplenen halkın
sanatçılarının birinci görevi bu kültürü
yaşatmak ve korumaktır. Yaklaşık iki
yıldır devam eden Grup Yorum Ana-
dolu Halk Koroları çalışması hem bu
sorumluluğu yerine getirmede hem
de devrimci müzik geleneğine yeni
bir mevzi kazandırmada bir adımdır. 

30 yıllık bir deneyimi paylaşmayı
hedefliyoruz bu çalışmamızda. Grup
Yorum’a müzisyen yetiştirmenin yanı
sıra, farklı projelerle Anadolu insanı-
nın müzikal ve kültürel anlamda uf-
kunu genişletmeyi hedefliyoruz. Us-
talarımızdan aldığımız gücü, Anado-
lu’nun dört bir yanındaki müzisyen
arkadaşlarımızla, öğrencilerimizle pay-
laşıp bu topraklarda yazılan destanları
ölümsüzleştirmek istiyoruz. Bunun
için başlattığımız çalışmalarda Bursa,

Eskişehir, Ankara, İzmir, Adana, An-
takya ve Dersim’de, Antalya’da halk
korolarımızı kurduk. Bu şehirlerde
gerçekleştirdiğimiz konserlerimizde
halk korosu sahnede bizimleydi. 30.
Yıl coşkusunu yaşadığımız bugünlerde
Anadolu halk koroları yine yanımız-
dalar. 5 şehirde yapacağımız büyük
meydan konserlerinde korolarımız
sahnede bize güç katacak. 

Anadolu halk korolarının çalışma-
ları yalnızca konserlerle sınırlı kal-
mayacak. Festivaller, folklor araştır-
maları, sanatsal projeler ve müzik al-
bümleri Grup Yorum Anadolu Halk
Koroları’nın sürekli ve düzenli çalış-
maları arasında olacak. 

Anadolu Halk Koroları, emekçi
Anadolu halkının dününü aydınlat-
mada, yarınını kurmada görev üstle-
necek bir okul olma hedefiyle yola
çıkıyor.

Grup Yorum

Grup Yorum, Ruhi Su Türküleriyle
Mücadeleye Çağırıyor!

Grup Yorum'dan Okullaşma Yolunda Bir Adım!

Grup Yorum
30. Yıl Ege

Konseri
Çalışmaları

Sürüyor
Ege; İzmir'le, Manisa'yla,

Muğla'yla, Uşak'la, Antalya'yla,
Denizli'yle, Aydın'la, Söke'yle,
Ödemiş'le, Yatağan'la, Milas'la,
Bodrum'la, Marmaris'le, Diki-
li'yle, Çeşme'yle, Kuşadası'yla,
Acıpayam'la, Manavgat'la... kı-
sacası dört bir yandaki Yorum
Gönüllüleri ile, İzmir Halk Ko-
rosu ile, Grup Yorum 30. yıl
Ege Konserine hazırlanıyor.
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Emperyalizme göbekten bağımlı
olmak, komşudaki elektrik prizine
takılı buzdolabı sahibi olmak gibidir.
Onun izin verdiği kadar çalışır buz-
dolabımız, çalıştırmazsa dolaptaki
yiyeceklerimiz bozulur.

Yoksulluk, bir alınyazısı değildir;
"azgelişmişlik" de bir kader değildir.
Emperyalistler ve işbirlikçileri ce-
hennem vaad ediyor tüm halka. Sa-
nayimizi, teknolojimizi, eğitimimizi
vb. bilinçli olarak GERİ BIRAKTI-
RIYORLAR. Emperyalistlerin dü-
zenini sürdürmek demek, suç ve ci-
nayeti sürdürmek demektir. 

Gerekli miktarda altını bulmadığı
için yerlilerin ellerini kesen Amerikan
emperyalizmi, İngiliz fabrika ku-
maşlarına pazar açmak için, Hindis-
tan'daki yerli kumaş üretimini yok
etmek üzere Hindistanlı dokumacı-
ların başparmaklarını kesen emper-
yalizm, dünya halklarına saldırıda
pervasızca hareket ediyor.

Sömürüsünü devam ettirecek iş-
gücüne sahip oldukça, hammadde
kaynaklarının güvenliğini sağladıkça,
kasaları doldukça; halkların aç kal-
ması, sefalet içinde olması emper-
yalizmi ilgilendirmez. Emperyalistler
dünya halklarını kendi hizmetkarları
olarak kullanır. 

Uyuşturucu bağımlısını düşünün,
bağımlılık onu yer bitirir. Beynini
tam olarak kullanamaz, vücudunda
yaralar çıkar, unutkanlık başlar, eklem
yerleri ağrır, sağlıklı düşünemez, ha-
lüsinasyonlar görür ama kurtuluşu
yine de uyuşturucuda bulur. Çünkü
ağrılarının geçmesi için uyuşturucuya
ihtiyacı vardır. Bağımlılık, böyle sefil
hale getirir insanı.

Emperyalizme bağımlı olmak da
aynı böyledir. Bir “Ekonomik Tetikçi”
olan IMF eski çalışanı John Perkins
ne diyordu, hatırlayalım: "Ardından
biz ekonomik tetikçiler onlara (yeni
sömürge ülkeler bn.) gidip deriz,
dinleyin, bize bir sürü borcunuz var.

Borcu ödeyemiyorsanız, o zaman
petrolünüzü, petrol şirketlerimiz için
oldukça ucuza satın..."

Yani ülkemizin tüm politikaları
işte bu borçluluk ilişkisi yüzünden
emperyalistlerin elindedir. Tefecinin
elindeki yoksul halkımız gibi...

Bu nedenle topraklarımıza ne eke-
ceğimize bile emperyalistler karar
verir. Sonra da aç bıraktıkları halklara,
"böcek yiyin, çok vitaminli" tav-
siyesinde bulunurlar.

Ne Ekeceğimize,
Nasıl Ekeceğimize
Kim Karar Veriyor?

1948'de Amerikan Marshall Pla-
nı'nın devreye girmesiyle, tarımdaki
makineleşme artmıştır. Teknik geliş-
meler olumlu olarak değerlendirilse
de, bu asıl olarak Amerikan emperya-
lizminin karnını doyurmayı daha hız-
landırmak, üretimi artırmak içindir.

Unutmayalım, emperyalistler, göl-
gesini satamadığı ağacı keser. Çı-
karlarını sonuna kadar gözetir. 

Üstelik, tüm emperyalist "yar-
dımlara" rağmen ülkemizde kişi ba-
şına ekilebilir tarım arazisi 1990-
2005 arasındaki 15 yılda %25 ora-
nında geriledi.

"Emperyalistlerin dayatmaların-
da esas olan, tarımın tamamen ka-
pitalistleştirilmesi ve emperyalist te-
kellerin denetimine alınmasıdır. Bu
amaca ulaşmak için gerçekleştirmek
istedikleri ilk şey, 'kırsal alanın kü-
çültülmesi'dir. 6 Ekim 2004’te açık-
lanan Avrupa Birliği İlerleme Ra-
porunda bu hedef açıkça ifade edil-
miştir: '25 milyon civarında olan
üretici nüfusu 15 milyona düşürül-
meli.' Bu ilk hedefleridir. Giderek
bunu 'nüfusun yüzde 10’u' düzeyine
düşürmek hedeflenmektedir. Gerek
IMF’yle gerekse de Avrupa Birliği
emperyalizmiyle sürdürülen 'mü-

zakere'lerin en temel yanlarından
biri tarımdaki bu tasfiyenin gerçek-
leştirilmesidir." (Kurtuluş, Emper-
yalizm)

Dün tarımı geliştiren, bugün tarımı
yok eden emperyalist politikalar
Marshall Planı'na kadar dayanır. Dö-
nemin ABD Dışişleri Bakanı George
Marshall’ın adıyla anılan “Avrupa
Onarım Planı” Haziran 1947’de ilan
edilip Nisan 1948’de uygulamaya
geçildi.

Türkiye'nin Marshall yardımından
yararlanması, 2. Paylaşım Savaşı’ndan
yıkık çıkan Avrupa'nın gıda ve ham-
madde ihtiyacını karşılamak için ta-
rımını geliştirmesi ve Avrupa'nın
gıda ve hammadde deposu hâline
gelmesi şartıyla kabul edilmiştir. Tür-
kiye'nin bir tarım ülkesi olması plan-
lanmıştır.

Marshall Yardımı'ndan sağlanan
traktörler krediyle köylüye dağıtıl-
mıştır. 1936 yılında 961, 1948 yılında
1750 olan traktör sayısı, 1955 yılında
40 bini aşmıştır. 1936'da 104, 1948'de
994 olan biçer-döver sayısı, 1956
yılında 6 bini geçmiştir. 

