
GENEL-İŞ Sendikası’nın İşten Attığı Oya Baydak’a Burjuvazinin Mahkemesi, 

“Haksız ve Gerekçesiz İşten Çıkartıldığı İçin
İşine Geri Alınması” Kararı Verdi
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Fiyatı: 1 TL (KDV dahil)

Katillerinizi Havyarla da Besleseniz
Kürt Halkını Teslim Alamayacaksınız!

Erdoğan, Kürdistan’da Katliam Operasyonlarına  Katılan Askerler İçin;
“Ne İstiyorlarsa Gönderilecek! Hiçbir Eksikleri Olmamalı!

Havyar Bile İsterlerse Gönderin! ” Emri Verdi!..

Oya Baydak Direnişinin 235. Gününde 
İşe İade Davasını Kazandı

Patron Sendikacılığı 
Düzenin Mahkemeleri Kadar Bile 

"Adil" Değildir!

Patron Sendikacılarına Sesleniyoruz: 
Biraz Utanma Duygunuz Varsa!

İşçilerin Yüzüne 
Nasıl Bakacaksınız? Kürdistan Kürt Halkınındır!
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Devrimci bir militan, militan bir yönetici,
düşman takibi karşısında kurtuluş yolunun
olmadığını gördüğünde, yoldaşlarına zarar

verecek tüm önlemleri alıp çatışarak kurtul-
mayı veya düşmana zarar vermeyi

hedefleyebilmelidir. 
Bu tavrımızla düşmanın takip,

operasyon kısır döngüsünü bozabilir, takibi
açığa çıkarabilir ve polisin takip konusunda

cüretini elinden alarak rahatça takip
etmesini ve istediği bölgeye girebilmesini

engelleyebiliriz. 
Daha doğrusu, takip bizler için nasıl

riskler taşıyorsa, onlar için de tehlikeli bir
hal almalı, can güvenliği
kaygısı duymalıdırlar. 

Bu tavrın gelişmesiyle, polise karşı
daha militanca bir direnme ortaya çıkacak

ve zaman zaman ortaya çıkan,
kadronun düşünce ve davranış dengesini

bozan polis fobisi daha az yaşanır olacaktır. 
Öncelikle bütün yönetici kadrolar bu tavrı

bilince çıkartarak, yaşama geçirerek, örnek
direnişler yaratmalıdır.

Halkın Sanatçısı, Grup Yorum Üyesi
İbrahim Gökçek Tutuklandı!

“1 Mayıs Pikniği’ne Katıldın”, “11 Mart’ta Berkin İçin Şarkılar Söyledin” diyerek İbrahim Gökçek’i
tutukladılar. 

24 Şubat günü Grup Yorum üyeleri Ali Aracı ve İbrahim Gökçek, Gazi Mahallesi’nde kaçırılarak
gözaltına alındı. İşkence sonucu Ali Aracı’nın kolu kırıldı. İbrahim Gökçek ise tutuklandı.

Grup Yorum halktır. Halk işkencelerle, tutuklamalarla bitmez. Grup Yorum bitmez. Önümüz bahar
ayları… Direnişle dolu aylar…

Yine Berkin’in vurulduğu yerde hep birlikte Grup Yorum türküleri söyleyecek, alanlara Grup Yorum
türküleriyle çıkacağız.

İbrahim’in gitarındaki kızıl yıldızdan güç alan gür sesiyle, İbrahim’in sosyalizm düşleriyle dolu
gülümsemesiyle, İbrahim’in emekçi elleriyle yine hep bir ağızdan İdil Kültür Merkezi’nin penceresinden
katillere onun gibi haykıracağız: 

ALÇAKLAR, KATİLLER DEFOLUN GİDİN!

“ŞARKISIZ DEVRİM OLMAZ” denir. O halde; 
GİTAR DA, BİR “YILDIZ”IN KARARLILIĞINI HALKA ULAŞTIRIP, 

MİLYONLARIN SESİNE UMUT VEREN TÜRKÜLER TAŞIYABİLİR. 

GRUP YORUM HALKTIR! HALK SUSTURULAMAZ!



44 Liseliyiz Biz: 11 Mart’ta 

liseliler boykota!

46 Gençlik Federasyonu:

Hiçbir güç Anadolu
topraklarında Dev-Genç’in
gelişimini engelleyemez!

47 Ülkemizde Gençlik: Parasız

eğitim hakkımız engellenemez

48 Kamu Emekçileri Cephesi:

Faşi̇zmi̇n genelgeleri̇ni̇
tanımıyoruz

49 Sorunlar/ Çözümler: 

Dergimiz kitlelere ulaşma
aracımızdır

50 Dergimiz halka umut olmaya

devam ediyor

51 Hasan Ferit adalet 

mücadelemizin sembolüdür

53 Avrupa’da Yürüyüş:

Fransız emperyalizmi 
Nezif Eski’yi tekrar tutukladı

55 Avrupa’da Biz:

Geleneklerimiz köklerimizdir.

56 Yitirdiklerimiz

58 Kulağımıza Küpe Olsun!

İİ ç i n d e k i l e r
20 Kadınlar mücadeleyle

özgürleşecek, devrimle

kurtulacak

23 Kürdistan’da Tek Yol Devrim:
Kürt halkının kaderini
emperyalistlere bağlayanlar,
emperyalizmin çizdiği
kaderden kurtulamazlar.

27 Devrimci İşçi Hareketi: Çözüm

devrimci sendikacılıktadır

30 Size selam olsun direnen

madenciler

33 TAYAD’lı Aileler:
Cenazelerimizi sahiplenmek
devrimi sahiplenmektir

35 Röportaj: HMM Meclisleri,

düzenle mesleki ve sınıfsal
sorunları olan mühendis
mimarların, sorunlarına çözüm
buldukları bir meclistir 

36 10 Soruda: Kooperatif

38 Halk Meclisi: Düzenin 

sahte umudu: “Şans oyunları”

39 Reformizm direnemez

41 Sanatçıyız Biz: Güzel günleri

çocuklarımızla kuracağız

6 Biz Diyoruz ki; Katliam
davalarına katılmak, 

irade savaşını kazanmaktır

7 Halk düşmanı AKP
mahallelerimizden elini çek

8 Sizin gördüğünüz, kararlılığımızın

bir bölümüdür sadece

9 ‘Bir taş bir taştır’ diyen halkın

sadeliği ve gücüyle direneceğiz

11 Katliamcıların yargılandığı her
mahkeme, onlar için 
31 Mart olacak

13 Berkin vurulalı 988 gün oldu!

17 Savaş ve Biz:
Savaşçı dinamiktir

18 Şehitlerimizin kanıyla
kurduğumuz mahallelerimizi
terk etmeyeceğiz!

19 Armutlu kabusunuz, saraylarınız
mezarınız olacak

4 Patron sendikacılığı, düzenin
mahkemeleri kadar 
bile ‘adil’ değil

Katillerinizi Havyarla da Besleseniz
Halkı Teslim Alamazsınız

Halkın Yüreği̇nde Bi̇r Di̇lek'ti̇ Berna, İşte Çıktı Geldi̇! 
Bahti̇yar'dır Şi̇mdi̇ Bi̇zi̇m Çi̇ğdem, Muradına Erdi̇!

Selam olsun size halkın kurtuluş kavgasını omuzlayan
iki yiğit kadın kurtuluş savaşçımız!..

Selam olsun size Çiğdem, Selam olsun size Berna!
Selam olsun size Adalet savaşçıları!
Elif hayatın anlamı, Elif yaşama sevinciydi.
Bahtiyar mutluluk, Bahtiyar mütevazilikti.
Şafak karanlığın içindeki kızıllık, Şafak kocaman bir

yürekti.
Ve şimdi siz ELİF, ŞAFAK, BAHTİYAR oldunuz. Yü-

reğimize, gözü yaşlı analarımızın yüreğine, alev alev ya-
nan yüreklerimize bir su olup aktınız. Selam olsun size
halkın yiğit evlatları.

Bu ülkede AKP'nin katil köpekleri Çevik Kuvvet po-
lislerinden işkence görmeyen neredeyse tek bir insan dahi
kalmamıştır. Bu katillerden gaz, cop, dipçik,kurşun ye-
meyen neredeyse tek bir kişi bile kalmamıştır. 

İşte şimdi Çiğdem ve Berna bu çektirilen zulmün he-
sabını sormuştur!..

Cephenin kadınları yiğittir. Gözünü korkutamaz hiç
bir güvenlik önlemi. İşte Elif, Şafak, Bahtiyar! İşte Çiğ-
dem! İşte Berna! Karşılarında hangi güç durabilir...

Ve daha Dilek için, Berkin için, Hasan Ferit ve Günay
için gelen ve gelecek olan nicemiz var. Bekleyin bizi, bek-
leyin ve nereden ne zaman geleceğimizi boşuna hesap et-
meyin. Biz açıklayalım: Kendinizi en güvende hissettiğiniz
yerde, saraylarınızda, işkencehanelerinizde ve hatta ya-
tak odalarınızda olacağız. Çiğdem ve Berna'nın Hesabı-
nı Biz Soracağız! MUTLAKA KAZANACAĞIZ ÇİĞ-
DEM! ZAFER SİZİNDİR BERNA! GÖZÜNÜZ AR-
KADA KALMASIN!

HALK CEPHESİ 
3 Mart 2016



Bugün 240’lı günleri geçen Oya
Baydak’ın DİSK Genel İş Sendikası’na
ve DİSK yönetimine karşı direnişi de-
vam ediyor. Hem de düzenin mahke-
melerinin işe iade kararına rağmen...

Patronların düzenine ait bu mahke-
meden daha önce aslında sendika bün-
yesinde oluşturulan bir komisyon da
Oya Baydak’ın işe iade edilmesi ge-
rektiğini, işten atılmasının haksız oldu-
ğunu söylemişti... Fakat buna rağmen
patron sendikacıları bir işçiyi işten at-
makta sakınca görmüyor ve dahası çeşitli
saldırılarla, linçlerle direnişi bitirmeye
çalışıyorlar. Faşist AKP iktidarının halka
karşı saldırılarının adeta bir prototipi
de DİSK’in patron sendikacıları tara-
fından yaşatılmaktadır. Tayyip Erdoğan,
AYM dahil hiçbir kurumun verdiği
kararı işine gelmediği noktada kabul
etmeyerek elinin tersiyle nasıl itiyorsa
patron sendikacıları da aynı şekilde
hiçbir yasa, hukuk tanımadan işçilerin
işine son verebiliyor, işe iade edilmek
için yapılan bir direnişi zorla baskıyla
bitirmeye çalışabiliyorlar...

Oya Baydak Direnişinin
Nedenleri

Fatih Belediyesi’nde 23 yıllık işçi
olarak çalışırken işten atılan Oya Baydak
bağlı olduğu Genel İş sendikası tara-
fından, belediye başkanıyla çatışmamak,
karşı karşıya gelmemek için işe alınmış
bir işçidir... Ve bu sendikada çay oca-
ğında çalışan toplam dört buçuk yıl
çalıştıktan sonra işten atılmıştır... Hem
de sudan gerekçelerle...

Oya Baydak işçi düşmanı bu anla-
yışa karşı işe geri alınma talebiyle di-
renişe geçti. Bugün 240’lı günlerinde
bulunan direnişi boyunca patron sen-
dikacılığının her türlü saldırısına maruz
kalmasına rağmen kararlılıkla direndi.
Çünkü o, onurlu bir işçi olarak keyfi

bir şekilde işten atılmasına razı değildi.
Çünkü Oya Baydak, sendika yöneti-
minin yalanlarına ve onurunu zedelemek
için yaptıkları saldırılara karşı işçi sı-
nıfının onurunun temsilcisiydi... İşçi
sendikası sıfatını taşımalarına rağmen
patronlarla içli dışlı olan, genel kurul-
larını dahi Green Hotel denilen lüks
otellerde yaparak işçilerden kaçıran bir
anlayışa karşı direndiğinin bilinciyle
hareket ediyordu Oya Baydak.

Bu anlayıştır ki patronların saldırı-
larına karşı bir kez bile işçileri ellerine
sopa alıp direnmeye çağırmadığı halde
topladığı işçi güruhunu ellerine sopa
vererek Oya Baydak ve destekçisi olan
işçilere saldırtıp linç edecek kadar al-
çalmış, işçi düşmanı olmuştur.

Oya Baydak’ın direnişi “işe geri
alınma” talepli bir direniş olsa da tüm
direniş süresi boyunca patron sendika-
cılığının yüzündeki maskeyi de olduğu
gibi indirmiş bir direniştir...

Oya Baydak, bugünkü uzlaşmacı
sendikal anlayışın tüm işçileri öğütlediği
ve uygulatmaya çalıştığı gibi kaderine
razı olan bir tavır içine girmemiştir...
Ne yapalım patronun yapacağı başka
bir şey yoktur, işten atılmışsak sessizce
kenara çekilmeliyiz dememiştir... İşini
direnerek geri almaya soyunmuştur. 

Ne yazık ki, Oya Baydak’ın pat-
ronları sermayedarlar değildir... Onun
patronları işçi kökenli olan ve sözde
işçilerin haklarını savunan sendikacı-
lardır. Kendi sendikasıdır... Patronlarla
içli dışlı ola ola, giderek işçilerden
uzaklaşmış ve patronlarla düşe kalka
patronlaşmış bir zihniyet vardır karşı-
sında. Ve Oya Baydak bu zihniyete
karşı mücadele edecektir.

Sendikanın Oya Baydak
Direnişine Saldırıları:

Oya Baydak işten atıldıktan sonra

��Oya Baydak’ın Direnişi
“İşe Geri Alınma” Talepli Bir
Direniş Olsa da Tüm Direniş
Süresi Boyunca Patron
Sendikacılığının Yüzündeki
Maskeyi de Olduğu Gibi
İndirmiş Bir Direniştir... 
�Mahkeminin İşe İade

Kararı Vermesine Rağmen,
Oya Baydak’ın DİSK  ve Genel
İş Sendikası’na Karşı Direnişi
Sürüyor!
�Patron Sendikacıları

Eriyor, Çürüyor! 
Bir İşçiyi İşten Atıp

Saldıracak Kadar Patrondur
Bunlar... 
�Sendikanın İşten Attığı

İşçiye Düzenin Mahkemeleri
İşe İade Kararı Veriyor. 

Utanın! İşçilerin Yüzüne
Nasıl Bakacaksınız?
� İşçiler, Tanıyın Bu İşçi

Düşmanı Sendikacıları... 
�Bugüne Kadar

Örgütledikleri Tek Bir Tane
İşçi Direnişi Yoktur. Tek Bir
Tane Direnişi
Sahiplenmişlikleri Yoktur.

PATRON SENDİKACILIĞI DÜZENİNPATRON SENDİKACILIĞI DÜZENİN
MAHKEMELERİ KADAR BİLE MAHKEMELERİ KADAR BİLE 

"ADİL" DEĞİLDİR!"ADİL" DEĞİLDİR!

Oya Baydak’ın Disk Yönetimine ve  Disk Genel-İş Sendikasına Karşı
Direnişi 240’lı Günlerinde Devam Ediyor. 

Hem de Düzenin Mahkemelerinin İşe İade Kararına Rağmen...

BERKİN’İN, DİLEK’İN, YILMAZ’IN KATİLLERİ TUTUKLANSIN! 4



ön görüşmelerden sonuç alamaması
üzerine 8 Temmuz 2015 tarihinden
itibaren DİSK önünde direnişe geç-
miştir.  DİSK yönetimi yıldırmak için
insani ihtiyaçlarını karşılamasını bile
engellemeye çalışmıştır. Oya Baydak,
direnişi bırakmamış tam tersine sen-
dika binasının girişini işgal etmiş, ka-
pıları da patronlara karşı zincirlemiştir.
Bu tavrını hazmedemeyen patron sen-
dikacıları yalan ve iftiralarla saldırıya
geçseler de karşılarında korkak ve
aciz bir işçiyi değil, direnen bir işçi
iradesini görmüşlerdir... 

DİSK yöneticileri direnişe taham-
mülsüzlüklerini salt yalan ve iftiralarla
da sınırlamayıp bir işçiyi linç etmeye
kadar vardırmışlardır. Böyle bir an-
layışın işçilerle de sendikacılıkla da
bir ilişkisi olamaz. Ama DİSK yö-
netiminde olan, Başkan Kani Beko
ve Genel İş Başkanı Remzi Çalışkan
için bunu yapmak adeta sıradan bir
olaydır... Utanmamış, arlanmamış ve
bir işçiyi linç ettirebilmişlerdir... 

Onların sopaları patron sopasıdır,
ki devrimci bir işçiyi sindirmesi
mümkün değildir. Patron sopası ancak
uzlaşmacı sendikacıları, direnişten
kaçan korkakları sindirebilirdi... Oya
Baydak onların sopaları ve linç sal-
dırıları ile sinecek, teslim olacak bir
işçi değildir.

Patron sendikacılığının, bir işçinin
iş hakkının gasp etmesinden de
öte direnen bir işçiyi linç ettirme
noktasına varan saldırganlığı kar-
şısında solun büyük bir kısmı da
sessiz kalmış ve izleyici olmakla
yetinmiştir. 

Patronlar ülkenin her yanında
ve her iş yerinde işçileri işlerinden
atmakta ve direnenleri de polis ve
jandarma saldırılarıyla sindirmeye
çalışıyor. DİSK’in onlardan farkı ne-
dir? Yoktur. Oya Baydak, sendika
önünde ya linç güruhu ile ya da
Genel Kurul için gittiği yerlerde polis
saldırılarıyla karşı karşıya bırakıl-
makta, gözaltına aldırılmakta, yerlerde
sürüklenmiştir.

Patron Sendikacıları 
Eriyor, Çürüyor!

Bir sendikanın kendine solcu,
devrimci sıfatını yakıştırmasıyla bu

özelliklere sahip olamayacağını gös-
teriyor DİSK yönetimi. Hayır, adı
değil yapılanlar belirleyicidir. 

Bugünkü DİSK yönetimi ve Genel
İş yönetimleri bir yandan CHP’nin
burjuva politikalarına diğer yanıyla
ise Kürt milliyetçi politikaların pe-
şinden sürüklenen bir anlayışla hareket
etmektedirler. Diğer yandan Arzu Çer-
kezoğlu üzerinden Halkevciler de bir
yerinden çekiştirmeye çalışıyorlar... 

Kürt milliyetçi politikaların ve
CHP politikalarının peşinden sü-
rüklenirler ama bu arada halkın
evlatları katledilir, onlar hiçbir şey
yapmazlar. Dilek Doğan için, Yıl-
maz Öztürk için yaptıkları tek bir
eyleme tanık olunmaz. Ama Kürt
milliyetçiliğinin uzlaşmacı politi-
kaları adına bir dolu açıklama vb.
yaparlar. 

Ve sendika bu anlayışların dümen
suyunda düzen sınırları içinde pat-
ronlarla uzlaşarak yürümeye çalış-
maktadır.. Bugüne kadar örgütledik-
leri tek bir tane işçi direnişi yoktur.
Tek bir tane direnişi sahiplenmişlikleri
yoktur. Tersine bir çok yerde işçiler
tarafından direniş alanlarından ko-
vulmuş hatta İzmir İzelman direni-
şinde patronlarla işbirliği nedeniyle
işçilerin sert tepkileriyle karşılamış
olan sendikacılardır hepsi...

Hal böyle olunca da bu sendikal
anlayışın işçi sınıfı içinde kendine
yer bulabilmesi ve güçlenebilmesi
de mümkün olamamaktadır.

Genel olarak çalışan işçi sayısı
her geçen gün artmasına rağmen sen-
dikalı işçi sayısı aynı oranda artmadığı
gibi bu işçiler DİSK’i de tercih et-
memektedirler... Bunu tek başına
AKP politikaları ve zorlayıcığıyla
açıklamak mümkün değildir. İşçiden
kopan, kendi sendikasından çalıştığı
işçinin dahi hakkını gasp eden di-
rendiği noktada ise saldıran bir sen-
dikaya ve sendikacılığa hangi işçi
neden güvensin? Güvenmiyorlar. 

Sendikanın Attığı İşçiye 
Düzenin Mahkemeleri 
İşe İade Kararı Veriyor. 
UTANIN!

İşte bu sendikacılık işçiyi işten

atarak, linç ederek susturmaya sin-
dirmeye çalışırken düzenin mahke-
meleri işçinin iş hakkını teslim ediyor.
25 Şubat 2016 günü görülen duruş-
mada mahkeme Oya Baydak’ın hak-
sız yere işten atıldığına hükmetti.
Bu kararın alınmasında elbette dire-
nişin önemi vardır.  Bu noktada
patron sendikacılar burjuvazinin mah-
kemeleri kadar bile olamadılar. Bur-
juvazinin mahkemeleri haksız ve ge-
rekçesiz işten çıkartıldığı doğrultu-
sunda işe iade kararı vererek  patron
sendikacılığından daha ileri bir karar
aldı. Ve bu nedenle patron sendika-
cılarına bir kez daha sesleniyoruz:

UTANMALISINIZ, İŞÇİLE-
RİN YÜZÜNE BAKAMAMALI-
SINIZ... Hala daha mahkemenin ver-
diği kararı bile uygulamayarak hak-
sızlığı deva ettiren sendikacılar ger-
çekte utanmazlıklarını ve arlanmaz-
lıklarını sergilemektedirler. Çünkü
ar damarı çatlayanlar böyle yaparlar...
Burjuvaziden bile daha geri bir tavır
almayı yakıştırırlar kendilerine...

İşçilere sesleniyoruz!
Tanıyın bu işçi düşmanı sendika-

cıları... Bunların utanması da yoktur,
arlanması da... Bir işçiyi işten atıp
saldıracak kadar patrondur bunlar... 

Bursa’da daha yeni saldırıya uğ-
radı işçiler. Hem işten atıldılar ve
hem de yerlerde sürüklenip gözaltına
alındılar... Oya Baydak, DİSK işçisi
olarak aynısını yaşadı, yaşıyor. Ken-
disine devrimci sıfatı yakıştıran bir
işçi sendikası herkesten daha fazla
işçisinin hakkını gözetmek ve adil
olmak zorundadır. DİSK yönetiminde
bundan eser yoktur.

Ancak ne yaparlarsa yapsınlar
Oya Baydak ve onun gibi devrimci
işçilerin duvarına çarpmaya devam
edeceklerdir. Ya dam gibi işçi sınıfının
çıkarını savunan bir sendikacılık ya-
pacaklar ya da işçinin sırtına bir kene
gibi yapışan patron sendikacıları ola-
rak defolup gidecekler. Bunun başka
bir yolu yoktur. Oya Baydak ve onun
gibi direnen işçiler bunu gösteriyor
ve göstermeye de devam edecekler.
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KATLİAM DAVALARINA KATILMAK,KATLİAM DAVALARINA KATILMAK,
DÜŞMANLA ARAMIZDAKİDÜŞMANLA ARAMIZDAKİ

İRADE SAVAŞINI KAZANMAKTIR!İRADE SAVAŞINI KAZANMAKTIR!

�� Biz diyoruz ki; kan atarak, oturma eylemleriyle "adalet isteğimizi"

haykırıyoruz. Her eylemimiz, "İstiyoruz alacağız" kararlılığıdır. 

� Biz diyoruz ki; her eylemimiz "adalete giden yolu" kendi elleri-

mizle döşeyeceğimizin başlangıcıdır.

� Biz diyoruz ki;  bu ülkede, katliam davalarının nasıl sonuçlandığı-

nı iyi biliyoruz. Sonuç ne olursa olsun adalet en meşru talebimizdir. Her

zeminde, her yerde adalet istemeye devam edeceğiz.

� Biz diyoruz ki; adalet isteğimiz yerine gelmezse, bugün duvara

atılan kan yarın sembol olmaktan çıkacak... Dökülen kan halk düşman-

larının, katillerin kanı olacaktır. 

� Biz diyoruz ki; hiç kimse halkın evlatlarının kanını döktükten

sonra elini kolunu sallayarak dolaşamaz.

� Biz diyoruz ki; Dilek için, Hasan Ferit için, Yılmaz için adalet iste-

meye devam edeceğiz. Mahkeme salonu, mahkeme önü, sokak, kafe...

Her yeri eylem alanına dönüştüreceğiz. 

� Biz diyoruz ki; Dilek’in katilini tutuklamayanlar mahkeme günü

halkın iradesini, halkın adaletini gördü. Gördükleri gelecekteki günlerde

yaşanacakların bir parçasıydı. 

� Biz diyoruz ki; adalet mahkemeleri düşmanla irade savaşıdır.

İrade savaşını biz kazanacağız, düşmana geri adım attıracağız.

Biz Diyoruz ki;�



Ortak düşmanımız AKP’dir.
Saldırı sırası Armutlu’ya geldi.

Cizre’de, Sur’da Kürt halkını
imha, inkar, asimilasyon için günlerce
bombalayanlar, yakıp yıkanlar...

Gazi Mahallesi’ni yozlaşma, yı-
kım ve polis ablukası ile teslim al-
mak isteyenler; yürüyüş hakkını
dahi gasp edenler...

Armutlu’ya iş makineleriyle yı-
kım saldırısını sokanlar...

Tüm saldırıların kaynağı aynı-
dır. Saldıran, yakan, yıkan; yoz-
laştırarak, bizleri polis ablukasında
yaşamaya mahkum eden aynıdır.
Düşman AKP’dir.

Günlerdir Gazi Mahallesi’ni polis
ablukasında tutanlar, şimdi de Ar-
mutlu’ ya saldırmanın hazırlıklarını
yapıyorlar. Önce Dilek’i, sonra Yıl-
maz’ı katlettiler. Şimdi yıkım saldı-
rılarıyla geliyorlar. 

1 Mart günü AKP’nin katil pol-
isleri iş makineleri ve zabıtalarıyla
Küçükarmutlu’ya yıkım için geldiler.
Öylesine halka düşmanlarki yıkım
için ancak donanımlı özel harekat
polisleriyle gelebiliyorlar. Halka karşı
açılan savaşın başka kiralık katilleri
olamaz da zaten. 

Yıkıma önce yukarı taraftan, yani
Büyükarmutlu tarafından geldiler.
Büyükarmutlu halkı yaklaşık 300 ki-

şiyle önlerini keserek geç-
melerine izin vermedi. Bu-
radan giremedi polisler. Bu
dayanışmanın, saldırıları hep
birlikte göğüslemenin güzel
bir örneği oldu. Katiller suç-
lu oldukları için kendilerini
olabildiğince gizleyerek gir-
meye, her zamanki mahalle
girişini kullanmamaya dik-
kat ettiler. 

Bu defa da Baltalimanı
tarafından girmeyi denedi-
ler. Baltalimanı tarafında
katilleri ilk olarak Cephe
Milisleri karşıladı. Bura-
daki çatışmada bir polis
yaralandı. Öyle bir düş-
manlık ki bu, yüzlerce polisle halkı
tarayarak girebiliyorlar bir mahalle-
ye... Direnişe geçen halka; plastik
mermilerle, gaz bombalarıyla saldır-
dılar. İlk olarak Gençlik Federasyo-
nu’nun inşaat halindeki binasını ve
Halk Meclisi binasını yıktılar. Cem-
evine de plastik mermilerle ve gazlarla
saldırmaya devam ettiler. Halkın di-
renişi nedeniyle de geri çekilmek
zorunda kaldılar. Halk, cemevi önün-
de bekleyen akrep aracına, bombalara
rağmen oraya gitmekten kaçınmadı.
Eğer halkın direnişi olmasaydı büyük
ihtimalle yeni cemevi inşaatına da
yönelecekler ve orayı da yıkacaklardı.

Çünkü saldırı-
nın önemli bir
bölümü orayı
hedefliyordu.
Halkın canına
kastedenlerin,
Armutlu’yu
her ne pahası-
na olursa ol-
sun eline ge-
çirmek iste-
yenlerin, hal-
kın inançlarına
da saygı gös-
termesi bekle-
nemezdi. 

Özel harekat polisleri mahalleyi
ablukaya aldı; yıkım öncesi ve sonrası
gelen geçene kimlik kontrolü yaptı. 

Mahalleye olan saldırıyı duyan
Halkın Hukuk Bürosu (HHB) avu-
katları Armutlu’ya giderek belediye
görevlilerini aradılar. Belediyeciler
ortada yoktu. Dahası ortada bir mah-
keme kararı da yoktu. Her şey polisin
iradesi altında gelişiyordu. Yıkım
kararını alan, uygulayan tüm saldırıyı
planlayan AKP’nin polisleriydi. HHB
avukatları belediyecileri ve yıkım
kararını bulmak için karakola gittik-
lerinde yine katiller tarafından en-
gellendiler. Avukat Ebru Timtik ve
avukat Özgür Yılmaz belediyecileri
ve mahkeme kararını görmek için
ısrar ettikleri için dövülerek dışarı
atıldılar. Katiller, avukatları “defolun
gidin, gerekiyorsa sizi öldürürüz”
diyerek tehdit ettiler. 

Yıkım öncesi ve sonrası polis
halka saldırmaya devam etti. Bu sal-
dırılar sırasında mahalle halkından
Fadime Özen, Altın Özen, gazeteci
Gülşen İşeri gözaltına alındı. 

Yıkımlar halkın direnişiyle geri
püskürtüldü. Bu kararlılığı ve direnişi
sürdürmek dışında bir yolumuz yok-
tur. 

AArmutlu’da Yıkım Saldırısı...
HALK DÜŞMANI AKP MAHALLELERİMİZDEN ELİNİ ÇEK!HALK DÜŞMANI AKP MAHALLELERİMİZDEN ELİNİ ÇEK!

Armutlu Halkı:  "Kaçak Ev Arayanlar Önce Saraya Baksın"

6 Mart
2016
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Gazi halkı günlerdir direniyor.
Yürüyüş hakkını savunmak için,
katliamları protesto etme hakkını
savunmak için çatışıyor. 

Öyle bir ülkede yaşıyoruz ki
günlük haklarımızı korumak için
dahi çok daha büyük çatışmaların
içine girmek zorunda kalıyoruz. 

Günlük talepler, en küçük
demokratik haklarımız bile yoğun
bir emek ve bedelleri hayata geçir-
meyi zorunlu kılıyor. Gazi’de gün-
lerdir süren çatışma Cephelilere,
tüm halka aynı gerçeği tekrar tekrar
hatırlatıyor: “Her şey için çok yoğun
bir emek ve irade ortaya koymak
gerekiyor.” 

Bu Cephe’nin iradesidir.
Bu irade dağları aşar... Yollar

yapar... Ama mutlaka bir sonuca
ulaşır, ulaştırır.

Gazi halkı Cizre’deki katliamları,

onar onar yakılan, katledilen Kürt
halkımıza uygulanan zulmü protesto
etmek istedi.

Karşısında katil AKP’nin polisini
buldu. Saldırdılar. İşkence yaptılar,
mahalleyi gaza boğdular. 

Cepheliler barikatlar kurduk. İra-
demizi teslim etmeyeceğiz, dediler
ve yine yürüyüş yapma haklarını
kullanmaya çalıştılar. Katiller yine
saldırdılar.  Cepheliler tüm çatışmayı
mahalleye yaydı. Katiller girmesin
diye milisleriyle, halkıyla, genciyle,
yaşlısıyla korudular mahalleyi ve
haklarını... Katiller saldırmaya devam
etti.  Barikatlar yetmez oldu. 

Bu defa Cepheliler halkın can
güvenliğini ve demokratik haklarını
korumak için tırlarla yolları kapattı.
Katilleri geçirmediler. Ama her ak-
şam yürüyüş yapmaya devam ettiler.
Çatışmalar sürdü. 

Son olarak halkın can güvenliğini
sağlamak için Cepheliler TAM ON-
BİR TANE TIR çektiler yola... İş-
lemez hale getirdiler yolları. Katiller
TOMA’ların ardına saklanıp anons
yaptılar:

“Abarttınız ama...”
Biz diyoruz ki “Hayır! Abart-

madık. Sizin gördüğünüz karar-
lılığımızın bir bölümüdür sadece...
Bu gördüğünüz gelecekte yapa-
caklarımızın küçük bir parçasıdır.
Halkımızın evlatlarını katletmeye
son verin.” Siz insanlarımızı kat-
letmek için gelirken biz elbette bek-
lemeyeceğiz. Halkımızın güvenliğini
alacağız. Biz her yaptığımız işten
sonuç alırız.

Tabi halkımızın canına, malına,
işine zarar vermeden... Sabah saat
07.00 olduğunda halkımız işe gide-
bilsin diye tırlar geri çekildi.  

Düşman yolu kapattığımız 11 TIR’ı görünce "ABARTTINIZ" diyor

HAYIR! ABARTMADIK!HAYIR! ABARTMADIK!
SİZİN GÖRDÜĞÜNÜZ KARARLILIĞIMIZIN SİZİN GÖRDÜĞÜNÜZ KARARLILIĞIMIZIN 

BİR BÖLÜMÜDÜR SADECE!BİR BÖLÜMÜDÜR SADECE!
* 11 TIR Öfkemizin Sonucudur

11 TIR Bundan Sonra Yapacaklarımızın Sadece Bir Parçasıdır...
* Bugün Yeri Gelir 10, 20, 30 Tırla Yolları Kapatırız...

Ama Halkın Evlatlarını Katledenler Emin Olsunlar ki
Yeri Gelince Beyinlerinde Patlamak İçin de 

Kendimize   Nice Yeni Yollar Açarız!

Yürüyüş

6 Mart
2016
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Her direnişte daha bir güçlenir
halkımız. Faşizm tersini hedefler
oysa... Hesabı basittir aslında. Faşizm
halka saldıracaktır, halkı aşağılaya-
caktır, zulmün her türlüsünü uygu-
layacak, katledecektir. Ve karşısında
halk direnmeyecek, boyun eğecektir. 

Ve böyle olduğunda halkı halk ya-
pan değerlerden, geleneklerden, di-
renme kültüründen uzaklaştıracaktır.
Halk, hayatı her gün yeniden yaratan
güç olmaktan; değiştiren, dönüştüren,
geleceği kuracak olan iradenin sahibi
olmaktan çıkacak ve faşizme boyun
eğmiş kalabalıklar yığınına dönüşe-
cektir. Teba olacaktır. Faşizmin isteği
budur.