1928 yılında 6,6 milyon hektar
olan ekili arazi alanı, 1960'da 23,2
milyona ulaşmıştır. 

Bu rakamlar, emperyalist tarım
politikalarının nasıl bir gelişim gös-
terdiğini görmek açısından önemlidir. 

Plan, sadece üretimi değil itha-
lat-ihracat politikasını da emperya-
listlerin denetimine açmıştır.

Dünyanın en büyük mısır üreticisi
olan Amerika, Marshall Yardımı kar-
şılığında Amerika'dan mısırözü yağı
almamızı şart koşmuştur. O dönem,
ülkemizde milyonlarca zeytin ağacı
kesildi. Ayçiçek yağı da aynı şekilde
emperyalistler tarafından ülkemize
sokulmuştur.

Askeri ve ekonomik "yardımı"
içeren Marshall Planı ile Amerikan

HALKLARIN KATİLİ AMERİKA
EMPERYALİZMİN KURBANI DEĞİL CELLADI OLACAĞIZ

Yeni-Sömürgeleşmemizin Tarihi, 
Devrimci Olma Nedenimizdir
Emperyalizmi Vatanımızdan Söküp Atacak,
Dünyayı Bir Kez De Türkiye’den Sarsacağız!
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tekellerine, işbirlikçiler tarafından
işletme hakkı dahil olmak üzere petrol
araştırma izni verildi.

Marshall Planı'nın YARDIM ola-
rak pazarlanması bilinçli bir çabadır.
Yardımın esası SÖMÜRÜDÜR. Yeni
sömürgecilik ilişkileri bu plan da-
hilinde 1948-1951 yılları arasında
Türkiye'ye verilen 351 milyon 700
bin dolar tutarında borçla başla-
mıştır. Borçlanma batağına saplanan
Türkiye, emperyalizme tavizler ver-
mek, ekonomik-politik tüm yöneti-
mini emperyalistlerin denetimine aç-
mak zorunda kalmıştır.

Anadolu'yu demir ağlarla (demir-
yolu) örmeyi planlayan Türkiye, yine
bu plan çerçevesinde karayollarıyla
örmüştür. 

"Marshall yardımı, Avrupa'nın
gıda ve hammadde ihtiyacını karşı-
lamak üzere, Türk tarımının gelişti-
rilmesi için kullanılacaktır. 1949 Ma-
yıs'ında Marshall Yardımı'ndan ilk
traktörler gelmeye başlayacaktır. US

Public Road Administration uzman-
larının yardımlarıyla, 1948'de Ka-
rayolları İdaresi kurulacak ve askerî
amaçlı İskenderun-Erzurum yolundan
işe başlanacaktır. Büyük fedakârlık-
larla inşa edilen demiryolları ile ko-
ordinasyon düşünülmeden girişilen
karayolu ve taşıma politikası, bir ih-
tiyacı karşılamakla birlikte, demiryolu
idaresinin bir kriz içine düşmesine
yol açacaktır." (Doğan Avcıoğlu, Tür-
kiye'nin Düzeni)

Karayollarının kurulması, ulaşım
vasıtalarının ithal edilmesiyle ve ye-
dek parça ticaretinin başlamasıyla
devam etmiştir. Yani karayolu demek,
daha fazla araba-petrol-yedek parça
satmak demektir.

Bize ait sandığımız, bizim oldu-
ğunu düşündüğümüz her şeyin arka-
sından emperyalizm çıkabilir. Bu,
emperyalizmin içsel bir olgu haline
gelmesinin sonuçlarıdır. Çukurova’nın
pamuğu mesela, İngiliz emperyaliz-
minin fabrikalarına pamuk akması

için yetiştirilmiştir. 
Sonuç olarak:
* “Bizim” bildiğimiz-sandığımız

ama aslında emperyalist politikalarla
hayatımıza girmiş her şeyi öğren-
meliyiz. Bunları neden öğrenmemiz
gerekiyor? Emperyalizme karşı duy-
duğumuz sınıf kinini artırmak için
her biri ayrı bir nedendir çünkü.

* Halkımızdan, topraklarımızdan,
geleceğimizden, umutlarımızdan ça-
lınan her şeyin hesabını sormak için
yeni sömürgeleştirilme tarihimizi bil-
meliyiz.

* Emperyalistlerin işbirlikçileri
tarafından yazılı tarihi değil, gerçekleri
öğrenmek için bilmeliyiz.

* Elimizden zorla alınan kaynak-
lara yeniden elkoymak, kendi yazgı-
mızı kendimiz yazmaya başlamak
için bilmeliyiz.

* Yeni-sömürgeleşmemizin ta-
rihini, neden devrimci olmamız
gerektiğini gösterdiği için bilmeli-
yiz.

Amed Halkın Hukuk Bürosu HDP mitinginde yapılan
bombalı saldırıyla ilgili 6 Haziran'da açıklama yaptı.
Açıklamada; “5 Haziran'da Amed'de HDP'nin seçim
mitinginde AKP provokasyonu yapıldı. İki ayrı bomba
kısa aralıklarla patlatıldı. 4 şehit, 400'den fazla yaralı
var. İnsanların kolları, bacakları koptu. AKP kendi pro-
vokasyonuna en üst düzeyde sahip çıktı. Yaptıkları
katliam yetmezmiş gibi tehditlerine devam ediyor. Er-
doğan 'ben açıklama yaptım, üzerime düşeni yaptım'
diyor. Polis; halk miting alanından dağılırken halka sal-
dırıyor. Gaza boğuyor. Halkın acılarını yaşamasına, ya-
ralılarını hastanelere taşımasına bile tahammül edemi-
yorlar. AKP için Kürt halkının dökülen kanı, verdiği
canının hiç değeri yoktur. Amed Bağlar İlçesi’nde AKP
tarafından Gürsel Caddesi üzerinde seçim irtibat bürosu
kuruldu. AKP flamaları da bu büronun iki yanındaki
direklere asıldı. Flamalar asıldığı günden bugüne, gece
– gündüz 24 saat zırhlı polis araçları tarafından korunuyor.
Dün akşam AKP'nin provokasyon bombalarından ve
polisin halka saldırmasından sonra, AKP flamalarından
bir kısmı ipleri kesilerek yere düşürüldü ve yakılmak
istendi. Flamaları yakmaya çalışan halka, çocuklara
polis zırhlısı saldırdı ve caddeyi gaza boğarak halkı
dağıttı. Böylece AKP halk düşmanı yüzünü bir kez

daha gösterdi. Bir kaç gün önce Erzurum'da linç güru-
hunun HDP'li bir genci linç etmesini izleyen polis ve
AKP flamalarını korumak için halka saldıran polis,
AKP’dir. AKP için flamaları Kürt halkının kanından,
canından daha değerlidir. Flamalarını canla başla korurken
Kürt gençlerinin linç edilmesini, diri diri yakılmalarını
izlemişlerdir. AKP'nin halk düşmanı gerçek yüzü budur.
AKP halklarımızın hiçbir sorununu çözmez. O emper-
yalizmin, tekellerin iktidarıdır. Tarih devrimcilerin hak-
lılığını bir kez daha kanıtlamıştır. Bu tarihsel ve siyasal
haklılığa dayanarak diyoruz ki; sorunlarımızı biz kendimiz
çözeriz. Seçimler çare değildir" denildi.

DEVRİMCİ TUTSAKLAR 
ONURUMUZDUR!

Sürgün ve Sevklere İzin Vermeyeceğiz!
6-9 Haziran günlerinde Esenler Karabayır’da adalet

konulu el ilanları dağıtıldı. Bakırköy Hapishanesi’ndeki
devrimci tutsakların, F Tipi hapishanelerine sürgün
edilmeleri hazırlığı içerisinde olan faşist AKP iktidarının
yeni bir 19 Aralık Operasyonu hazırlığında olduğunu
vurgulayan el ilanlarından 750 adet dağıtıldı.

AKP İçin Kendi Seçim Flamaları Kürt Halkının 
Kanından ve Canından Daha Değerli!

Yürüyüş
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Eleştiri, devrimci, ilerici güçler arasındaki
temel mücadele yöntemidir. 

Devrimci, demokrat, ilerici güçler kendi içlerinde
birbirlerini kıyasıya eleştirirler ancak düşman karşısında
aralarındaki ilişki ne olursa olsun birlik olmak zorundadır.
Düşmana karşı  sahiplenmek temeldir. 

Çünkü düşmanın “böl-yönet” temel taktiğidir. Dev-
rimciler bunu boşa çıkartmak için düşmanın her türlü
saldırıları karşısında kenetlenmelidir. 

Aşağıda bir örnek aktaracağız. 

2015 1 Mayıs’ı... Taksim’e çıkan bütün yollar kapalı...
Beşiktaş’ta toplanan DİSK, KESK, TMMOB, CHP,
Halkevleri, HDP, ÖDP ve bazı demokratik kitle örgütleri
var.. 

Her yıl olduğu gibi 1 Mayıs sabahı, kurum temsilcileri
ile 1977 1 Mayıs şehitleri ve 1989 1 Mayıs’ında şehit
düşen Mehmet Akif Dalcı için Kazancı Yokuşu’na,
Taksim Anıtı’na ve Tarlabaşı’na, Dalcı’nın şehit düştüğü
yere karanfiller bırakılarak anma yapılacak... 

Beşiktaş’ta toplanan kurum temsilcileri sabah anma
yapmaya gitmek için hazırlıklarını yaparken polis yolu
kesiyor... Taksim’e çıkmanın yasak olduğunu söylüyor...
Bunun asıl 1 Mayıs kutlaması olmadığı, her yıl olduğu
gibi şehitleri anmak için karanfil bırakılacağı söyleniyor...
Polis bu durumda “bir şartla”; “makul” bir sayının
Taksim’e çıkıp karanfil bırakıp anma yapmalarına izin
vereceklerini söylüyorlar... 

Peki neymiş şartları? 

“Aranızda bir tek HALK CEPHELİ olursa izin
vermeyiz, saldırırız” diyorlar. 

Polis ile yapılan pazarlıkta kurum temsilcileri polislere
şu cevabı veriyorlar; “Biz 1 Mayıs kitlesi bir bütünüz
içimizden kimseyi ayıramayız kimin ne olduğunu bi-
lemeyiz.”

Kurum temsilcileri “aramızda Halk Cepheli kimse
yoktur” gibi olumsuz bir tavır içine girmiyorlar. Polisin
oyununa gelmiyorlar, fakat polisin bu tür taktiklerine
karşı daha net ve kararlı tavır sergilemelidirler... “kimin
ne olduğunu bilemeyiz” söylem ürkek, sahiplenmeyen
bir tavırdır... 

Polis Halk Cephesi’ni “düşman” olarak gösterirken,
oradaki kurum temsilcilerine, siyasi yapılara İŞBİR-
LİKÇİLİK teklif etmektedir... 

Halk Cephesi’ni aranıza almayın, Halk Cephelileri
tecrit edin demektedir... 

Polisin bizi düşman olarak görmesi -ki öyledir-
bizim için gocunulacak bir durum değildir... Biz yaptığımız
hiçbir şeyi düşmanlarımızın icazetiyle yapmayız. Ancak
oradaki siyasi yapılara polis açıkça, Halk Cephesi’ni
aranıza almazsanız sizin anma yapmanıza izin veririm
diyor... Böyle bir teklif asla sıradan bir tavırla geçiştiri-
lemez... Sol adına utanç vericidir. Onun için düşmanın
bu tür taktikleri karşısında net tavır alınmalıdır... Orada
Halk Cepheliler yoktu fakat orada söylenmesi gereken
HEPİMİZ HALK CEPHELİYİZ olmalıydı.

Devrimcilik, İlericilik,
Demokratlık Düşmanın
Saldırıları Karşısında

Dostu Sahiplenmektir!

Bizler Kerbela’dan Kızıldere'ye
Yürüyenlerin Sesi Olduk!

Antalya TAYAD’lı Aileler 5 Haziran'da Dallar
Düğün Salonu’nda tutsaklarla dayanışma gecesi düzenledi.
Gece başlamadan önce salona, “Hasan Ferit Gedik
Ölümsüzdür", "Berkin Elvan’ın Katilleri Cezalandırılsın,
Adalet İstiyoruz-Halk Cephesi", "Tutsak Dev-Genç’liler
Serbest Bırakılsın", "Okan Özer Serbest Bırakılsın-
Dev-Genç’liler",  "Hasta Tutsaklar Serbest Bırakılsın-
TAYAD’lı Aileler” "Kerbela’da Hüseyin, Sivas’ta Pir
Sultan, Dersim’de Seyit Rıza, Kızıldere’de Mahir’iz",
"Biz Buraya Dönmeye Değil Ölmeye Geldik", "Kahra-
manlar Ölmez Halk Yenilmez” pankartları açıldı. Gecede
ilk önce ülkede ve dünyada şehit düşen devrim şehitleri
adına bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Ardından
TAYAD’lı Aileler adına yapılan konuşmada TAYAD’lı

Aileler’in kuruluş amacı ve mücadele tarihi anlatıldı.
Dev-Genç’liler adına yapılan konuşmada ise Dev-
Genç’lilerin tarihi anlatıldı. Ardından şiirler okundu ve
hazırlanılan yemekler birlikte yenildi. TAYAD'lı Aileler’in
hazırlamış oldukları hediyeler geceye katılan ailelere
verildi. En son Isparta Dev-Genç’liler grubu olan Halk
Kültür Merkezi müzik grubu sahneye çıkarak kavganın
türkülerini söylediler. Türkülerle birlikte halaylar çekildi.
Gece halayların ardından sona erdi.

14 Haziran
2015

Yürüyüş

Sayı: 473

51DEMOKRATİK MEVZİLERİMİZDE DİRENECEĞİZ!..



Anadolu kültürü çok zengindir
bu doğru. Bu topraklarda yaşadığı-
mız için ülkenin insanları olduğu-
muz için biz biraz şanslıyız. Çünkü
çok fazla kültür, dil, din, tarih geç-
miştir ve bu da Anadolu’yu çok zen-
ginleştirmiştir. Her köşesinde baş-
ka değerler yatmaktadır.

Ve bizim Anadolu kültürünü sa-
vunmamız, o kültürün hala yaşama-
sındandır. Yani Avrupa ülkelerinde
yok olan bu halk kültürleri bizim ül-
kemizde hala yaşamakta. Duyarsınız
anne babalarımızdan bizim zamanı-
mızda şöyleydi, böyleydi, insanlar bir-
birine güvenirdi, dostluk farklıydı
diye. Evet tabii ki eskiye göre yoz-
laşma çoktur. Ama yine de kapitalist
ülkelerdeki gibi değildir.

Avrupa’da Yaşayan
Gençliğimiz,
Gerçek Bizim Tarihimizi
Bildiğinde, Bu Tarihi
Savunabilecek Cüreti
Kendinde Gördüğünde
İşte O Zaman
O Vatana
Sahip Çıkacaktır!

Avrupa’da yaşayan gençlerimiz va-
tansever olarak tanımlar en genel an-
lamda kendini. Türk bayrağını takar,
Osmanlı’yız diye övünür. Paylaşım
kültürü vs. Bunları yaşatıyor hala.

Osmanlı’ya sarılması başka bir ta-
rih bilmemesindendir. 

Unutmayın bir vatan üzerinde
kendine yakışmayanı da barındırır.
Yani onun üzerinde yaşamış ve doğ-
ru olmayan insanlar da yaşar. Katil-
ler, onursuzlar, hırsızlar, ülkesini sa-
tanlar. Önemli olan onları tanımak ve
onların adlarını koymaktır. 

Osmanlı güçlü olduğu için  sever
gençlerimiz onu. Ama bilmez ki na-
sıl güçlenmiştir. Tabii ki Osmanlı

tarihi boyunca, diğer Avrupa’daki
imparatorluklar, yani Osmanlı’nın
savaştığı imparatorluklar Osman-
lı’dan ileri bir konumda değildi. Hep-
si halkları sömüren yok eden du-
rumdaydı.

Bizim gençlerimiz işte o koskoca
olarak bildikleri Osmanlı’ya karşı
başkaldıranları tanımalıdır. Bedred-
dinleri, Seyit Rıza’yı, Atçalı Kel Me-
met Efeleri tanımalıdır. 

Evet benim topraklarımda bunlar
da barındı ama böyle onurlu kahra-
manlar da vardı diyebilmeli. Ve şu an
bizim yaşadığımız kültür Osman-
lı’nın değil direnen Anadolu halkla-
rının kültürüdür.

Emperyalistler
Güçlü Değildir!
Unutmayın...
Biz, Onları
Dört Köşeden Yenmiş
Bir Halkın Çocuklarıyız!

Duyarız o Almanya ekonomik
olarak güçlü, güçlü silahları var.
Fransızlar çok güçlü ne silah üreti-
yorlar be. Ya da Amerika. 