Ama işte bir kez daha hesabı tut-
madı faşizmin. Bir kez daha tosladı
halkımızın güzel ve güçlü gerçekli-
ğine. Bu gerçeklik, elde avuçta ne
varsa onunla direnmektir zalime. Bu
gerçeklik, iki kere iki dört eder sa-
deliğiyle faşizme karşı direnme zo-
runluluğunun farkında olmaktır. Bu
gerçeklik, yoksul evinin kapısını,
sofrasını direnenlere sonuna kadar
açmaktır. Direnişe güç verdiğini bi-
lerek paylaşmaktır bir lokma ekme-
ğini. Bu gerçek devrimcilerdir, Cep-
helilerdir.

Gazi Mahallesi’nde günlerdir fa-
şizmin Kürdistan’daki katliamlarına,
mahalledeki polis baskısı ve ablukasına
karşı, demokratik hak ve kazanımla-
rımızı korumak için direniyoruz.

“Nasıl ve neyle direniyor dev-
rimciler?”

Eldeki taş, beldeki silah ve kur-
duğumuz onca barikat yetmez bu
sorunun cevabını vermeye...

“Nasıl ve neyle direniyoruz?
Direniyoruz ve kazanana kadar

da direneceğiz. Bunu başarıyoruz.
Çünkü, henüz istediğimiz düzeyde
olmasa da halkımız bizimle. Halkı-
mızın bizimle olduğunu bilmek, biz
direndikçe direnişin her geçen gün
daha da halklaşıyor oluşunu bilmek
direnme gücümüzü arttırıyor.

“Nasıl ve ney-
le direniyoruz?

Direniyoruz ve ka-
zanana kadar da dire-
neceğiz. Bunu başarı-
yoruz. Çünkü, halkı-
mızla göz göze geldi-
ğimizde, bize baktık-
larında, bize ne kadar
güvendiklerini ancak
biz görebilir ve anla-
yabiliriz. Ancak halka
güvenen, halka inanan,
halk gerçekliğimizin
direngenliğini, güzel ve güçlü gerçek-
liğini kavrayanlar hissedebilir bunu.

“Nasıl ve neyle direniyoruz?
Direniyoruz ve kazanana kadar

da direneceğiz. Bunu başarıyoruz.
Çünkü, halkımız evinde pişirdiği ye-
meğini getirdi bize. Üşümesin diye
halkın evlatları; evinden battaniyesini
getirip, sırtından kazağını, montunu
çıkarıp sarıp sarmaladı bizi. Polisin
katletmek için aradığı yaralı milisi,
“evladım” diyerek, “kurban olurum”
diyerek evinde sakladı halkımız. Yet-
mişinde analar, babalar “ya yürüye-
ceğiz ya yürüyeceğiz” kararlılığının
parçası oldular. Gaz yediler, sırılsık-
lam oldular, kurşunların hedefi ol-
dular. Cephe’yi, Cephelileri gözbe-
bekleri gibi bildiler. Gözbebeklerinden
öptüler Cephelileri.

“Nasıl ve neyle direniyoruz? 
Sonuna kadar da direneceğiz.

Bunu başarıyoruz. Çünkü, oniki saat
boyunca bir inşaatta çalışıp tüm gün
seksen-doksan kiloluk mermerleri
sırtında taşıyan işçi babalarımız da
bizimle beraber direniyor.

Direniş sürerken, gece toplantısı
yapmak için kendimize bir ev arı-
yorduk. Bulduğumuz ev hayli uzak-
taydı. Nasıl gideceğimizi düşünürken
çatışmaların sürdüğü bölgeden üç
tanıdık amcamız yanımıza gelmiş-
lerdi. Sanki kahvede oyunu bitirmişler
de, sanki beraber bir maç izleyip de
öyle gelmişlerdi yanımıza. “Yarın iş

var eve gidek de yatak” diyordu her
tavırları. Birkaç dakika sohbetten
sonra tokalaşıp yollarına devam ede-
ceklerdi ki içlerinden biri “bu saatte
nereye gideceksiniz, gelin işte bize,
hadi...” deyivermişti. Yalnızca biz
mi halkımızı tanıyoruz, anlıyoruz?..
Onlar da bizi çok iyi tanıyorlardı.
Ne düşünüyoruz, neye ihtiyacımız
var, anlıyorlardı işte. Yakınlarda bir
ev... Yolda geçireceğimiz zamanın
yanımıza kalışı... Sevinmiştik...

Evde ailemizle sohbet ederken
direnişe dair her ayrıntıya vakıf ol-
dukları dikkatimizi çekmişti. Aile
bizim ailemizdi. Ve her gün evlerine
devrimcileri almasalar bunun rahat-
sızlığını yaşıyorlardı. Evin annesi,
ablamız “oh be bugün üç kişiye kıs-
met oldu yemeğim, hiç yoktan iyidir”
diyordu. Halkımız da devrim için
neyi ne kadar yaptığını böyle ciddiye
alıyor, önemsiyor.

Gazi Mahallesi’nde günlerdir ça-

“BİR TAŞ BİR TAŞTIR” DİYEN 
HALKIMIZIN SADELİĞİ VE GÜCÜYLE

DİRENECEĞİZ!

6 Mart
2016

Yürüyüş

Sayı: 511

9911 MART’TA ADALET İÇİN BOYKOTA!



tışmalar devam ediyor. Cepheliler
ve halk yürüyüş haklarına, katliamları
protesto etme haklarına, mahallele-
rinde can güvenliğine sahip çıkma
haklarına sahip çıkıyorlar. Tüm bu
hakları korumak için çatışmak zo-
rundalar. Haklarımızı korumak de-
mek, çatışmaları yaşamın bütününe
yaymak, onunla yaşamak demek.
Çatışmak ve savaşmak hayatın bir
gerçeği. Savaş hayatın kendisi demek.
Savaşmak hayatı üretiyor.

Savaş halkla buluştukça, halk sa-
vaşa katıldıkça bu doğallık büyüyor.

Evin babası abimiz, 12 saat ça-
lıştığı inşaattan eve gelmiş, kendisi
için hazırladığı akşam yemeğinden
bir lokma almadan çatışmalar başladı
diye kalkıp direnişe koşmuştu.Ve bu
her akşam böyle oluyormuş. Halkı-
mızın bizimle olduğunu bilsek de
böylesi ayrıntılar, halkımızın özverisi
duygulandırıyor, güçlendiriyor bizleri.
“İş yorucu... belim, bacaklarım ko-
pacak gibi, ağrıyor ama ne yapacak-
sın, direniş var, bir taş bir taştır” di-
yordu abimiz.

Evet bir taş bir taştır direnişte ve
tam da böyle olduğu için bir taş çok

şeydir bizim için. Düş-
man en gelişmiş silah-
larla da gelse direnişin
zorunluluğunu böyle-
sine doğal kavramış,
direnişle böylesine bü-
tünleşmiş insanlarımız
var bizim. Direniş ve
yaşam bir bütün Ga-
zi’de. “Ne yapacaksın
ekmek parası” demiyor
halkımız, “ne yapacak-
sın, direniş var, bir taş
bir taştır” diyor.

Söz konusu olan halkımızın safını
bilmesi, faşizme karşı direnmenin
zorunluluğunu kavramış olmasıdır.
Söz konusu olan halkımızın direngen,
güçlü ve güzel gerçekliğidir...

Bu sözlerde aynı zamanda yük-
sek bir sınıf bilinci de vardır.

Düşmana atılan “bir taşın” bile
öneminin farkındadır bizim insanımız.
İşte o tek tek taşlar birikecek oradan
devasa bir zafer çıkacak. Herkes bir
taş atacak. Milyonlar tek tek atacaklar
o taşları... Hepsi bu vatanı satanların
iktidarını alaşağı edecek.

İşte biz bu gerçeklikten beslenerek

direniyoruz. Bu gerçekliğin hayat
içindeki her karşılığı, halk ve vatan
sevgimizi büyütüyor. Bu halk ile di-
renilir, bu halk ile zaferler kazanılır,
devrime yürünür diyoruz her defa-
sında. Bu halk için değil bir kere,
bin defa ölümlere gidilir.

Gazi, Cephe’dir...
Gazi’de ve her yerde Cephe’yi

yenilmez kılan halkımızı, daha fazla
direnişe katmak için çalınmadık kapı
bırakmayacağız. “Bir taş bir taştır”
diyerek halkımız bizi bekliyor. Biz
direndikçe, biz her gün daha fazla
kapı çaldıkça büyüyecek savaşımız.
Böyle kazanacağız bu savaşı...

AKP katil ve işkenceci polis tip-
lerini eğitmekle ve bunları halkın
üzerine salmakla meşgul. Bunların
bir bölümü geçtiğimiz günlerde Mi-
mar Sinan Üniversitesi önünden ka-
çırılan Dev-Genç’lilere işkence ya-
parak gözaltına aldı.

Mimar Sinan Üniversitesi’ne gir-
mek isteyen 4 DEV-GENÇ’li, ÖGB’ler
tarafından okula sokulmadılar. Dev-
Genç’liler geri dönerlerken yolda sivil
polisler tarafından kaçırıldılar. 

Gözaltına alındıkları andan itibaren
sivil polisler Dev-Genç’lilere işkence
yapmaya başladılar. Dev-Genç’lileri
tekmelediler, kulaklarının arkasından
tutup ağızlarını kapatarak soluksuz
bırakmaya çalıştılar. Sürekli küfür
ettiler. Ters kelepçe takararak başlarını
eğip bacaklarının arasında tuttular. 

Bu türden polisler veya çevik
kuvvet polisi gözaltına alınan dev-
rimcilere benzer şekilde saldırıyor.

Gözaltına alınırken, doktora gö-
türülürken... hiç farketmiyor. Her
an her zaman işkence yapmaya ça-
lışıyorlar. Bunu sistemli bir politika
olarak yaptıkları o kadar belli ki gö-
rünürdeki yasal uygulamalara bile
dikkat etme gereği duymuyorlar. İş-
kence izlerinin doktor raporlarına
geçmesini de umursamıyorlar. Zaten
onlara bu saldırıları yaptıran, talimatı
verdiğini üstlenen yer belli... 

AKP ve Tayyip Erdoğan... Faşist
AKP kendi düzenini koruyacak polis
tipini eğitmeye devam ediyor. Bunlar
IŞİD’lilerin sakallarını bırakıyorlar.
Halkı tehdit ediyorlar. İşkenceyi
zevk için yaptıkları hatta bir yaşam
tarzı haline getirdikleri için işkence
yaptıkları insanların fotoğraflarını
çekiyorlar. 

Geçmişte özel timler dağlarda
katlettikleri gerillaların kulaklarını
burunlarını keser, hatıra olarak sak-

larlardı. Bugün bu aşağılık yöntem-
lerin başka türleri yapılıyor. AKP’nin
“genç ve eğitilen” polisleri henüz o
aşamaya gelmediler. Onlar şimdilik
işkence görmüş insanların fotoğraf-
larına bakarak zevk alıyorlar. Gele-
cekte, kuşkusuz çok daha sadist yön-
temler keşfedeceklerdir. 

Faşist AKP’nin işkenceci, katil
sürüleri!

İnsanlarımıza işkence yapmayı
bırakın! Devrimcileri “sen şurada
açlık grevi yaptın, şu kadar su içtin
biliyoruz” diye tehdit ederek sonuç
alamazsınız. Alsaydı sizden önceki
işkenceciler sonuç alırlardı. İşkence
yaparak, halkı katlederek tek bir ka-
zanım elde edebilirsiniz: Halkın ada-
letinin öfkesini...

Hizmet ettiğiniz, köpekliğini yap-
tığınız  AKP sizi kullanıp bir kenara
attığında artık sizin için çok geç
olacak.

AAKP! KATİL SÜRÜLERİNİ GENÇLİĞİN ÜZERİNDEN ÇEK!

Yürüyüş
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Dilek Doğan’ın katilinin yargılandığı mahkeme günü,
adliye felç oldu. 

Her anı eylem olan bir gün yaşandı. Düşman birilerini
gözaltına alıyor başka birileri çıkıp onların yerine eylem
yapmaya devam ediyordu. Ne yapacaklarını şaşırdılar.
Adliyenin içi, adliyenin önü, ana cadde, metrobüs durağı,
AKP önü... Cepheliler dört bir yandan taarruza geçtiler.
Herkes aynı talep için birbirinden farklı yerlerde farklı
eylemler yaptı. Herkesin dilinde aynı söz vardı: “Dilek
Doğan’ın Katili Yüksel Moğultay Tutuklansın”

Moral üstünlük her zaman olduğu gibi Cepheliler-
deydi.

Tabi Dev-Genç’liler damgasını vurdular tüm eylem-
lere... Dev-Genç’in ataklığını, militanlığını, şehitleri sa-
hiplenme bilincini taşıdılar tüm alana... Mahkeme içinde
oturma eylemini yapanlar da Dev-Genç’lilerdi. Henüz
heyet kararını açıklamadan eyleme başladılar. Onlar
Şafak Yayla’nın öğrencileriydi. Ne olduklarını, neye
karşı savaştıklarını, halka nasıl umut olacaklarını bili-
yorlardı.

Oturma eylemi sırasında söze şöyle başladılar: 
“Bizler Şafak Yayla’nın öğrencileriyiz. Adaleti Şafak

Yaylalar sağlayacak. Elif Şafak Bahtiyar yıkılacak sa-
raylar....”

Bu sözler sadece kararlılığın ve hesap sorma bilincinin
ifadesi değildir. Bu sözler devrimci mücadelenin meşru-
luğunun da ilanıdır. Halka; çocuklarının bitirilemeyece-
ğinin, halkın savaşının büyüyerek devam edeceğinin ila-
nıdır.

“Biz sizin sınırlarınızı, yasalarınızı, adliye duvarlarınızı
değil, bir bütün olarak çürümüş düzeninizi reddediyoruz”un
ilanıdır.

Şafak ve Bahtiyar’ın adaleti sağlamak için 31 Mart
günü düşmana yaşattıkları şaşkınlık ve korkunun bir
benzerini Dev-Genç’liler Dilek’in mahkemesinin olduğu
gün düşmana tekrar yaşattılar. 

Yine taarruz halindeydi Cepheliler...Yine haklı olmanın
verdiği netlik ve onurla haykırdılar gerçekleri. 

Dev-Genç’liler ajitasyon çekmeye başlayınca Yüksel
Moğultay’ın korumalarından birisi oturma eylemi ya-
panlara güldü. Dev-Genç’li, korumaya dönerek “Ne kiş-
neyip duruyorsun. Mehmet Selim Kiraz da böyle kişni-
yordu” deyince katilin suratı altüst oldu. 

O gün Dev-Genç’liler Şafak ve Bahtiyar’ı yeniden
yaşattılar adliyede... Her katliam davası bundan sonra
düşman için yeni bir 31 Mart’tır. 

Kurdukları mahkeme salonları, katilleri aklamak için
örgütledikleri o “adalet gösterisini” bozacak, “korkulu bir
rüyaları” var artık. İstedikleri gibi katilleri aklama oyununu
oynayamayacaklar. Yüksel Moğultay, korumaları ve onun
gibilerin yüzlerindeki  gülümsemeleri “donduracak”
Şafaklar, Bahtiyarlar, Elifler hep oralarda olacaklar...

Katliamcıların Yargılandığı Her Mahkeme

Onlar İçin Birer 31 Mart Olacak!

* Cüretimiz ve kararlılığımızla yine İstanbul
Adliye sarayındaydık. An an eylemlerimizle 

felç ettik adliyeyi...
* Bir kez daha gelmiştik böyle... O zaman 
cüretimizinin adı "Şafak ve Bahtiyar'dı.

Şimdi Şafak ve Bahtiyar'ın öğrencileri   ola-
rak hesap sorduk. 

Biz bu devrim okulunun öğrencileri olduk. 
* Şehitlerimiz direnmeyi ve 

savaşmayı öğretiyor.

*Katiller halkın evlatlarını katletmeye 

devam ettikçe biz daha çok, onların 

hayatlarını da, adliyelerini de felç edeceğiz
Kıpırdayamayacaklar bile...

Yüzlerindeki her gülümseme 

donup kalacak...

*Adalet öldü. “Adalet” mülkün değil 
faşizmin temelidir.

*Adliye saraylarında adalet yok!
adalete ses; adalete nefes olduk.

*Her infazla devlet kendi kendini vurur. Her
defasında biz kazanırız! 

Çünkü biz teslim olmayız.
*Acı ve öfke büyüttü bizi... 

SAVAŞMALIYIZ.
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Tarihin ve bilimin hükmettiğini istediğimiz için cüret
sahibiyiz. Tarih ve bilimin bize gösterdiği tüm yollar
DEVRİM hedefine çıkıyor. 

*Ezilen, sömürülen halklar tarihsel ve siyasal açıdan
bu savaşı kazanmış durumdadırlar. Bu tarihsel haklılıktır,
tarihsel zorunluluktur. Bu sınıflar savaşının, Marksizm-
Leninizm biliminin yasasıdır. 

Büyük ustalar "tarihin tekerleği geri çevrilemez"
derler. Tarihin tekerleği hep ileriye doğru döner. 

Bu gerçek şunu işaret eder; sömürücüler ne kadar
güçlü olurlarsa olsunlar tarihin çöplüğüne atılacaklar.
Elbette bu durum asla kendiliğinden olmayacak. Sömü-
rücüleri tarihin çöplüğüne göndermek halkların haklı
savaşlarıyla olanaklıdır. 

Biz de bu savaşta "tarihsel haklılığın bilinci"yle
yerimizi aldık. Bu güçle savaşıyoruz.

Hasan Ferit Gedik Uyuşturucu ile Savaş ve Kuruluş
Merkezi çalışanı Yeliz Kılıç tutsaklığının ardından tahliye
oldu. Kurtuluş merkezindeki hastalar onu coşkuyla, se-
vinçle karşıladılar.

Bir tahliye ya da uzun süreli bir ayrılık sonrası yol-
daşlarınla, arkadaşlarınla karşılaşmak bir devrimci için
hayatı boyunca yaşayacağı en büyük sevinçlerden
birisidir. Yeliz Kılıç da bu sevinci bir de yoldaş sahip-
lenmesiyle karşıladı. 

Hasan Ferit Gedik Kurtuluş Merkezi’ndeki çalışanlar
onu ağlayarak uğurlamışlardı. Şimdi de bir "hoşgeldin"
parkartı ile karşıladılar. Yaptıkları pastaya, pankartarına
bir de derin bir bağlılık ve sahiplenmeyi eklediler.

Bizim büyük ailemiz her zaman paylaşmanın, sahip-
lenmenin en güzel örneklerinin yaratıldığı yer olacak...

Bizim yoldaşlığımız her zaman en güzel değerleri
yaratacaktır. Çünkü işin özünü oluşturan emektir. Emek

verilen her şey değerini bulur. Emek ve mücadele yaratır
hayatı... İnsanı insan yapan da budur. İnsan önündeki
her engelle savaşır ve emek vererek kazanır. 

Bugün pankartlarımızı bir yoldaşımıza "HOŞGELDİN" demek için hazırladık
HFG Kurtuluş Merkezi, Tahliye Olan Yeliz Kılıç'ı Karşıladı

EMEK VERİLEN HER ŞEY DEĞERİNİ BULUR

Yürüyüş
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Haziran Ayaklanması’nı yaşadı-
ğımız günlerde tarihler 16 Haziran
2013’ü gösterirken vuruldu Berkin.
Sokaklarında büyüdüğü, devletin ger-
çek yüzünü polisiyle tanıdığı, ada-
letsizliği, yoksulluğu, eşitsizliği gör-
düğü ve devrimcileri-devrimciliği
tanıdığı İstanbul’un Okmeydanı Ma-
hallesi’nde; polis tarafından bilinerek,
istenerek, başına hedef alınarak vu-
rulduğunda henüz 14 yaşındaydı. 

269 gün komada kaldı. Berkin
ayları aşan sürede yaşam mücadelesi
verirken biz de komada kaldığı her
günü ve sonrasında geçen zamanı
Berkin için adalet mücadelesine dö-
nüştürdük. 269 gün birlikte direndik
Berkin’le. O aylarca aldığı her nefeste
adeta “yaşamak bir görevdir yangın
yerinde” diyerek ve katillerinin yü-
züne “beni öldüremediniz!” diye
haykırırcasına direndi. Biz bir taraftan
onu yaşatmak için direndik, diğer
taraftan katillerinin yakalanması ve
yargılanması için…

269 gün boyunca her gün bazen
günde 3, bazen 5, bazen bir kişiyle,
bazen binlerce kişiyle hesap sorduk
katillerden. En eski, en bilindik
eylem biçimlerini de hayata geçir-
dik, o güne kadar hiç denenmemiş,
yapılmamış olanı da!.. 

Demokratik eylem biçimlerinin
hepsini hayata geçirdik. Yazılı-sözlü
basın açıklamaları, yürüyüşler, afiş,
pankart, pul yapıştırma, bildiri da-

ğıtma, oturma eylemleri, geceli-gün-
düzlü nöbetler, duvar yazılamaları,
dilek fenerleri uçurma, spor karşı-
laşmalarında pankart açma vb… Fa-
şizmin hüküm sürdüğü bir ülkede
devrimci şiddet meşru ve zorunludur
dedik, milis eylemleri gerçekleştirdik.
Faşist kurumları, AKP’nin merkez-
lerini bastık. Savaşçılarımız zulmün
merkezlerini vurdu, saraylarına girdi.
Can aldık, can verdik! 

Kendimizi belirli bir eylem kalı-
bıyla sınırlamadık. Yetinmedik! “Eli-
mizden geleni, üzerimize düşeni yap-
tık” demedik Berkin’in vurulduğu
günden bu yana geçen iki buçuk yıl
boyunca. Kararlılıkla, sabırla, inançla,
adalete duyduğumuz özlem ve ka-
tillere biriktirdiğimiz hınçla örgütledik
eylemlerimizi. Halkın yaratıcılığıyla
büyük bir eylem zenginliği çıktı or-
taya.

Her Anı Eylem Olan
269 Gün

Berkin’in tedavi gördüğü Okmey-
danı Hastanesi’nin önünde haftalarca
gece gündüz nöbet tuttuk. Sadece
komada kaldığı süre içinde:

�� 100’den fazla sözlü açıklama
yaptık.

� 15’ten fazla saldırıya uğra-
dık.

� 20’den fazla mutlak gözaltı
yaşanacak eylem yaptık ve 100’ün
üzerinde gözaltı verdik.

� 50’nin üzerinde yürüyüş
yaptık.

� 20’nin üzerinde korsan gös-
teri düzenledik.

� 20’nin üzerinde dilek fenerli
yürüyüşler yaptık.

� 50’nin üzerinde oturma ey-
lemi yaptık.

� Bunlar sadece İstanbul’da ya-
pılan eylemler. Ayrıca; Ankara, İzmir,
Bursa, Çanakkale, Balıkesir, Gemlik,
Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Kocaeli,
Eskişehir, Aydın, Antalya, Mersin,
Adana, Hatay, Malatya, Dersim, Kars,
Erzincan, Diyarbakır, Samsun, Zon-
guldak’ta düzenli, rutin olarak ey-
lemler yapıldı.

� Türkiye’nin dışında 8 ülkede
Berkin şehit düşene kadar çok sayıda
eylemler yapıldı. Yurtdışında; Yu-
nanistan, Almanya, Fransa, Hol-
landa, Belçika, Avusturya, İsviçre,
İngiltere’de düzenli olarak eylemler
yapıldı. 

� Şehitliğiyle yapılan eylemler
ikiye katlandı, kıtalara yayıldı: Ame-
rika, Avrupa, Asya (Tayland’ın
Phuket adasında Berkin’e selam
yazılamaları yapıldı)… Ve yapıl-
maya devam ediyor. 

Berkin’in katillerinin yargılanması
için artan bir öfkeyle ve daha büyük
bir ısrarla devam ediyor.

� Katillerinin yargılanması için
Türkiye’nin neredeyse her yerinde,
Avrupa’nın birçok şehrinde ve hatta

Berkin Vurulalı 988 Gün Oldu! Devlet Katili Koruyor! Berkin Vurulalı 988 Gün Oldu! Devlet Katili Koruyor! 
Berkin’e Adalet İçin 988 Gün Boyunca Berkin’e Adalet İçin 988 Gün Boyunca 

Bir Yolunu Bulup Buzu Ateşe Verdik! Karları Yaktık!Bir Yolunu Bulup Buzu Ateşe Verdik! Karları Yaktık!

Adalet Yerini Bulana Kadar Adalet Yerini Bulana Kadar 
Susmayacak, Durmayacağız!Susmayacak, Durmayacağız!
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dünyanın farklı ülkelerinde sayısız
eylem yapıldı. Yapılan eylemlerden
tutuklanan, aylarca tuksak kalan in-
sanlarımız oldu. Şehitler verdik. 

�� Muharrem Karataş, Berkin’in
ve Haziran şehitlerinin hesabını sor-
mak için “Talimatı Berkin’den al-
dım” diyerek gerçekleştirdiği Ankara
Emniyet Genel Müdürlüğü’ne roke-
tatarlı bir eylemden sonra 20 Eylül
2013’te şehit düştü. Aynı eylemde
bir yoldaşımızı tutsak verdik. 

� Berkin’e adalet için sadece
2014 yılının Ocak ayında 32 eylem
yapıldı. 90 kişi gözaltına alındı. Gö-
zaltına alınan 90 kişiden kolu, bacağı
kırılmayan, kafası gözü yaralanmayan
neredeyse tek kişi yoktu! Polis, Ber-
kin’in yaşamasının intikamını alır-
casına saldırdı. 

� “Berkin Elvan için Adalet
Yürüyüşü” Berkin komadayken An-
talya Halk Cephesi tarafından baş-
latıldı. Onlar yoldayken Berkin şehit
düştü. Yürüyüşlerini yarım bırakma-
dılar. Çünkü o bir adalet yürüyüşüydü
ve Berkin’in şehit düşmesiyle adalete
duyduğumuz ihtiyaç, özlem katla-
narak artmıştı. Berkin’in katillerine
çok daha fazla kinlenmiştik. Adaletin
soğuk mahkeme duvarlarından gel-
meyeceğini biliyorduk. Halk Cep-
heliler, bu düzenin adaletsizliğini,
katillerini korumak için gösterdiği
çabayı anlatmak için adım adım yü-
rüyerek 25 günde İstanbul’a ulaştı-
lar.

11 Mart 2014 Sabah
07.30 Civarında
Şehit Düştü Berkin

Günlerce, aylarca; gündüzlere
hapsedilmeden uykusuz geçirilen
nice geceler boyunca verilen müca-
dele sonucunda Berkin Elvan’ı bütün
dünya tanıdı. Berkin direnişin sem-
bolü oldu. Onun şahsında yürütülen
bir adalet mücadelesiydi. O mücadele
halkın öfkesini, özlemini, kinini,

umudunu, sahiplenmesini açığa çı-
kardı. Katillerin korkulu düşü oldu.
Erdoğan o korkuyu “Yatıyorlar kal-
kıyorlar Berkin Elvan diyorlar” söz-
leriyle itiraf etti.

� Şehit düştüğünde 63 ilde, çok
sayıda ilçede sokaklara çıkıldı. Tür-
kiye çapında 5 milyonu aşkın insan
sokağa çıktı, polisle çatıştı. İstanbul’da
toplamda 3 milyon insan Berkin’in
cenazesine katılmak için alanlardaydı.
O gün bütün sokaklar Berkin’e
çıkıyordu.

� Birçok ilde liseler, üniversi-
telerde öğrenciler dersleri boykot
etti. ODTÜ’de 10 binin üzerinde öğ-
renci okulu boykot edip yürüyüş
yaptı, 5 saat polisle çatıştı. Özel üni-
versitelerde öğrenciler ilk kez boykot
yaptı.

� DİSK, KESK bir günlük iş
bırakma kararı aldı. Bu karar DİSK
ve KESK’in son yirmi yılda aldığı
en politik iş bırakma kararıydı. Yıl-
lardan sonra ilk defa ekonomik ta-
leplerinin dışında bir nedenle iş bı-
rakma kararı aldılar.

� Taksiciler, otobüsçüler çeşitli
biçimlerde yapılan eylemlere destek
verdi. İstanbul’da örgütlü olduğumuz
yerlerde esnaf kepenk kapattı. 12 Mart
2014’da duruşmalar boykot edildi.

� ABD İstanbul Başkonsolos-
luğu Berkin’in ölümünden sonra
ajanlarını bilgilendirerek, eylemlerin
düzenleneceğini, eylem güzergâhla-
rından uzak durmaları, dikkatli ol-
maları hakkında uyardı. Vatandaşla-
rından da kişisel güvenlikleriyle ilgili
önlemler almalarını istedi.

� Yaşlısı genci, kadını erkeği,
işçisi memuru, yazarı okuma-yazma
bilmeyeni, esnafı işsizi ev hanımı,
çoluğu-çocuğu, kısacası koskoca bir
halk sokaklarda, meydanlardaydı
Berkin’in şehit düştüğü gün. 

Neydi halkı sokağa çıkarıp, halk
düşmanlarını inlerine çekilmek zo-
runda bırakan? Berkin’in çocuk ol-

ması mı? Öldürülmesindeki aleni
haksızlık ve pervasızlık mı? Haziran
Ayaklanması’nın yarattığı bilinç mi?
Aynı nedenler Berkin’den önce öl-
dürülenler için de fazlasıyla geçerli.
Ve ülkemizde polisin aleni, pervasız
bir şekilde öldürdüğü ne ilk, ne de
son çocuk Berkin… 

O zaman başka bir şey var. Mil-
yonları sokağa döküp sahiplenme-
sini sağlayan, 269 gün boyunca ge-
ceyi gündüze ulayarak verdiğimiz
adalet mücadelesidir. 

Bir kartopunun dağın dorukların-
dan yuvarlandıktan sonra geçtiği her
yerde, uğradığı her yamaçta biraz
daha büyüyerek koca bir çığa dö-
nüşmesi gibi beşer, onar, yüzer kişiyle
başlattığımız ve sonsuz bir sabır ve
ısrarla sürdürdüğümüz eylemler bir
halkın öfkesini örgütledi. Beş milyonu
sokağa döken gerçek budur!

Adalet; hakkın yerini bulması,
doğruluktur en genel tanımıyla. Bir
düzende adalet yoksa o düzende
hiçbir şeyin güvencesi yoktur artık.
Orada haklılar, doğrular güçsüzleşmiş,
suçlular hüküm sürmeye başlamıştır.
“Adalet olmayınca bir yerde, insan
düşer o yerde her derde” der halkımız
bir atasözünde. 

Adaletsiz yaşanmaz. Havasız, su-
suz nasıl yaşanılmazsa adaletsiz de
yaşanılmaz. Binlerce yıllık deneyim-
lerinden bilir halkımız adaletsiz ya-
şanılmayacağını. Berkin’in cenaze
günü bir kasabın vitrinine astığı
“Berkin’in katillerini bana verin-
Kasap” dövizinde bulur en somut
ifadesini adalete duyulan özlem ve
aynı zamanda katillerine duyulan öf-
kenin büyüklüğü.

Bir çocuğun katillerinin yargı-
lanmasından, hak ettikleri cezayı al-
masından daha doğal, daha haklı
hangi talep olabilir? Böyle bir talep
için mücadele etmeye gerek var mı-
dır? Faşizmle yönetilen bir ülkede
vardır. 

Yürüyüş
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O yüzden hiç kesmedik, ara ver-
medik “Berkin için Adalet” müca-
delemizi. Berkin’in ölümüyle son
bulmadı. Bulmayacak! Bir adalet
mücadelesi ancak adalet yerine ge-
lince son bulur.

�� 4 Nisan 2014 tarihinde başla-
yarak Galatasaray Lisesi önünde 2
hafta boyunca 24 saatlik oturma ey-
lemi yaptık. Aynı haftalarda Göztepe
Karakolu, Sancaktepe Belediyesi,
Güzeltepe Karakolu milislerce vu-
ruldu.

� Berkin’in ölümünün 40. gü-
nünde Türkiye’nin birçok yerinde,
tek insanımızın olduğu yerlerde
bile eylemler yaptık. İstanbul, An-
kara, İzmir, Bursa, Edirne, Antalya,
Balıkesir, Erzincan, Tekirdağ, Adana,
Denizli’de yapılan eylemlere polis
saldırdı. Bir hafta içinde polisin sal-
dırdığı 17 eylemde 88 insanımız gö-
zaltına alındı. İstanbul Boğaziçi Köp-
rüsü’nde Liseli Dev-Genç’liler yol
kesme eylemi yaptı; 8 gözaltı, İstan-
bul’da 23 Nisan etkinliğinde Liseli
Dev-Genç’iler pankart açtı; 4 gözaltı,
Tekirdağ’da Dev-Genç’liler Berkin
için yürüdü 5 gözaltı, Denizli Dev-
Genç’lilerin eylemi 10 gözaltı…

� Ağır yaralanıp hastaneye kal-
dırılanlar oldu. Yaralanmaları, polisin
kalkanı, copu, gazı, TOMA’sı engel-
lemedi adalet istemelerini. Gözal-
tından, hastaneden çıkan tekrar koştu
eyleme.

� 20 Nisan 2014 tarihinde, yani
Berkin’in ölümünün 40. gününde
ekmek bırakmak için Taksim Anıtı’na
giden Halk Cepheliler’e her seferinde
polis kuduz köpek gibi saldırıp gö-
zaltına aldı. Gün boyunca Taksim’in
bütün ara sokaklarından bir yolunu
bulup Anıt’a çıkmaya çalıştı Halk

Cepheliler. O gün 61 kişi gözaltına
alındı. Gözaltına alınırken ve gözaltı
sırasında gördüğü işkenceler nede-
niyle 6 kişi kafa travması, 8 kişi or-
topedik nedenlerden hastaneye kal-
dırıldı.

� 23 Nisan 2014’de Berkin için
oluşturulan adalet zincirinde 3 kişi
tutuklandı. 7-8 Mayıs 2014 Şair Abay
Konanbay Anadolu Lisesi’nde baş-
layan ders boykotu okul idaresinin
boykotu kırma tavrı yüzünden işgale
dönüştü. Boykot Ankara, İzmir, Der-
sim, Hatay gibi illere yayılarak adalet
talebi büyüdü.

� 22 Mayıs 2014 İstanbul Ticaret
Meslek Lisesi’nde öğrenciler dersleri
boykot etti. Polis azgınca gerçek
mermilerle saldırdı. O sırada Ok-
meydanı Cemevi’nin bahçesinde bir
cenazede bulunan Uğur Kurt öldü-
rüldü. Berkin’e adalet için yaptığımız
eylemde bir insanımız daha düştü
yere. Katillere duyduğumuz öfke,
kin, isyan ve adalete duyduğumuz
ihtiyaç, özlem katlanarak büyüdü
böylece.

� Devam ettik eylemlerimize.
Polisin cinayetleri durdurmadı bizi.
100 kişilik Dev-Genç grubu 4 Haziran
2014 günü İstanbul’dan Ankara’ya
“Berkin için adalet, tutsak öğrenciler
için özgürlük” sloganıyla yürüyüşe
geçtiler. 

� 13 Haziran 2014 Halk Cep-
heliler karne gününde yürüyüşle Ber-
kin’in karnesini verdiler. Ankara, İz-
mir, Antalya, Adana, Hatay, Elazığ’da
eylemler yapıldı. Ve o tarihten beri
her karne günlerinde eylemler ya-
pılmaya, Berkin için adalet talebimiz
haykırılmaya bıkıp usanmadan devam
ediyor.

� 11 Temmuz 2014, Taksim’de
adalet isteyen Halk Cepheliler’e polis
6 kez saldırdı. Aynı yılın 6 Kasım’ında
Dev-Genç’liler bu kez Berkin için
dersleri boykot etti, 2 kişi tutuklandı. 

� 14 Aralık 2014 Pazar günü

Kültür Bakanlığı ve İstanbul Bele-
diyesi tarafından düzenlenen Erdo-
ğan’ın da katıldığı Şeb-İ Arus etkin-
liğinde “Berkin Elvan’ın Katili Tayyip
Erdoğan” pankartı açıldı. Hiç bek-
lemediği bir yerde hiç beklemediği
bir anda çıktık Erdoğan’ın karşısına.
Neye uğradığını şaşırdı. “Adalet
yerini bulana kadar rüyalarında bile
Berkin’i görecek” demiştik. Dediği-
mizi yaptık. 

� 5 Ocak 2015 tarihinde Ber-
kin’in mezarından aldığımız toprağı
Uğur Kaymaz’ın mezarına bırakmak
istedik. Halk Cepheliler Diyarbakır’da
saldırıya uğradı. 2’si 18 yaşından
küçük 15 kişi gözaltına alındı. Sal-
dırılara, gözaltılara rağmen
Mardin/Kızıltepe’ye varıldı. Berkin’in
toprağı Uğur’un toprağına karıştı.

� Berkin’in vurulmasının üze-
rinden 600 koca gün geçti. 600 gün
boyunca adalet için yapmadığımız
eylem kalmadı. 5 Şubat’ta Ak Sa-
ray’ın önüne adalet istemeye giden
Dev-Genç’lilerin otobüsünün önü
Mamak’ta kesildi. 8’i 18 yaşından
küçük 62 Dev-Genç’li işkenceyle
gözaltına alındı. O zaman söylemiştik:
“Saraylarınızın kapılarına demo-
kratik eylem için gelenleri azgınca
saldırılarla engellemeye çalışırsanız
bu kez silahlarıyla gelenleri karşı-
lamak zorunda kalırsınız.” (Yürü-
yüş 15 Şubat 2015 sayı:456)

� Tarihimiz boyunca söylediğini
yapan, yaptığını savunan bir hareket
olduk. Sözümüzü yerde bırakmadık.
Arkasında duramayacağımız eylemi,
hareketi de yapmadık. Şubat ayında
söylediğimiz sözün gereğini Mart
ayının sonunda yerine getirdi savaş-
çılarımız. 

� 31 Mart 2015 tarihinin öğlen
saatlerinde iki savaşçımız Avrupa’nın
en büyük “yüksek güvenlikli” Çağlayan
Adliyesi’ne girerek Berkin’in katillerini
655 gündür koruyan, kollayan, bırakın
hapse atmayı hakim karşısına bile çı-
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karmayan AKP’nin savcılarından Meh-
met Selim Kiraz’ı rehin aldılar. Talepleri
açık ve netti. Berkin Elvan’ın katillerinin
isimlerinin halka açıklanması ve yar-
gılanmaları. 

�� Güneşin doğması gibi, yağ-
murun yağması gibi, yıldızların gök-
yüzünde parlaması gibi doğal olanın,
kendi doğallığında yapılması gere-
kenin yapılması için iki savaşçımız
savcıyı rehin almak zorunda kaldı.
Böylesi bir durum, faşizm için bile
utanç vericidir! 

AKP, katilleri halkın karşısına çı-
karıp yargılamak yerine katliam yap-
mayı tercih etti. Adalet için rehin
alınan savcısını gözden çıkardı. Adalet
savaşçısı Şafak Yayla ve Bahtiyar
Doğruyol’u katletti. Faşist AKP katil
polislerinin, savcısından daha değerli
olduğunu kanıtladı.

Berkin’i vuran polisleri ilk günden
tespit etmek mümkündü. Başından iti-
baren AKP, Berkin’in katillerini korudu.
Kamera kaydı yok dediler... O sokaktaki
kameralar bozukmuş dediler... Yapılan
suç duyuruları sonuçsuz kaldı. Soruş-
turma açılması bile ısrarlı bir mücadele
sonucu mümkün oldu. 

Başından itibaren Berkin’in ka-
tillerinin peşinde olduk. Oyalamaları,
hileleri, sahip oldukları güç yıldır-
madı. Kararlıydık. Berkin’in katil-
lerini istiyorduk, adalet istiyorduk.
Sonuca ulaşmak için sonsuz bir sabır
gösterdik, ısrar ettik. Yılmadık, dön-
medik, vazgeçmedik!

� Halkın Hukuk Bürosu (HHB)
avukatları polisin kararttığı delilleri
kendisi araştırıp buldu, ortaya çıkarttı.
Tanıklar bulup Berkin’in vurulma
anını tüm halka açıkladı. TOMA’ların
kamera görüntülerini inceletti. Polis
delillerin üstünü kapatırken halkın
da yardımlarıyla HHB yeni deliller
bularak katillerin kim olduğunu, vu-
rulma anına kadar kamera görüntüleri
dâhil tüm çıplaklığıyla ortaya serdi.

Devrimci avukatların ısrarlı ça-

baları ve Halk Cephesi’nin adalet
mücadelesi sonucunda Berkin’i vuran
polisler olaydan 229 gün sonra ifade
vermek zorunda kaldı. Hâkim karşı-
sına çıkan 7 polis ifadelerinde üç
maymunu oynadı: “Bilmiyorum, Ha-
tırlamıyorum, Görmedim”

Berkin’i vuran polislerin görün-
tüleri açık, kimlikleri devletçe belli.
Böyle olduğu halde bu yazının ya-
zıldığı tarih itibariyle 743 gündür

Berkin’in katilleri AKP tarafından
saklanıyor, korunuyor. O katiller hala
görevleri başındalar. Belki yeni ci-
nayetler işliyorlar. 

� Halkın Hukuk Bürosu Avu-
katları “Berkin İçin Adalet İsti-
yoruz!” sloganıyla 14 Ocak Günü
Okmeydanı’nda, Berkin’in
vurulduğu sokakta bir di-
reniş çadırı kurarak açlık
grevine başladılar. Polisin
saldırılarına rağmen halkın
büyük desteği ile dönüşüm-
lü olarak halen sürüyor. 

� Üç yıldır adalet kav-
ramına yüklenen anlam ve
değer bakımından hukuk
fakültelerinde; verilen mü-
cadelenin uzunluğu, kap-
sayıcılığı, coğrafi yaygınlığı,
eylem zenginliği, yaratıcılığı

bakımından “Dünya Mücadeleler
Tarihi” derslerinde okutulacak bir
adalet mücadelesi yürüttük. 

Verdiğimiz mücadele bitmedi. Sü-
rüyor. Katiller cezalandırılana kadar
da sürecek. Geçen her gün, yaşadı-
ğımız her yeni acı, ölen her insanımız
kinimizi, hıncımızı biliyor. Adalete
olan inancımız, özlemimiz ve katillere
duyduğumuz öfke nasıl milyonları
sokağa döken çığı söküp getirdiyse,
zulmün saraylarını yıkan depremi de
yaratacak. 

Sonuç Olarak;
1-Berkin’in vurulduğu günden iti-

baren gece-gündüz ayrımı yapmadan,
hiçbir fedakârlıktan sakınmadan ke-
sintisiz bir adalet mücadelesi verdik.

2-Bizim büyük bir emek ve bağ-
lılıkla verdiğimiz mücadele halkta
karşılığını buldu. Berkin’in şehit düş-
tüğü gün bütün ülkede 5 milyonu
aşkın, İstanbul’da 3 milyon insan
sokağa çıktı, polisle çatıştı. 

3-Verdiğimiz adalet mücadelesi
Berkin’in şehit düşmesiyle son bul-
madı. Sürüyor. Çünkü bir adalet mü-
cadelesi ancak adalet yerine gelince
son bulur!

4-Adaleti soğuk mahkeme duvar-
larından beklemiyoruz. Halkın ada-
letiyle çıkacağız karşılarına. Adale-
timiz bildikleri bütün silahlardan
daha ölümcül ve keskin olacak. 

Metris'te Unutturulmaya
Çalışılan Gerçekleri 

Hep Birlikte İzleyelim...
Antalya’da 27-28 Şubat’ta yapılacak olan

“Metris” belgeselinin gösterimi için afiş çalış-
ması yapıldı. 23 Şubat'ta Antalya merkezdeki
esnaflara ve Kaleiçi bölgesine toplamda 15
adet afiş asıldı. Konuksever ve Kızılırmak
Mahallelerine ise toplamda 30 afiş asılarak
halkı tarihin gerçek yüzüyle karşılaşması ve
unutmaması için belgesele çağrı yapıldı.

Yürüyüş
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Bir devrimciyi, yani savaş-
çıyı besleyen en önemli duygu,

halk ve vatan sevgisidir. Bunu sa-
vaşçılığındaki dinamikliğinden, coş-
kusundan ve inisiyatifli olmasından
anlayabiliriz. Böyle bir savaşçı gün
geçtikçe yenilenecek ve inancı arta-
caktır. Yoksa diğer türlüsü günlük
ya da kişisel sorunlar arasında sıkışıp
savaşın gerçekliğini, sorunlarını gö-
zardı etmek olacaktır. Doğallığında
ise bu, hareketlerinde yavaşlamayı
beraberinde getirecektir.

Sömürünün yaşandığı, ezilen halk-
ların her gün katledildiği, halkın
ulusal ve sosyal baskılara maruz kal-
dığı bir ülkede ve dünyada elbette
ki yavaşlık yakışmayacaktır. Çünkü
emperyalizm ve oligarşi halkları sö-
mürmek için hareket etmektedir, ak-
sine nasıl ve ne kadar sömürürüm
diye düşünmektedir. 

Öyleyse biz savaşı nasıl hızlan-
dıracağız? Biz bu savaşın neresinde
yer alacağız? Bu savaşı büyütmek
de bizim elimizde, hızlandırmak da.
“Elimizden geldiği kadarıyla” değil,
bütünüyle kendimizi vereceğiz. Onun
için savaşçının algısı da hızlanacak,
“Nerede ve nasıl düşmana vururum”
diyecektir. Biz düşmandan önce atağa
geçeceğiz ve elini kolunu bağlaya-
cağız ki, düşmanı alt edelim. Bu sa-
vaşın kuralıdır; hızlılık ve inisiyatifli
olmak her zaman geçerlidir. Tarihte
ulusal ve sosyal kurtuluş savaşı veren
bütün ülkelerde de böyle olmuştur. 

Che Guevara, yaşadığı Küba dev-
rimi deneyiminden yola çıkarak şöyle

bahsetmiştir: “Disiplinli bir asker ol-
manın yanı sıra gerilla, fiziksel ve
zihinsel olarak çok çeviktir. Durgun
bir gerilla savaşı düşünülemez.”

Mao ise savaşçılar için “Bu amacın
rehberliğinde bu ordu yenilmez bir
ruha sahiptir, bütün düşmanları alt et-
meye ve asla boyun eğmemeye ka-
rarlıdır; koşullar ne kadar çetin olursa
olsun, son erine kadar savaşmaya de-
vam edecektir” derken, savaşta usta-
laşanların ise “Değişen somut duruma
uyarak, uygulanan esnek gerilla sa-
vaşında ve aynı zamanda hareketli
savaşta ustalaşmıştır” diyecektir. 

Savaşçı, her zaman diyalektik ma-
teryalizme göre düşünür. Dünyadaki
her şey, değişim ve hareket halindedir
ve somut durumdan yola çıkarak dev-
rimciliğini büyütür. Hiçbir şey kendi-
liğinden gelişmez. Örneğin, bir halk
düşmanını gördüğü zaman, anında
hızlı ve inisiyatifli olması gerekir. O
eylemin yaratacağı olumluluk devrim
haznesine yazılacaktır. Bunun örneğini
Alaaddin Çakıcı’da yaşadık. Hapis-
hanede bu halk düşmanını gören dev-
rimci, anında eyleme geçip gereken
cevabı vermiştir: “Dayı’nın sana selamı
var” diyerek amacını ortaya koymuştur. 

Savaşçılığı sadece elde silah olarak
nitelendirmiyoruz. Savaşçı, savaşçı-
lığını her zaman, her yerde göstere-
cektir. Zehra Öncü şehidimiz ise
hızla karar verip inisiyatif kullanarak,
silahında mermisi kalmayıp da düş-
man “teslim ol” dediğinde, el bom-
basını eliyle ensesinde saklayarak
“teslim oluyorum” bahanesiyle düş-

manın yanına giderek bombayı pat-
latıp kendini feda etmiştir. Bu o za-
mana kadar yaşanmamış bir örneği-
mizdi, fakat Zehra Öncü savaşın bü-
tün olanaklarını kullanarak çevik bir
şekilde hareket etmiştir. “Her zaman
her yerde inisiyatif bizim elimizde
olmalıdır. Saldırı zafer demektir.
Diğer önemli bir nokta da hareketli-
liktir. Çemberden ve baskıdan kur-
tulma ve de inisiyatifi kaptırmamak
için hareketlilik mutlak gereklidir.”
(Şehir Gerillası El Kitabı, Carlos
Marighella, syf: 54)

Bu kadar karşımızda olanakları
çok olan bir düşman varken hare-
ketsizlik, savaşta ölüm olur. Bu ya-
şamın her anında kendini göstere-
cektir. O yüzden düzene ait ne varsa
asla uzlaşmamalıyız. Saniyede dün-
yada birçok şey değişirken savaşçının
yavaş, hantal ve hareketsiz olması
düşünülemez. Bu, bir savaşçı için
ölüm demektir. Onun başaramadığı,
hata yaptığı eylem halkta moralsizlik
yaratacaktır. Diğer türlüsü hızlı ve
sonuç alıcı eylemler ise daha çok
kişi örgütleyecektir.

Savaşımız bu hareket ve dinamizm
içinde büyüyüp gelişecektir. Savaşçı,
bu savaşın bir neferi olarak neden
savaştığını asla unutmayacaktır. Her
anımızda, zorlukta, halkın çektiği
acıları düşünerek hareket edeceğiz.
Çünkü  halkımızın geleceği, savaş-
çılarımızın elindedir. Her yeni güzellik
yeni doğan hayatla başlar. Bunu dev-
rimci yaşamımızı hep hareketli kılarak
başaracağız!

SSAVAŞÇI DİNAMİKTİR!SAVAŞÇI  DİNAMİKTİR!

Yılmaz’ı Katlettiniz, 
Adını Her Yerde Yaşatacağız

Halk Cepheliler 20 Şubat’ta AKP’nin katil polisleri
tarafından gece evine giderken katledilen Yılmaz
Öztürk’ün adını Gülsuyu duvarlarına nakşetti. Yapılan
yazılamalarda “Yılmaz Öztürk Ölümsüzdür, Yılmaz’ın
Hesabını Soracağız” yazılamaları yapıldı.

Malatya’da da liseliler 28 Şubat’ta yazılama yaptı.
Yapılan yazılamada 3 Adet “DHKP-C”, 1 adet “Yılmaz
Öztürk Ölümsüzdür” yazılaması yapıldı.

Katil Polis Duvarları Karalıyor
Gülsuyu Mahallesi’nde AKP’nin katil polisleri, hal-

kın matbaası olan gerçekleri anlatan duvar yazılamala-

rını zırhlı araçlarla gelerek siliyor. Bununla ilgili yapı-

lan açıklamada; “Bizlerin ölüsünden korktukları gibi

duvardaki yazdığımız yazılardan da korkuyorlar.

AKP’nin katil polisleri; siz ne kadar silerseniz silin,

halka gerçekleri anlatmaya devam edeceğiz. Duvarlar

bizimdir!” denildi.

“Devrimci mücadele ve  savaşta belirleyici olan kadrolar ve siyasi çizgidir. Tayin edici güç halk kitleleridir”

Sava
ş ve 

Biz



ŞŞehitlerimizin Kanıyla Kurduğumuz 
Mahallelerimizi Terk Etmeyeceğiz

Şehitlerimizin Hesabını 
Elif, Şafak, Bahtiyarlar’la Soruyoruz!

Gazi, oligarşinin katliamı olduğu kadar aynı zamanda
halkın onurlu mücadele tarihine yazılmış direniştir. Ga zi ve
Ümraniye katliamının üzerinden 21 yıl geçti. Katilleri ce-
zalandırılmadı. AKP katilleri akladı. 

AKP Kentsel Dönüşüm adı altında sadece evlerimizi
yıkmayacak, tarihimizi, değerlerimizi, şehitlerimizi de yerle
bir etmek istiyor. Mahallelerimizin, tarihimizin, şehitlerimizin
yok edilmesine izin vermeyeceğiz. 

Bunun için Halk Komitelerinde örgütlenmeliyiz. Halk
Komitelerini halkın tüm kesimlerini katarak güçlendirmeliyiz.
İşte o zaman Gazi’nin tarihine, şehitlerimize yaraşır şekilde
yeni direnişler örgütleriz.

SEZ GİN EN GİN, en genç şe hi diy di Ga zi Ayak lan ma -
sı’ nın. Li se li Dev-Genç li bir dev rim ci ola rak mü ca de le ye
atıl dı. Cep he li ol du. Ayak lan ma bo yun ca kah ra man ca ça tı -
şa rak şe hit düş tü. 

FA Dİ ME BİN GÖL, Kars lı, ev li ve ço cuk la rı var dı. Ço -
cuk lu ğun dan be ri ça lı şan bir emek çi, Ga zi li le rin Cep he li
ab la sıy dı. 

DİN ÇER YIL MAZ, To kat’lı, 19 ya şın da kon fek si yon
iş çi si bir genç ti, Cep he liy di. Kat lia ma kar şı ilk tep ki nin ör -
güt len me sin de ve öf ke nin ayak lan ma ya dö nüş me sin de can-
la baş la çalıştı ve çatışarak şehit düştü.

HA SAN GÜR GEN, 26 ya şın da, Si vas Za ralı’ydı. Emek -
çi dir Ga zi’de ki he men her kes gi bi... Cep he ta raf ta rıy dı.
Ga zi Ayak lan ma sı’n da, pan zerin üze rin de ki üç kah ra man-
dan bi ri si de Ha san’dı.

ALİ YIL DI RIM, 22 ya şın da, Si vas’ın, Ha fik il çe sin -

den di. Li se li Dev-Genç’li ol muş-
tu. Ga zi’de ki sal dı rı yı du yar duy -
maz Ok mey da nı’nda hal kı top la-
yıp Ga zi’ye doğ ru yü rü yü şe ge çi -
ren ler dendi. Pan ze rin üze ri ne çı-
kan üç genç ten bi ri  de oy du.

MEH MET GÜN DÜZ, üç ço -
cuk ba ba sı bir emek çiy di. 1958
Er zu rum do ğum luydu. Cep he li olan
Gündüz, emekçi elleriyle kurduğu
barikatların başında po lis pan ze -
rin den açı lan ateş le ölüm süz leş ti. 

HA LİL KA YA, 70 ya şın da,
Ga zi’ye sal dı ran kont rge ril la nın
kat let ti ği ilk Ga zi liy di. Ha lil De -
de’nin akan ka nı ya yıl dı Ga zi’nin
so kak la rı na. Kan öf ke ye dö nüş tü. 

ZEY NEP POY RAZ, 1970 do-
ğumlu. 80’li yıl lar da dev rim ci ler -
le ta nış tı. Kat lia mı duy du ğun da
otur duk la rı Der bent Ma hal le si’nden
ko şup Ga zi hal kıy la bir lik te di -

ren di, şe hit düş tü. 
Dİ LEK ŞİMŞEK, ye ni ev liy di. İki ay lık ha mi ley di ve

bir kon fek si yon iş çi siy di. Di re nen le rin sa fın da kar nın da ki
be be ğiy le ölüm süz leş ti. 

FEV Zİ TUNÇ, 22 ya şın day dı. Slo gan la rıy la, öf ke siy le
di re nir ken kat le dil di. 

RE İS KO PAL, he nüz 20 ya şın da bir ter lik fab ri ka sın da
iş çiy di. Ga zi Ayak lan ma sı’n da ise bir sa vaş çı. Bir emek çi-
nin onu ru ve cü re tiy le ölüm süz leş ti. 

MÜM TAZ KA YA, 22 ya şın da Ga zi li bir de li kan lıydı.
Sal dı rı yı duy du ğun da te red düt süz Ga zi’ye koş tu. Hal kın
saf la rın da di ren di ve şe hit düş tü. 

GEN CO DE MİR, Üm ra ni ye’de şe hit dü şen ler den di.
33 ya şın da, üç ço cuk ba ba sıy dı. 15 Mart’ta Ga zi kat li amı nı
pro tes to ederken kontrgerillanın açtığı ateşle katledildi. 

HA KAN ÇU BUK, 22 yaşında in şa alarda su te si sat çı sı
olarak çalışıyordu. İki yıl dır dev rim ci ler le iliş ki si var dı. Po -
li s tarafından ba şın dan vu rul du. 

İS Mİ HAN YÜK SEL, kat le dil di ğin de 52 ya şın day dı.
Ma raş kat li amı nı ya şa mış tı. Üm ra ni ye’de Ma raş’ın, Ga-
zi’nin he sa bı nı sor mak için yü rür ken sır tın dan vu rul du. 

İS MA İL BAL TA CI, 1 Ma yıs Ma hal le si’nin ku ru lu şun -
da yer alan bir emekçiydi. 15 Mart’ta Üm ra ni ye’de sal dı ran
po li se kar şı ça tı şır ken kat le dil di. 

HA SAN PU YAN, iki ço cuk ba ba sıydı. Ga zi Kat li a-
mı ’nı protesto için yapılan yürüyüşte kat le dil di. 

YA ŞAR AY DIN, halk tan bi riy di. Ha kan Çu buk vu rul -
du ğun da tak si si ne yer leş ti rip hız la has ta ne ye ye tiş tir di. Ge ri
dö ner ken ge çir di ği tra fik ka za sın da yaşamını yitirdi. 



Yıktığınız Derneklerimizin Al-
tında Kalacaksınız! Yıktığınız Yer-
ler Sizin Sonunuz Olacak!

Yağmacı, talancı, katil AKP ikti-
darı 1 Mart'ta Küçükarmutlu’da yı-
kımlara başladı. Gençlik Federas-
yonu’nun yeni binası, Halk Mecli-
si’nin yeri ve Armutlu Özgürlükler
Derneği AKP’nin katil polisleri ve
Sarıyer Belediyesi ekiplerince yıkıldı.
Saldırılara karşı direnen devrimciler
ve halkla dayanışma amaçlı ülkenin
her yerinde açıklamalar yapıldı. 

Okmeydanı Halk Cephesi: "Bu-
rası Armutlu; elinizi kolunuzu sal-
layarak mahallemizde gezemeye-
ceksiniz. AKP’nin katil polislerinden
bulunduğumuz her yerde her fırsat-
ta yaptıklarının misliyle hesabını
soracağız!"

Halk Cephesi: "AKP faşizmi
ve ona hizmet eden tüm kurumlar!
Biz her şeye hazırız. Biz Armutlu’yu
kanımızla, alın terimizle yarattık
mahallemizi. Yıllar boyunca defa-
larca kez yıkmaya geldiniz. Direndik.
Teslim olmadık, boyun eğmedik zo-
runuza, zorbalığınıza karşı. Bugün de
aynı şekilde direneceğiz."
Halk Cephesi Uluslararası İlişki-
ler Komitesi: Tüm dünya halkları-
na, Anti-Emperyalist Cephe bile-
şenlerine çağrımızdır, ziyaret için ge-
lip sıcak çayını sohbetini paylaştı-
ğımız bu halkı yalnız bırakmayalım!
Armutlu halkı dünyanın her yerinden
gelen konuklarını nasıl yoldaşı bilip
evini, sofrasını paylaştıysa bugün
bize düşen de bu halkın direnişine sa-
hip çıkmak ona destek vermek tüm
devrimci, anti-emperyalist, sosyalist
kişi ve örgütlerin sorumluluğudur!"

Anadolu Dev-Genç: “Yaptığınız
her yıkımın, her katliamın misliyle
hesabını soracağız. Bütün Anado-
lu’yu başınıza yıkacağız. Yıkımlar-
dan, katliamlardan vazgeçin. Kü-çü-
karmutlu’yu ölüm oruçlarından, ba-
rikat direnişlerinden iyi bilirsiniz. Ge-
rekirse şehit düşeceğiz ama yine
sizden hesap soracağız.”

Antalya Dev-Genç: "Küçükar-

mutlu bedeller sonucu kurulan ve
yeni bedeller pahasına da korunan bir
yerdir. Orada halkımızın ilerici kül-
türü, kolektivizm, paylaşım, emek ve
devrimcilerin kanı vardır. Saldırıla-
rınız boşuna, dün olduğu gibi bugün
de direneceğiz!"

Kocaeli Dev-Genç: "...Faşist
AKP iktidarı ve katil polisleri de iş-
birlikçi Sarıyer Belediyesi de yı-
kımların ve katliamların hesabını
vermekten kaçamayacaklar. Ve zafer
direnen Armutlu halkının olacak.Ga-
loş giymeyenlere kefen giydirecek;
evlerimizi, derneklerimizi yıkanların
villasını yıkacağız."
Anadolu Halk Cephesi: "...Yoksul
gecekondularımızı yapabilmek için
kanımızı akıttınız şimdi ise bir daha
yıkmaya çalışıyorsunuz ama buna
asla izin vermeyeceğiz ve sizi Ana-
dolu’nun bağrından söküp atacağız
çünkü biz halkız ve haklıyız."

Antep Halk Cephesi: "Dilek-
ler’in, Yılmazlar’ın, Sevcanlar’ın
kanının aktığı o gecekondu mahal-
lesini düşmana cehennem, bize cen-
net yapacağız. Yıkılan dernekleri-
mizin kurumlarımızın hesabını mis-
liyle soracağız."
İzmir Halk Cephesi / Dev-Genç:

"Bugün Hasan Ferit, Dilek ve Yıl-
maz’dan alıyoruz emri! Savaşacağız!
Siz bizim derneğimizi yıktınız, biz
de en beklemediğiniz anda en gü-
venlikli yerlerinizi başınıza yıkaca-
ğız. Bekleyin halk düşmanları, dün-
yayı başınıza yıkacağız!"

Dev-Genç: Bin Defa da Yıksanız
Şafaklardan Yadigâr Derneğimizi
Yeniden Kuracağız. Binalarımız,
derneklerimiz sahipsiz değildir. Na-
sıl bitmek bilmeyen çadır direnişle-
rimiz varsa kendi kurduğumuz ma-
hallemizde örgütlülüğümüzün en
somut şekli olan derneklerimizi tek-
rar yapacağız. 

Kamu Emekçileri Cephesi:
“Ar-mutlu halkı direniyor ve diren-
meye devam edecek. Kamu emek-
çileri olarak bu yıkım ve katliam sal-
dırılarını alanımıza, kamu emekçi-

lerine dönük saldırılardan bağımsız
görmüyoruz" dedi.

TAYAD'lı Aileler: "TAYAD’lı
şehitlerimiz Şenay ve Gülsüman
Analarımızı Armutlu’da yaşatıyoruz.
Bu toprakların her karışında evlat-
larımızın 7 yaşındaki Sev-can’ımı-
zın, Dilek Doğan’ımızın, Yılmaz
Öztürk’ümüzün kanı vardır. Armut-
lu’nun yoksul sokakları, şehitleri-
mizin kanı ile yıkanmıştır."

Avcılar Halk Cephesi: “Yaptı-
ğınız her yıkımın, her katliamın
misliyle hesabını soracağız. Yıkım-
lardan, katliamlardan vazgeçin. Ma-
hallemizi sizlere bırakmayacağız.”

Bağcılar Halk Cephesi: “Ar-
mutlu’da 2 aydır katliam amaçlı
saldırılar yaşanıyor. Görmezden,
duymazdan gelmek, halkın, halk
çocuklarının ölümünde pay sahibi ol-
mak anlamına gelecektir. Herkes, bi-
zim olan, bizden olan Armutlu’ya sa-
hip çıkmalı, direnişe omuz vermeli-
dir. Yoksa yeni Dilekler, Yılmazlar
katledilecek! Birleşelim, direnişi
büyütelim, faşizmi yenelim!”

Esenyurt Halk Cephesi: “Onlar
yıkacak, biz yeniden inşa edeceğiz!
Hasan Ferit’e sözümüz var, tüm
yoksul mahalleler bizim olacak. Ar-
mutlu’yu teslim alamayacaksınız,
faşist terörünüze teslim olmayaca-
ğız.”

Gülsuyu Halk Cephesi: "Zulüm
oldukça her zaman direnişçiler de ola-
caktır. Filistin gibi… Bitiremezsiniz
bizleri. Kızıldere’den gelen bir dire-
niştir bu. Bu direnişi 5 Aralık 2001’de
ve 2016 1 Mart’ta da gördünüz. Ka-
nımızı da dökseniz, biz yıkılan yerlerin
yenisini yapacak, yıktığınız her şeyin
de hesabını soracağız." 

Malatya Halk Cephesi: "Faşist
AKP iktidarı ve katil polisleri de iş-
birlikçi Sarıyer Belediyesi de yı-
kımların ve katliamların hesabını
vermekten kaçamayacaklar. Galoş
giymeyenlere kefen giydirecek, ev-
lerimizi, derneklerimizi yıkanların
villasını yıkacağız. Ve zafer direnen
Armutlu halkının olacak."

Armutlu Kabusunuz, 
Saraylar Mezarınız Olacak!



8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar
günü kapitalist sömürü düzenine karşı
kadınların örgütlü mücadelesi sonu-
cunda doğmuştur.

8 Mart 1857’de New York’ta bin-
lerce kadın tekstil ve dokuma işçisi
“8 saatlik işgünü, eşit işe eşit ücret,
daha iyi çalışma koşulları” talepleriyle
direnişe geçti. Polis, kadın işçilere az-
gınca saldırdı ve 129 kadın işçiyi kat-
letti.

129 kadının yakıldığı 8 Mart günü
1910’da Kopenhag’da yapılan Ulus-
lararası Sosyalist Kadınlar Kongre-
si’nde, Clara Zetkin’in önerisiyle Dünya
Emekçi Kadınlar Günü olarak kabul
edildi.

1910 yılından beri de 8 Mart’lar
New Yorklu kadınların anısına Dünya
Emekçi Kadınlar Günü olarak kutlan-
maktadır. Ancak burjuvazi, 8 Mart’ın
sınıfsal yönünü gizleyerek “Dünya
Kadınlar Günü” olarak kutlamaktadır.
Kimi küçük-burjuva akımlar ve refor-
mist çevreler de burjuvazinin bu söy-
lemine alet olmakta ve emekçi kadınlar
gününü, içi boş, yozlaşmış
“şenlikler”den,  erkeklere şiddete kadar
vardıran saçmalıklara dönüştürmekte-
dirler. 

Nasıl ki zengin ile yoksul bir ola-
mazsa, emekçi kadın ile burjuva kadın
da bir değildir. Biz burjuva kadınının
cinsel sapkınlıklar ile dolu, hayali ve
havai “özgür kadın”ının sorunları ile
değil, yoksul emekçi kadınların adeta
hayatta kalma mücadelesine dönüşen
yaşam savaşı ile ilgileniyoruz. 

8 Mart, burjuva kadınlarının şenlik
şölen havasında kutladığı bir gün değil,
dünya emekçi kadınlarının sömürüye
ve zulme karşı örgütlenme şiarını yük-
selttiği bir gündür. 

159 yıl önceden New Yorklu kadın
dokuma işçilerinin bugünkü kadınlara
söylediği şudur: 

“İki Kat Daha Fazla
Ezilmemek, Sömürülmemek
İçin Örgütlenin! 

Örgütlenin ve Sömürü
Düzenine Karşı 
Mücadele
Edin!”

Nüfusun yarısı-
nı oluşturan kadın-
lar günümüzde on-
larca sorunla karşı
karşıyadır. Medya
takip ajansı Interp-
ress’in, ‘Kadına
Şiddet’ konulu araş-
tırmasına göre,
2015’in ilk altı
ayında yazılı basın-
da yayınlanan ka-
dına yönelik şid-
det haberi sayısı, geçen yılın aynı
dönemine göre yüzde 65’ten fazla
artış göstererek günde ortalama 277
vaka ile 50 bini geçti. Bunun sadece
resmi istatistiksel verilerden elde edilen
bir bilgi olduğunu düşündüğümüzde,
gerçek verilerin kat be kat fazla oldu-
ğunu tahmin edebiliriz. 

Ancak bu, buzdağının sadece görünen
ya da gösterilen kısmıdır. Kadın soru-
nunun bu şekilde “aile içi şiddet”e, “töre,
namus cinayetleri”ne indirgenmesi, ka-
dınların özgürlük mücadelesini “erkek
şiddetinden kurtulmak”, “sokakta rahatça
gezebilmek” ile ifade etmek, “erkek
düşmanı” bir bakış açısını geliştirmek,
kadınların özgürlük mücadelesine hizmet
etmemektedir. 

Elbette kadına yönelik cinayetlerin,
taciz ve tecavüz vakalarının artması
ciddi bir sorundur. Ama bunlar yalnızca
birer sonuçtur. Sorunun kendisi; insanı
insanlıktan çıkaran, her türlü yozlaş-
manın ve sapıklığın, adaletsizliğin,
hukuksuzluğun kaynağı olan bu sömürü
sistemidir.