Ancak onların gücü, silahları, di-
renen halkların gücü karşısında bir işe
yaramaz. 

Emperyalistlerin
Güçsüzlüğünü
9 Mayıs Zaferiyle
Sosyalistler Kanıtlamıştır!

1941-1945 yılı arasında Almanya
faşizmi tekeller adına Avrupa’da bir

çok ülkeyi işgal etmiş ve teslim al-
mıştır. Ama Sovyetler Birliği’ni ge-
çememiştir. Ki, Sovyetler Birliği bu
ülkelerin hepsine ordularını gön-
dermiş ve Avrupa halkı için de mü-
cadele etmiştir. 4 yıl verilen sa-
vaşta, sadece Sovyetler Birliği 24
milyon şehit vermiş, toplam 54

milyon insan yaşamını yitirmiştir. 
Sovyetler Birliği bu savaşta ken-

di silahlarını üretmiştir. Sosyalist
yeni insanın üretemeyeceği hiçbir
şey yoktur. Kapitalizmin hala var
olduğu bir dünyada sosyalist bir ülke
tabii ki çok daha güçlü ve donanım-
lı olmalıydı ve Sovyetler Birliği ül-
kesini askeri olarak da geliştirdi.
Ama en önemlisi vatanı için değerleri
için uğrunda ölebilecek savaşabilecek
milyonlarca insan yarattı.

Bu halk kendi yarattığı emeğiyle
kurduğu bu ülkeyi bu değerleri yok et-
tirmeyecekti. Direndi. Çünkü biliyor-
du ki sosyalizmden başka onlara değer
verebilecek insan gibi yaşabilecekleri
bir sistem yoktu. Ve onu korudular, 24
milyon şehit pahasına korudular.
İşte gençliğimiz bu gücü görmeli.

Kapitalizmin kağıttan kaplan oldu-
ğunu unutmayın. Tabii düşmanını
küçümsemeyeceksin ama bunu da
unutmayacaksın. Sosyalist bir bilinçle
kuşanmış insanların çözemeyeceği
sorun yoktur. 

Gerçek Vatanseverler
Sosyalistlerdir!
Kapitalizmin Karşısında
Ancak Sosyalistler
Dikilebilir!
Ancak Sosyalistler
Vatanımızın Değerlerine
Sahip Çıkabilir!

Evet Anadolu kültürü güçlü de-
ğerlere sahiptir. Ama Anadolu kültü-
rü bizim gençliğimize yetmemeli.

AVRUPA’dakiBİZ

Vatanını Kendi Kaderine Terk Edenler, Vatansever Olamaz! 

VATAN BİR İNSANIN 
BÜTÜN BENLİĞİDİR! -2-

DÜNYADAKİ BÜTÜN HALKLARIN
KÜLTÜRLERİ ZENGİNDİR, 

GÜZELDİR! KAPİTALİZM BU
KÜLTÜRLERİ YOK ETMİŞTİR!

Yürüyüş
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Ki bu kültüre sahip çıkabilmek için-
de sosyalist olmaktan başka bir çare
yoktur. Bu düzende bu kültüre sahip
çıkmak artık mümkün olmaz hale gel-
miştir. 

Eğer Ülkenizi, Vatanınızı
Seviyorsanız O Ülke İçin
Mücadele Etmelisiniz!

Naziler evlerimizi yaktığında ül-
kemize geri dönmek, konuşulur aileler
arasında. Neden? Orası bizim vata-
nımızdır, dönebileceğimiz bir yer.
Doyacağın yeri değiştirebilirsin ama
vatanını değiştiremezsin değil mi.

Ama vatanına sahip çıkmadan
onun için hiçbir şey yapmadan, onu

kendi kaderine terk ederek onu sevi-
yorum onun kültürünü taşıyorum de-
mek doğru mu? Bu kadar basit mi ol-
malı?

Vatanı sevmek; onun canını acıtan
herşeye karşı mücadele edebilmektir
aynı zamanda.

Vatanı Sevmek
Şafak Olabilmektir,
Elif ve Bahtiyar
Olmaktır!

Sevmekse işte sevmek budur. Va-
tanı sevmek, onun üzerindeki her
canlıyı sevmektir aynı zamanda. İn-
sanını sevmektir ilk önce. Ve o in-

sanlar için ölebilmektir, asıl olan
sevgi gerçek ve pürüzsüz olan sevgi
budur.

Azı çoğu yok ya seveceksin ya da
sevmeyeceksin bu kadar net bir çiz-
gidir bu.

Uğrunda savaşabileceğimiz çok
güzel bir vatanımız var bizim. Üze-
rinde yaşayabileceğimiz güzel bir
coğrafyası olan, çok değerli bir tari-
hi ve kültürü olan. O zaman o vata-
na pislik bulaştırmalarına izin ver-
memelidir Avrupada yaşayan gençli-
ğimiz de. Unutmayın sizin her şeyi-
nizi şekillendiren o vatanın tarihi, kül-
türü ve değerleridir!

Gülaferit Ünsal süresiz
açlık grevini zaferle so-

nuçlandırdı. Gülaferit,
6 Nisan'da başlattığı
süresiz açlık grevini
29 Mayıs akşamı,
taleplerinin kabul
edilmesi sonucu  za-
ferle bitirdi.

Direnişin kaza-
nımları, Av. J.Olber-

mann, Berlin Yeşiller
Partisi Milletvekili Canan

Bayram ve Berlin Kadın Tu-
tuklu Hapishaneleri Genel Müdürü

M. Blümel'nın katıldığı toplantı sonucu protokol altına
alındı. 

54 gün süren açlık grevi sonucu 51 kiloya düşen Gü-
laferit Ünsal, sağlık durumunun iyi olduğunu, önemli ola-
nın direniş ve zafer olduğunu söyledi.

30.05.2015 tarihli mektubunda direnişin son güne ka-
dar provokasyon ile kırılmaya çalışıldığını anlatan Gü-
laferit şunları yazmış: "Açlık grevi boyunca 16 gün ga-
zetelerimi alamadım. 3 provokasyon daha yaşadım. 54.
gün de dahil olmak üzere her gün, bazen hücreme geti-
rilerek yemek isteyip istemediğim soruldu. Hapishane yö-
netimi tarafından açlık grevim tamamiyle görmezden ge-
lindi, yok sayıldı. 

Son provokasyon, 2 ay önce Türkçe gazetelerimi al-
mak için dilekçe vermemi isteyen gardiyan tarafından,
açlık grevinin 53. günü (28 Mayıs) saat 15.00'de, kapı-
lar açıldığında yaşandı. 

Postayı sorduğumda, gardiyan gelmediğini söyledi. Ben
de geldiğini ve istediğimi söyledim. Gazetelerimi isteme
kararlılığım sonucunda beni hücreye kapatmak istedi. Buna
itiraz etmem üzerine, hücre kapısını üzerime kapatarak,
zorla hücreye sokmaya çalıştı. Beni kapı arasına çok kötü
sıkıştırdı. Karın boşluğumda ağrı oluştu. Bütün gücümü
kullanarak koridora çıkmayı başardım...

1 saat boyunca koridorda bekledim. Gazetelerimin
verilmesiyle tekrar su ve şeker almaya başladım. 

Direnişimiz karşısında tecrit, ceza, saldırı, provo-
kasyon ve komplolar etkili olamaz. İnsan iradesi ve ka-
rarlılığı en büyük güçtür. 

Saldırılar, yalnızca kapitalizme ve faşizme karşı
nefretimizi büyütür. 

Avrupa hapishanelerinden onurumuzla ve başımız dik
çıkacağız. 

Benimle dayanışma için 13 Mayıs'tan beri süresiz aç-
lık grevi yapan Muzaffer Doğan, Yusuf Taş, Özgür As-
lan ve Sonnur Demiray'a, ayrıca destek açlık grevleri ya-
pan Özkan Güzel ve Ahmet D. Yüksel'e, dışarıda daya-
nışma açlık grevleri ve eylemler yapan herkese, 

Açlık grevinin en başından beri beni yalnız bırak-
mayan, dayanışma içinde olan bütün Alman dostlarıma, 

Sesimi dışarıya taşıyan, bu mücadeleye gönülden des-
tek olan tüm arkadaşlarıma, dostlarıma sonsuz teşekkür
ediyorum. 

Direnişi birlikte kazandık. 
Sizleri çok seviyorum. Selamlarımı gönderiyorum. 
Hepinizi, Özkan Güzel'in Süresiz Açlık Grevi'ne

destek vermeye ve direnişi Özkan için büyütmeye çağı-
rıyorum.” 

Gülaferit Ünsal

Yaşasın Direniş, Yaşasın Zafer!

14 Haziran
2015

Yürüyüş
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Tek Tip Elbise ve hapishanenin
baskı ve yaptırımlarına karşı açlık gre-
vinin 33. gününde olan (8 Haziran)
Özkan Güzel için Avrupa'nın değişik
şehirlerinde destek eylemleri yapıl-
maya devam ediyor.
Düsseldorf:

8 Haziran pazartesi günü, Düssel-
dorf’da Eyalet Parlamentosu önünde saat
12.00 ile 15.00 arası, Adalet Bakanlığı
önünde de 16.00 ile 18.00 saatleri ara-
sı oturma eylemi yapıldı. Almanca “Öz-
kan Güzel’e Tek Tip Elbise Dayatılma-
sına Son!” pankartının açıldığı eylem-
de sloganlar atıldı, bildiri dağıtıldı. 

İki kişilik bir heyet oluşturularak
parlamentonun sekreterliğine bildiri bı-
rakıldı. Parlamento Sekreteri Bay
Müller bu bildiriyi bütün parti grup-
larına ulaştıracağını söyledi. Heyet
daha sonra yolda rastladığı İçişleri Ba-
kanı Ralf Jäger’a da bildiri verdi, kı-
saca konuyu anlattı  ve okumasını is-
tedi. Bakan okuyacağını söyleyerek
oradan ayrıldı. Heyetin bildirdiğine
göre dışarıdaki atılan sloganlar ve

yapılan konuşmalar içe-
riden duyuluyordu. Aynı pankart ve
sloganlarla Adalet Bakanlığı’nın önün-
de oturma eylemi yapıldı. Ve tekrar
içeriye giren heyet Adalet Bakanı
Thomas Kutschaty’yi bilgilendirdi.
Konuyu anlatmak üzere içeriye giden
bir kişi Adalet Bakanı’nın durumdan
haberdar olduklarını ve bunun üzerinde
duracaklarını söyledi.
Belçika:

Belçika  Halk Cephesi 9 Haziran
günü Brüksel’de bulunan Alman em-
peryalizminin Başkonsolosluğu’nun
önünde Özkan GÜZEL’in sürdürdüğü
açlık grevi direnişinde yalnız olma-
dığını göstermek için bir eylem ger-
çekleştirdi. 

Alman emperyalizminin Konso-
losluğunun kapısında yapılan eyleme
12  kişi katıldı. Almanca, Fransızca ve
Türkçe atılan sloganlarda Özkan GÜ-
ZEL’in yalnız olmadığı haykırıldı. 

1 saat süren eylem boyunca Al-
manca yazılı pankartta “Tek Tip Elbi-
se İnsan Onuruna Yapılan Saldırıdır.
Özkan Güzel Yalnız Değildir. Tüm

Politik Tutsaklara
Özgürlük” yazı-
yordu.
Bielefeld:

6 Hazi-
ran'da Die Lin-
ke (Sol Parti)
Almanya’nın
Bielefeld Ken-
ti’nde iki gün sü-
recek olan bir ku-
rultay başlattı. Birçok
milletvekilinin katıldığı kurultaya,  Ana-
dolu Federasyonu'da bildirileriyle katıldı.
Milletvekillerine Özkan’ın kısa geç-
mişini anlatarak duyarlılık ve sahiplen-
me çağrısında bulunuldu. Federal par-
lamento milletvekilleri Andrej Hunko,
Petra Pau, Harald Petzold hapishaneyi
arayarak Özkan’in durumu hakkında bil-
gi alacaklarını ve davanın takipçisi ola-
caklarına dair söz verdiler.

Ayrıca Avusturya’da Viyana Alman
Konsolosluğu önünde,  Berlin’de Ada-
let Bakanlığı’nın önünde, Hamburg’ta,
SternSchanze Bahnhof'ta Özkan Gü-
zel için çeşitli eylemler yapıldı.

Av ru pa’da
ÖZKAN GÜZEL AÇLIK GREVİNDE!  
YOLDAŞIMIZIN SESİNİ HER YERE TAŞIYACAĞIZ!

Yozlaşmak; unutmak, alışmak, sı-
radanlaşmak demektir.  Unutma-
mak ve alışmamak için ideoloji-
mizle beslenmeye devam ediyo-
ruz, cümleleriyle yapılan çağrıyla
bir aradaydık yine. 

Her hafta olduğu gibi bu hafta'da
Londra Kültür Merkezi’nde Halk
Toplantısı düzenlendi. 7 Haziran
günü düzenlenen toplantıda kahv-
altıdan sonra seçimlerle ilgili yazı-
lar okundu. Yürüyüş Dergisine ya-
pılan baskınlardan söz edildi. Lon-
dra’da yapılan Yürüyüş Dergisi
stantlarına ısrarla devam etmemiz
gerektiği vurgusu yapıldı.  19 kişi-
nin katıldığı toplantı 10 Haziran
Çarşamba günü Steve için Türkiye
Elçiliği önünde buluşmak üzere top-
lantı sona erdi.

GRUP YORUM KONSERİ İÇİN 
BÜTÜN COŞKUMUZLA ÇALIŞIYORUZ!
21 Haziran’da Avusturya’nın Neunkirchen şehrinde düzenleyeceğimiz ikin-

ci yaz festivaline bu sene Grup Yorum da katılacak. Bu yüzden ülkenin dört bir
yanından el ele verip konser çalışmalarına başlandı.  

Mattersburg ve yan köylerinde kapı kapı dolaşılıp, halka konseri sahiplenme
çağrısı yapıldı ve el ilanı dağıtıldı. Ayrıca esnaflara ve dükkânlara afişler asıldı.

Avusturya’nın Graz şehrinde halkımıza yaklaşık 100 adet el ilanı ulaştırıldı
ve 50’ye yakın afiş asıldı. 

Neunkirchen, Ternitz ve Wimpassing bölgelerinde toplam 5000 adet el ilanı
dağıtıldı ve esnaflara ve alevi derneklerine afişler asıldı.

Viyana’da Türkiyelilerin yoğunlukta yaşadığı bölgeler afişlerle donatıldı ve bu-
nun dışında sebze ve meyve pazarında yaklaşık 1000 tane el ilanı halka ulaştırıl-
dı. 4-5-6 Haziran tarihlerinde Viyana Alevi Topluluğu’nun düzenlediği festivalde
masa açılıp, 300 adet el ilanı dağıtıldı. Her gün yaz festivaline katılma çağrısı ya-
pıldı. Alevi derneği başkanı kitleye seslenerek “12 Eylül’den sonra tüm dünya halk-
larının sesi olan Grup Yorum’u 21 Haziran’da yaz festivaline katılarak birlikte sa-
hiplenelim” çağrısını yaptı. Ayrıca 12 tane Yürüyüş Dergisi halka ulaştırıldı. 

Tarih:  21 Haziran 2015 Saat:  11.00-19.00
Yer:  Schafferhofergarten, Alleegasse  9,  2620 Neunkirchen

Unutmamak ve 
Alışmamak İçin 
İdeolojimizle Beslendiğimiz 
Toplantılarımız Sürüyor

Yürüyüş

14 Haziran
2015
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6-7  Haziran günlerinde Almanya
Garmisch-Partenkırchen'de bir araya
gelen emperyalist G7 ülkeleri protesto
edildi.

Bu sene Rusya'yı, Ukrayna'ya olan
yardımlarından dolayı davet etme-
yen emperyalist ülkeler, 6-7 Haziran
günlerini özellikle Bavyera Eyale-

ti’nde polis devleti-
ne çevirdiler. 25 bin
polis, 7 emperya-
list ülkenin başba-
kanlarını korumak
için seferber edildi.
Haftalar öncesin-
den tren, sınır ve
otobanlarda kont-
roller  yapılarak ey-
lemci avına çıkıl-
dı. Özellikle  bur-
juva  basınında,
"İtalya’dan kara

block (black block) gelecek ve polis
arabalarına kamu mallarına zarar ve-
recekler" diye halkı korkutmaya ve
protestoyu kriminalize etmeye çalışan
yazılar yayınlandı. Tüm bu keyfi bas-
kı ve uygulamalara rağmen, 4 Haziran
günü Münih şehrinde 40 bin kişi em-

peryalist politikalara karşı protesto dü-
zenlediler. 