Kadın sorunu da binlerce yıllık
tarihi ile burada yazmakla bitireme-
yeceğimiz kadar geniş, kapsamlı bir
sorun olarak sistem sorununun bir par-
çasıdır. Yani özünde sınıfsal bir so-

rundur. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar
Günü’nün nasıl ortaya çıktığına bak-
tığımızda dahi bunu görebiliriz.

Ancak tarih boyunca egemenler
daima sorunun sınıfsal yönünü gizle-
mek için çeşitli çarpıtmalar ve ideolojik
saldırılar ile dikkatleri farklı yönlere
çekmeye çalışmışlardır. 

Kadın sorununu yalnızca cinsiyete
bağlı bir sorun gibi göstererek, Avrupa-
lı-çalışan “kendi hayatını kazanmış”,
“eğitimli” kadınları model olarak be-
nimseterek kitlelerde “parası olan kadın
güçlü kadındır, özgür kadındır” algısı
yaratılmaktadır. “Bireysel kurtuluş” bir
çıkış yolu olarak sunulmaktadır. 

Ancak tüm dünya devrim dene-
yimlerine baktığımızda bireysel kur-
tuluşun ancak toplumsal kurtuluşla
mümkün olabildiğini görebiliriz.

Kadın Sorunu da
İnsan Yaşamındaki Diğer 
Tüm Sorunlardan 
Bağımsız Değildir

Her gün büyüyen yoksulluk, açlık,
savaşlar, adaletsizlik, katliamlar, kadın
sorunu ve daha birçok sorun iç içe
geçmiş, birbirine bağlı ve tamamen
kapitalist sömürü sisteminin yarattığı
sorunlardır. Her birinin tarihi, sömü-

Kadınlar Mücadeleyle Özgürleşecek, Devrimle Kurtulacak!

8 MART, EMEKÇİ KADINLARIN SÖMÜRÜYE KARŞI 
KANLARIYLA YAZILAN BİR TARİHTİR!

Yürüyüş

6 Mart
2016

Sayı: 511
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rünün ortaya çıkış tarihiyle aynıdır.
Binlerce yıllık bu sorunlar günümüzün
‘modern’ dünyasında, ‘Avrupa ile ya-
rışan’ Türkiye’de çözülemiyorsa, bunun
nedeni önlemlerin yetersizliği değil,
sorunun kaynağı olan sömürünün kat-
merlenerek artmasıdır.

Ülkemiz örneklerine bakalım:
* Bugün ülkemizde açlık sınırı

1.450 TL’dir. Asgari ücretli çalışan
milyonlarca emekçiyi ve her birinin
en az üç kişilik bir ailesi olduğunu
düşünürsek, bu milyonlarca insanımızın
açlık sınırının altında yaşadığı anlamına
gelmektedir. 

* İşsizlik oranı yüzde 11’in üstün-
dedir. Bunun anlamı ülkemizde 3,5
milyona yakın insan işsizdir. Bu oran
içindeki kadın işsizler bir yana, 75
milyon nüfuslu ülkemizde 20 milyon
kadın iş yaşamının dışında tutularak
evlerine hapsedilmiştir. 

* Türkiye ölümlü iş kazalarında
Avrupa’da birinci, dünyada ise üçüncü
sıradadır. Ölümlü iş kazalarının en
çok yaşandığı sektörlerden biri ise
tarım sektörüdür. Mevsimlik işçileri
balık istifi gibi taşıyan araçların kaza
yapması sonucu, her yıl yüzlerce tarım
işçisi hayatını kaybetmektedir. Bugün
tarımda çalışan kadınların sayısı ise
2.4 milyondur. Çalışan toplam kadın
sayısının 7.7 milyon olduğunu düşün-
düğümüzde çalışan kadınların yaklaşık
3’te birinin ölümlü iş kazalarının en
fazla olduğu sektörlerden biri olan ta-
rımda çalıştığını görebiliriz. 

* Kayıtdışı çalışmanın en yüksek
olduğu sektörlerin başında da tarım
sektörü gelmektedir. Tarımda çalışan
kadınların yüzde 80’i ücretsiz çalış-
maktadır. Yani bu demek oluyor ki ta-
rımda kayıtdışı çalışanların büyük ço-
ğunluğunu kadınlar ve çocuklar oluş-
turmaktadır. 

* Ülkemizde okuma bilmeyen her
5 kişiden 4’ü kadındır. Yani kadınlar
iş yaşamından uzak tutulduğu gibi
eğitim alanından da uzak tutulmaktadır. 

* Dünya Ekonomik Forumu tara-
fından hazırlanan Cinsiyet Eşitliği Ra-
poru’na göre, Türkiye 142 ülke içeri-
sinde 125. sırada bulunmaktadır. 

* Resmi verilere göre, 2002-2015
yılları arasında işlenen kadın cinayetleri
5 bin 406’dır. 14 yıllık AKP iktidarı

içinde kadın cinayetleri yüzde 1400
artış göstermiştir.  

* Özal, Türkiye’ye vahşi kapitalizmi
bütün acımasızlığı ile uygulamaya
koyduğunda 2500 hayat kadını vardı.
Bu sayı AKP’nin iktidara geldiği
2002’de 25 bine ulaştı. Bugün ise 100
bin civarında. Yani AKP döneminde
75 bin kişilik artış var. 

* Türk Ceza Kanunu (TCK) resmi
nikâh olmaksızın dini nikah kıyması
halinde nikahı kıyan din görevlisine
ve evlenen taraflara ceza (2-4 ay) ön-
görülmesini hükme bağlamakta idi.
29 Mayıs 2015 tarihinde, Anayasa
Mahkemesi TCK’daki bu hükmü iptal
etmiş, böylelikle zaten yasalara rağmen
engellen(e)meyen çocuk evlilikleri ve
ikinci eş evliliğinin önünde hiçbir
engel kalmamıştır.

Daha pek çok veri sıralanabilir el-
bette. Ancak ülkemizdeki adaletsizliğin,
açlığın, yoksulluğun vardığı boyutu
görmek için bu tür verilere ihtiyaç
yoktur. İşte kadın sorunu da bu tablodan
bağımsız, ayrı bir sorun değildir. Hepsi
birbirine bağlı ve kaynağı ortak olan
sorunlardır. Bu ortak sorunların ise tek
bir çözümü vardır; halkın iktidarı...

Ancak bu, elimizi kolumuzu bağ-
layıp oturacağımız anlamına gelme-
mektedir. Kadın sorununun çözümü
için devrimi bekleyelim demiyoruz,
sorunun çözümü düzen içinde aran-
mamalıdır diyoruz. Çözüm örgüt-
lülüğümüzdedir. Yaratacağımız al-
ternatiflerle, halk örgütlülüklerimizle
kadın sorununa çözüm bulabiliriz.

AKP Faşizmi, Her Fırsatta
Kadını Aşağıladı

Tüm sorunların kaynağı olan sis-
temin kadın sorununa bakışı da elbette
diğer sorunlara bakış açısından farklı
olmayacağı, iktidar sahiplerinin çeşitli
zamanlarda yaptığı açıklamalarla da
aşikârdır:

“Ben zaten kadın erkek eşitliğine
inanmıyorum” (Tayyip Erdoğan, kadın
dernekleri ile yaptığı toplantıda)

“Örtüsüz kadın perdesiz eve benzer.
Perdesiz ev ya satılıktır ya da kiralıktır”
(AKP Ünye Tanıtım ve Medya Başkanı
Süleyman Demirci)

“Kadına şiddet abartılıyor” (Tayyip
Erdoğan)

“Bir tane kız mıdır, kadın mıdır
bilemem” (Tayyip Erdoğan, Başba-
kanlık döneminde Konya mitinginde,
Hopa’daki olayları protesto etmek için
panzerin üzerine çıkan ve polis mü-
dahalesi sonucu kalçası kırılan Dilşat
Aktaş hakkında)

“Tecavüze uğrayan doğursun, ge-
rekirse devlet bakar.” (Recep Akdağ,
Eski Sağlık Bakanı, kürtaj tartışmaları
hakkında)

“Tecavüzcü, kürtaj yaptıran tecavüz
kurbanından daha masum…” (Ayhan
Sefer Üstün, AKP Milletvekili, İnsan
Hakları Komisyonu Başkanı)

“Anası tecavüze uğruyorsa neden
çocuk ölsün? Anası ölsün.” (İ. Melih
Gökçek)

“Yalnız bırakılan ya davulcuya ya
zurnacıya...” (Tayyip Erdoğan / Mü-
nevver Karabulut cinayeti hakkında)

“Medya olayları abartıyor. Kadına
yönelik şiddet algıda seçicilik” (Fatma
Şahin / Eski Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanı)

“Türk kadını evinin süsüdür.” (Vec-
di Gönül / Eski Savunma Bakanı)

“Evdeki işler yetmiyor mu?” (Vey-
sel Eroğlu / Orman ve Su İşleri Bakanı
/ Kendisinden iş isteyen kadına)

“Kızlar okuyunca erkekler evlene-
cek kız bulamıyor.” (Erhan Ekmekçi
/ AKP İl Genel Meclis Üyesi)

“Kadınlar iş aradığı için işsizlik
yüksek.” (Mehmet Şimşek / Maliye
Bakanı)

“Kocama arkadaşımı tavsiye ettim”,
“Kocamın ikinci bir eş almasına mü-
saade ettim” (Sibel Üresin / AKP’nin
yaşam koçu ve aile danışmanı)

“15’inde kız, ya erde, ya yerde ol-
malı” (Prof. Remzi Fındıklı / Hükü-
metin 2012’de atadığı Polis Akademisi
Başkanı)

“Kızlı-erkekli aynı evde ne yapı-
yorlar belli değil” (Tayyip Erdoğan /
Üniversiteli gençler hakkında)

“Bütün dünya dövüyor.” (Dönemin
Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Ba-
kanı Selma Aliye Kavaf’ın, bir kadının
eşi tarafından dövülmesi ile ilgili tar-
tışmada söylediği söz)

Bu sözler, sarf eden kişilere ait sözler
değildir, sadece onların ahlaksızlığı de-
ğildir; bir bütün olarak sistemin kadına
bakışını yansıtan sözlerdir bunlar. 
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Kadın Sorununun Çözümü 
Bu Yozlaşmış, Çürümüş
Sistemde Aranamaz!

Sorunun çözümü olarak gösterilen
kadın sığınma evleri vb. yerlerde de
neler yaşandığını biliyoruz. Devlete sı-
ğınan kadınlarımıza, çocuklarımıza yö-
nelik taciz, tecavüz saldırılarını, savcılıktan
koruma istemesine rağmen öldürülen
kadınları, fuhuş çetelerinin bizzat devlet
tarafından korunduğunu, kollandığını,
yapılan göstermelik operasyonların fuhuşu
bitirmek için değil, fuhuşun devlet de-
netiminde sürdürülmesi için ve halkta
“bakın, yozlaşmaya karşı mücadele edi-
yoruz” algısı yaratmak için gerçekleşti-
rildiğini, bizzat devletin üst düzey ku-
rumlarında çalışan bürokratların, her fır-
satta Müslüman olmakla övünen AKP’li-
lerin nasıl fuhuş batağı içine battığını ve
daha pek çoğunu da basına yansıyan
haberlerden biliyoruz. Bu nedenle kadın
sorununun çözümü bu yozlaşmış, çürü-
müş sistemde aranamaz. Bu sistem, bu
iktidar kadına düşmandır, halka düş-
mandır. AKP, bugün halka yönelik yü-
rüttüğü savaşta kadın, erkek, çoluk çocuk
ayırt etmiyor. 89 günlük bebeğimizden
14 yaşındaki çocuklarımıza kadar per-
vasızca katletmektedir. 

AKP Faşizmi, Kadın 
Sorununa Çözüm Olamaz!

Berkin Elvan’ın annesini meydan-
larda yuhalatan, çocuklarının katillerini
bulmak yerine annelerini yargılayan,
Karadeniz’de yapılmak istenen “Yeşil
Yol” projesine karşı çıkan, kepçenin
önüne oturup direnen Havva Anayı,
Artvin Cerrattepe’de maden arama şir-
ketinin kurulmasına karşı barikat ba-
şında en önde direnen kadınları terörist
ilan eden, coplatan, yerlerde sürükleyen,
8 Mart mitinglerinde dahi kadına şiddet
uygulayan, Kürdistan’da sadece 16
Ağustos’tan bu yana “teröre karşı mü-
cadele” adı altında 81 kadını katleden,
cesetlerini sokak ortasında bırakan,
katlettiği kadın gerillaların cesetlerini
çıplak bir şekilde teşhir eden, kafa
kulak kesen, göz oyan, cesetlere dahi
işkence yapan AKP faşizmi, kadın so-
rununa çözüm olamaz. 

* Bu ülkede 6 devrimci kadın ta-
rihin en büyük hapishaneler saldırısı

olan 19 Aralık Katliamı’nda diri
diri yakılarak katledildi. 

* Bu ülkede “ayağınıza galoş gi-
yin” dediği için, Dilek Doğan katle-
dildi. 

* Bu ülkede halka gözdağı vermek
için yapılan “huzur operas-
yonları”nda, Cepheli bir kadın dev-
rimci olan Günay Özarslan 15 kur-
şunla katledildi.

Bu ülkede adalet istediği için, bir
kadın olarak yaşadığı katmerli sömü-
rüye karşı kurtuluşu devrimde gördüğü
için, devrimcilik yaptığı için “terörist”
ilan edilerek daha yüzlerce kadın kat-
ledildi. 

Çözüm 
Örgütlülüğümüzdedir; 
Sosyalizmdedir, Devrimci 
Halk İktidarındadır!

Kadının özgürleşmesi, tüm ekono-
mik, feodal, kültürel, siyasal baskılara
karşı çıkabilmesi, onların kendisine
dayattığı statüleri parçalayabilmesi ve
onlara rağmen kendi iradesini, düşün-
cesini hâkim kılabilmesi, hayatın her
alanında söz ve karar hakkını söke
söke kullanabilmesidir.

İslamiyetin kadına değer verdiği
ne kadar büyük bir yanılgıysa, burju-
vazinin de kadını özgürleştirdiği o
kadar büyük bir yanılgıdır.

Feminizmin kadına bir kurtuluş
vaat ettiği nasıl bir yanılgıysa, kadınların
toplumsal yaşamdaki özgün sorunları
ve taleplerini yok saymak da, kadın
sorunu denilince ondan yalnızca cinsel
sorunu anlamak da o kadar yanlıştır.

Kadınlarımız yanılgılardan arına
arına devrim yolunda buluşacaklar;
erkeklerle omuz omuza devrim sava-
şında buluşacaklardır.

Lenin, 1920 yılında “Uluslararası
Kadın Günü” başlıklı bir yazısında, ka-
dının özgürlüğü ve kurtuluşu açısından
“(Kadınların) toplumsal bakımdan üretici
çalışmaya katılmalarının, ev içi köleli-
ğinden kurtarılmalarının, mutfağın ve
çocuk odasının sonsuz sıkıcılığına olan
aptallaştırıcı ve aşağılayıcı bağımlılık-
larının kırılmasının” önemini vurgula-
mıştır. Kadınların sosyalist toplumda
gelişmelerinin, önlerinin açılmasının de-
vamında bekleneni ise şu sözlerle dile

getirmiştir:“Her mutfak kadını, devleti
idare etmesini öğrenmelidir.”

Yaşamın tüm zorlukları içerisinde
evini idare edebilen her kadın yaşadığı
sokağı da, mahallesini de, ülkesini de
yönetebilir. Biz buna inanıyoruz. Dünya
devrim deneyimleri bunun onlarca ör-
neği ile doludur. Kendi ülke tarihimiz
Kurtuluş Savaşı’nda kahramanca ça-
tışan Kara Fatmalar, Gördesli Makbu-
leler’den Büyük Direnişimiz’in kah-
ramanlarından olan Gülsüman ve Şenay
analara, “Bayrağımız ülkemizin dört
bir yanında dalgalanacak” diyen Sa-
bolar’dan 18’inde askeri birliklerde
komutan olup destanlar yazan Sibel
Yalçınlar’a, Fidanlar’dan Elif Sultan-
lar’a uzanan feda geleneğiyle yüzlerce
örnekle doludur. 

159 yıl önce New York’ta katledilen
129 kadın işçiden dünya devrimlerinde
her cephede erkeklerle omuz omuza
savaşan kadınlara, kurtuluş savaşımızın
kadın kahramanlarından Parti-Cephe-
miz’in kadın şehitlerine kadar milyon-
larca sosyalist, emekçi kadının her bi-
rinin özgeçmişi kadının özgürleşme-
sinin yoludur. 

Devrimci kadınlar, kırda, şehirde,
hapishanelerde, gecekondularda süren
savaşın ayrılmaz bir parçası olmuş,
“Bu kavgada biz de varız” demişlerdir.
Fidanlar’dan Elif Sultanlar’a uzanan
feda geleneği ile sürdürülmüş, kadının
özgürleşmesi mücadelesinde örnek bir
tarihin yaratıcısı olmuştur.

Kadınlarımız!
İkinci sınıf olmak, iki kat sömü-

rülmek kaderimiz değildir. Kamyon
kasalarında, sokak köşelerinde, kendi
evlerimizin içinde yaşadığımız ölümler
kaderimiz değildir.

Kadınlarımız!
Emekçi kadınlar olarak emperya-

lizme ve AKP faşizmine karşı örgüt-
lenelim, bu savaşta en önde yerimizi
alalım.

Yolumuz Başeğmeyen Kadınları-
mızın, Sabolarımızın Yoludur!

Özgür Kadın Savaşan ve Direnen
Kadındır!

Devrimci Kadını Yaratmak İçin
Düzene Başkaldırıyoruz! 

Kadınlarımız Cephe Gerisinde
Değil En Ön Safta Savaşacak! 

Yürüyüş
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Kürt milliyetçileri Kürdistan'da
yaşanan ve vahşet boyutunda süren
katliamlara karşı, emperyalist kurum
ve kuruluşlardan medet bekleyen bir
tavır içindedirler. AİHM'e, Avrupa
Konseyi'ne ve BM'ye girişimlerde
bulunmakta ve bunların vereceği ka-
rarlar beklenmektedir. Bu kurumlar
ise; bir yandan başvuruları reddedip
AKP'nin başında olduğu faşist Tür-
kiye devletini adres gösteriyor, bir
yandan da koşullar değişince, tekrar
başvurun diye adeta alay ediyorlar.
Yani hem katliamların önünü açmakta
hem de ‘siz yine bize başvurun, elbet
bir şeyler yaparız’ diyerek kendilerine
umut bağlayanları kapıları önünde
bekletmek istiyorlar.

Bu haliyle emperyalist kurumların
gerçekte Türkiye oligarşisine, AKP
faşizmine açıktan destek verdikleri
görülen bir gerçektir. Katliamların
her tür belgeyle ortada olduğu ve bu
belgeler kendilerine sunulduğu halde,
belgeleri yetersiz görme vb. gibi
çeşitli gerekçelerle oyalamalarının
başka da bir açıklaması yoktur.

Daha önce de belirttik; bu tür ku-
rumlar nezdinde girişimlerde bulu-
nulmaz değildir elbette. Teşhir ama-
cıyla ve yaşanan katliamları belge-
lemek için bu tür girişimler yapılabilir.
Ancak bunları yaparken bu kurum-
ların katliamları engelleyeceği gibi
bir beklenti içine girmek ve tüm
umudunu buralara bağlamak yanlıştır.
Sorun tam da bu noktada yaşanmak-
tadır. Kürt milliyetçi bakış açısı halka

güvensiz, kendine güvensiz olduğu
içindir ki tam bu noktada emperyalist
güçlere bel bağlamakta, onlardan
medet ummaktadır.

Kürdistan'da 
Neler Yaşanıyor?

Kürdistan'da sokağa çıkma ya-
saklarıyla başlayan ve ilçe ilçe, ma-
halle mahalle; halkın evlerinde, so-
kaklarda taranarak katledilmesiyle
devam eden saldırılar en son Cizre
ve Sur ilçelerinde aylara varan sokağa
çıkma yasakları eşliğinde vahşi kat-
liamlar noktasına kadar vardı. 

En son Cizre'de bazı binaların
bodrum katlarında onlarca insanın
mahsur kalmasına, ölü ve yaralıların
bulunduğunun açıklanmasına rağmen
buralara kimse yanaştırılmayarak in-
sanların topluca katledilmesi boyutuna
kadar varmıştır. Bu katliamlar adeta
göz göre göre yapılmıştır... Katliam
yapılan binalardaki insanların tele-
fonlarla yaptıkları görüşmelere, gön-
derdikleri fotoğraflara ve yanlarında
ağır yaralıların bulunduğunun belir-
tilmesine rağmen; bölgeye ne am-
bulans yaklaştırılmış, ne de bir yar-
dımın gitmesine izin verilmiştir.

Bu binalara yapılan katliam sal-
dırıları sonucu, 69 kişinin katledildiği,
bizzat devletin ajansları tarafından
açıklanmıştır. Ancak bu açıklamanın
büyük tepki çekmesi üzerine, açık-
lama geri çekilerek, yapılan katliam
gözlerden biraz daha ırak tutulmaya
çalışılmıştır.

“Cizre'deki bu binalara da girildi”
açıklamalarının ardından, değişik ev-
lerden katledilen insanların cesetleri
toplandı... Bu da, bir yerde toplu
katledilen insanların cesetlerinin, de-
ğişik binalara dağıtıldığını ortaya
koyan bir gerçekti. Yani topluca kat-
lettikleri insanları, değişik evlere da-
ğıtarak ve cesetlerini değişik günlerde
ortaya çıkararak tepkileri yumuşat-
maya çalıştılar.

Ancak ortada, yüzlerce insanın,
cesetleri tanınmayacak şekilde vahşice
katledilmiş olması gerçeği vardır.
Bir kadının cesedinin çırılçıplak so-
kağa atılması gerçeği vardır. Yakılmış,
yıkılmış, harabeye çevrilmiş bir kent
ve çoğu tanınamaz haldeki yüzlerce
katledilmiş insan gerçeği karşısında,
bu insanların tek bir binada mı yoksa
bir ilçenin tümünde mi katledildiği
çok da önem taşımamaktadır. Yaşa-
nan; AKP faşizminin, emperyalistlerin
denetim ve gözetiminde yaptıkları
vahşi bir katliamdır.

Bu katliamda ne yasa-hukuk, ne
de uluslararası kurallar vb. işletilmiştir.
Bu katliamda faşizm, tüm pervasızlı-
ğıyla Kürt halkını katletmiştir!

Katliama ilişkin yapılan açıkla-
malara bakıldığında, yaşananlar çok
daha açık ortaya çıkacaktır. Sadece
Cizre'de son yapılan katliamlar son-
rasında, dört günün sonucunda çı-
karılan ve çoğu tanınamaz halde olan
ceset sayısını, bölgedeki bazı kuru-
luşlar 145 olarak açıkladılar.

Bu konuda katliamın esas sorumlusu
olan devletin Genelkurmay Başkanlı-
ğı’nın sitesindeki rakamlara bakalım.

13 Şubat tarihli açıklamada Cizre
için şunlar söyleniyor: 

“Yapılan aramalarda altı ayrı bi-
nada daha önceden etkisiz hale ge-
tirildiği değerlendirilen toplam 31
bölücü terör örgütü mensubu terörist
cesedi bulunmuş (Operasyonda, top-
lam etkisiz hale getirilen terörist
sayısı 659’dur.)”

14 Şubat tarihinde Sur için ise
şunlar söylenmektedir: “Altı bölücü
terör örgütü mensubu terörist etkisiz
hale getirilmiş (Operasyonda, toplam
etkisiz hale getirilen terörist sayısı
202’dir.)”

Sadece iki ilçe için rakamlar yüz-

KÜRT HALKININ KADERİNİ 
EMPERYALİSTLERE BAĞLAYANLAR 

EMPERYALİZMİN
ÇİZDİĞİ KADERDEN 
KURTULAMAZLAR! 

Tek Yol DevrimTek Yol Devrim
Kürdistan’daKürdistan’da
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lerle ifade edilmektedir ki, tüm Kür-
distan'da yapılan katliamlarla birlikte
düşünüldüğünde, yaşanan katliamın
çok daha boyutlu olduğu da ortaya
çıkmaktadır. 

Katillerin; şu kadar silah, bomba
ele geçirildi diyerek; kendi katliam-
larına meşruluk zemini hazırlamaya
çalıştıkları bir ortamda, katillerin
başı durumunda olanlar da, zafer ka-
zanmış edalarıyla yapıyorlar son
açıklamalarını... İçişleri Bakanı Efkan
Ala ile Başbakan Ahmet Davutoğlu
şu açıklamaları yapıyorlar:

“Silopi’den sonra Cizre’de de bir
tek çukur kalmamıştır, bir tek barikat
kalmamıştır, bir tek mayın kalma-
mıştır. Cizre sokakları da bugün va-
tanın diğer sokakları gibi emniyete,
huzura kavuşmuştur”(A. Davutoğlu,
13.02.2016)

"Şu anda bir ilçede kısmen, iki
ilçede tamamen sokağa çıkma yasağı
uygulanmaktadır, Cizre'de 63. gü-
nünde. Silopi'de sokağa çıkma yasağı
18.00-05.00 arası devam etmektedir.
Sur'da devam ediyor, yüzde 95'lere
gelmiştir, orada da yakında olumlu
neticeler alacağız ve bitecek.

“Operasyonlar bittiği halde, çu-
kurların kapatılması ve bomba dü-
zeneklerinin imhası devam ettiği için
gündüz de sokağa çıkma yasağı de-
vam ediyor." (Efkan Ala, 15.02.2016)

Katiller oldukça rahat ve soğuk-
kanlılar... Katliamı gerçekleştirmişler
ve şimdi de suçlarının üstünü örtecek
adımları atmak için uğraşıyorlar.

Katillerin bu kadar rahat ve pervasız
olmalarının nedeni; en başka Kürt
milliyetçilerinin halkı yalnız bırakan
ve iktidara güç veren yaklaşımlarıdır.

Kürt Milliyetçileri 
Katliamlara Karşı 
Ne Yapıyor?

Kürt milliyetçilerinin tüm bu kat-
liamlar yaşanırken, genel olarak, se-
yirci durumunda olduklarını söylemek
hiç de abartılı değildir...

Kentlerin yakılıp yıkıldığı, insan-
ların göz göre göre katledildiği, ba-
sından saklama gereğinin bile çokça
duyulmadığı bir ortamda Kürt milli-
yetçileri ne yapıyorlar? Hiçbir yasa
kural tanımayan, ahlak ve değerleri

ayaklar altına alan AKP ile köprüleri
atmama(!) adına genel olarak alttan
alan, makul, politik çizginin dışına
çıkmayan ve AKP'nin hışmını çek-
meyecek, AKP'yi ve hamisi emper-
yalistleri üzmeyecek bir çizgi içinde
kalmayı tercih ediyorlar.

Ne halkın direnişini örgütleyip sa-
vaşı büyütüyorlar, ne de yaşanan kat-
liamlara karşı en azından demokratik
bir tepkinin geliştirilmesini ve büyü-
mesini sağlıyorlar. En kapsamlı ey-
lemleri son zamanlarda yaptıkları “gü-
rültü eylemleri” olmaktadır ki, bun-
larda bile düşman saldırdığı anda geri
çekilmekte ve irade çatışmasına gir-
mekten kesinlikle kaçınılmaktadır.

Gerilla güçleri ise en geri nok-
taya çekilmiş ve hala  tehdit ile sı-
nırlı bir çizgide tutunmaya çalış-
maktadırlar. En son Cemil Ba-
yık'tan geldi tehdit. Konuya ilişkin
gazete haberi şöyle:

“Kuzey Kürdistan’da yaşanan
direnişe dikkat çeken Bayık, “Ama
bu siyasete karşı halkımız direniyor
ve bunun karşılığında bedel ödüyor.
İşte Cizîr bunun bir örneğidir. Ci-
zîr’de katledilen insanlıktır” diye
konuştu. Cizîr’de katledilenlerin in-
tikamının alınacağını vurgulayan Ba-
yık, vicdan ve onur sahibi bütün
Kürtleri, yaşanan vahşet karşısında
sessiz kalmamaya çağırdı.” (Özgür

Gündem, 14.02.2016)
Aylardır katliam yaşanıyor ve bu-

gün katledilen insan sayısı binleri
aşmış durumda ve KCK-PKK hala
beklemede, halka sessiz kalmama
çağrısı yapıyorlar. Ama nedense ken-
dilerinin kılları kıpırdamıyor. Neyi
bekliyorlar acaba?

Kürt milliyetçilerinin yaptığı en
baba yiğit eylem AİHM'e, Avrupa
Konseyi(AK)'ne ve BM'e başvurmak.
Bu konuda birçok girişimlerde bu-
lundular ve hep de hüsrana uğradılar
ama yine de bu girişimlerinden vaz-
geçmediler ve bu girişimleri güçlen-
direcek bir eylem de gerçekleştirme-
diler. Hem de bu emperyalist kurum-
ların aldıkları kararların haksız ve
hukuksuz olduğunu bildikleri halde.

Emperyalistler 
Katliamlar İçin AKP'ye 
Güç Veriyor!

Kürt milliyetçilerinin girişimleri
sonucu AİHM'e; sokağa çıkma ya-
saklarına ilişkin ve ayrıca yaralı du-
rumda olan insanların can güvenli-
ğinin sağlanmasına ilişkin birçok
başvuru yapıldı. Bu başvuruların bü-
yük çoğunluğu reddedildi, kabul edi-
len bazı başvuruların gereği yapıl-
madı, devlet katliamını istediği gibi
dünyanın gözü önünde yaptı. AİHM
de; açıkça katliam yapan, hiçbir yasa,
hukuk ve ahlaki değer tanımayan
devlete topu atarak, görevini yapıyor
görüntüsü verdi.

Avukatlar aracılığıyla AİHM'e
birçok başvuru yapılmıştır. Bunların
kimi sokağa çıkma yasağının kaldı-
rılması, kimisi yaralılara ambulans
gönderilmesi için ve ayrıca bir de
AİHM'in kararlarına hükümetin uy-
maması nedeniyle başvurular yapıl-
mıştır.

Basına yansıyan başvuru ha-
berleri şöyle:

“HDP Eş Genel Başkan Yardım-
cısı Meral Danış Beştaş, sokağa çık-
ma yasaklarına ilişkin, Avrupa İnsan
Hakları Mahkemesi (AİHM)'ne baş-
vurdu. Beştaş, Türkiye Cumhuriyeti
hükümetinin ihlal nedeniyle başvu-
rucuya maddi ve manevi tazminat
ödemesini talep etti.” (28.12.2015,
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Halkın güvenliğini,
geleceğini, kısacası
kaderini emperyalistlere
bağlayanlar
emperyalistlerin kendileri
için hazırladığı hiçbir
sondan kurtulamazlar.
Emperyalistler bugün
Kürdistan'da Kürt halkını
örgütsüzleştirmek ve tam
olarak teslim almak
istiyorlar. Bu konuda
oligarşi ile hiçbir çelişkileri
yoktur. Tersine oldukça
uyumlu çalışıyorlar.



DHA)
“Şırnak Barosu'na bağlı Cizre ve

Silopi ilçelerinde yaşayan 43 avukat
adına meslektaşları Savaş Danış,
İdris Danış, Ali Bayram, Gürgün
Kadınhan ve Fırat Soysal, dün
AİHM'e sokağa çıkma yasaklarına
ilişkin tedbir talepli başvuru yaptı.”
(06.01.2016, DHA)

Diyarbakır Barosu avukatlarından
Muhammed Neşet Girasun ile Bat-
man Barosu'ndan avukat Erkan Şen-
ses, Cizre'de yaşayan Ömer Elçi adı-
na, ilçedeki sokağa çıkma yasağının
kaldırılması ve operasyonların dur-
durulması için AİHM'e doğrudan
başvuru yapmıştı.

“Ankara Barosu avukatlarından
Oya Aydın da Sur ve Cizre'de yaşayan
6 kişi adına AİHM'e ayrı başvuruda
bulunmuştu.” (08.01.2016,Cumhu-
riyet)

“Avrupa İnsan Hakları Mahke-
mesi’nin (AİHM) sokağa çıkma ya-
sağı sırasında yaralananların has-
taneye kaldırılması için verdiği tedbir
kararlarını uygulamayan Türkiye’yle
ilgili bugün tekrar AİHM’e başvuru
yapıldı.” (20.01.2016)

“Şırnak’ın Cizre ilçesindeki bir
binanın bodrum katına sığınan 20’den
fazla yaralı için, Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi’ne (AİHM) başvuru ya-
pıldı. Ayrıca Türkiye’nin verilen
tedbir kararını uygulamadığı, tedbir
kararlarına aykırı davranılmasına
gerekçe gösterilen sokağa çıkma ya-
saklarının da hukuka ve sözleşmeye
aykırı olduğu belirtildi.” (25.01.2016)

Tüm bu başvurulara karşılık
AİHM'in verdiği kararlara ilişkin
de yine basından bir haber:

“Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
(AİHM), Şırnak'ın Silopi, Cizre ve
Diyarbakır'ın Sur ilçelerindeki sokağa
çıkma yasağının kaldırılması için ih-
tiyati tedbir kararı verilmesi istemiyle
yapılan beş başvuruyu reddetti.”

“Silopi, Cizre ve Sur'da yaşayan
5 vatandaş adına AİHM’e başvuran
avukatlar sokağa çıkma yasaklarının
kaldırılması, güvenlik operasyonla-
rının durdurulması veya uluslararası
standartlara uygun yürütülmesi için
geçici tedbir talebinde bulunmuş-
tu.”

“AİHM, ihtiyati tedbiri verebil-
mesi için yeterli veri bulunmadığına
karar vererek, başvuruları reddetti.

“Daha önce de reddetmişti.”
“AİHM, Şırnak’ın Cizre ilçesinde

sokağa çıkma yasağının sona erdi-
rilmesi konulu tedbir talepli başvu-
ruyu da reddetmişti.”