6 Haziran günü zirvenin olduğu
Garmisch-Partenkırchen’de Avrupa
Dev-Genç düzenlenen yürüyüşe ka-
tıldı. Emperyalizm halkın ona olan
nefretinden öyle bir korkuyor ki, her
on kilometrede polis noktaları ve
keyfi uygulamalarla karşı karşıya
kaldık. Dev-Genç’lilerin bulunduğu
bir araba bir buçuk saat boyunca
keyfi aramaya maruz kaldı. Diğer
araçlarda kimlik kontrolüne tabi tu-
tuldu. 5 bin kişinin katıldığı yürüyüşte
Avrupa Dev-Genç üç pankart, fla-
malar ve kızıl bayraklarıyla yer aldı-
lar.  Yürüyüş güzergahı boyunca he-
likopterler ile binlerce polis sürekli
göstericileri taciz ederek bazı yerler-
de biber gazıyla saldırdı. Buna rağmen
yürüyüş sürdürüldü.

Hollanda'dan Türkiye'ye 1 Mayıs kutlamaları için gi-
den Anadolu Gençlik'li Anıl Sayar için arkadaşları sa-
hiplenmeye onu faşizmin elinden almak için eylemlerine
devam ediyor.

5 Haziran günü, saat 17:00'da Anadolu Gençlik'in çağ-
rısı üzerine Hollanda'nın Rotterdam şehrinde Türkiye Baş-
konsolosluğu önünde toplanıldı.

Eylem saat 17:15 "Anıl Sayar Onurumuzdur", "Anıl Sa-
yar Serbest Bırakılsın", "Devrimci Tutsaklar Onurumuzdur"
sloganları ile başladı. Atılan sloganların ardından bir açık-
lama okundu. Açıklama da "1 Mayıs'ı kutlamak suç değil,
görevdir ve Anıl Sayar'da bir devrimci olarak bu görevini
yerine getirdi" denildi. Eylem haftaya yine aynı yerde top-
lanma çağrısıyla 25 kişinin katılımıyla sona erdi. 

Hollanda Dışişleri Bakanlığı İle
Bir Görüşme Yapıldı

Anadolu Gençlik 4 Haziran Perşembe günü saat
17:30’da Hollanda’nın Lahey’de (Den Haag) bulunan par-
lemento binasında Hollanda Dışişleri Bakanlığı sözcüsü,
İşçi Partisi (PVDA) üyesi Marit Maij ile bir görüşme ger-
çekleştirdi.

Görüşmede 1 Mayıs tutsağı Anıl Sayar ve 1 Mayıs İşçi

ve Emekçi Bayramı hakkında bilgi verildi. Anıl Sayar’ın
hukuksuzca gözaltına alınıp tutuklanarak Silivri Hapis-
hanesi’ne gönderildiği anlatıldı. Savcı önüne dahi çıkar-
tılmadan keyfi bir şekilde tutuklanan Anıl Sayar’ın, bir
Hollanda vatandaşı olduğu ve Hollanda devletinin va-
tandaşına sahip çıkması gerektiği vurgulandı.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Türkiye seçimlerini takip
etmek için Ankara’ya gideceğini ve orada bulunan Hol-
landa Başkonsolosluğu ile bu konuyu konuşacağını ve ko-
nuyla ilgileneceği konusunda söz verdi.

Son olarak “Anıl Sayar’a Özgürlük Çadırı”mızı ve imza
kampanyasını anlatığımız  görüşmemiz sona erdi.

7 Haziran Pazar günü Anadolu Gençlik çalışanları “Anıl
Sayar’a Özgürlük Kampanyası”na destek vermek için
Amsterdam Alevi Kültür Merkezi (Amsterdam AKM) de
bir kahvaltı ve  toplantı düzenleyerek sahiplenme çağrısı
yaptı.

Kahvaltı ve konuşmaların ardından destek amaçlı 14
Yürüyüş Dergisi satıldı. Kahvaltıya yaklaşık 100 kişi ka-
tıldı. Dergi dağıtımının ardından kahvaltı sona erdi.

 Almanca 'beHAK BÜLTEN' Çıktı!
Bremen'de, tamamı Almanca olarak iki haftada bir

yayınlanacak olan 'beHAK BÜLTEN' ilk sayısıyla be-
raber Bremen halkıyla buluştu.

İlk sayısı 4 sayfa olarak yayınlanan bülten, ilk etap-
ta Bremen'deki Alman anti-faşist kurum ve kuruluşla-
ra ulaştırılacak.

ARKADAŞIMIZ ANIL SAYAR'I 
FAŞİZMİN ELİNDEN ALANA KADAR 
HER YERDE ONUN SESİ OLACAĞIZ!

40 Bin Kişi Emperyalist G7 Ülkelerini Protesto Etti! 
HALKLARIN ÖFKESİNDEN KURTULAMAYACAKLAR!

14 Haziran
2015

Yürüyüş

Sayı: 473

55DEMOKRATİK MEVZİLERİMİZDE DİRENECEĞİZ!..



“Merak etmeyin yoldaşlar bu kez de biz kazanacağız,
mutlaka başaracağız”

Adalet Yıldırım

22 Haziran - 28 Haziran

Hüseyin ÇUKURLUÖZ, 
Bekir BATURU
Ölüm Orucu direnişçisiydiler. 27 yıllık

devrimci, 42 yaşındaki Çukurluöz’le, 36
yaşındaki 11 yıllık devrimci Baturu, 22
Haziran 2004’te, Sincan F Tipi’nin bir
hücresinde, el ele, aynı ateş çemberinin
içinde, bedenlerini tutuşturarak şehit düş-

tüler. Çukurluöz, feda eylemini gerçekleştirdikleri gün, 22 Haziran’da
şehit düşerken, Baturu bir gün sonra şehit düştü.

Hüseyin Çukurluöz, Çorum'un Sungurlu Kazası’nın Çukurlu
Köyü'nde doğdu. 1978 başında Bedii Cengiz'le tanışarak mücadeleye
katıldı. 1980 Nisan’ında tutsak düştü ve 11 yıl hapishanelerde kaldı.
Tahliyesinden sonra Gebze'de faaliyet yürütürken yeniden tutuklandı.
1996 Ölüm Orucu’nda birinci ekiplerde yer aldı. 19 Aralık 2000
Katliamı’nda ağır yaralandı. 20 Ekim 2003'te 10. Ölüm Orucu
Ekibi’nde yer alarak direnişin bayrağını omuzladı.

Bekir Baturu, 1968 Gaziantep doğumludur. '93 yılında Kastamonu
gençlik örgütlenmesinde yer aldı. Faşist saldırılarda yaralandı, polis
işkencelerinden geçirildi, tutsaklık yaşadı. '94’te Batı Karadeniz'de
öğrenci gençliğin örgütlenmesinde görevlendirildi. '97 Kasımı’nda
tutuklandı. 19 Aralık 2000 Katliamı’nda Bartın’da daha sonra şehit
düşecek yoldaşlarıyla omuz omuza direndi. Onlardan öğrenerek dev-
rimciliğini büyüttü. Büyüyen inancı ve kararlılığıyla alnına kızıl bandı
taktı. Tecrite karşı direnişte ölümsüzleşti.

Ali YÜCEL
Kendini Dersim dağlarında bir savaşçı olmaya hazır-

larken Kırıkkale yakınlarında 23 Haziran 1995’de
geçirdiği trafik kazasında yitirdik. Ali 1978 doğumluydu.
Kaybettiğimizde henüz 17 yaşındaydı. 17 yaşındaki
Ali'nin en büyük isteği bir gün halkı için dağlarda
gerilla olarak savaşmaktı. Özellikle Dersim dağlarına
sevdalıydı. Mezarı Çorum'un Kuşsaray Köyü'ndedir.

Ali Yücel

Hüseyin Çukurluöz

Recep SİNAN
1959

doğumlu.
Halkının faşiz-
me, oligarşiye
karşı mücadele-
sinde saf tut-
muş, bir

Devrimci Sol militanıydı. 24
Haziran’da Gemlik Hamidiye
bölgesinde faşistlerle çıkan bir
silahlı çatışmada şehit düştü.
Mezarı Bursa Gemlik İlçe
Mezarlığı’ndadır. 

Recep Sinan

Perihan DEMİRER
1973 Çorum doğumluydu. 28 Haziran

1991 tarihinde Beşiktaş’ta bulunduğu ev polis
tarafından basılarak katledildi. Perihan,
Devrimci Sol'un bir üyesi, Silahlı Devrimci
Birlikler’in bir savaşçısıydı. İşçi sınıfı içinden
gelen bu genç devrimci, devrimci kavgaya
katıldıktan sonra da hep bir emekçi gibi çalıştı,

çabaladı. Yaratıcı ve üretken özellikleriyle SDB içinde başarılı
oldu. Kaldığı eve yönelik polis baskınını farkettiğinde, o an
tek düşündüğü kendisi değil, yoldaşlarının güvenliğiydi.
Yoldaşlarının ölüm mangalarının tuzağına düşmesini engel-
lemek için cüretle direndi. 18 yaşında, katiller sürüsüne
karşı kahramanca direnerek şehit düştü.