“AİHM’e başvuran Diyarbakır
Barosu avukatlarından Neşet Girasun
ile Batman Barosu’ndan Erkan Şenses,
AİHM’e tekrar başvuru yapacaklarını
açıklarken, AİHM tedbir talepli baş-
vurunun ardından esas başvurunun
yapılması için 21 Ocak’a dek süre
vermişti.” (15.01.2016, Bianet)

AİHM'in red kararlarından biri
şöyledir:

"Bölgedeki aşikar olan vahim du-
rum dikkate alındığında, mahkeme,
vücut bütünlükleri bakımından ko-
rumasız durumda olan başvuranların
talep etmeleri halinde gerekli bakıma,
yardıma erişebilmelerini sağlamak
üzere tüm makul adımların hükümet
tarafından atılacağına güvendiğini
dile getirmektedir." (12.01.2016)

Bu kararı almadan önce usulen
Türkiye hükümetine sorular soruyor
ve onların cevabını aldıktan sonra
da karar veriyorlar... Başvurular çok
somut delillere dayandığı halde, em-
peryalist kurum, bu delillere değil
hükümetin yalan beyanlarına inan-
mayı tercih ediyor. Ve reddettiği baş-
vurular sonucunda yüzlerce insan
katlediliyor. Önlem almadığı bod-
rumlarda vahşi katliamlar yaşanıyor.

Avrupa'nın kibar katillerinin
karar alış biçimlerine de bakın:

AİHM, Şırnak’ın Cizre ilçesinde
bir bodrum katında mahsur kalan
yaralılar için yapılan, tedbir talepli
başvuruyu reddediyor. Bu konuda
başvuruyu yapan Avukat Ramazan
Demir şunları söylüyor: "AİHM Ciz-
re'deki bodrumdaki yaralılar için
tedbir talebini reddetti ancak yaşam
haklarının korunmasını istedi” diyor
ve ekliyor: “AİHM devletten ayrıca
yaralıların kim olduklarından ba-
ğımsız olarak sağlıkları ve tedavileri
için her türlü tedbirin de alınmasını
istedi.” (03.02.2016, Bianet)

Çok alicenaplar fakat buna rağmen
koruyup kolladıkları devlet, Cizre'de

yaralıları katlediyor. Hem de AİHM
kararlarına rağmen. 

Kürt milliyetçileri de buna rağmen
Avrupa kapılarını aşındırmaktan ve
çareyi orada aramaktan geri durmu-
yorlar.

Kararlar uygulanmıyor diye bir
kez daha AİHM’e başvuruyorlar, ar-
dından bir kez de AİHM kararlarını
denetlemekle yükümlü olan Avrupa
Konseyi'ne başvuru yapıyorlar. 

Bu başvuruları hala beklemede
iken, Cizre yakılıp yıkılmıştı zaten
ve devlet devamını getirmek için uğ-
raşma noktasına gelmiştir.

Bu noktada da HDP'li Faysal Sa-
rıyıldız BM'e başvurarak, Cizre'de
delillerin karartılmak istendiğini bu-
nun için tedbir almalarını istedi.

Kürt Halkının Kurtuluşu Emper-
yalist Kurumların Kararlarında De-
ğildir

Tüm bu girişimler sonuçta gelip
gerçeğe çarpıyorlar. Kürt milliyetçi
ajansın haberi şöyle:

“Her sokağının yerle bir edildiği
Cudi Mahallesi'nde birinci vahşet
bodrumu olarak bilinen Bostancı So-
kak'ta bir binada 19 gün boyunca
yardım bekleyen 15'i yaralı 26 kişinin
infaz edildiğinin ortaya çıkması, de-
falarca tedbir için başvurulan, ancak
başvuruları reddeden Avrupa İnsan
Hakları Mahkemesi (AİHM) ve Ana-
yasa Mahkemesi'nin (AYM) katliamcı
güçlere nasıl arka çıktığını da bel-
geledi. Vahşet bodrumlarındaki fo-
toğraflarla birlikte AİHM'e yapılan
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Ne halkın direnişini örgütle-
yip savaşı büyütüyorlar, ne
de yaşanan katliamlara kar-
şı en azından demokratik
bir tepkinin geliştirilmesini
ve büyümesini sağlıyorlar. 
En kapsamlı eylemleri son
zamanlarda yaptıkları “gü-
rültü eylemleri” olmaktadır
ki, bunlarda bile düşman
saldırdığı anda geri çekil-
mekte ve irade çatışmasına
girmekten kesinlikle kaçınıl-
maktadır.



başvuruda sessiz kalan yargıçlar,
doğrudan tedbir kararı vermeyip,
topu Anayasa Mahkemesi'ne attı. Bu
başvurunun sonucu gelene kadar da
tedbir talebini askıya aldı.”
(13.02.2016, DİHA)

İşte gerçek bu kadar açık ve çıp-
laktır. Bunun karşısında hala daha
Avrupa ve ABD'li emperyalistlerden
medet uman girişimlerde bulunmak
yerine Kürt halkını örgütlemek ve
emperyalizm ve AKP'nin yönetimi
üstelendiği Türkiye oligarşisine karşı
savaşmaktan başka çıkar yol olmadığı
görülmek zorundadır.

Emperyalistlerin kuyruğunda
hareket edilerek, bir halkın değil
kurtuluşunu sağlamak, en doğal
yaşam hakkını savunmak bile
mümkün değildir. Emperyalistlerin
tarihi, bugün oligarşinin Kürdistan'da
yaptıklarını bile aşan vahşi katliam-
larla doludur. Hala Afrika, Ortadoğu
ülkelerinde halkları katleden, IŞİD
gibi katiller sürüsünü besleyen em-

peryalistler mi halkı katliamlardan
koruyacak?

Halkın güvenliğini, geleceğini,
kısacası kaderini emperyalistlere bağ-
layanlar, emperyalistlerin kendileri
için hazırladığı hiçbir sondan kurtu-
lamazlar. Emperyalistler bugün Kür-
distan'da Kürt halkını örgütsüzleş-
tirmek ve tam olarak teslim almak
istiyorlar. Bu konuda oligarşi ile
hiçbir çelişkileri yoktur. Tersine ol-

dukça uyumlu çalışıyorlar.

Sonuç Olarak;
1- Oligarşi, bugün Kürdistan'da

vahşice katliamlar gerçekleştiriyor.
Kürt halkını dize getirmek ve teslim
almak için tüm pervasızlığını kullanı-
yor.

2- Kürt milliyetçileri, oligarşinin
vahşi saldırı ve katliamları karşısında
genel olarak sessiz ve ilişkileri boz-
mama üzerinden hareket ediyorlar.
Emperyalizmi ve AKP'yi rahatsız et-
meme tavrı içindeler.

3- Kürt milliyetçilerinin yaptığı
esas olarak, AİHM, Avrupa Konseyi
ve BM nezdinde girişimlerde bulun-
mak ve katliamları önlemek için bu-
ralardan çare ummaktır.

4- Avrupa ve diğer emperyalist
kuruluşlar ise; oligarşinin katliamını
esas olarak desteklemektedirler. Bu
nedenle katliama sessiz kalmakta,
önünü düzlemekte ve yapılan baş-
vuruları da reddetmekte ya da zamana
yayarak bu arada oligarşinin işini
bitirmesini beklemektedirler.

5- Kürt halkının kaderini emper-
yalistlere bağlayanlar, sonuçta em-
peryalistlerin kendileri için çizdiği
kaderden kurtulamazlar. Emperya-
listler kendilerine bu şekilde yakla-
şanları uşak ve köle haline getirmekte
uzmandırlar.

6- Kürt halkının kaderi- kurtuluşu
diğer halklarla birlikte emperyalizme
ve oligarşiye karşı savaşıp devrim
yaparak belirlenecektir.

Amed Halk Cephesi, 85 gündür direnen Amed halkının
yaşadığı baskılarla ilgili 25 Şubat’ta açıklama yaptı.
Açıklamada: “Envai çeşit silahları zırhlı araçları ve
katilleri var düşmanın. Halkta ise haklı olmanın, meşru-
luğun gücü… Sur’dan hemen hemen her gün taramalı
tüfek ve bomba sesleri geliyor. Düzenlenen açıklama,
yürüyüşlere daha kitle toplanmadan saldırılar başlıyor.
Katiller zırhlı araçlarıyla, rangerlarla mahallelere girip
sokaktaki halka rastgele kurşun sıkıyor. Ve her eylem
günü en az bir genç katlediliyor ve birkaç da yaralı olu-
yor.

Önemli olan eylemde olup olmaman değil, Amed’de
sokakta olman yeterli katledilmek için. En son katledilen
Mahmut, ses çıkartma eyleminin sonrasında kaldırımda
yürürken vuruluyor. 

14 yaşında bir genç, 15 Şubat’ta polise taş attığı için
tutuklanıyor. 7 yaşındakiler savcılığa ifadeye götürülüyor.
Rangerlar sokaktan insanları kaçırıyor ve bir daha haber
alınamıyor. 2 gün önce Kaynartepe Mahallesi’nde yaklaşık
10 kadar genç (yaşları 9-14 arası) gözaltına alınıyor ve
Şehitlik Karakolu’na götürülüyor. 1 saat karakolda tutulan
gençlere işbirlikçilik teklif ediliyor mahallede kimlerin
eylem düzenlediği soruluyor cevap alamayınca saldırılıyor!
Yine aynı şekilde dün de mahalleden 4 genç akreplere

bindirilerek gözaltına alınmıştır. Çanta aramasında kitap
bulunduğu gerekçesiyle alınan mahalle gençlerinden
haber alamadık.

Kürdistan’da halka korku yaymaya çabalıyor katiller.
Hemen her sokak başında zırhlı araçları, uralları ile bek-
liyorlar. Ofis’te bir TOMA bir de zırhlı araç sürekli silah
attığı bölmeyi çevirerek gelen geçen insanların üzerine
tutuyor. Askeri zırhlı araçlar şehrin merkezinde dolaşıyor.
AKP, topyekün halka savaş açmıştır. Kürt halkı ile ilgili
açıklamaların, halkı düşündüğünün hiçbir temeli yoktur.
Kürdistan’a, Amed’e gelen herkes burada halkın yaşamda
kalma savaşı verdiğini görecektir. Kürdistan’da gün gün
dozu artan bir savaş var evet ve burada yaşayan kimsenin
can güvenliği yok! Dirensin direnmesin yanında görmediği
herkese itiyle, MİT’iyle, TİM’iyle, özel harekatıyla Esa-
dullah timiyle saldırıyor AKP!...

Amed Halk Cephesi olarak direnen, katledilen halkı-
mızın; Amed’den İstanbul’a, İstanbul’dan Artvin’e her
zaman yanında olduğumuzu söylüyoruz. Sokaklardan
kaçırılan, gözaltına alınan, tutuklanan tüm insanların
serbest bırakılmasını istiyoruz! Haklı ve onurlu müca-
delemize örgütlülüğümüzü büyüterek devam edeceğiz!
Halkız haklıyız kazanacağız! denildi.  

Amed’de Sokağa Çıkma Yasağı 85. Gününde!
Katliamlar, Keyfi Gözaltılar Devam Ediyor!
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-İKİNCİ BÖLÜM-
Önceki yazımızda DİSK 15. Genel Kurulu’nun, patron

sendikacılığının iflası olduğunu söylemiş ve Genel
Kurul’da ortaya çıkan gerçekleri anlatmıştık.

Patron sendikacılarının gerçek yüzünü ortaya koyu-
yoruz. Çünkü patron sendikacılığına karşı mücadelenin
aynı zamanda patronlara karşı mücadele demek olduğunu
biliyoruz. Tüm tarihsel tecrübeler, sınıf mücadelesi
gerçeği bunu defalarca kanıtlamıştır.

Patron sendikacılığına karşı ideolojik mücadeleyi bı-
rakmayacağız. Düşüncelerini, pratiklerini, yaptıklarını
hoş görmek, önemsizleştirmek sınıf mücadelesinin ruhuna
aykırıdır. İktidar iddiası olmayanlar, ideolojik olarak net
olmayanlar, burjuva ideolojisinden etkilenenler bu mü-
cadeleyi kavrayamazlar. 

Patron sendikacıları bu mücadeleyi yumuşatmaya ça-
lışıyorlar. Dahası hedefini saptırmaya çalışıyorlar. Okları
kendi üzerlerinden uzaklaştırmaya çalışıyorlar.

Onlar hiçbir zaman, “biz patron sendikacısıyız” de-
miyorlar, demezler de. Derlerse bu koltuklarda rahat
sendikacılık yapamazlar. Tüm gizleme çabalarına rağmen
gerçek yüzleri bir yerlerden mutlaka patlak veriyor. Son
genel kurulda yaşanan da budur.

Yine de maskeleri hazırdır. İdeolojik mücadeleyi
“küfür ve hakaret” olarak gösterip önünü kesmeye çalışırlar.
Güçleri yeterse ideolojik mücadele verenleri fiziki saldırı
ile bastırırlar, yetmezse “sosyal-siyasal ilişkimizi kesiyoruz”
derler. Diğer demokratik güçleri ideolojik mücadele veren
devrimcileri “tecrit etmeye” çağırırlar. 

Direnişten kaçarlar. Direnmenin, meşru militan müca-
delenin, hak almanın yerine göstermelik, günü ve durumu
kurtaran, protestocu, sivil toplumcu anlayışı koyarlar.
Kendileri direnmedikleri yerde direnenleri provokatörlükle
suçlarlar. Direniş örgütlemezler. Örgütlenen direnişleri de
büyütmezler. Direnilmediğinde de kendilerini değil işçileri
suçlarlar. “Nerede 12 Eylül öncesinin işçisi” derler. Peki
siz neredesiniz ey patron sendikacıları? O yönetimlere ne
için talip oldunuz? İşçileri suçlamak için mi? Patron sen-
dikacılığı bu noktada da durmaz. Patronlarla el ele direnişleri
bitirmeye çalışırlar. Direniş kırıcılardır.

Gerçek yüzleri açığa çıktığında sendikaları hatırlarlar.
Patronlar, faşist devlet saldırdığında sahip çıkmazlar,

devrimciler patron sendikacılığını teşhir ettiğinde “sahip
çıkarlar”.

Biz DİSK’i Değil, DİSK’teki 
Patron Sendikacılığını Hedef Alıyoruz

15. Genel Kurul’da DİSK Genel Sekreteri seçilen
Arzu Çerkezoğlu yaptığı konuşmada DİH’lileri suçlayan
ifadeler kullandı:

“Sadece AKP ve Tayyip Erdoğan’la uğraşmıyoruz.
Bir de kendi içimizde, sol hareket içinde varlıklarını dar
grup çıkarları ve sol içinde konumlanmak üzerinden ta-
nımlayan kişilerin, grupların, bazı odakların saldırılarına
da maruz kaldık ve daha devam ediyor, biliyorsunuz.
DİSK’i hedef alan, DİSK’i itibarsızlaştırmaya çalışan
ve böylesi bir süreçte üstelik bunu yapan ve buna sahip
çıktığımız için, temsil ettiğim siyasi çizgimi ve DİSK’i
hedef alan, leke çalmaya çalışan bir dizi yaklaşımla da
mücadele ettik.”

İşini elinden alacaksın, işi için direndiğinde suçlaya-
caksın, tehdit edeceksin, bir avuç çapulcuya, mafya
artığına ve yönetimde olmayı, koltuk sahibi olmayı sen-
dikacılık sanan kişiye “DİSK elden gidiyor, DİSK’e
sahip çıkın” diyerek Oya Baydak’ı ve ona destek olan
devrimci işçileri, avukatlarını linç ettireceksin ve direnme
hakkını da elinden alacaksın. Direndiğinde DİSK’i “iti-
barsızlaştıranlar” diyeceksin.

Patron sendikacılığı dediğimiz tam da budur işte!
O koltuklara oturduklarında kendilerini dokunulmaz

görürler. Eleştiriden muaftırlar. İşçinin hayatıyla oynama
hakkını kendilerinde hak olarak görürler. Kendi işçisini
işten atar, bunu bazen doğrudan kendisi yapar –Oya
Baydak örneğinde olduğu gibi-bazen de patronlarla suç
ortaklığı yaparak... Kapısı önündeki direnişi seyrederler.
Kapısı önündeki direnişi seyretmekle de kalmazlar onlarca,
yüzlerce irili-ufaklı direnişi de seyrederler, görmezden
gelirler. Neden? Çünkü direniş, statülerini sarsar. Dengelerini
sarsar. Daha doğrusu koltuklarını sarsar... Ki sadece sey-
retmekle de kalmaz direnişe, direnene düşman kesilirler.
İşte Oya Baydak bunun son örneğidir.

DİSK’i, bir bütün olarak sendikaları “itibarsızlaştıran”lar,
işçileri sendikalara güvensizleştirenler patron sendikacı-
larıdır.

15. DİSK Genel Kurulu; 
ÇÜRÜMÜŞ PATRON SENDİKACILIĞININ SONU!

ÇÖZÜM, DEVRİMCİ SENDİKACILIKTADIR!
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Arzu Çerkezoğ-
lu’nun ağzındaki
“itibarsızlaştırma”
söylemleri, işçi ve
direniş düşmanlığı-
nın maskesinden
başka bir şey değil-
dir.

Ey işçi düşmanı
Çerkezoğlu, ey pat-
ron sendikacısı Çer-
kezoğlu söyle baka-
lım senin ve temsil
ettiğin sendikacılığın
AKP’nin işçilere,
emekçilere göster-
diği tavırdan ne farkı
var? Biz hiçbir fark
göremiyoruz.

Evet işçisini linç ettirmek, devrimcilerin kanını akıtmak
şerefi size aittir. Alnınızdaki bu lekeyi silemeyeceksiniz.

“DİSK’i hedef alan” diyor bizim için. Yalan söylü-
yorsun Çerkezoğlu, biz DİSK’i hedef almıyoruz. Biz
DİSK’teki patron sendikacılığını hedef alıyoruz. DİH,
işçi sınıfının sendikal mücadelesine değil, işçi düşmanı,
patron sendikacılığına karşıdır. Hedef aldığı da budur.
Cepheden mücadele ettiği de budur.

Ve tabiki senin siyasal çizgini de hedef alıyor.
Reformist, düzeniçi ve patron sendikacılığı noktasına
gelen çizginizi hedef alıyor. Bunu da uzlaşmaz ideolojik
mücadele temelinde yapıyor. Sizin gibi devrimci kanı
akıtarak değil.

DİH, hiçbir döneminde işçi sınıfının çıkarlarını yö-
netimde olma hesaplarına kurban etmedi. Böyle olsaydı
şayet bugün o yönetimde siz değil biz olmaya devam
ediyor olurduk.

Sorun işçilere, DİSK hakkında ne düşünüyorsunuz?
Bir sendika olarak nasıl görüyorsunuz? Deyin. Alacağınız
cevap bellidir. Bunun sorumlusu devrimciler değil onlarca
yıldır yönetim koltuklarında oturan, sendikacılık yaptığını
söyleyen reformist, düzeniçi, icazetçi, bürokrat, patron
sendikacılarıdır.

DİSK’in Yeni Yönetiminin Profili;
Patron Sendikacılığının Profilidir

15. DİSK Genel Kurulu sonrası DİSK yönetimi Ge-
nel-İş, Lastik-İş, Devrimci Sağlık-İş, Limter-İş, Teksil,
Devrimci Turizm-İş sendikaları arasında paylaşıldı.

Özellikle Limter-İş, Devrimci Sağlık-İş ve Devrimci
Turizm-İş’in üye sayıları oldukça düşüktür ve iş kolunda
çalışan işçilerin yüzde 0 küsurluk bir oranını temsil et-
mektedirler. Bu yönetim yapısı dahi, genel kurulun nasıl
ve hangi ayak oyunlarına sahip olduğunu göstermektedir. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın Ocak 2016
istatistiklerine göre, DİSK’e bağlı sendikaların toplam
üye sayısı 144.291. Bağlı sendikalar ve üye sayıları ise

şöyledir:
Genel-İş (65.247), Birleşik Metal-İş (31.118), Tekstil

(11.518), Lastik-İş (11.207), Sosyal-İş (8.728), Nakliyat-İş
(4.931), Güvenlik-Sen (3.747), Gıda-İş (1.972), Enerji-
Sen (1.477), Devrimci Turizm-İş (914), Tümka-İş (563),
Devrimci Sağlık-İş (561), Bank-Sen (493), Basın-İş (483),
Dev Maden-Sen (479), Devrimci Yapı-İş (441), Limter-İş
(163), Cam Keramik-İş (97), Sine-Sen (96), Devrimci İle-
tişim-İş (29), Birleşik Tarım Orman-İş (27)... 

DİSK yönetimdeki sendikacıların profilleri de çar-
pıcıdır.

Kani Beko (Genel-İş), Kamber Saygılı (Limter-İş),
Arzu Çerkezoğlu (Devrimci Sağlık-İş), Cafer Konca
(Genel-İş), Alaaddin Sarı (Lastik-İş), Cemal Poyraz
(Tekstil) ve Mustafa Safvet Yahyaoğlu (Devrimci Tu-
rizm-İş)... İşçi sınıfına hangi direnişleri armağan etmiştir.
Hangi başarılara imza atmıştır. Sendikalarını nasıl bü-
yütmüşlerdir? Sendikal geçişleri nedir?

Temsil ettikleri siyasal düşünceler ise ortadadır; CHP’li,
MHP kökenli, ESP’li, Halkevci, Kürt milliyetçisi... Başka
bir deyişle düzen partili ve reformist düzeniçiler...

Bunların siyasal düşünceleri işçi sınıfına ne katabilir
ki, bu düşüncenin sahipleri olan Bekolar, Çerkezoğlular,
Saygılılar sendikal mücadeleye, işçi sınıfına değerler ar-
mağan etmiş olsunlar.

“Bunları iyi tanıyın!” demiştik, direnen işçi Oya
Baydak’a saldırdıklarında. 

“Bunları iyi tanıyın. Bir kez olsun kanımızı emenlerin,
bizi sömürenlerin, açlığa, yoksulluğa, katliamlara maruz
bırakanların karşısına dikilmeyen; sınıf düşmanlarımıza
bir fiske dokunmayan; aksine onlarla uzlaşma masalarına
oturarak işçi sınıfını satan bu güruhu iyi tanıyın. Bunlar
işçi sınıfının dostu olabilir mi? DİSK'e çöreklenmiş bu
çetenin gerçek yüzünü görün! Direnen bir işçiye burju-
vazinin dahi cüret edemediği pervasızlıkta saldıran bu
güruhu iyi tanıyın!” (Yürüyüş, Temmuz 2015)

Mafyacılığın, çeteciliğin, işçiye direnen düşmanlığın
olduğu yerde sendikacılık olur mu? Evet oluyor, patron
sendikacılığıdır bunun adı...

Türkiye İşçi Sınıfı Örgütsüz ve Tarihinin
En Ağır Saldırılarıyla Karşı Karşıya!
DİSK’te Yaşanan Kavga, Sınıf Kavgası
Değil Koltuk Kavgasıdır!

AKP ve patronlar el-ele vererek yaklaşık son onbeş
yılda işçi sınıfına yönelik son yılların en büyük saldırılarını
gerçekleştirdiler ve saldırıya devam ediyorlar.

Kıdem tazminatı yok edilmek isteniyor.  
Özel İstihdam Büroları denen köle pazarlarının ku-

rulması ile ilgili düzenlemede son aşamaya gelindi.
İş cinayetleri, azgın sömürünün, kölece çalışmanın

ortaya çıkan sonucu oldu. Artık yüzer yüzer ölmeye baş-
ladık.

Taşeronlaştırma; keyfiyetin, güvencesizliğin, hak gaspı
ve örgütsüzleştirmenin meşru yasal kılıfı oldu.

Örgütsüzleştirme saldırısı gerek yasal düzenlemelerle

Tabi ki patron sendikacılığı
Oya Baydak’ın direniş süreciyle
başlayan bir durum değildir. 

DİSK’i bugünkü noktaya
taşıyan anlayışın kökleri bu
düşüncelerde ve anlayıştadır.
Geçmişten bugüne savunulan
hep bu anlayışlar olmuştur.
Reformist, icazetçi, uzlaşmacı
anlayışlar patron sendikacılığını
büyütüp geliştirmiştir.

Patron sendikacılığını yerle
bir edeceğiz çünkü patron
sendikacılığı sınıfa ihanettir.
Çünkü patron sendikacılığı işçi
sınıfı önündeki en büyük engel
durumundadır.

Yürüyüş

6 Mart
2016

Sayı: 511

BERKİN’İN, DİLEK’İN, YILMAZ’IN KATİLLERİ TUTUKLANSIN! 2 8



gerekse de işten atma, polis baskısı vb. ile her dönemin
değişmez saldırısı oldu. 

Genel Sağlık Sigortası ile çalışanları performansa
dayalı çalışmaya mahkum eden, devlet hastanelerinin
satışını kolaylaştıran, sağlık hizmetlerini paralı hale
getiren AKP hükümeti, böylelikle sağlık alanını piyasanın
hizmetine sundu.

Güvencesiz ve esnek çalışmanın kural haline getirilmesi.
2003 yılında yasalaşan 4857 Sayılı İş Kanunu ile taşeron
ve esnek çalışma önündeki engeller kaldırılmış, yine son
dönemde çıkarılan torba yasa ile kuralsız ve esnek
çalışma, iş yaşamının tüm alanlarında uygulanmak üzere
onaylanıp yasalaşmıştı.

Asgari ücretin, yoksulluk sınırının altında kalması ve
eritilmesi,

Kayıt dışı çalışmanın artması,
Tüm bunlar yasal düzenlemelerle patronlar lehine iş-

çilerin aleyhine uygulamalara dönüştürülmüştür.
Tüm bu saldırılar yaşanırken DİSK yönetimi ve bağlı

sendika yönetimleri ne yapmaktadır? AKP iktidarı ile
emperyalizme bağımlılık zincirleri kalınlaştırılırken, ül-
kemiz emperyalistlerin, işbirlikçilerinin üssü haline ge-
tirilirken, halka karşı savaş ilan edilmişken; kendi hakları
için mücadele etmeyen, bir direniş örgütlemeyen DİSK
yönetimi tüm halkı, ülkeyi ilgilendiren sorunlar karşısında
da seyirci durumundadır. Direnenlerin önünde engel du-
rumundadır.

Patron Sendikacılığını 
Yerle Bir Edeceğiz!

Gerek devrimci işçileri DİSK’ten tasfiye etmeye ça-
lıştıklarında, gerekse Oya Baydak linç edildiğinde hemen
hemen bütün sol ve demokratik kitle örgütleri ile bu
süreci görüştük. Ancak her seferinde solun büyük bir
kesimi DİSK’i yanlışlarıyla birlikte savunarak yaşanan
sürece sessiz kaldı, tavır almadı.

DİSK’te var olan anlayışın patron sendikacılığı oldu-
ğunu, bunun işçi sınıfına değil patrona hizmet ettiğini
tüm sola, demokratik kamuoyuna anlatmaya çalıştık.
Ancak AKP iktidarının tüm halka ve emekçilere, onların
örgütlerine azgınca saldırdığı böylesi bir süreçte ayrım
noktalarını değil ortak noktaları büyütmek, ayrışmayı
değil birleşmeyi zorlamak gerektiğini söylediler.

Açıkçası bu, patron sendikacılığı ile devrimci sendi-
kacılığı, ilerici sendikacılığı uzlaştırmaya çalışmaktı. Ne
olursa olsun birlik ve birlikte hareket etmek adına
ilkesizlik ve faydacılıktı bunun adı. Mücadeleyi değil,
işçi sınıfının ortak çıkarlarını değil grup çıkarlarını esas
almaktı. Gücün değil güçsüzlüğün birliğiydi savunulan.

Tabi ki patron sendikacılığı Oya Baydak’ın direniş
süreciyle başlayan bir durum değildir. 

DİSK’i bugünkü noktaya taşıyan anlayışın kökleri bu
düşüncelerde ve anlayıştadır. Geçmişten bugüne savunulan
hep bu anlayışlar olmuştur. Reformist, icazetçi, uzlaşmacı
anlayışlar patron sendikacılığını büyütüp geliştirmiştir.

Patron sendikacılığını yerle bir edeceğiz çünkü patron

sendikacılığı sınıfa iha-
nettir. Çünkü patron
sendikacılığı işçi sınıfı
önündeki en büyük en-
gel durumundadır.

“Açık ve net olarak
kabul edelim ki, -mü-
cadele içinde gücü çok
sınırlı istisnalar hariç-
işçi sendikalarının yö-
netimi burjuvazinin elin-
dedir. DİSK dahil çok
açık bir şekilde sendika
yönetimleri patronlar
tarafından belirleniyor
ve patronların çıkarla-
rını koruyorlar. Bir iş yerinde, işçinin atılmasını bile
patronlar sendika yönetimlerine yaptırıyor. Sendika yöne-
timleri işçilerin üzerinde bir tehdit aracına dönüşmüştür.
Sendika yöneticilerinin altlarında lüks araçlarıyla, lüks
yaşamlarıyla, işçiler için patron adına tehdit aracı ve
sırtında taşıdığı asalak bir yük haline gelmiştir.” (Yürüyüş,
sayı 478)

Bu gerçek ışığında artık patron sendikacılığı kadar
onu meşrulaştıran, ona göz yumanlar da o ölçüde işçi sı-
nıfına karşı ihanet içindedir.

Tüm İşçileri İşçi Meclislerinde 
Örgütlenmeye Çağırıyoruz!
İşçileri Patron Sendikacılığının Sonunu
Getirmeye Çağırıyoruz!

Neden işçi meclislerinde ısrar ediyoruz?
Çünkü işçi meclisleri işçilerin iradesini temsil eder.

Doğrudan işçilerin karar alıp uyguladığı taban örgütlen-
meleridir meclisler. Bu anlamda örgütlenmenin büyüyeceği
zemindir.

Çünkü işçi meclisleri işçi sınıfının sahiplenmesini, di-
namizmini ortaya çıkaracak örgütlenmelerdir. Bu anlamda
hak ve özgürlük mücadelesinin büyüyeceği zemindir.

Çünkü işçi meclislerinin gerçek ve tek sahibi söz ve
karar hakkını bulan işçilerdir. Bu anlamda işçi meclisleri
patron sendikacılığının sonunu getirecek örgütlenmelerdir.

Artık işçiler patron sendikacılarının yönetimlerini tanı-
mayarak kendi “kurulları”nı oluşturuyorlar ve işçiler ile
ilgili tüm konularda bunun muhatap alınmasını istiyorlar.

Metal işçilerinin 2015 Mayıs direnişlerinde bu gerçek
ortaya çıktı. Bu gerçek patron sendikacılığının nasıl sen-
dikaları sardığını, işçilerin önünde nasıl engel olduğunu
ve işçilerin bu asalakları sırtlarından atmak için nasıl
meşru temelde hareket ettiklerinin bir örneği oldu.

Bu örnekler artarak çoğalacaktır. Ve tabi ki işçilerin
kendi deneyimleriyle yarattığı bu örnekleri devrimci
işçiler bilinçli, iradi çabalarıyla çoğaltacaklardır.    

BİTTİ!

AKP iktidarı ile
emperyalizme bağımlılık
zincirleri kalınlaştırılırken,
ülkemiz emperyalistlerin,
işbirlikçilerinin üssü haline
getirilirken, halka karşı savaş
ilan edilmişken... kendi
hakları için mücadele
etmeyen, bir direniş
örgütlemeyen DİSK yönetimi
tüm halkı, ülkeyi ilgilendiren
sorunlar karşısında da
seyirci durumundadır. 

Direnenlerin önünde engel
durumundadır.

6 Mart
2016

Yürüyüş

Sayı: 511

2 911 MART’TA ADALET İÇİN BOYKOTA!



İmbat Maden Direnişimiz Zaferle Sonuçlandıİmbat Maden Direnişimiz Zaferle Sonuçlandı
DDirenerek Zafer Kazanan 

Maden İşçilerinin Zaferi  Kutlu Olsun!

Soma Eynez Tepesi’nde 68 gün önce başlayan dire-
nişimiz zaferle sonuçlandı. Bu zafer bizi yalnız bırakmayan
halkımızın zaferidir. 

Direnişin başından beri “Zafer Direnen Emekçinin
Olacak” sloganıyla yürüdük ve yaşadığımız onca baskıya

sayısız gözaltıya, fiziki şartların tüm zorluğuna
rağmen kazanacağımıza olan inançla asla işe
geri alınma talebimizden vazgeçmedik. “Olmaz,
yapamazsınız” denildi, “bu karda kışta kaç gün
dayanacaksınız” denildi, “kendinizi teşhir edi-
yorsunuz bırakın madeni bu bölgede sigortalı iş
bile bulamayacaksınız” denildi. 

Biz bunca söze ve olumsuzluğa boyun eğ-
meyip her koşulda direnişimizi sürdürmeyi
devam ettirdik. Ve 68 gün boyunca sürdürdüğü-
müz direniş bize zaferi getirdi. Soma ve Kınık’ta
binlerce maden işçisi arkadaşımıza kaderimizin
patronların iki dudağı arasında olmadığını dire-

nişimiz ile göstermiş olduk. Bu zafer tüm maden emek-
çilerinin zaferidir.

Yaşasın Direniş Yaşasın Zafer
Direnen İmbat Maden İşçileri

Yürüyüş
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235 gündür DİSK’te direnen DİSK Genel-İş işçisi
Oya Baydak’ın açmış olduğu “işe iade” davasının ilk
duruşması 25 Şubat’ta görüldü. Mahkeme Oya Baydak’ın
haksız ve gerekçesiz işten çıkartıldığı doğrultusunda işe
iade kararı verdi. 

Böylelikle Oya Baydak’ın mahkeme tarafından da
haklılığı kabul edilmiş oldu. Açıklama yapan Devrimci
İşçi Hareketi: “Oya Baydak’ı işten atan DİSK Başkanı
Kani Beko, Genel-İş Genel Başkanı Remzi Çalışkan 29
sene sendikaya hizmet etmiş, üyesi olan bir kadın işçinin

emeği ile oynamaktan vazgeçmelidir” dedi. 
Oya Baydak da 25 Şubat’ta mahkeme kararı üzerine

direnişte olduğu DİSK önünde basın açıklaması yaptı.
Yapılan basın açıklamasına DİH’li işçiler, Şişli Belediyesi
İşçi Meclisi ve Oya Baydak’ın direnişine destek verenler
katıldı. 

Oya Baydak: “Tek başına mahkemelerden medet
ummuyorum. Direnme gücümü cesaretimi, haklılığımdan
alıyorum. 23 yıllık emeği sendikasının avukatı tarafından
kaybedilmiş hiçbir hakkını alamamış bir emekçi olarak;
hakkımı gasp edenlerden, 29 yıllık hak mağduriyetimin
hesabını soracağım… Tüm bu hak gasplarımı alıncaya
ve işime geri dönünceye kadar DİSK’te sürdürdüğüm
onurlu direnişime devam edeceğim. Beni işten atan, sal-
dıran, linç eden bu sendikacılardan korkmuyorum.
Sizlerin ne linçiniz, ne tehditleriniz, iftira ve karalamalarınız
benim haklılığımı kapatamaz” açıklamasında bulundu.
Sık sık; “Oya Baydak İşe Geri Alınsın”, “Oya Baydak
Yalnız Değildir”, “Direne Direne Kazanacağız”, “İşçiyiz
Haklıyız Kazanacağız” sloganları atıldı. 

235 Gündür Disk’te İşi İçin Direnen Oya Baydak İşe İade Davasını Kazandı!
Bu Haksızlığa Son Verilsin! 

Mahkeme Kararı Uygulansın!
Oya Baydak İşe Geri Alınsın!



İmbat Madenci direnişi halk düş-
manlarının her türden saldırısına rağ-
men coşkuyla, dirençle sürmektedir.
Direnişin bu sürekliliği daha önce
direniş saflarından ayrılmış olan iş-
çileri de etkileyerek direnişe dön-
melerini sağlamıştır. Bu yanıyla, pat-
ronun uşağı olarak çalışan Kınık
kaymakamının, jandarmasının, po-
lisinin direnişi kırma girişimleri ba-
şarısız olmuştur. 

Çünkü, işçilere yalan söylediler.
Çünkü, kara kış günü işlerinden atılan
madencilere yönelik haksızlığa ortak
oldular. Haksızlık ve yalancılık, halk
düşmanlarının temel özellikleri ara-
sındadır. 

Onlar, direnişçi maden emekçi-
lerini kendileri gibi parayla haysi-
yetlerini satacak, korkuyla sinip ka-
lacak türden insanlar sandılar. Ama
yanıldılar. Baskı kurdular, saldırdılar,
tehdit ettiler, yalan söylediler, kara
propaganda yürüttüler, aileler üzerinde
psikolojik savaş uyguladılar, gözaltına
aldılar... Ama başaramadılar işte. Di-
renişi kıramadılar. Çünkü ekmek
kavgasından vazgeçmeyen direniş-
çiler, haysiyetlerini de ezdirmediler. 

Ne olursa olsun direndiler. Direndi
Volkan, direndi Gökhan, direndi Ca-
ner... Ve direnişe yeniden katıldı
Öncü ile Serkan. Direniş yenilmezliği
ile büyüdü.

Binlerce maden işçisinin onurunu
temsil ettiklerinin bilinciyle direni-
yorlar. Direndikçe aşılmaz bir direniş
mevzisi ördüler hayatın içinde. Tek
bir talepleri var: İşimizi Geri İstiyo-
ruz... İşte bu talebe güç vermek için
Devrimci İşçi Hareketi 21 Şubat
günü yeniden Kınık'a geldi. İşçilerin
işçilere destek vermesinden daha do-
ğal ne olabilir ki... Ama İstanbul'dan
gelen ve yardım getiren DİH'li işçi-
lerin bu dayanışması gözüne battı
faşizmin.  Tahammülsüzleşip Kınık'ı
işgal ettiler bir kez daha. 

DİH'li işçilerin aracını yolu ke-
serek durdurdular. Söylendiğine göre
emir büyük yerdendi. İlçenin içine
girilmesine asla izin vermeyeceklerdi.
Öyle mi dedi DİH'li işçiler ve bu
saldırıya karşı yolu keserek cevap
verdiler.

Yolu kesmek bile yeterli gelmedi
halk düşmanlarına. İzmir polisi çevik
kuvvet, güvenlik şube ve TEM polisleri
o gün Kınık ilçesini işgal ederek ken-
dilerince gövde gösterisi yaptılar. Ama

umdukları sonucu alamadılar. Çünkü,
bütün  halk, devletin polisinin, jan-
darmasının, savcısının, kaymakamının
kimden yana olduğunu iyice gördü.
Evet, devlet aygıtı bütün organlarıyla
patronların yanındaydı. Halkın, emek-
çilerin, madencilerin karşısında Arif
Kurtel gibi patronların kaba kuvvet
aracına dönüşmüş bir devlettir bu.
Tam da bu nedenle adına Faşizm den-
mektedir. Kınık halkı işte bunu gör-
mektedir.

Sadece bu kadar da değil. O
gün jandarma kuvvetleri de Kı-
nık'tan madene giden bütün yol
boyunu işgal ederek nöbet tutmuş-
tur. Bir maden işçisinin deyimiyle
söylersek; "Soma katliamında bile
bu kadar jandarma gelmemişti ma-
dene..." Vardiye çıkışı işçiler bu
manzarayı görüyor ve direnen ma-
dencileri kastederek "Gene ne yaptı
acaba bizimkiler" diyerek gülüm-
süyorlar.

"Bizimkiler" dedikleri direnen
madencilerdir. Ki bu ifade doğru
ve doğal olandır. Direnen maden-
ciler, bütün emekçileri için, ma-
denciler  için, halk için BİZİMKİ-
LER durumundadırlar.

Patrona uşaklık yapanlar ise,
zalimler ise, yalancılar ise bizden
değildir. Çünkü, BİZ halkız... Gök-
han'ın, Volkan'ın, Caner'in, Ön-
cü'nün, Serkan'ın çocukları, anne-
leri, babaları, eşleri, hısım akrabası
ile BİZ halkız. Halk demek, alınteri
ile geçinen demektir. Ve alınterinin
hakkı için direnenleri en iyi anla-
yanlar da halkın ta kendisidir. Yeri
gelir Öncü'nün babası sitem eder
oğluna, yeri gelir direnişçilerin
eşleri uzayan direnişe dair endişe-
lerini belirtirler... Ama hiç birisi
kendisinden bir parça olan ve "ca-
nım" diye sevdiğine "Haysiyetsiz
olun" demez. 

Direniş iki ayını doldurdu ve

SSiz Kaybettiniz Cümle Halk Düşmanları...Siz Kaybettiniz Cümle Halk Düşmanları...
O Madenciler, Onların Çocukları ve Halk Kazandı ÇoktanO Madenciler, Onların Çocukları ve Halk Kazandı Çoktan

Kazanılan Zaferin Adı, GELECEKTİR!Kazanılan Zaferin Adı, GELECEKTİR!

Size Selam Olsun Direnen Madenciler!Size Selam Olsun Direnen Madenciler!

KAZANMAKTIR DİRENMEK
Neden toplu ölür madenci?
İşinin yoktur güvencesi
bir yanda Dayıbaşı
diğer yandan maden işletmecisi
dayanılacak gibi değildir

madencinin çilesi
alay ederler madenciyle
"fıtratında var ölüm"diye
onar yüzer ölürler
tv lerde boy gösterir
sendikalar düzen partileri
"maden işçisi yalnız değildir" der
sonrası ya sonrası...
Bunlardan birkaçıdır
KINIK direnişçisi
maden işçisi
serseri vardiyasından çıktıkların-
da
öğrenirler
işten atıldıklarını
yerin yedikat dibinden çıkarırlar
ekmeklerini
yerin yedi kat derinliklerinden
kömürü çıkarıp almak gibidir
direniş
bir lokma ekmeği zehir eden 
patrona karşı

balyozu indirmektir 
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bir kez bile bunu demediler. Bunu
sadece Kınık'ın AKP'li kaymakamı
söyledi ve cevabını da aldı...

Böyle olduğu içindir ki derneği
bastılar. Bilgisayarları ve direnişçi
madenci Gökhan'ın telefonunu çal-
dılar. Ama bunun da cevabını aldılar.
Pazar günü dernek basıldı, Pazartesi
direnişçiler, maden ocağının hemen
önündeki yüksek gerilim direğine
çıkarak taleplerini haykırdı. 

Madem ki yer üstünde çadır kur-
durmuyorsunuz... O halde yeraltından
gelenler artık gökyüzüne çıkacaklar
demektir. Çadırlarını gökyüzüne yani
yüksek gerilim hattına kuracaklar
demektir. Gerisini Kınık'ın çok bilmiş
ve AKP'li kaymakamı düşünsün...

Bu direniş er ya da geç kazana-
cak... O madencilerin burnunu sürt-
mek, haysiyetlerini ezmek, elaleme
rezil etmek istediler ama cevaplarını
aldılar. Derneği kapatmak istediklerini
söyleyen halk düşmanlarının bu yak-
laşımı, korkularını gösteriyor. Der-
nekten yani madencilerin örgütlen-
mesinden korkuyorlar. 

Örgütlenmek, bir olmak, diri ol-
maktır. Güç olmaktır. İşte bu gün

direnişçi madenciler emekçilerin,
madencilerin örgütlenme, hakkını
alma, hesap sorma ve direnme hakkı
için  direniyorlar. Omuzlarında bütün
madencilerin, halkın, Kınıklı emek-
çilerin, Çepnilerin ve gelecekleri
olan  çocukların sorumluluğunu ta-
şıyorlar. 

Dost düşman bilsin ki direnişçi
madenciler, boyun bükmüş şekilde
dolaşmayacaklar asla. Kınık'a çok
kaymakam, çok jandarma çavuşu,
çok emniyet müdürü gelip gitti. Bun-
lar da geldikleri gibi gidecekler ama
giderken, madencilerin onurunu pas-
pas gibi ezememiş olacaklar. 

İmbat Maden Direnişi sürüyor.
Direnişin ihtiyaçları bellidir. Her tür-
den dayanışma olmazsa olmazdır. 

Kayseri'den bir öğrenci "İmbat
İşçileri İşe Geri Alınsın" diye imza
kampanyası başlatmıştır. Halkımız
dayanışmanın bir yolunu bulmaktadır.
Bunları çoğaltalım. "Direnen İmbat
Madencileri İşe Geri Alınsın" her
yerde ve değişik şekillerde büyüte-
lim.

Gökhan'ın küçük oğlunun geçen-
lerde yaş günü vardı. Tam da o gün

yüksek gerilim hattına çıkıldı. Veli
o gün babasını yanında bulamadı
belki ama babası onun geleceği için
direnişteydi. 

Caner'in küçük çocuğu geçenlerde
hastalandı. Direnişte olduğu için Ca-
ner, sarıp sarmalayamadı yeterince.
Aklı çocuğundaydı ama direnişin ge-
reklerini yerine getirmekten vazgeç-
medi. 

Volkan'ın kızları "Babam kaza-
nacak" diyor... Ve soruyorlar bir ma-
dencinin çocuğuna okulda, "büyü-
yünce ne olacaksın" diye. Cevap hiç
tereddütsüz geliyor: Büyüyünce dev-
rimci olacağım... 

Siz kaybettiniz Arif Kurtel, siz
kaybettiniz cümle halk düşmanları...
O madenciler, onların çocukları ve
halk kazandı çoktan. Kazanılan za-
ferin adı, gelecektir. Alınteri ve onur,
bir kez daha kazanmıştır. Geriye
kalan işe geri  alınmalarıdır. O da
olacaktır...

Size selam olsun direnen maden-
ciler. Alnınızdaki kömür karasına di-
reniş aydınlığı da eklediniz. Siz ka-
zandınız. Halk kazandı...

Yürüyüş
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İzmir’de Halk Cepheliler, İmbat Maden Direnişi'nin
zaferle sonuçlanması sonucu Kınık’ta maden işçilerini
ziyaret ettiler. 

28 Şubat'ta TAYAD’lılar, Dev-Genç’liler, Grup Yorum
Korosu, Halkın Mühendis Mimarları, Devrimci İşçi Hareketi
İmbat maden işçilerini ziyaret etti.

Kınık ilçe girişinde İzmir Siyasi Şubesi tarafından
arama bahanesiyle araçları durdurulan zafer kafilesine
GBT dayatmasında bulunuldu. Bu toprakların ilk madenci
direnişinin zaferini sindiremeyen İzmir polisi ve jandar-
ması, zafer kutlamasını terörize etmek için uğraştılar. 

Kınık girişinde polise mukavemet ettikleri gerekçesi
ile Çiğdem Şenyiğit, Melisa Türkecan, Ali Yünlü gözaltına
alınarak Kınık İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldüler.
Gözaltına alınanlar, 3 saat boyunca keyfi şekilde alıko-
nulmaya çalışılsa da burada da “Yaşasın Dev-Genç

Yaşasın Dev-Genç’liler”, “Yaşasın İmbat Maden Zafe-
rimiz”, “Turan Kılıç Ölümsüzdür” sloganlarıyla Kınık
halkına zaferi anlatmanın yolunu buldular. 

Zafer kutlamasının yapıldığı piknik alanında da jan-
darma gelerek gerginlik çıkarmaya, aileleri tedirgin
etmeye çalışsa da maden işçilerinden gereken cevabı
alıp gittiler. Direnen İmbat Maden işçileri ve aileleri
zaferi kutlamak için hazırladıkları kuzuları kestiler.
Direniş üzerine maden işçileri söz alarak, direnişte emeği
geçen başta Büyük Aileye olmak üzere herkese teşekkür
ettiler. Grup Yorum korosu “Madenciden” ve “Haklıyız
Kazanacağız” türkülerini seslendirdi. Zafer halayları ise
hep bir ağızdan söylenip omuz omuza çekildi. 

75 kişinin katıldığı zafer kutlaması bu toprakların ilk
madenci direnişini kazanmanın haklı gururu ve coşkusuyla
geçti.

AKP Polisinin, Jandarmanın Engellemelerine RağmenAKP Polisinin, Jandarmanın Engellemelerine Rağmen

Hep Bir Ağızdan Türkülerimizi Söyleyip Hep Bir Ağızdan Türkülerimizi Söyleyip 
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Faşist AKP, zincirlerini koparmış
bir şekilde tüm gücüyle Türkiye halk-
larına saldırıyor. Son aylarda yaşa-
dıklarımız bizi bekleyen günlerle il-
gili de bir fikir veriyor. Basın açıkla-
malarına saldırılardan sonra, konser
yasakları, AKP ve emperyalizm bes-
lemesi IŞİD çetelerinin yaptığı bom-
balı saldırılar, infazlar, Kürdistan’da
kameraların gözü önünde halkın üze-
rine açılan ateşle katledilenler, Ciz-
re’de tüm Türkiye’nin gözü önünde
yaralı insanların katledilmesi, Dilek
Doğan’ın evinde, Yılmaz Öztürk’ün
sokak ortasında infaz edilmesi, Gazi
Mahallesi’nde esnafın, mahalle genç-
liğinin üzerine ateş açılması ve son
olarak da sokak ortasında kaçırılan ev-
latlarımız bize önümüzdeki günlerle
ilgili fikirler veriyor...

AKP’nin tıkanan ve kangrene dö-
nüşen politikaları sonucunda yönete-
meme krizini en derin şekilde yaşıyor
olması AKP’yi daha da saldırganlaştı-
rıyor. İnfaz mangalarının insan avına
çıktığı günler başladı. Bunun anlamı;
her türlü saldırıya karşı hazırlıklı ol-
mamız gerektiğidir. AKP’nin katil pol-
islerinin yoksul ve örgütlü mahallele-
re dönük “yeni konsepte” göre Ok-
meydanı, Gazi , Küçükarmutlu gibi ma-
hallelerde devletin denetimini hakim kı-
lacak tedbirler alınacak.

Bunun anlamı devletin, devrim-
cilerin örgütlü olduğu mahallelerde
yeni katliamların peşinde olduğu-
dur.  Sokaktan insan kaçırma, sokak
ortasında infaz etmeler artarak devam
edecek. Yıllardır kaldırdığımız ce-
nazelerimiz, bu ülkede demokrasi
mücadelesinin bir gerçeğiydi, bu-
günlerde bu gerçekle daha fazla kar-
şılaşmak durumunda kalıyoruz.  

Devrimcilerin cenazeleri de me-
zarları da devrimi örgütlemeye devam
eder. Ernesto Che Guevara ve müca-
dele arkadaşları, Bolivya’da katle-
dildikten sonra cesetleri Bolivya’da
belirsiz bir yere gömülmüştür. Çün-

kü Che’nin ve mücadele arkadaş-
larının mezarlarının, Bolivya ve
tüm Latin Amerika’da emperyalist
ABD ve onun işbirlikçisi faşist ik-
tidarlarının çıkarlarına karşı, halk-
ların özgürlük umudu olmasından
korkmaktadırlar. 

Yani bugün Elif, Şafak ve Bah-
tiyar’ın cenazelerini kaçıran, Gü-
nay Özarslan’ın cenazesini engel-
leyen, cenazeye katılanları tutuk-
layan AKP’nin korkusu tüm Dün-
yadaki işbirlikçi, faşist iktidarların
ortak korkusudur. 

Lenin’in Moskova’daki mozolesi
milyonlarca insan tarafından 92 yıl-
dır ziyaret edilmektedir. 92 yıl geç-
mesine rağmen Rusya’da burjuvazi ıs-
rarla Lenin’in mumyalanmış bedeni-
nin artık gömülmesi gerektiğini  dile
getirip, Lenin’in temsil ettiği düşün-
celeri halkın belleğinden silmeye ça-
lışmaktadır. 

Sovyetlerin çöküşünden sonra ıs-
rarla her ortamda dile getirdikleri
“Marksizm-Leninizm artık eskidi,
demode oldu, bitti vb…” düşüncele-
rine aslında kendileri bile inanma-
maktadırlar. Lenin öleli 92 yıl olmuş
olmasına rağmen, Sovyetler Birliği
çökeli 25 sene olmuş olmasına rağ-
men hala Lenin’i unutturmak için
çaba harcamaktadırlar. 

Lenin’in ölümünün üstünden 92
yıl geçmesine rağmen dünya halkla-
rı hala Lenin’i sahiplenmekte, onun
düşüncelerini geleceğe taşımakta di-
risini sahiplendiği gibi ölüsünü de sa-
hiplenmektedir. Ernesto Che Gueva-
ra  ve yoldaşlarının kemiklerini bul-
mak için tüm Bolivya topraklarını de-
dektörlerle tarayan Küba’lı görevliler,
bir havalimanı pistinin altında bul-
dukları Ernesto Che Guevara’nın ve
Bolivya’daki gerilla savaşında katle-
dilen 32 yoldaşının çeşitli yerlerde bu-
lunan cenazelerini katledildikten 30
yıl sonra Küba’ya getirmiş ve Hava-
na’daki Che Guevara Mozolesi’nde

ziyarete açmıştır. 
Devrimcilerin cenazeleri dahi dev-

rimi örgütlemektedir. Bunun için bur-
juvazi cenazeleri saklamak, kaçırmak
ve hatta yok etmek için elinden gele-
ni yapmaktadır. Böylece cenazelerin
halklarda uyandıracağı öfkeyi, feda ru-
hunu engellemeyi hesap etmektedir. 

Önümüzdeki süreçte cenazeleri-
mizi daha güçlü örgütlemeli düşma-
nın katliamlarının önüne geçecek ba-
rikatlar haline getirmeliyiz. Bunun
için öncelikle bir cenaze haberi aldı-
ğımız andan itibaren;

1- Elimizdeki tüm olanakları kul-
lanarak cenazemizin olduğunu her-
kese duyurmalıyız. İnternetten sosyal
medya üzerinden, e-posta yoluyla,
kapı kapı çalarak, mahallelerde slo-
ganlarla ve sesli çağrılar yaparak, he-
men bastıracağımız basit el ilanlarıyla,
varsa ses sistemine yükleyeceğimiz
ses kayıtlarını arka arkaya çalarak,
ozalit çıkartarak.

2- Henüz şehitlik olmamış ve ya-
ralımız hastaneye götürülmüşse derhal
hızlıca hastaneye gidilmeli, tedavisinin
yapılıp yapılmadığı sorgulanmalı, dok-
torlarla görüşülmeli, eğer hastene ya-
ralımızla yeterince ilgilenmiyorsa ba-
sın açıklaması yapılarak hastane ve dok-
torlar teşhir edilmeli.

3- Eğer yaralı evladımız şehit dü-
şerse cenaze ilk olarak Yeni Bos-
na’daki Adli Tıp Kurumu’na götürü-
leceği için ilk olarak kimseden talimat

Cenazelerimizi Sahiplenmek Devrimi Sahiplenmektir!
Cenazelerimizi Sahiplenmek Geçmişimizi ve 

Geleceğimizi Sahiplenmektir!
TAYAD’lı Aileler
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beklemeden Adli Tıp Kurumu’nun
önüne gidilmeli.  Devletin daha önce
defalarca kez yaptığı gibi cenazeleri-
mizin Adli Tıp’tan kaçırılmasına engel
olunmalı. Cenazemiz toprağa verilene
kadar cenaze neredeyse orada olunmalı. 

4- Cenaze töreni sırasında ailenin
dini kaygılarına saygılı olunmalı,
aile Sünni inancına göre defnetmek is-
terse Sünni inancın gereklilikleri ye-
rine getirilmeli, Alevi inancına göre
gömülmek istenirse Alevi inancın
gerekleri yerine getirilmelidir.

5- Cenaze için mutlaka katlia-
mı/infazı teşhir eden ve şehidimizin

ölümsüzlüğünü ifade eden pankartlar
hazırlanmalı.

6- Cenazenin yıkama işlemleri
ve tabut süslemesi için sarı kırmızı ka-
ranfiller, kırmızı örtü, kefen bezi te-
min edilmeli.

7- Bir devrimcinin cenaze korte-
ji kızıl flamalarla düşmana inat kızıl
bir denize dönüştürülmeli, bunun
için kızıl flamalar temin edilmeli.

8- Cenazelerde halkımızın gelene-
ği cenazeye katılanlara yemek dağıtıl-
masını gerektirir, aileye de haber vere-
rek cenazeye katılanlar için yemek
ayarlanmalıdır. Bunları yaparken aile-

den birisine mutlaka bilgi verilmeli, ai-
lenin cenazede kendini misafir gibi
hissetmemesine özen gösterilmelidir. 

9- Cenazemiz bir kortej halinde def-
nedileceği yere götürülmeli, kortej coş-
kulu ve öfkeli olmalı, yas havası değil
hesap sorma duygusu öne çıkmalıdır.

10- Şehidimiz toprağa verilirken
mutlaka konuşmalar yapılmalı, düş-
manın cenazeyle ve katliamla ilgili ya-
rattığı çarpıtmalara cevap verilmeli,
boşa çıkarılmalı, halkın öfkesi ör-
gütlenmeli, şehidimiz nezdinde tüm
devrim şehitleri için saygı duruşunda
bulunulmalıdır.

TAYAD’LI AİLELERDEN

Armutlu’ya Çağrı:

AKP faşizmi önce Kürdistan’da katliamlarını başlat-
tı, sonrasında da batıda devrimci mahallelerde aynı kat-
liamları yapacağını anons etti. Bugün saat 10.00’da,
AKP’nin katil polisleri ve zabıtalarıyla estirdiği terör ile
Armutlu Mahallesi’ni kuşattı ve teslim almaya çalışıyor.
Armutlu halkının evlerini, Cemevini yıkmak için zemin
hazırlayan AKP faşizmi, halkın dernek binasını, Gençlik
Federasyonu’nu yıkmıştır. Armutlu halkı ve cemevine sal-
dırı hazırlığı yapılmaktadır. 

Ferit’in, Dilek’in, Yılmaz’ın katilleri Armutlu’yu iş-
gal edemeyecekler. Çocuklarını, gençlerini katlettikleri yet-
medi, evlerini yıkmaya geldiler. Bugün devrimci kurumları
yıkanlar, yarın Armutlu Mahallesi’ni tamamen ortadan kal-
dıracaktır.

“Sokağı boşaltın yoksa müdahale edeceğiz” anonsla-
rı ile Armutlu halkını korkutup, sindiremezler. Yıkımla-
ra karşı halk, savaşımını büyüterek cevap verecektir. Biz
Halkız!

Biz bir ölür, bin doğarız. Evlerimizi, binalarımızı yık-
sanız da yine kurarız. Bizlere işkence yapıp, öldürseniz
de teslim alamayacaksınız. Biz TAYAD’lı aileler olarak
Armutlu halkı ve evlatlarımızın yanındayız. Sorumlular
halkın adaletinden korksun! 

Halkımız! Sokağa çıkın, Armutlu Mahallesi’ni sa-
hiplenin! 

���

TAYAD’lı Ailelerden Fadik Adıyaman’ın

Açlık Grevine İlişkin Açıklama:

Fadik Adıyaman, Tecrit Dayatmasına Karşı Açlık Gre-
vinde! Fadik Adıyaman açlık grevinin 29. gününde,
yaşadığı baskı ve tecrite karşı açlık grevi yaparak dire-
niyor…

2 Şubat 2016 tarihinde Aydın ilinin Söke ilçesinde İs-
mail Akkol ile birlikte gözaltına alındı ve örgüt üyesi ol-
mak suçlaması ile tutuklandı. Gözaltına alındığı günün er-
tesi günü  İstanbul’a getirildi. Kesinleşmiş cezasının ol-
duğu  gerekçesi ile Bakırköy Hapishanesi’ne götürüldü.
Burada özellikle arkadaşlarından uzakta tutuldu. Talebi-
ne rağmen arkadaşlarının bulunduğu yere konulmadı. Te-
crit edildi. Söke Savcılığı’nca alınması gereken ifadesi
Aydın’da değil, hapishane içerisinde alındı. Aynı gün İz-
mir Şakran Hapishanesi’ne götürüleceği gerekçesi ile ha-
pishaneden zorla çıkartıldı. Şakran Hapishanesi yerine Te-
kirdağ T Tipi Hapishanesi’ne götürüldü. Bakırköy Ha-
pishanesi, nereye götürüldüğü konusunda ailesine, avuk-
atlarına ve kendisine yalan söyledi… Avukatları Şakran
Hapishanesi’ne kendisini görmeye gittiklerinde hapishane
idaresince orada olmadığı söylendi. Akıbetinden endişe
edildi ve uzun uğraşlardan sonra nerede olduğu açıklandı.
Avukatlarından öğrendiğimize göre, Fadik Adıyaman şu
an Tekirdağ T Tipi Hapishanesi’nde küçük bir hücrede tek
başına tutulmaktadır. Hapishane idaresi yan koğuşta bu-
lunan tutukluları korkutarak, Fadik Adıyaman ile ko-
nuşulmasını engellemekte, ağır tecrit uygulamaktadır.

Fadik Adıyaman, arkadaşlarının bulunduğu bir ha-
pishaneye sevk edilmeyi talep ediyor. Fadik Adıyaman
bugün açlık grevinin 29. günündedir. Tecrit altında tu-
tulması, keyfi bir biçimde sürgün edilmesi suçtur. Sağlığı
daha fazla zarar görüp, yaşamsal bir tehlike oluşmadan
haklı talebi yerine getirilmelidir. Evladımız Fadik Adıya-
man’ın  sağlığının bozulmasının  sorumlusu hapishane-
den sorumlu Tekirdağ Cumhuriyet Savcısı, Tekirdağ T Tipi
Hapishanesi’nin İdaresi ve Adalet Bakanlığı’dır.

TECRİT İŞKENCEDİR TECRİTE SON!
FADİK ADIYAMAN ONURUMUZDUR!
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YÜRÜYÜŞ: HMM Meclisi 
ne zaman kuruldu?
Neslihan Şimşek Kızıl: 
HMM Meclisi 2 sene önce kuruldu.

YÜRÜYÜŞ: Meclis-
ler nasıl çalışıyor?

Neslihan Şimşek
Kızıl: HMM meclisi;
kendisini devrimci, de-
mokrat, aydın olarak ta-
nımlayan ve yaşadığı
düzen ile hem mesleki,

hem de sınıfsal olarak sorunları olan
mühendis mimarların sorunlarına karşı
alternatif çözümler arayıp buldukları bir
meclistir. 

Bu meclis TMMOB’a alternatif olarak
kurulmuş bir yapılanma değildir. Meclis
içindeki mühendis mimarlar da aynı za-
manda birer TMMOB üyesi. Pek çok
farklı mühendislik alanlarından mühendis
mimar, bu meclisin içinde vardır.
TMMOB şu anki mevcut yönetim anla-
yışı ile mühendis mimarların mesleki
veya sınıfsal sorunlarına karşı çözüm
üretecek politik muhtevaya sahip değildir.
Bu sebeple mühendis mimarlar için çö-
züm, mühendis mimar meclislerinde-
dir.

Mühendis mimarların yaşadıkları
işsizlik, güvencesiz ve esnek çalışma,
mobbing, düşük ücretli çalışma, kadın
mühendislere karşı uygulanan ayrım-
cılıklar ve daha da çoğaltabileceğimiz
sorunların tamamının nedeni, yaşadı-
ğımız bu düzendir. 

Çözüm ise mühendis mimar mec-
lislerinde olmak, meclisleri çoğaltmak
ve beraber mücadele etmektir. Mühendis
mimarlar düzenledikleri kampanyalarla
ilk olarak mühendis mimarları bilin-
çlendirerek yalnız olmadıkları ve beraber
olurlarsa sorunların üzerinden de birlikte
gelebileceklerini anlatmış ve bu anlamda
da ciddi bir bilinç yaratmıştır. Ayrıca
mühendis mimar meclisleri, mesleki
bilgi birikimlerini rant için değil halkla
beraber, halkın istek ve ihtiyaçlarını kar-
şılamak için kullanmak isteyen tüm mü-
hendis mimarlara da açıktır. 

Bu anlamda mimar meclisi, enerji

meclisi, bahçe meclisi gibi küçük mec-
lislerle bu düzenin sağlayamayacağı şe-
kilde kendi mesleklerini gerçekten ya-
pabilecekleri bir ortam oluşturması açı-
sından çok değerli ve gereklidir.

YÜRÜYÜŞ: Bundan sonraki
programınız nedir?

Neslihan Şimşek Kızıl: HMM
meclislerinin bundan sonraki hedefleri
Türkiye’deki tüm mühendis mimarları
meclislerde buluşturmak, mesleki ve
sınıfsal mücadeleyi birbirinden ayır-
madan ve birbirinin alternatifi yap-
madan mücadele etmektir.

***
YÜRÜYÜŞ: Meclis çalışmasına ne
zaman katıldınız?

Kenan Emre Üstündağ: Ben mec-
lislere 3 ay kadar önce katıldım. Ne
zaman kurulduğunu tam olarak bilmi-
yorum.

YÜRÜYÜŞ: Meclis toplantılarınız
hangi  sıklıkla yapılıyor?
Kararları nasıl alıyorsunuz?

Kenan Emre Üstündağ: 2 haftalık
periyotla görüşüyoruz. Sorunlar üzerine
neler yapabileceğimizi tartışıyoruz. Ya-
pacağımız işlerin kararlarını ortak alı-
yoruz. Oda seçimleri konusunda karar-
sızdık. Bu konu hakkında ne yapmamız
gerektiğini HMM Meclisi’nde çözdük.
Bir bayan arkadaşımızın işyerinde ya-
şadığı bir sorun HMM Meclisi’nde çö-
zülmüştü.

Daha çok mühendis-mimara ula-
şarak onlara sorunlarının çözümünün
mecliste olduğunu anlatmak ve sorun-
larını çözmek. 

***
YÜRÜYÜŞ: HMM Meclisi’nin  ku-
ruluşunu ne zaman yaptınız?

Cem Dursun: HMM Meclisi 14
Haziran’da gerçekleştirilen piknik-fo-
rum ile oluşturuldu. 

YÜRÜYÜŞ: Meclisin çalışma
tarzını anlatabilir misiniz?

Cem Dursun: HMM Meclisi bugüne
kadar 2 haftada bir toplanarak, mühendis
mimarların sorunlarını ve halk için mü-
hendislik mimarlığı tartışarak somut

pratikler örgütlüyorlar. Bugüne kadar
çözüm için hayata geçirdiği pratiklerden
bir tanesi, pankart asma ile suçlanan
ikisi çevre mühendisi üç arkadaşımızın
aranma kararının kaldırılması için baş-
latılan kampanya için yapılan basın top-
lantısı idi. 

Basın toplantısından hemen sonra
arkadaşlarımızın üzerindeki arama kal-
dırıldığı için kampanya sona erdirilmişti.
Bunun haricinde kitle örgütü vasfını yi-
tirmiş, demokratik mücadeleyi askıya
almış mühendis mimarların en geniş
taban örgütlülüğü olan TMMOB’un
daha etkin mücadele edebilmesi için
TMMOB içinde aktif yer alma, pratik
örgütleme kararı alındı. Bu karar ile bir-
likte TMMOB’a bağlı tüm odaların genel
kurullarına gidilip masa açılıyor ve mü-
hendis mimarların meclislerde örgütlen-
mesi için çağrı yapılıyor. 

Oda yönetimlerine girilebilecek
odalarda ise oda yönetimlerine aday
konuluyor.  Bir de halk için mühendislik
mimarlık pratikleri içerisinde meclis
çalışanları yer alıyor. Bunlardan en
çok bilinenleri Halk Bahçeleri, Rüzgar
Türbini ve Mimar Meclisi tarafından
örgütlenen; Küçük Armutlu Mahallesi
Mimari Fikir Projesi Yarışması idi.

YÜRÜYÜŞ: Bundan sonraki  prog-
ramınız nedir?

Cem Dursun: HMM Meclisi olarak
bundan sonraki programımız; 

-Mühendis mimarlara halk için mü-
hendislik mimarlık projelerimizi tanıtıp,
emperyalist tekeller için değil, halk
için emeğimizi sarf etmemiz gerektiğini
anlatabilmek ve bu sayede alternatif
bir hayatı örgütleyebilme mücadelemizi
büyütebilmek.

-TMMOB içerisindeki komisyonları
çalışır hale getirebilmek ve mühendis
mimarların en geniş taban örgütlülüğü
olan ve faşizme karşı demokrasi müca-
delesini büyütebilme potansiyelini içe-
risinde barındıran TMMOB’u aktif hale
getirebilmek.

-Çalışma hayatlarında sorun yaşayan
mühendis-mimarların bu süreçlerde so-
runlarını çözebilecek adımları atmak.

HHMM Meclisleri, Düzenle Mesleki ve Sınıfsal Olarak
Sorunları Olan Mühendis Mimarların, Sorunlarına Karşı

Çözümler Arayıp Buldukları Bir Meclistir 
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1-) Kooperatif nedir? 
Kooperatif TDK sözlüğünde şu şe-

kilde ifade edilmektedir:  

“1- Ortaklarının gereksinimlerini
uygun şartlarda elde etmelerini sağ-
lamak amacıyla kurulan ortaklık. 

2- Üreticilerin, aracıyı ortadan çı-
kararak ürünlerini daha iyi şartlarda
pazarlamak için kurdukları ortaklık.”