Perihan Demirer

Sait EROL
Konya’da doğdu.

Devrimcileri daha 12
Eylül öncesinden tanı-
yordu. Liseyi, Konya
Gazi Lisesi'nde
tamamladı, sonra da
Selçuk Üniversitesi

Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve
Edebiyatı bölümüne kaydoldu. Bu
dönemde DEV-GENÇ saflarında yer
aldı. Konya’da geçirdiği bir trafik
kazası sonucu 28 Haziran 1990’da
aramızdan ayrıldı.

Sait Erol

Semiran POLAT:

16 Ekim 1975 Dersim Mazgirt Basu
(Güneşdere) Köyü doğumludur. Ancak
gençliği İskenderun'da geçmiştir. Devrimci
hareketle tanışması 1995'tedir. 1997'de genç-
lik örgütlenmesinin Mersin temsilciliğini
yaptı. 1998'de kendini tümüyle halkın kur-
tuluşu mücadelesine adadı. 1999'da gençlik

örgütlenmesi sorumluluğuna getirildi. 2001'e kadar bu
görevini sürdürdükten sonra illegal alanda istihdam edildi
ve bir süre sonra da Silahlı Propaganda Birlikleri’nde yer
aldı. Hapishanelerde yoldaşlarının katledilmesine karşı,
İstanbul’da 24 Haziran 2004’te bir eylem hazırlığı için-
deyken, taşıdığı bombanın kaza ile patlaması sonucu şehit
düşerken, kazada halktan Zehra Şahin, Kemal Polat,
Feride Ilgız da hayatını kaybetti. Halkın kurtuluşu ideali
uğruna mücadele ederken işkenceler gördü, tutsaklık
yaşadı. Ama bu halk için, bu vatan için değerdi. Bu
mücadele içinde şehit düştü.

Semiran Polat

Bekir Baturu

Adalet YILDIRIM
22 Haziran 1996'da saat 21.35 sularında,

devrimci tutsaklara yapılan baskıların hesa-
bını sormak için DYP İstanbul Kağıthane
İlçe Binası’na düzenlenen baskından sonra
gerilla birliği geri çekilirken çatışmaya girdi.
Adalet kendini feda ederek diğer yoldaşla-
rının geri çekilmesini sağladı ve çatışarak

şehit düştü. 1977 doğumludur. Dersimli olup Kürt milli-
yetindendir. Henüz çocuk sayılabilecek bir yaşta atıldı
kavgaya. 1994’te Dersim’de kır gerilla birliğinde savaştı.
1996’da ise İstanbul şehir birliklerinde istihdam edildi.
Şehit düştüğünde 19'unda komutan yardımcısıydı. Halkımız
bu fedakar kızını asla unutmayacak. Mezarı Dersim
Merkez, Asri Mezarlığı’ndadır.

Adalet Yıldırım

Turgut AKKAYA
Şükrü SÜLEK
Devrimci saflarda halkın bağımsız-

lık, demokrasi, sosyalizm mücadelesine
katıldılar. 27 Haziran 1980’de gece,
Zeytinburnu’nda, faşistler tarafından
kaçırılıp işkenceyle katledildiler.Turgut Akkaya Şükrü Sülek



Zehra'yla ilk gerillaya katılacağı gün tanışmıştık. Necla
Çavurmirza yoldaşla birlikte katılacaklardı. Yolculuk boyunca
hep gerillaları soruyorlardı. İkisi de gerillaya gittiğinde yaban-
cılık çekmek istemiyorlardı. Ondan dolayı gerillanın yaşamını,
giyimini, silahlarını, davranışlarını en ince ayrıntısına kadar
her şeyi soruyorlardı.

Zehra gerillaya katıldıktan kısa bir süre sonra köylülerin
sevgisini kazanmıştı. O köylülerle sohbet ediyor. Hasta olan
köylüleri tedavi edip onların sorunlarına çözüm arıyordu.
Köylülerin sağlık kontrollerinde her zaman Zehra vardı. Hiç
bitmek tükenmek bilmeyen bir enerjiyle çalışırdı. Her zaman
güleryüzlüydü. Uykudan kalkarken bile yüzündeki gülümseme
hiç eksik olmazdı. Çocuklar Zehra'yı gördüklerinde "Selvi
abla gelmiş" diyerek hemen Zehra'nın yanına koşarlardı.
Zehra'dan öğrendikleri sloganlarla gerillaları uğurlarlardı.

Bir gün ilaçlarımız azalmıştı. Ağrı kesici olarak yalnızca
bir tane Apranax hapımız kalmıştı. Yaşlı bir ana gelip hasta

olduğunu söylediğinde Zehra kalan son hapımızı da çıkarıp
bu anaya vermişti.

Zehra kadın yoldaşları küçümseyenlere çok kızardı. Hemen
uyarır, onu ikna etmek için tartışmaya girerdi. Her davranışında
yoldaşlarına olan bağlılığı görülürdü. Yoldaşlarının yaralarını
sarar, tedavi etmek için elinden geleni yapardı.

Gittiğimiz her köyde köylüler hemen Zehra'yı ararlardı.
Zehra yanımızda olmayınca ona selam söylerlerdi.

25 Haziran 1995'te çatışmaya girdiklerinde Zehra son
mermisine kadar çatışmış, düşmanın teslim olun seslerine
"Asıl siz teslim olun", "Yaşasın DHKP-C" diyerek cevap
veriyormuş. Bütün yoldaşları şehit düşüp, mermisi bittikten
sonra elinde kalan son silahı olan el bombasının pimini
çekmiş ve düşmana teslim olacağını söylemiş. Elindeki el
bombasını gizleyerek düşmanın yanına yaklaştığında düşman
subayının üzerine atılmış ve elinde sakladığı el bombasını
patlatarak düşman subayını ve bir askeri daha öldürmüş.
Düşmana son darbesini vurmuştu.

Zehra'yı anlatmak fedakârlığı, özveriyi, harekete bağlılığı,
sınıf kinini anlatmaktır.

Zehra'yı tanımak halk sevgisini, yoldaş sevgisini, vatan
sevgisini kavramaktır. Mütevaziliği, sabırlı olmayı, emekçi
olabilmeyi görmek ve yaşamaktır.

* Zehra Öncü'nün Annesi: Üç yıl hemşirelik yaptı, sonra
gerillaya gitti. Gurur duyuyorum. Onur duyuyorum.

Devrim Mehmet EROĞLU,
Yüksel GÜNEYSEL
26 Haziran 1993’te SHP

Gaziosmanpaşa Başkan adayı
Mehmet Altuncu’nun iş yerinde, iş
yeri sahibinin ihbarı sonucu pusu
kuran polisler tarafından kurşuna

dizildiler. Devrim Mehmet, 1976 Bingöl Kiğı
doğumluydu. Lise sıralarında, mücadeleye katıldı. Yüksel, 1973
yılında Sivas'ın Zara ilçesinde doğdu. Devrimci mücadeleye
1990 yılında GOPKAD'da katıldı.

Devrim Mehmet
Eroğlu

Kenan GÜRZ,
Zehra ÖNCÜ,
Doğan GENÇ,
Figen
YALÇINOĞLU,
Cem GÜLER:

Dersim İbrahim
Erdoğan Kır Silahlı

Propaganda Birliği, Mustafa Sefer
Müfrezesi’ne bağlı bir gerilla birli-
ğinde görevli savaşçılardı. Birlik
komutanları Kenan Gürz’dü. 25
Haziran 1995’de Ovacık Yeşilyazı
Nahiyesi Kardere Mevkii’nde oli-
garşinin binlerce askeri tarafından

kuşatıldılar. 15 saat süren yiğitçe çatışma sonrasında şehit düştüler.
Kenan, Figen ve Cem Hozatlı’ydılar. Doğan Pertek, Zehra ise
Çorumlu’ydu. Kimi çalıştığı tarladan, kimi okuduğu okuldan
katıldı gerillaya. Umudun bayrağını taşıyarak ölümsüzleştiler.