Sözlük anlamında da ortaklık, ön
plana çıkmaktadır. Halkın çeşitli ke-
simleri kendi sorunları temelinde
kooperatiflerde ortaklaşabilirler. Bu
yanıyla kooperatifler, dayanışmanın
büyütüldüğü, dayanışmanın somut-
landığı kurumlardır. 

2-) Kooperatiflerin amacı
nedir? Bunu nasıl
gerçekleştirir? 

Kooperatiflerin amacı; üretimden
tüketime halkın çeşitli kesimleri ara-
sında yardımlaşmayı, dayanışmayı, or-
taklaşmayı ve ortaklar arasında çıkar
birliğini sağlamaktır. Bu birliktelikle,
düzenin çeşitli saldırılarına karşı koy-
mak hedeflenmektedir. 

Örneğin, Halkın Esnaflarının kur-
duğu kooperatif bu amaç içindir. Hal-
kın Esnafları Girişimi, kooperatifle-
şerek, tekellerin kuşatmasını kırmak,
birlik olarak aralarında yardımlaşma
ve dayanışmayı büyütüp, büyük şir-
ketlerin küçük esnafları yutmasının
önüne geçmek istemektedir. 

Yine, kooperatif aracılığıyla halkın
en temel tüketim maddelerine (gıda, gi-
yim-kuşam, ev eşyası vb.) tekellerin be-
lirlediği fiyatların altında bir miktara,
daha ucuza ulaşması sağlanacaktır. 

İşte, tüm bunlar için
esnafların veya halkın
değişik kesimlerinin koo-
peratifler kurarak yan
yana gelmesi, güçlerini
birleştirmesi gerekir. 

3-) Bu düzen
yardımlaşmayı,
dayanışmayı,
niçin ortadan
kaldırıyor?

Halkımızın kültürünün ilerici özel-
liklerinden biridir yardımlaşma ve
dayanışma. Bunun için emperyalizm
ve işbirlikçisi oligarşi, halkın bu kül-
türüne saldırmaktadır. Yozlaştırma
saldırısı bunun içindir. 

Emperyalizm ve oligarşi, “babana
dahi güvenme”, “gemisini kurtaran
kaptandır”, “kendin için yaşa” vb. di-
yerek, kitleleri birbirinden uzaklaş-
tırmaktadır. 

Çünkü böylece kitlelerin bir ara-
ya gelmesinin, paylaşma ve dayanış-
masının önüne geçip, daha rahat yö-
netmiş olacaktır. 

Biz devrimcilerin amacı ise, unut-
turulmaya, yozlaştırmaya çalışılan
halkın dayanışma, paylaşma duygu-
sunu büyütmektir. Kooperatiflerin
kurulmasını da bu nedenle istiyor, ih-
tiyaç duyulan yerlerde oluşturmak
için çaba sarf ediyoruz. 

4-) Bu düzende çeşitli
adlar altında kurulmuş
kooperatiflerle, devrimcile-
rin öncülüğünde kurulan
kooperatiflerin arasındaki
fark nedir?

Ülkemizde 32 esnaf ve sanatkar ör-
gütü vardır. Yine bunlar arasına çeşitli
kooperatifleri de eklenebilir.

Bu vb. kooperatif örgütlenmelerin
temelde amacı halkın paylaşımını, da-
yanışmasını büyütmek değildir. Tam
tersine bunlar, tekellerin doğrudan de-
netiminde olup, amaçları; esnaf, sa-
natkar vb. kesimleri düzen içinde
tutmaktır. Tekeller karşısında bir güç

olmalarını engellemektir. 

Devrimciler öncülüğünde kurulan
kooperatifler ise, esnaf, sanatkar vb.
halk kesimlerinin paylaşımlarını, da-
yanışmasını büyütüp, örgütlenip, hal-
kın bu kesimlerinin düzen karşısında
güç olmalarını sağlamaktır. Tekellere
boyun eğilmesini engellemektir. 

Kısacası, bunlar arasındaki fark dü-
zen ve devrim arasındaki farktır. 

5-) Halkın esnafları neden
kooperatifleşmelidir?

Esnaflar bugün, büyük şirketler ta-
rafından kuşatılmıştır. Malını sata-
mamakta, her yıl sömürü nedeniyle
yüz binlerce esnaf, bankalara kredi
borcunu ödeyemediği için iflas et-
mekte kepenk kapatmaktadır. 

Ülkemizde kayıtlı 2 milyon esnaf
vardır. AKP’nin son 10 yıllık iktida-
rında 1.328.000 esnaf iflas etmiştir. 

Esnafları bu baskıdan, cendereden
kurtaracak olan yine kendileridir. Ör-
gütlenmeli ve güçlerini birleştirmeli-
dir. Bunun bugünkü adı da Halkın Es-
nafları Kooperatifi’dir. 

6-) Çeşitli esnaf koopera-
tifleri örgütlenmeleri
vardır. Bunlar, esnafların
sorunlarına çözüm
bulabilir mi?

Kesinlikle hayır!

Ülkemizde 32 esnaf ve sanatkar ör-
gütü var demiştik. Bunlar kooperatif
tarzında örgütlenmişlerdir. Böylesine
geniş ağları olmasına rağmen bu ör-
gütlenmeler, düzenin devamı için
vardır. Yönetimleri yozlaşmıştır. Es-
naflardan aidatları toplamakta, bur-
juvalardan farksız yaşamaktadırlar. 

Esnafların hiçbir sorununa çare ol-
mamaktadırlar. Vergilendirme siste-
mindeki adaletsizlik, kredi borçları,
faiz yükü vb... esnafların bunlardan
dolayı iflas etmesi vb. nedenler umur-
larında dahi değildir. Onlar ceplerini
doldurmakta, bu örgütlenmeleri düzen
partilerinin arka bahçesi haline getir-
mektedirler. 

Bu tabloda esnafların sorunlarına

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

öğ ren dik le ri mizle güçleneceğiz!
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çare olamayacakları gibi, tam tersi es-
nafların birliğinin, dayanışmasının ve
paylaşmasının da önünde engeldirler. 

7-) Halkın esnaflarının
kuracağı kooperatiflerin
amacı ne olacaktır? 

Her şeyden önce esnaflar arasın-
daki dayanışmayı, paylaşmayı, birli-
ği arttırmaktır. Kurulacak kooperatifle
büyük şirketlerin, küçük esnafları
yutmasının önüne geçilecektir. Diğer
yandan birlik olunarak üretilen, satı-
lan mallarla, büyük şirketlerin fahiş
fiyatlara sattığı mallarına halkın mah-
kum olmasının önüne geçilecektir.
Halk ucuza mal alabilecektir. 

Halkın Esnaflarının kuracağı koo-
peratifle, bankalara kredi borcu ve
vergilerini ödeyememesi nedeniyle es-
nafların kepenk kapatmasının önüne
geçilecektir. 

Örneğin, Halkın Esnaflarının ku-
racağı kooperatif ile, o kooperatife
katılmış olan esnaflardan belli bir mik-
tarda para alınıp, oluşturulan kasada
toplanacaktır. Toplanan para, belirlen-
miş bir süre içinde geri ödenmesi kay-
dıyla, ihtiyacı olan esnafa verilebile-
cektir. Böylece; bankalara kredi borcu
olan, vergisini ödeyemeyen veya çeşitli
nedenlerle paraya sıkışan esnafın ke-
penk kapatmasının, iflas etmesinin
önüne de geçilmiş olacaktır. 

8-) Esnafların
kooperatiflere katılması
önünde ne gibi engeller
vardır? 

Bu düzen herkesi birbirine düş-
manlaştırmakta, güvensizleştirmekte-
dir. Esnaflar da bu tablonun içindedir. 

Sınıfsal olarak küçük burjuvazi saf-
larında olan ve kendi emek gücüyle,
sahip olduğu üretim aracı ile üretim
veya satış-pazarlama yapan, kendi
emek gücü ile üretim sürecine katılan,
işçi de çalıştırabilen esnaflar, öncelikle
kendi ekonomilerini düşünürler. 

Fakat düzenin sömürü çarkları,
tek tek esnafları yutmaya, onları işçi-
ler, işsizler arasına atmaya çalışırlar. 

Kendilerini kurtarmaya çalışan
esnafları daha da yakınlaştırırlar. 

Bu yanıyla esnaflar da kimi du-
rumlarda birbirine güvenmemektedir.
Bu güvensizlik birbirlerine yakın-
laşmalarını, birlik içinde olmalarını,
dayanışmalarını engellemektedir. Hal-
kın Esnaflarının kuracağı kooperatif
ise, tamamen esnaflarının birliğinin,
paylaşma ve dayanışmasının üzerine
kurulmaktadır. 

Bu nedenle öncelikle görevimiz,
esnafların kendi aralarındaki çıkar bir-
liğini sağlamaktır. Güvensizliği or-
tadan kaldırmalıyız. Kooperatif bun-
lar sonucunda ortaya çıkacaktır. Ve
kooperatif örgütlenmesi, esnafların tek
başına kurtuluşunun olmayacağını
gösteren, sorunlarını birlik içinde
çözmenin aracı olacaktır. 

9-) Halkın esnafları
kooperatiflerini yaymak
geliştirmek için neler
yapılmalıdır? 

Öncelikle, örgütlü olduğumuz ma-
hallelerde tek tek esnafları dolaşıp
kooperatif fikrini, kooperatifin amacını
onlarla konuşmalıyız. Sonuçta esnaf-
lar da birliğe, dayanışmaya, paylaş-
maya açtırlar. Bu düzen onları her gün
yutmaktadır. Sadece ne yapacaklarını,
nereden başlayacaklarını bilememek-
tedirler. 

Kooperatifler bu yanıyla alterna-
tiftirler. 

Bugün kurulu olan; “Halkın Es-
nafları Kooperatifi Girişimi” vardır.
Bu girişimin amaçlarının neler oldu-
ğunu, kooperatifin önemini detaylı an-
latmalıyız. Bu kooperatifle esnafların
birlik olacağını, tekellerin insafına
mahkum olmadan, kendi ayakları
üzerinde duracağını anlatmalıyız. 

Kooperatif örgütlenmesi, tek tek
biriken damlaların göle, denize dö-
nüşmesi gibidir. 

Örneğin, yüzlerce küçük esnaf
güçlerini birleştirdiğinde gıda mad-
delerini yerinden, ilk elden yüksek
miktarlarda ve tekellerin, aracı-ko-
misyoncuların cebine gidenleri aradan
çıkardığında çok ucuza elde edebilir.

Ve halka satışa sunabilir. 

Hem halkın daha ucuza peynir, zey-
tin, sebze, meyve ve diğer gıda mad-
delerine sahip olmalarını sağlar, hem
de esnafların tekellerin kölesi olması-
nın önüne geçer. İşte, bu işleyişi ve
amaçlarını halka iyi anlatarak koope-
ratife katılmalarını sağlayabiliriz. 

10-) Esnafların
mücadelemizdeki yeri ve
önemi nedir?

Esnaflar, yıllardır devrimcilerin ya-
nında yer almış, işyerlerini-kapısını
devrimcilere açmış, türlü saldırılara
uğramış, işkence görmüş, hatta hapis
bile yatmışlardır. Tüm bunları yaşa-
salar da, devrimcilerden kopmamış-
lardır. Esnaflar bu yanıyla devrimin
temel gücünü oluşturan unsurlardan
biridir. Örgütlenmesi, devrim için
olmazsa olmazdır. 

Bu nedenle esnafları, kooperatif-
ler temelinde örgütlemek görevlerimiz
arasındadır.

Esnaflar bugün, büyük

şirketler tarafından

kuşatılmıştır. Malını

satamamakta, her yıl

sömürü nedeniyle yüz

binlerce esnaf, bankalara

kredi borcunu ödeyemediği

için iflas etmekte kepenk

kapatmaktadır. 

Ülkemizde kayıtlı 2 milyon

esnaf vardır. AKP’nin son 10

yıllık iktidarında 1.328.000

esnaf iflas etmiştir. 

Esnafları bu baskıdan,

cendereden kurtaracak olan

yine kendileridir.

Örgütlenmeli ve güçlerini

birleştirmelidir. Bunun

bugünkü adı da Halkın

Esnafları Kooperatifi’dir.
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Hangi konuda olursa olsun, karşı
karşıya kalınan bir soruna doğru çö-
züm yolları bulabilmek ve çözümde
başarılı olabilmek için sorunun içine
dalmak ve nedenlerini doğru tespit
etmek gerekir. Çözümler sorunların
içindedir çünkü. 

Kapitalist sistem; açlık, yoksulluk
ve işsizlik üretir. Halkın içinde bu-
lunduğu yoksullukla boğuşması sü-
rekli yaşanan bir durumdur. Geniş
halk kitleleri, ne yaparlarsa yapsınlar,
yoksulluktan kurtulamazlar. Bu ne-
denledir ki, daha iyi bir yaşam, geniş
halk kitlelerinin hiç bitmeyen özlemi
durumundadır. 

Elbette yoksulluğun, işsizliğin çö-
zümü ve daha iyi bir yaşam, müca-
deleyle ve sömürü düzeninin yıkıl-
masıyla mümkündür. İşte bu noktada
halkın bu gerçeğe ulaşması ve mü-
cadeleye yönelmemesi için sömürü-
cüler halka sahte, suni “kurtuluş”,
“bireysel çözümler” sunarlar. Kumar,
şans oyunları vb. ile halka, kısa
yoldan köşe dönme kültürünü empoze
ederler. Bununla da nedeni olduğu
açlığı, yoksulluğu, işsizliği ve bunlara
karşı duyulan öfkeyi tehlike olmaktan
çıkarmayı hedeflerler. 

Örneğin her sene yeni yıl yakla-
şırken milli piyango üzerinden her-
kesin zengin olabileceği yalanı ile
kitleleri uyuturlar. 

Tüm “şans oyunları” öz itibariyle
kumardır. Ve bu kumar bizzat devlet
tarafından oynatılmaktadır. Öyle ki
devletin şans oyunlarını organize
eden, denetleyen bir kurumu bile
vardır. Bu durumda adına ‘şans oyun-
ları’ denilen bu mekanizmayı, resmi
kumar olarak isimlendirmek yanlış
olmayacaktır. 

Bu tür oyunlar o kadar ilgi gör-
mektedir ki, devlet piyasaya her gün
yeni bir oyun çıkartmaktadır. Spor
Toto ve Milli Piyango ile başlayan
bu furya, bugün; sayısal loto, şans
topu, on numara, kazı kazan, iddia,

at yarışı ve benzeri birçok biçimde
çoğalarak, yaygınlaşarak sürdürül-
mektedir. 

Örneğin yeni yılda “büyük ikra-
miye” diye 55 milyon lira belirlen-
mişti. Bu para sınırlı sayıdaki kişilere
paylaştırılır… Bunun yanında mil-
yonlarca kişi bilet alır ve umutlarını
buna bağlar. 

Oysa milyonlarca insan açlık,
yoksulluk içinde yaşamaktadır. Mil-
yonlarca insan, içinde bulunduğu ko-
şullardan kurtulmak için çaresizlik
ve bilinçsizlikle bu oyunlara yönel-
mektedir. 

Tabi burada düzenin kitleleri bu
türden oyunlara yönlendirmesini de
unutmamak gerekiyor. Bencilliği, bi-
reyciliği sürekli körüklerler, ki bunu
bilinçli ve iradi olarak yaparlar. 

Burjuva basında her yıl Milli Pi-
yango’nun yılbaşı çekilişinde olduğu
gibi, son yılbaşı çekilişinde de 55
milyon lira ile neler yapılacağı ya-
zıldı.;

“55 milyon lira ile, 1 aylık faiz
geliri 471 bin 342 TL, 31 adet Ferrari,
ederi 2 milyon liradan toplam 27
adet villa, ederi 1 milyon liradan
toplam 55 adet lüks daire, 81 bin
723 adet cumhuriyet altını, tanesi 1
milyon 700 bin liradan 32 adet taksi
plakası” (Basından)

Her yıl değişmeyen, halka sahte
umutlar dağıtan haberlerdir bunlar. 

Tüm bunlar halkın gözünü boya-
mak, düşünmesini, düzenin adalet-
sizliklerini sorup sorgulamasının önü-
ne geçen yalan ve pembe hayaller
yayan gerçeklerdir. 

Her şeyden önce resmi kumar oyun-
ları ile kapitalizmin yarattığı umutsuzluk
ortamı içinde kitlelere “umut” satılır.
Esasında halkın bu düzenden kurtuluş
umutları törpülenir. Şans oyunları in-
sanca yaşam özlemini bireyselleştirir
ve hep hayal olarak kalmasını sağlar;
kitleler köşeyi dönme peşinde koşan
kalabalıklar haline getirilir. 

Emeğimizi, alınterimizi çalan,
bizleri bir lokma ekmek için ilikle-
rimize kadar sömüren, bizleri iş ci-
nayetlerinde beşer, onar, yüzer öldüren
bu gözü dönmüş aşağılık sömürü
düzenidir. Bu düzen, sorumlusu ol-
duğu bu tabloyu görünmez kılmak
için de, sahip oldukları tüm araçlarla
kitlelerin kafalarını bulandırırlar. On-
ları boş hayallerin peşinde sürüklerler.
Milli piyango da bunların içindedir. 

Halkımız! 
Canımızı alan, kanımızı içen,

emeğimizi alınterimizi çalan, bizleri
sahte düşlere, umutlara sürükleyen-
lerin bu oyununa kanmayalım. Mil-
yonlarca yoksulun ortak sorunu olan
açlığa, yoksulluğa, işsizliğe… kısacası
bu sömürü düzenine karşı örgütlenip
mücadele etmedikçe; daha çok ha-
yallerin peşinden koşarız ve hiçbiri
de gerçek olmaz.

İşte tüm bu nedenlerden dolayıdır
ki, hayallerin değil, gerçeğin peşinden
gidelim! 

Mahallelerimizde yasal ya da
yasadışı olarak açılan kumarha-
nelere izin vermeyelim. 

Kumar oynamak, halkın cebinden
çalmaktır. İnsanların çoluğunun ço-
ğunun rızkıdır.  Şans oyunları ya da
kahvehanelere konulan kumar ma-
kinaları farketmez… Hepsi de halkın
umutlarını çalmaktır. Çocuklarımızın
rızkını çalmaktır. 

Buna izin vermeyeceğiz. Örgütlü
olduğumuz mahallelerde, insanları-
mızın umutlarının şans oyunlarına
bağlanmasına izin vermeyeceğiz.
Halkımızın duygularının sömürül-
mesine izin vermeyeceğiz. 

Gerçek olan halkın dayanışması
ile sorunların çözümüdür. 

Bunun için Halk Meclislerinde
örgütlenelim mücadeleyi büyütelim.
Kurtuluş şans oyunlarında değil, kur-
tuluş Halk Meclisleri’nde örgütlen-
mektedir. 

Tüm “Şans Oyunları” Öz İtibariyle Kumardır.
Ve Bu Kumar Bizzat Devlet Tarafından

Oynatılmaktadır!

DDüzenin Sahte “Umudu”:
“ŞANS” OYUNLARI

Yürüyüş
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“Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun
Yeşil Artvin Derneği ile Cerattepe'de
yapılması planlanan maden ocağı
için Çankaya Köşkü'nde bir görüşme
gerçekleştirildi. Sonrasında Başba-
kan, Belediye Başkanı ve valiliğin
yaptığı açıklamalarda, "Maden Şir-
ketinin Artvin Cerattepe'deki çalış-
malarını hukuki süreç bitene kadar
durdu" denildi.” (23 Şubat 2016,
Basından)

Yapılan bu açıklamadan sonra
Cerattepe için yapılan eylemlikler
bitirildi. Sadece hükümetin izin ver-
diği şekilde etkinlikler yapılmaya
başlandı. 

Hemen akabinde; “Artvin Valiliği,
Cerattepe'ye çıkıp denetleme yapacağı
belirtilen Yeşil�Artvin�Derneği üye-
lerinin de olduğu 10 kişilik heyetin
bölgeye gitmesine izni verdi. Bölgeye
halkın yaklaşmasına hiçbir şekilde
izin verilmediği gibi jandarma bölgeyi
tamamen halka kapattı” haberi ba-
sında yer aldı. 

Halbuki hükümetle yapılan bu
görüşmeden önce 23 Haziran’dan
beri maden ocağının kapatılması için
tutulan nöbetlerden sonra, 15 Şubat’ta
iş makinelerinin polis ve jandarma
eşliğinde yola çıkmasıyla halk dire-
nişe başlamıştı. Artvin halkı geleceği
ve onuru için direnmeye başlayarak
AKP hükümetinin krizini büyütmeye
başlamıştı. Direniş 9 gün boyunca
sürdü. Nöbetle başlayan direniş, polis
ve jandarmanın coplu, gazlı saldırı-

larına direnmekle, oturma eylemiyle,
yürüyüşlerle, açlık greviyle büyü-
yordu. 

Yapılan eylemliklerinin gücü her
direnişte olduğu gibi AKP’yi korkuttu.
Kürdistan’dan, Gazi’den, Armut-
lu’dan ve Anadolu’nun direnilen her
yerinden korkan AKP, Cerattepe’den
de korktu. AKP’nin imdadına refor-
mizm yetişti. Direnişin bitmesine
neden oldu. 

AKP’liler teslimiyetten o kadar
memnundu ki; alanlarda ve basınında
reformistleri övdüler. “Makul gö-
rüşmeler yaptık. Gezi’deki gibi yap-
madılar” dediler. 

Reformizm de verilen sözün bir
anlamı olmadığını bilir. Fakat halka
güvenmedikleri için, mücadeleyi bü-
yütmek yerine teslimiyet onlara daha
kolay gelir. Reformizmin görevi, dü-
zenin sıkıştığı yerde halkın direnişini
öyle böyle düzen içine çekip halkı
bölerek iktidarı güçlendirmektir. Çün-
kü onlar halka ve kendi güçlerine
güvenmezler. Bedel ödemek onların
kitabında yoktur. 

Korkuları aslında düzenin bozul-
masıdır. Yaptıkları bir çalışmayla halk
direnişe geçerse, direnişi büyütmek
ve halkın kazanım elde etmesini sağ-
lamak diye hedefleri yoktur. “Yaşa-
nılanlar bize yeter” diyerek teslimiyeti
kabul ederler. Siyasal iktidarlar bu
nedenle onları hep elinin altında tutar.
Yeri geldiğinde alana sürer.

AKP’nin “mahkeme sürecini bek-

leyeceğiz” sözünün hiçbir anlamı
yoktur. Onlar hiçbir sözünü tutmazlar.
İşlerine gelmeyen mahkeme karar-
larını “ne zaman dinlediler ki” şimdi
dinlesinler. Mahkemeleri tanımadık-
larını açıkça her gün dile getirmekten
çekinmiyorlar. Krizleri o kadar büyük
ki; hukuk yalanına bile artık sığın-
mıyorlar. 

Ayrıca Cerattepe’deki madenin
durdurulması için verilmiş bir mah-
keme kararı var. Hukuken zaten mah-
keme sürecini beklemek zorundalar.
“Mahkeme kararını bekleyeceğiz”
demek doğal olan. Doğal olmayan
“mahkeme kararına uyacağım” de-
mek. Kendi yaptıkları kanunlara göre
bile mahkeme kararına uymak zo-
rundalar ve cezası var. AKP mahkeme
kararlarına, işlerine gelmeyince, daha
önce birçok kez uymadı. Yapmaları
gereken, zorunlu olan mahkeme ka-
rarına uymalarını bile onlara söyleten
direniştir. Yoksa onların kendi hu-
kuklarına ve mahkeme kararına uy-
madıklarına binlerce örnek vardır. 

Başbakanın “mahkeme kararlarını
bekleyeceğiz” demesinin ardından
yapılacak “sen zaten mahkeme ka-
rarlarına uymak zorundasın, uyma-
yacağım diyemezsin, Mehmet Cen-
giz’i koruyacağına mahkeme karar-
larını uymasını sağla, direnişle madeni
kesinlikle açtırmayacağız” demektir.
Sonrasında da ilk günden itibaren
yapılan direnişi büyütmektir. 

Ama reformistler “bunu yapamaz

REFORMİZM DİRENEMEZ! 
HALKIN DİRENİŞİNİ TESLİM EDER!

DÜZENE KOLTUK DEĞNEKLİĞİ YAPAR!  

Kürdistan’dan, Gazi’den, Armutlu’dan ve Anadolu’nun 
Direnilen Her Yerinden Korkan AKP, Cerattepe’den de Korktu

AKP’nin İmdadına Reformizm Yetişti, Direnişin Btmesine Neden Oldu
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ve yapmaz” Bu tercihleri de bilinç-
lidir. AKP’nin halkı kandırmak için
söylediğinin yalan olduğu ilk günden
itibaren hemen ortaya çıktı. Yalan-
larının ortaya çıkması 24 saat bile
sürmedi.

“Başbakan Davutoğlu’nun kabul
ederek görüştüğü Yeşil Artvin Der-
neği, Artvin’in AKP ve CHP’li Mil-
letvekilleri, AKP, CHP ve MHP İl
Başkanları ile sivil toplum örgütle-
rinin temsilcilerinin bulunduğu heyete
verdiği ‘çalışmaların durdurulacağı’
sözü sırasında, Artvin Valiliği madenci
şirkete alelacele ‘yer teslimi’ yaptığı
ortaya çıktı.

Çarşamba günü saat 11.00’da
Çankaya’da görüşmenin yapıldığı
sıralarda Cerattepe'ye çıkan Artvin
Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri,
maden şirketine tahsis edilen 77 bin
metrekare alanın yer teslimini yaptı.

Cerattepe bölgesine geçen hafta
jandarma ve polis eşliğinde çıkarılan
Cengiz Holding'e ait Eti Bakır A.Ş.
çalışanları, iş makineleri eşliğinde
şantiye kurmak için çalışma başlatırken;
Artvin Orman Müdürlüğü’nün şirkete
‘yer tahsis izni’ vermediği ortaya çıktı.”
(26 Şubat 2016, Basından)

Halka bu kadar düşman olan ve
yalancı AKP, madeni her halükarda
yapacağını, yaptığı bu hukuksuzlukla
da ispatlamış oldu.

“ Artvin’in Cerattepe mevkisinde
maden kurmak isteyen Cengiz Hol-
ding’e verilen ilk ÇED raporunu
iptal eden 3 hâkim başka kentlere

gönderilmiş. Mahkeme Başkanı�Altar
Gökçimen Samsun İdare Mahkemesi
üyeliğine atandı. Rize İdare Mahke-
mesi üyesi�Ersin Öğütalan�da, Konya
Vergi Mahkemesi’ne üye olarak gön-
derildi.” (27.02.2016, Basından)

“Mahkemenin vermiş olduğu
karara uyacağım” demek zorunda
kalan AKP işini şansa bırakmamak
için hemen kararda imzası bulunan
hakimlerin görev yerlerini değiştirdi.
Kendi istediği kararları verecek ha-
kimleri atadı. 

AKP her halükarda maden faali-
yetini ne olursa olsun yapmaya niyetli.
Kendi hukukunu bile tanımayan
AKP’nin bunu yapmasının bir nedeni
var.

Artvin’de Cerrattepe’den başka
325 maden projesi var. Vatanımızın
toprakları 2006-2008 yılında satı-
larak, 2 yılda 40 binden fazla ma-
den ruhsatı verilip ve 4 bin maden
sahası satıldı. Madenlerin yüzde
19’u emperyalistlere doğrudan sa-
tıldı. Diğerleri de emperyalistlerin
işbirlikçilerine satıldı.

“Dönemin Enerji ve Tabii Kay-
naklar Bakanı Taner Yıldız, 2013’te
bir soru önergesine cevaben açıkla-
mıştı:� 2002-2013 arasında arama
ve işletme ruhsatı verilen maden ve
mermer ocağı işletmelerinin sayısı
389�bin 741!�Aynı süreçte ruhsatlar-
dan 29 bin 385’i terk edildi.� Yani
2013 yılında 360 bin 356 ruhsat ge-
çerliydi. Aradan geçen üç yılda kaç
tane yeni ruhsat verildi, bilinmiyor.”

(Basından)
Bununla da yetinmeyen AKP

2016 yılında yeni maden kanununu
çıkardı. Çıkarılan yasa tekelleşmeyi
güçlendirip, emperyalist sermayenin
karını daha da büyütecek.

AKP’nin somut olarak gerçekliği
ortadayken, başlayan bir direnişi bi-
tirmek düzene koltuk değneği ol-
maktır. Sonuçta teslimiyet Ceratte-
pe’yi de kurtarmaz, başka yeri de. 

Tüm yaşanılanlar gerek halk düş-
manı AKP’yi, gerekse reformist dü-
şünceyi tüm gerçekliğiyle ortaya
koymaktadır. Reformistler taleplerinin
arkasında bile duramaz. Faşizmin
olduğu bir yerde bir hakkı kazanmak
bedel ister. Halka ve kendine güven
ister. O nedenle reformizm düzene
koltuk değneği olmaktan başka bir
işlevi yerine getiremez. Halka hiçbir
kazanım sağlayamazlar. Düzen bile
ancak onların taleplerini devrimci
mücadele ve halkın direnişi oldu-
ğunda ciddiye alır. Onlardan düzenin
krizini büyütmesi beklenmediği gibi,
taleplerin kazanımla sonuçlandırılması
da beklenemez.

Reformizmin asıl korkusu halktır.
Reformizmin görevi geniş halk kit-
lelerinin mücadelesini düzen içine
çekmektir. Devrimcilerin görevi de
düzenin krizini büyütüp, halkın ikti-
darını kurmaktır. Reformizm büyük
kitlelerin arkalarından gelmesini sağ-
lasa bile, sonunda düzenin çıkarını
düşünür. Reformizm direnemez, uz-
laşır, sonunda hep teslim olur.  

Emperyalizmin Kar Güden Enerji Politikasına Karşı
Sosyalist Alternatiflerle Halkın Yanındayız!

Halkın Mühendis Mimarları Enerji Komitesi, rüzgâr türbini çalışmalarından
elde ettiği başarılı sonuçları kutlamak için 20 Şubat'ta Armutlu’daki Halk için
Mühendislik Mimarlık bürosunda bir program düzenledi. Program, ilk olarak
Enerji Komitesi’nin rüzgâr türbini çalışmalarını anlattığı konuşmalarla başladı.
Komitenin üzerinde çalıştığı türbinin emperyalizmin enerji politikalarına karşı
sosyalist bir alternatif olduğu, bu nedenle her aşamasını en ince ayrıntısına kadar
öğrenip her şeyin en iyisini yapmaya çalışıldığı vurgulandı. Açık alan testlerinde
türbinin ortalama hızlarda hedeflenen miktarın çok üzerinde güç ürettiği ve 1-2
m/sn’lik rüzgâr hızlarında bile döndüğü, piyasada on binlerce liraya satılan birçok
ev tipi rüzgâr türbininin çok üstünde bir performans olduğu anlatıldı. Türbin üze-
rindeki çalışmaların devam edeceği ve bir eve takılıp tekrar testlerin yapılacağı,
ardından da bir basın toplantısıyla türbin zaferinin daha geniş kitlelere yayılacağı
anlatıldı. Enerji Komitesi’nin sunumlarının ardından kutlama yemeğine geçildi.
Yemeğin ardından ise şarkılar, türküler söylendi. Programa 30 kişi katıldı.

Oyalamalara Kanmadan,
Direniş Zafere Kadar Devam

Etmelidir!
Çayan Halk Cephesi, Artvin

Cerattepe direnişi ile yaptığı açık-
lamada “Artvin halkının
Cerattepe’de, Cengiz Holding’in
çıkarmak istediği madene karşı
günlerdir sürdürdüğü fiili direniş
sonucunda hukuki süreç tamamla-
nana kadar herhangi bir madencilik
faaliyeti olmayacağına,
Cerattepe’den altın çıkarılmayaca-
ğına dair açıklamalar yapıldı. Bu
kararın bir oyalamadan ibaret
olup olmayacağını, direnişin
devamı belirleyecektir” dedi.
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2. BÖLÜM
Sınıflı toplumlara geçildiği günden bugüne, çocuklar

dünyada en çok acıları, özlemleri çekenler olmuştur.
Bunun yanında en dayanıklı, en korkusuz yine onlardır.
Çünkü daha doğar doğmaz, acıyı kaderi olarak gösteri-
yorlar çocuklara. Korkuyu çocuk olduğundan kaynaklı
çok anlayamıyor. Bilirsiniz, annelerimiz “oğlum ocağa
elini sürme yanarsın” der. Çünkü bilmez ocağa dokun-
duğunda yanacağını. Ona biraz güleryüz gösterdiğinde,
öptüğünde, kokladığında o acısına dayanmasını bilir.

Bir çocuk için hayat, sevgidir, değer vermektir. Se-
vilmek en çok sevindiğidir. Çocuklar hep sevilmek,
hep değer görmek ister. O zaman katlanırlar birçok zor-
luğa. Oysa onların bu küçük bedenleri neden katlansın
bu kadar acıya, onların kaderi değil böyle bir yaşam. 

Devrimciler kadar çocukları çok seven hiç kimse
olamaz. Yüzünü görmediği çocuklar için ölmesini bi-
lenlerdir devrimciler.  Berkin Elvan için Şafak abisi,
Bahtiyar abisi, Elif ablası canını vermiştir. Çocuklarımızın
tırnağına verilen acı, bizim kalbimizi, beynimizi dağlar.
Bu yüzden çocuklarımıza sahip çıkacağız, bırakmayacağız
bu kirli katil düzene.

Çocuklarımızı Televizyon Başından,
Bilgisayar Oyunlarından Koparmalıyız!

Düzen de çok iyi biliyor “ağaç yaşken eğilir” sözünün
anlamını. O yüzden daha küçük yaşta biçimlendiriyor ço-
cukların beyinlerini. Kısa yoldan para kazanmayı, ailesini,
mahallesini, kendisini düşünmemesini istiyor. Ben senin
için düşünüyorum diyor, sen okula git a-b-c yi öğren,
benim düzenim için çalışacak kadar öğren yeter diyor.
Bir de düşünme, kullanma o beynini diye öğütlüyor.
Yorma sen o küçük beynini diyor. Ama bunu derken hiç
bir sorununu da çözmüyor. Sen zaten yoksul çocucuğusun
ne anlarsın yaratıcılıktan, soru sormaktan, sorgulamaktan,
sanattan, oyundan, resimden, müzikten... Bunun propa-
gandasını yapıyor aslında. Bunun somut göstergesidir in-
ternet oyunları.