Kenan Gürz Zehra Öncü Doğan Genç

Cem GülerFigen Yalçınoğlu

Hasan Hüseyin BOYRAZ
1974 Sivas doğumlu. 1996’da Ankara'da

gençliğin mücadelesine katıldı. AYÖDER
komitesinde ve Ege TÖDEF yönetiminde yer
aldı. 2000 Temmuz'unda gerillaya katıldı.
Abisi Haydar Boyraz da aynı birlikteydi.
Ağabey kardeş omuz omuza aynı birlikte çar-
pıştılar. 2003 yazında Dersim'e giden ağabeyin
Mart 2004'te şehit düşmesinden üç ay sonra

22 Haziran 2004'de Tokat'ın Erbaa İlçesi Benli Yaylası
yakınlarında Karadeniz Recai Dincel Silahlı Propaganda
Birliği'ne bağlı bir grup gerilla ile oligarşinin askeri güçleri
arasında çıkan çatışmada şehit düştü.

Hasan Hüseyin 
Boyraz

Anıları Mirasımız
Bir Yoldaşı Anlatıyor

“Zehra’yı Anlatmak,
Sınıf Kinini Anlatmaktır”  

Yüksel Güneysel

Şehitlerimizin Mezarlarını
Sahipsiz Bırakmayacağız

2000-2007 Ölüm Orucu Direnişi’nde 204 gün evinde
sürdürdüğü direnişte 27 Mayıs 2001’de şehit düşen Uğur
Türkmen Tarsus'ta mezarı başında anıldı. Anma yapılmadan
önce mezar temizlendi, sulandı. Daha sonra bir dakikalık
saygı duruşu ile anıldı. Ve Uğur Türkmen’in direnişini
anlatan kısa bir konuşma yapıldı. 31 Mayıs'ta ise Uğur
Türkmen'in şehitliğinin 15. yılında, Mersin’deki direnişini
sürdürdüğü ve şehit düştüğü odasında bir anma yapıldı.
İlk önce bütün devrim şehitleri için bir dakikalık saygı
duruşunda bulunuldu. Ardından Uğur Türkmen'in geçmişi
anlatıldı. Sonrasında ailenin dağıttığı yemekler yendi ve
Uğur Türkmen'i tanıyanlar kısa kısa anılarından bahsettiler.
Anmaya 70 kişi katıldı.   
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DERNEKLERİMİZ, DERGİLERİMİZ HALKIMIZIN EVİDİR558

Haziran Ayaklanması şehitleri, Tür-
kiye halklarına klavuzluk etmeye, güç ver-
meye devam ediyor. 

14 yaşında katillere sapanıyla direnen Berkin... Ka-
tiller tarafından hedef alınarak vurulacak kadar on-
ları korkutan çocuğumuz... Berkin bizim geleceği-
mizdir, Berkin Umudun Çocuğudur. 

Berkin'in katilleri, Berkin'in isminin verildiği kü-
tüphaneye de tahammül edemedi; 3 Haziran tarihin-
de, AKP’nin katil, işkenceci polisleri Altınşehir Şa-
hintepe Mahallesi’nde bulunan Berkin Elvan Halk Kü-
tüphanesi’ne saat 04.00’da baskın düzenleyip, cam-
larını kırıp her yeri yıktı. Kütüphanede bulunan ki-
tapları, masaları talan etti. Mahalle halkı tepki gös-
termeye çalıştıysa da, polis silahlarını halka doğru tu-
tarak yaşlı insanları korkutmak istedi. Katillerin es-
tirdiği terörün nedeni bellidir; Altınşehir halkı, Ber-
kin'i kurdukları kütüphaneleriyle yaşatıyor. Altınşe-
hir halkı yeni Berkin'leri büyütüyor. AKP'nin katille-
ri buna tahammül edemedi, halkın açtığı kütüphane-
yi talan etti.

Ama başaramayacaklar, Berkin'in ismini ne kü-
tüphanelerimizden ne de halkın hafızasından silebi-
lecekler. Biz Berkin'i kütüphanelerimizde, parkları-
mızda, yeni doğan çocuklarımızda yaşatacağız. Her
yerde Berkin'i göreceğiz. Ve Berkin'e söz vereceğiz;
senin katillerinden hesap soracağız! Ne Berkin'in bi-
zimle beraber yaşamasını ne de katillerinden hesap
sormamızı engelleyebilecekler.

Altınşehir Halk Cephesi yapılan baskınla ilgili şu
açıklamayı yaptı: “AKP’nin katil polislerini uyarı-
yoruz: Kopardığınız her saç telinin hesabını vere-
ceksiniz” uyarısında bulundu. 

Her hafta olduğu gibi yine Antalya Halk Cephe-
si olarak 6 Haziran’da Antalya Attalos Meydanı’nda
eylem yapıldı. Eylemde “Berkin Elvan’ın Katilleri Ce-
zalandırılsın Adalet İstiyoruz!” pankartı açıldı. “Ber-
kin Elvan Ölümsüzdür, Katil Devlet Hesap Verecek,
Kahrolsun Faşizm Yaşasın Mücadelemiz, Anaların Öf-
kesi Katilleri Boğacak” sloganları atıldı.

Eylemde yapılan açıklamada: “…Bizler saldırı-
lar, katliamlar karşısında asla geri adım atmayacağız.
Halk ekmeğe, adalete doyuncaya kadar halk düş-
manlarından hesap soracağız. Milyonlarca Berkin olup
ordu kurup halkın çocuklarını katleden katillerden he-
sap soracağız!” dendi. Eylem sloganlarla bitirildi.

Hasan Ferit Gedik Uyuşturucu İle Savaş ve Kurtuluş Mer-
kezi çalışanları karavanları ile Gazi Mahallesi’nde dolaşma-
ya başladı. İlk olarak 5 Haziran'da Gazi Mahallesi Dörtyol’da
bekleyen karavana ilgi yoğundu. Çalışma süresince Grup Yo-
rum şarkılarının çalındığı ve tedavi olmak isteyen gençlerle
tanışıldığı çalışmada 200 el ilanı dağıtıldı. Bir aile ise çocu-
ğunun uyuşturucu kullanmayı bıraktığını ama tekrar başla-
dığından şüphelendiğini söyleyerek tedavi merkezi çalışan-
larından yardım istedi. Ailenin telefon numarası alınarak yar-
dım edileceği söylendi ve tedavi merkezine gelmeleri isten-
di. 6 Haziran'da ise Sekizevler’e giden tedavi merkezi çalı-
şanları çalışmalarına burada devam etti. 250 el ilanının da-
ğıtıldığı çalışmada 1 hasta kaydı alındı. Grup Yorum şarkılarının
da çalındığı çalış-
mada halkla soh-
bet edilerek uyuş-
turucu ile müca-
dele ve tedavi
ile ilgili bil-
giler verildi.

9 Haziran tarihinde, Esenler Haklar Derneği’nde “Meşruluk,
devrimcilik” üzerine okuma yapıldı ve bunun üzerine sohbet
edildi. Faşist iktidarın kendi kültürümüz dışında yaşam tar-
zını halkımıza empoze etmesi karşılığında kendi değerlerimizi
korumak, haklılığımız, direnen işçilerin zafer kazanması, tüm
halkın açık açık görmüş olduğu AKP’nin yapmış olduğu hır-
sızlığı, işkenceleri, baskıları meşrulaştırmaya çalışması üze-
rine tartışıldı. Adalet kampanyası üzerine konuşulup yapıla-
cak çalışmalar üzerinde konuşuldu. 5 kişiyle yapılan çalışma
2 saat sürdü.

Çayan Mahallesi'nde 5 Ha-
ziran gecesi IŞİD yanlısı Tevhid
Dergisi duraklara gelip Grup
Yorum afişlerini sökerek kendi
stıckerlerini yapıştırmışlardır.
Mahalleden müdahale edenlere
"Size ne? Siz karışmayın!" diye konuşma yapmışlardır.

Çayan Halk Cephesi’nin bununla ilgili bir açıklama yap-
tı: “Başta Amerikan emperyalizmi olmak üzere dünya tekel-
leri tarafından yaratılıp işbirlikçi AKP tarafından beslenerek
Suriye’ de ve Ortadoğu’ da katliamlar yapan IŞİD’li teröristleri
mahallelerimiz de barındırmayacağız." denildi.

Berkin'in Getirdiği
Güneş Yolumuzu
Aydınlatmaya
Devam Edecek!

Çayan'da IŞİD Yandaşlarına
Yer Yok!

Haklı Olan Meşru Olan Kazanır,
Bunu Öğreniyoruz...

Çocuklarımızın Katillerinden
Hesap Soracağız!

Düzen Yozlaştırıyor, Uyuşturuyor!
Biz Kurtaracağız!

Bu Bataklığı Kurutacağız!