Resim Çocuğun Yaratıcılığını Geliştirir!
Sorun Çözmeyi Öğretir!

Sanat bir insanın kendini ifade etme aracıdır.  Bu ço-
cuklar için de geçerlidir. Çocuklar enerjiktir; yerinde du-
ramaz, öğrenmek isterler. Ayrıca çocuklar öğrenmeye
çok açıktır. Bu yüzden onlara bir şeyi öğretmek çok daha
kolaydır. Temizdir beyinleri, almaya açıktır.

Çocukların ilk tanıştıkları sanatlardan biri resim sa-

natıdır denebilir. Çocuklar ellerine ilk geçen kalem ya
da benzeri aletlerle hiç düşünmeden ilk karalamalarını
yaparlar. Ve bu karalama; zaman geçtikçe değişir, gelişir,
özgünleşir ve büyükleri imrendirecek düzeye yükselir.
Çocuklar için bu bir oyun gibidir ve o yaptıklarını do-
ğallığında yaparlar, güzelliklerini fark etmezler dahi.
Çünkü çocuklarda ego duygusu da yoktur. O gördüğünü
çizer, somuttur. Gördüm, yaptım diye bakar; vay ben
neymişim diye düşünmez. 

Çocuklar bu eğlenceli oyunu yani resim yapmayı,
hiç kimsenin yönlendirmesi olmadan, kendi kendilerine
severek ve isteyerek yaparlar. Ayrıca, kolay kolay yıl-
mazlar, zorluklar karşısında pes etmezler. 

İnatçıdır çocuklar. Karalamaya ya da resim yapmaya
başladığında bu işten vazgeçen, “YAPAMIYORUM”
diyen çocuk görülmemiştir.  Çocuklar yapamam demez,
o hayata da öyle bakar. Beceriksiz olduğunu düşünmez
hiçbir çocuk aslında. Onda bu hissi yaratan düzendir.
Ama ona rağmen çocuk yapabilirim der. Özellikle resim
sanatında böyledir. Çocuklar yapar.

Çocuk resimlerinin sanat mı, değil mi tartışması yapılır
bazen. Çünkü çocuk resminin büyüklerin resimlerinde ol-
mayan kendine has bazı özellikleri olduğu bilinir. Çocuğun
yaptığı resimler somuttur. Çünkü çocuk somut düşünür.
Düşle gerçeği birbirinden güç ayırır.  Ama gördüğünün,
düşündüğünün resmini yaparsa bunu yaptığı birkaç çizgiyle
dahi dile getirebilir.  Aslında bir nevi çocuk, gözleriyle dü-
şünür resim yaparken. Somut gördüğünü yapar.

Çocukların hayal dünyaları çok geniştir. Çocukların
hayal dünyalarında hep güzellikler vardır. Kötü adamlar
da vardır mutlaka, çünkü sürekli hayatta o kötü adamları
görüyor. Onların hayal dünyalarında o kötü adamlar
hep yenilir ve onları da kendisi yener. Adalet vardır;
iyiler kazanır, güzeller kazanır hayallerinde. Güzel
şeyler giyinir, güzel yemekler yer o hayallerinde. Aslında
çocuk hayallerinde yaşamda yapamadıklarını ister.  Ama
çocuk bilir, ayırt edebilir iyi ile kötüyü. Bu yüzden de
bu hayalleri ister. Bu hayalleri annesinden duyar, baba-
sından, ablasından duyar. Şöyle bir yaşamım olsaydı
cümlelerini. “Allah bu adamların belasını versin” cüm-
lesini de duyar. İşte bunlar kafasında şekillenir iyi ve
kötü şeklinde. Yaratıcılık ve hayal gücü çocuklara
sorunlar nasıl çözülür yöntemini de gösterir.

Resim ile çocuklarımıza o hayallerinin gerçekleşmesini
gösterebiliriz. O yaşadıklarını resimlere taşımasını sağ-
layabiliriz. Ona neler yaratabildiğini gösteririz. Resim
sanatıyla ona güzel bir dünyayı kurabileceğini göstere-

Güzel Günleri Çocuklarımızla Birlikte Kuracağız
“BUGÜNÜN” MİNİK ELLERİ ÇOCUKLAR, 

“GELECEĞİN” KURUCULARIDIR
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biliriz.  Resim yapmayla  çocuklar kendilerini iyi bir
şekilde ifade etmeyi öğrenirler. Böylece resim yapmak,
çocukların olayları tüm yönleriyle ele almasını sağlayarak
sorunları çözme yeteneklerini geliştiriyor. Çocuklar
sorun çözmeyi de öğreniyor resim sanatıyla.

Nasıl bir Armutlu Mahallesi istersiniz örneğin?
Nasıl bir köy istersin? Nasıl bir doktor istersin? Bunlar
sadece birer örnek. Çocuklarımızın hayal dünyasına,
yaratıcıklıklarına sahip çıkalım. Onların yaratıcılıkları
vardır, bizim sadece ona öncü olmamız yeterlidir.
Çocuk yorum yapmayı öğreniyor bu şekilde. Aklıyla
canlandırma becerilerini de geliştiriyor bu onların. Yani
mahallesini çizmek yorumlamak ona hayatın farklı nok-
talarında da böyle bakmasını sağlıyor. Nasıl bir mahalle
olmalı örneğin? Yaşı ilerledikçe düzeni neden eleştirmesi,
neden yıkması gerektiğini de anlayabilir.

Resim dersinde yorumlama konusu işlendikçe, öğ-
rencilerden belli sanat eserlerine bakmaları ve onu yo-
rumlayarak anladıkları düşünceyi çizmeleri isteniyor.
Bu onların akılda canlandırma becerilerini geliştiriyor.
Ayrıca bu tekniği başka konularda, hayatın farklı nok-
talarında kullanabiliyorlar.

Çocuklar bizim geleceğimizdir, sözünün altını sadece
devrimciler doldurur. Çünkü onların geleceği için biz sa-
vaşıyor, mücadele ediyoruz. Ama bu mücadelenin içine
onları da katabilmeliyiz. Onların da düşmanı nasıl gördüğünü,
devrimi nasıl gördüğünü o temiz, minik kalplerindekileri

müzikle, resimle dile getirmesini sağlayabiliriz. Erken bü-
yüyor çocuklarımız, panzerler, gaz bombaları arasında.
İşte onları neden bize karşı kullandıklarını anlatmalıyız,
sanat da bu anlatımın çok önemli bir parçasıdır.

Değiştireceğimiz dünyanın değişiminde çocuklarımız
da olmalıdır! Onlar için değil midir zaten bütün müca-
delemiz, umutlarımız! 

Nasıl Bir Dünya Kuracağız
Bunun Hayalini Kurun Çocuklar!

Sizin içindir bütün mücadelemiz! Sizlere, size benzer
bir dünya kurma isteğimiz içindir! Sizin gibi temiz,
sizin gibi sevmesini bilen, sizin gibi su gibi, sizin gibi
güçlü bir dünya kurmak istiyoruz. Size hayallerinize
benzeyen, sizin gibi su gibi temiz ama hayallerinizdeki
gibi dimdik yıkılmaz bir ülke kurmak istiyoruz! 

İşte bu hayallerimizin sahibi sizsiniz! Nasıl bir mahalle
istiyorsunuz? Nasıl bir öğretmen, nasıl bir doktor istersiniz?
Mahallenin otobüsü nasıl olsun istersin mesela? Bu iste-
diklerini kuracağımız o dünyada var olacak! Ama sen
bir çiz nasıl istersin? Biz de bir görelim senin o güzel
gözlerinden, o ince ellerinden. Şafak abileriniz sizi çok
sevdi, neden sizi bu kadar çok sevdiler? 

Kurun işte bunun hayalini ve çizin! Büyük abileri-
nizden ablalarınızdan çok daha güzel çizeceğinizden
eminiz! Kolay gelsin küçük arkadaşlarımız! Bu resim-
lerimizi bir de caddelerimizde sergileyelim!

Çok güçlü direniş gelenekleri vardır
ülkemizde. Direniş damarları çok güçlü,
çok köklüdür. Bedrettinler’den Mahir-
ler’e, destansı bir tarihe sahibiz. Ne
var ki, bu direnişleri ve bu destansı
tarihi anlatan, resmeden sanat eserleri
o kadar güçlü değil. Sinemada da öyle. 

Ülkemiz, muhalif ve gerçekçi si-
nemacılık bakımından hayli cılız ör-
nekler yaratmıştır. Yılmaz Güney’den
sonra diyebiliriz ki bunun tek istisnası
F Tipi Film olmuştur. Bunların dışında
ülkemiz tarihinden çeşitli çarpıcı ko-
nulara değinen, halk gerçekliğimizi
güçlü anlatan örnekler de vardır. Ama
söz konusu devrimcileri anlatmak, on-
ların mücadelesini anlatmak olduğunda,
hep olumsuz örnekler çıkıyor karşımıza.

Devrimciler kaba saba, halktan kopuk
karikatürize tipler olarak; umutsuz, ka-
ramsar, yılgın tiplemeler olarak res-
medildi hep. 

Yönetmenler kendi yılgınlıklarını,
kendi inançsızlıklarını, halktan kopuk-
luklarını, filmlerindeki devrimcilere
mal etmek istediler. 

Geçtiğimiz haftalarda vizyona giren
İftarlık Gazoz filmi ise, bir istisna
olarak ayrılıyor bu filmlerden. Yüksel
Aksu’nun yazıp yönettiği, baş rollerini
Cem Yılmaz ve Berat Efe Parlar’ın
paylaştığı İftarlık Gazoz, çeşitli eksikler
ve eleştirilecek yanlar taşıyor olmakla
birlikte, birçok olumlu özelliğe sahip.
Bu yanıyla bundan önceki birçok ör-
nekten ayrışarak, son dönemlerde çe-

kilmiş en başarılı yerli film olarak ön
plana çıkıyor. Film 70’li yıllarda, bir
Ege kasabasında geçiyor. 

FİLMİN KISA ÖZETİ:
Oldukça başarılı ve çalışkan bir

ilkokul öğrencisi olan Adem (Berat
Efe Parlar), ilkokulu bitirdiği yaz tati-
linde gazozcu Cibar Kemal’in yanında
çalışmaya başlar. Adem, köydeki tütün
tarlalarının sahibi olan ağanın oğlu,
okumak için gittiği ODTÜ’den bir
Dev-Genç’li olarak dönen Hasan’a
karşı da bir hayranlık beslemeye başlar.
Hasan’ın hem Adem’le, hem de baba-
sının tarlalarında çalışan köylülerle iliş-
kileri oldukça sıcaktır.

Ramazan ayı gelir. Adem de oruç
tutmaya niyetlenir. Yaz sıcağında su-

Günümüz apolitik, sığ, halkı yozlaştıran sanat eserleri içinde, 
sol adına çekildiğini iddia edip bir ucubeye dönüşen filmleri içinde, 

olumlu birçok özellikleriyle öne çıkan, izlenebilecek bir film;

İftarlık Gazoz Filmi Üzerineİftarlık Gazoz Filmi Üzerine…
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suzluğa karşı tüm gün amansız bir
mücadele veren Adem, günün sonunda
yenilir ve orucunu bozar. Artık 61
gün kaza orucu tutmaya borçlanmış-
tır.

Çok sevdiği, gece yazılamada
gözcülük yaptığı Hasan abisi faşistler
tarafından gözünün önünde vurul-
duğunda sinir krizleri geçiren Adem’i,
filmin sonunda 84 ölüm orucu dire-
nişçisi olarak görürüz. Ölüm Orucu
eyleminin 61. Günüdür ve idare ile
yapılan görüşmelerde zafer kazanıl-
mıştır, eylem tutsaklar tarafından
iradi olarak bitirilir. Ancak oldukça
kötü durumdaki Adem, tüm müda-
halelere rağmen yaşamını yitirir.

Film devrimci bir bakış açısıyla
çekilse elbette tercih edilmeyecek yan-
ları da olabilirdi. Filmde devrimciler
var olmakla birlikte örgüt yok denecek
kadar az. 80 öncesi bile halka neredeyse
hiç inememiş. Filmin sonunda ise şe-
hitlikle beraber çok yoğun bir hüzün
yaşanıyor. Bütün bunlara rağmen filmin
devrimcilere yönelik bir güzelleme
amacı taşıdığını söyleyebiliriz.

Filmin ana karakteri olan çocuk
çok zeki ve sevimli bir çocuk. Onunla
daha ilk dakikalarda bir özdeşlik
kuruluyor. Filmin sonunda ise bu
çocuk bir devrimci, bir ölüm orucu
direnişçisi olarak gösteriliyor, se-
yircinin eylemci ile güçlü bir bağ
kurması hedefleniyor.

Hasan, filmde güler yüzlülüğüyle,
halka sürekli bildiklerini aktarmaya
çalışmasıyla bugüne kadar gösterilen-
lerden çok daha farklı bir devrimci
olarak görülüyor.

‘Bağımsız Türkiye’, ‘Dev – Genç’
gibi yazılamalar, 84 ölüm orucu eyle-

miyle, film Cephe çizgisinin yarattığı
gelenek ve direnişler üzerinden inşa
ediliyor.

Filmde tutsaklara yönelik bir ka-
ralama yok. Tersine tek tip giymediği
için iç çamaşırlarıyla direnen tutsakları
gösterdiği gibi, tek tip giymiş olan
ama direnişe saygı duyan tutsakları
da gösteriyor.

Devrimciliği Alevi – Kürt eksenine
hapseden klişelere karşı, Sunni-Türk
boyutuyla ele alıyor. Devrimciliğin
bir milliyet ve mezhep işi olmadığını,
herkesi, tüm yoksulları kapsadığını
göstermesi bakımından olumlu.

Günümüzde AKP’nin ve tarikat-
ların yarattığı dincilik; içinde her türlü
gericiliği, sofuluğu, ümmetçiliği ba-
rındırıyor. Müslümanlıkla alakası ol-
mayan, hırsızlığın, ahlaksızlığın, sa-
pıklığın meşrulaştırıldığı bir din ya-
ratılmaya çalışılıyor. Müslümanlığın
bu olmadığını, Anadolu’da çok güzel
örneklerinin de yaşandığını hatırlatıyor. 

Ramazan orucunda, oruç boz-
manın cezası olan 61 günlük kaza
orucu ile, 61 gün süren ölüm orucu
eylemi arasında güçlü bir bağ kuru-
luyor. Burada ölüm orucu eylemi
özel olarak yüceltiliyor. 

Film, açıkça Sunni halkın, inançlı
halkın devrimcileri anlamasını ve be-
nimsemesini hedefliyor.

Filmlerde genellikle halkla alay
edilir. Bu olmuyor, tersine halkın bir
çok defa ağalar karşında yüceltildiğine
tanık oluyoruz. Tersine ağa tiplemesi
itici ve çıkarcı.

Tütün toplayıcılarının çok güzel
resmedildiği görüntüler var filmde.

Filmdeki faşistler de itici, pislik
tipler olarak görünüyor. 

Devrimciler ve faşistleri gösterirken
‘objektifliğe’ kaçmaya çalışmadığını,
filmin açıkça taraf tuttuğunu, bunun
da devrimcilerden yana olduğunu söy-
leyebiliriz.

Gazozcu ustası ile çocuk arasında
kurulan usta – çırak ilişkisi de günü-
müzde yaşanan değersizleşmeye karşı
geçmişi hatırlatma hedefinde.

Filmde gazoz ustasının özellikle
animasyon bölümünde ifade ettiği çok
güzel cümleler var. 

Filmin sonunda, Mevlana’nın bir
sözü, yazı olarak beliriyor ekranda:
“Açlığa sabır, Allah’ın has kullarına
bir lütfudur…”

Günümüz apolitik, sığ, halkı yoz-
laştıran sanat eserleri içinde, sol adına
çekildiğini iddia edip bir ucubeye dö-
nüşen filmlerin içinde, bu saydığımız
özellikleriyle öne çıkan, izlenebilecek
bir film İftarlık Gazoz. 

Filmin devrimcileri halkın inanç-
larına saygılı göstermesi İslamcıları-
gericileri oldukça kızdırmış. Faşistleri
pis, acımasız, gaddar, halk düşmanı
olan gerçek yüzleriyle göstermesi fa-
şistleri kızdırmış. Devrimcileri ölümü
göze alacak kişiler olarak göstermesi
reformistleri kızdırmış. Bunları, filmle
ilgili yaptıkları değerlendirmelerde ve
yazdıkları yazılarda da görebiliyoruz.

Kendi yazdığı filmler oldukça ba-
şarısız ve problemli olsa da, bu filmde
oldukça iyi bir oyunculuk çıkarıyor
Cem Yılmaz. Filmin küçük oyuncusu
Berat da oldukça başarılı.

Halka böyle yabancılaşmış, şekilsiz,
gerçeği tahrif eden bunca sinema fil-
minin içinde böyle bir filme imza at-
tıkları için filmin yönetmenini ve
oyuncularını kutluyoruz.

EErzincan’da 20 Mart 2016 Tarihinde 
Yapılacak Olan Grup YORUM Konseri 
Engellenmeye Çalışılıyor

Grup YORUM konseri İzmir’den sonra bir kez de Er-
zincan’da yasaklanmaya çalışılmaktadır. Daha önce gidilen
Erzincan Kapalı Spor Salonu’nun 13 Şubat boş olduğu
söylenmiş ve bunun üzerine Erzincan Grup YORUM
Gönüllüleri konser için başvurdu. Faşizm bir kez daha
kirli yüzünü gösterdi ve boş olduğu söylenen spor salonuna
yapılan başvurudan 2 gün sonra hemen Ankara’dan spor
faaliyetlerinin olduğu söyleyerek red cevabı verdi. Daha

önceleri izin konusu haftalarca sürerken konser Grup

YORUM’un olunca 2 günde Ankara’dan red cevabı ge-

cikmeden gelmiştir. Her ne pahasına olursa olsun Erzin-

can’da bu konserin olacağını herkes çok iyi bilmektedir.

Bize spor salonlarını yasaklayanlar bilsinler ki alanlarda,

meydanlarda UMUDUN TÜRKÜLERİNİ söyleyeceğiz

ve bu konseri yapacağımızı buradan ilan ediyoruz.

GRUP YORUM HALKTIR SUSTURULAMAZ!

TÜRKÜLER SUSMAZ HALAYLAR SÜRER!

ERZİNCAN GRUP YORUM GÖNÜLLÜLERİ
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Her gün bir önceki günden de daha
büyük bir hızla ve hırsla mücadelemi-
zi sürdürüyoruz.

Evet daha çok yolumuz var... Evet
daha çok tecrübesiziz... 

Evet daha çok kaygımız, tasamız var.
Say say bitiremeyiz bazen şöyle düşü-
nünce; okuldur, nottur, ailedir, öğret-
mendir, üniversitedir.. Yani sayabildi-
ğimiz kadar sayarız...

Ama buna rağmen herkesten daha
fazla hesapsız, kaygısız olduğumuzu bi-
liriz, en öne atılmak için.. 

İşte Berkin bunun kanıtı olmuştur.
Berkin bunun kanıtı, bir taraftan fa-

şizme karşı bizim ciddiyetimizi göste-
rirken, faşizme karşı bizim halk çocuk-
ları olduğumuzu, bu halka ait her soru-

nun doğrudan kendi sorunumuz olduğunu
bildiğimizin kanıtıdır.

Düşman tanıyor bizi...
AKP faşizmi tanıyor bizi...
İşbirlikçi tekellerin çıkarları için,

AKP faşizminin oluşturduğu gerici, fa-
şist müfredatları beynimize sokmak için,
neredeyse gecesini gündüzüne katmış
olan faşist okul yönetimleri de bilir, ta-
nır bizi...

Evet onlar tanıyor bizi...
Biz de kendimizi çok iyi tanıyoruz.
Biz de Berkin’den tanıyoruz tabii...
Berkin’in cüreti, Berkin’in vatan ve

halk sevgisinin somutlandığı mahallesi-
ni sahiplenme bizde de var.

Biz de mahallemizi vatan, mahalle-
mizdeki tüm arkadaşlarımızı, komşula-
rımızı, herkesi halkımız biliriz.

Vatan ve halkımız için de gerektiğinde
tabii bedel ödemeyi göze alırız. Bu gü-
cümüzün olduğunu, tüm kaygılarımıza
rağmen görmüşüzdür Berkin’de... 

Gücümüzü görmek elbette, bu gücü
başka liseli arkadaşlara taşıma sorumlu-
luğunu ve zorunluluğunu da bize yüklü-
yor.

İşte 11 Mart geldi...
Yine Berkin’e verdiğimiz sözü ne ka-

dar tutup tutmadığımızın aynası da ola-
bilecek bir güne geldik.

Bütün gün yaptıklarımızın meyvele-
rini toplamaya geldik.

Yeni Berkinler olmasın,
Yılmaz’ları da katletmesin diye tüm

liselilere sesleneceğimiz gün geldi.
Evet liseli arkadaşlarımız...
Evet Liseli Dev-Genç saflarında tüm

kaygılarına, korkularına rağmen kendi-
ni barikatların en önüne atmaktan çe-
kinmeyen arkadaşlarımız... 

11 Mart bizi bekliyor...
11 Mart’ı yine AKP faşizmine gece

eyleyelim. 
11 Mart’ta tüm liselilerin okulları

boykot etmelerini sağlayalım. 
Talimatı Berkin’den alıyoruz.
Talimatı Berkin’in, Dilek’in, Yıl-

maz’ın kanlarıyla anamızın, babamızın

11 MART’TA LİSELİLER BOYKOTTA!

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

Liseliyiz Biz

NE YAPACAĞIZ?
- Okulumuzda 11 Mart Boykot
komitemizi kuralım.
- Toplantımızı yapıp bir program
çıkartalım.
- 11 Mart'ın önemi ve neden
çıkmaları gerekiyor liselilerin
Kendimizi eğitelim.
- Birebir tüm liselilerle konuşup,
ikna etmeye çalışalım. Israr
etmekten gocunmayalım. İkna
etmek ısrar etmekten geçer. 
- Sınıf konuşmaları 1 dakika da
olsa yapmalıyız.
- Ders tahtasına çağrılarımızı
yazalım.
- Kantinlerde çağrılarımızı
yenileyelim.
- A4 çağrıları her sınıfın
kapısına asalım.
- Bildirilerimizi, ilanlarımızı
herkesin masalarına koyalım.
HER TÜRLÜ YOL, YÖNTEM-
LE HER GÜN DÜZENLİ BİR
ŞEKİLDE TÜM LİSELİLERE
ULAŞTIRMAYA ÇALIŞALIM. 

Yürüyüş
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ümüğünü sıkan AKP faşizminden almayacağız.
Bu düzene uygun kafalar olmayacağız.
Gerici, faşist eğitim veren, ezberci eğitimi dayatan, bizi

dayakla, notla sürekli baskı altında tutan okul yönetim-
lerinin talimatına uymayacağız.

Biz talimatı halkımızdan, halk çocuklarından, biz ta-
limatı kendimizden alıyoruz.

Biz talimatı Berkin’den alıyoruz. 
Talimatını yerine getireceğiz.
Berkin’in katilleri hala tutuklanmadığı için,
Hala katledildiğimiz için,
Hala parasız, bilimsel, halk için eğitim alamadığımız

için,
Hala okul, aile, not dayatmaları altında her günü ge-

çirdiğimiz için,
Hala demokratik liseler demokratik bir Türkiye ol-

madığı için, 
Hala emperyalizmin postalları ülkemizde dolaştığı, iş-

birlikçi tekeller anamızın, babamızın alınterini sömürdüğü
için...

BU TALİMATI YERİNE GETİRECEĞİZ...
BİZE MAHALLELERİMİZİ, OKULLARIMIZI

CEHENNEME ÇEVİRENLERE ASIL CEHENNE-
Mİ GÖSTERECEĞİZ...

MAHALLELERİMİZİ VE OKULLARIMIZI
BAĞIMSIZ TÜRKİYE’YLE BİRLİKTE CENNETE
ÇEVİRECEĞİZ,

BUNUN İÇİN BUGÜNKÜ GÖREVİMİZİ YE-
RİNE GETİRECEĞİZ... 

TÜM LİSELİ ARKADAŞLARIMIZI BOYKOTA
ÇAĞIRACAK,

TÜM LİSELİ ARKADAŞLARIMIZI YANIMIZA
KATACAĞIZ...

ÖRGÜTLÜ GÜÇ YENİLMEZ,
ÖRGÜTLÜ GÜCÜN ADI BUGÜN LİSELİ DEV-

GENÇ SAFLARIDIR.
ÖRGÜTLÜ GÜCÜN ADI, OKULU; BUGÜN

ÖĞRENCİ MECLİSLERİ’DİR...
11 MART’TA BOYKOTA!
ADALET TALEBİMİZİ OKUL ÖNLERİNDE

DUYURALIM, SINIFLARA KAPANMAYALIM,
DÖRT DUVARA HAPSOLMAYALIM

GENÇ, GÜR SESLERİMİZLE;
BOYKOTTAYIZ!
EŞİT, PARASIZ, HALK İÇİN BİR EĞİTİM

İÇİN!
BOYKOTTAYIZ!
BERKİN’İN, DİLEK’İN, YILMAZ’IN KATİL-

LERİNİN TUTUKLANMASI İÇİN!
BOYKOTTAYIZ! 
GELECEĞİMİZ İÇİN!

11 Mart’ta Boykottayız!
Liseli Dev-Genç’liler 29 Şubat’ta Gazi Ticaret Lise-

si’nde Berkin’in katledilği 11 Mart’ta yapılacak olan boy-
kot çalışması için masa açtılar.

Gazi: Gazi Ticaret Lisesi’nde 1 Mart’ta Liseli Dev-Genç
tarafından Berkin Elvan için adalet yürüyüşü yapıl-
dı.“Berkin Elvan Ölümsüzdür! 11 Mart’ta Boykottayız!
Adalet İstiyoruz Alacağız!” sloganları atan kitle, otobüs
duraklarına “11 Mart’ta Berkin İçin Boykottayız! Liseli
Dev-Genç” imzalı pankart asarak eylemi sonlandırdı. 

Okmeydanı: Liseli Dev-Genç’liler mahalle içerisinde,
11 Mart Boykotu’na çağrı için “11 Mart’ta Boykota, Ber-
kin Seni Çağırıyor! Okmeydanı Liseli Dev-Genç” imza-
lı yazılama yaptı. Ayrıca Gazi ve Armutlu Mahallesi’nde
yaşanan saldırılar ile ilgili “Gazi’de Direnenlere Bin Se-
lam! Evimizi Yıkanın Villasını Yıkarız! Diren Armutlu!”
yazılamaları yapıldı.

���

Gazi Liseli Dev-Genç'liler Ateş Başında
Gazi Mahallesi’nde Liseli Dev-Genç'liler 1 Mart'ta ateş

başı sohbette buluştu. Liseliler Hasan Ferit Gedik Uyuş-
turucu ile Mücadele Merkezi’nde tedavi görenleri de da-
vet edip yozlaşmayı konuştu. Ardından halay ve marşlarla
programa devam ettiler.

8 Mart’ta Sabolar’la Geliyoruz
Dev-Genç’liler “8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar

Günü” dolayısıyla devrimci kadınlar ile kahvaltı düzen-
ledi. 18 kişinin katıldığı programda kadının mücadele için-
deki yeri ve önemi üzerine sohbet edildi.

���

CHP’li Sarıyer Belediyesi’nin Desteğini 
Alarak Küçük Armutlu’yu Yıkan 
Zihniyetle CHP’li Biga Belediyesi’nin 
Zihniyeti Aynıdır 

Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde faaliyet

gösteren 17 yıldır Anadolu halk kültürünü yaşatan  Halk

Bilim Topluluğu, şenlik düzenlemek istedi. Fakat Biga Be-

lediyesi “sakıncalı” gördüğü ve “emniyetten uyarı geldi-

ği” bahanesiyle, şenlik yapılacak olan Kültür Sarayı için

yer vermedi. Gerekçesini öğrenmek isteyen topluluk

üyeleri belediye başkanıyla görüşmek istedi. Fakat bin-

bir türlü yalanlarla başından savarak arkadaşlarımızla gö-

rüşmedi.

6 Mart
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Üniversitelerin Kapıları
Öğrencilere Kapatılamaz!

Mimar Sinan Üniversitesi Bo-
monti Kampüsü'ne 26 Şubat'ta girmek
isteyen Dev-Genç’lilere ÖGB ve po-
lis bizzat Dekan Nalan Cinemre’den
aldıkları talimat gereği saldırdı.  Tüm
engelleme çabalarına rağmen üniver-
site içerisinde çalışma yürüten Dev-
Genç’liler sivil polis ve ÖGB’nin
saldırısına uğradı ve işkenceyle okul
dışına atıldı. Demokrat maskesi ar-
kasına sığınan faşist dekanın talima-
tı ile, ÖGB’nin saldırılarını teşhir
eden Dev-Genç’liler Seda Kaya, Fırat
Kaya, Aysun Saban ve Ceren Aybay iş-
kence ile gözaltına alındı.

Dev-Genç 29 Şubat'ta da açıklama
yaparak, Mimar Sinan Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Nalan
Cinemre ve Bölüm Başkan Yardımcısı
Hüseyin Murat Özgen’in polis ve
ÖGB ile işbirliğini teşhir etti. Açık-
lamada: "Adalet olmayan bu ülkede
adalet sağlanana kadar katillere ve suç
ortaklarına rahat vermeyeceğiz! Yü-
zümüze kapatılan her kapıyı yıkmaya,

örülen duvarları yerle bir etmeye de-
vam edeceğiz.  Dev-Genç’lilere ya-
pılan bu keyfi uygulamaya son verin.
Devrimcilere düşmanlık yapmaktan
vazgeçin” denildi.

����

Yeni Mevzilerle 
Mücadelemiz Daha Güçlü
Coşkumuz Sonsuz

Okmeydanı Liseli Dev-Genç'liler
aylardır İTO Lisesi’nde ve okullarda
yaptıkları Berkin’le ilgili sesli çağrılarla,
Ankara Katliamı boykotu, 6 Kasım,
Öğrenci Meclisi çalışmalarıyla gerek-
se de Armutlu’da, Kürdistan’da, Gazi’de
yaşanan katliamlarla ilgili her gün dü-
zenli olarak yaptıkları çalışmaların ar-
dından Öğrenci Meclisleri’ni ilan etti.
Çalışmalara ne idare, ne de polis bas-
kısı engel olabildi. 6 okul öğrencisiyle
meclis 2 Mart’ta ilan edildi.

Öğrenci Meclisi ilanından önce Li-
seli Dev-Genç’liler tarafından 1 Mart’ta
İTO Lisesi’nde 60 adet “Her Sorunun
Bir Çözümü Gençliğin Öğrenci Meclis-
leri Var!  Kendi Sorunlarımıza Kendi-
miz Çözüm Bulmak İçin Öğrenci Mecl-

isleri’nde Buluşuyoruz!” yazılı bildiri-
ler dağıtıldı. Aynı gün lisenin panoları-
na 20 adet ozalit asıldı.

���

Lisel i  Dev-Genç’li ler
Okullarını Faşizme Tes-
lim Etmedi!

Amed Liseli Dev-Genç, Antep’te
keyfi gerekçelerle okulundan atılan
Rıza Kartal’ın okula geri alınması ve
Amed’de yaşadıkları benzer baskılar
ile ilgili 25 Şubat'ta yaptıkları açıkla-
mada “Rıza Kartal’ın okuldan atıl-
masının gerekçeleri; Berkin Elvan
için adalet istemesi ve liseler gibi üni-
versitelerde de faşizmin politikaları-
nı, aldığı kararlarla uygulatan YÖK’ü
protesto eylemlerine katılmasıdır.
Anadolu’nun neresine baksak aynı
baskı ile karşılaşıyoruz. Ve tabii ki bu
baskılar karşısında aynı direniş aynı
kararlılık... Ne Antep’te, ne de
Amed’de liselerimizi, okullarımızı
faşizme teslim etmeyeceğiz" dedi.

Son bir hafta içinde Anadolu’nun dört
bir yanında Dev-Genç’in “Demokratik
Üniversite, Bağımsız Türkiye, Tutsak
Öğrencilere Özgürlük” kampanyasının
çalışmasını yapan, afişini asan, bildiri-
sini dağıtan Dev-Genç’liler gözaltına alı-
nıyor. Hatta kargodan afişi, bildiriyi al-
maya gitmek bile gözaltına alınma ne-
deni haline geliyor. Bildirilere, afişlere
katil sürüleri tarafından el konuluyor. 

Son olarak Sakarya’da 22 Şubat ge-
cesi AKP’nin katil polisleri tarafından
evlere baskın yapıldı. Oturdukları ka-
felerde gittikleri her yerde sürekli ar-
kadaşlarımızı taciz eden halk düş-
manları, gecenin bir yarısı Dev-
Genç’lilerin astıkları afişi, dağıttıkla-
rı bildiriyi bahane göstererek evlere
baskın yaptı. Dev-Genç’lilerin yap-
tıkları çalışmaları hazmedemeyerek

saldırılarına devam ettiler.     
Aynı zamanda 23 Şubat Salı günü

Artvin’de Karadeniz halkının maden ya-
pımına karşı sürdürdüğü mücadeleye
destek veren Karadeniz Özgürlükler
Derneği çalışanları, Artvin’den Samsun’a
dönerken yol çevirmesi yapan katil po-
lislerce gözaltına alındı. Gözaltına alınan
arkadaşlarımız Karadeniz halkının ma-
denlere, HES’lere karşı haklı mücade-
lesinin savunucusu ve yürütücüleridir.
Bizler her zaman direnen halkımızın ya-
nındayız. 46 yıllık tarihimiz de bunu gös-
teriyor ki her zaman halkımızın adaleti
ve umudu olmuşuzdur. 

Korkuyorsunuz halk düşmanları!
Asacağımız afişten, dağıtacağımız bil-
dirimizden dahi korkuyorsunuz. Kor-
kuyorsunuz halk düşmanları! Kam-
panyalarımızdan, ürettiğimiz politika-

lardan korkuyorsunuz. Baskılar, işken-
celer, gözaltılar “Demokratik Üniversite,
Bağımsız Türkiye, Tutsak Öğrencilere
Özgürlük” demekten vazgeçiremez biz-
leri. Tarihten de mi ders almıyorsunuz?
Anadolu’da çalışma yapan Dev-Genç’li-
ler olarak artık asacağımız afişi, dağı-
tacağımız bildiriyi İKİ KATINA çıka-
racağız. Öğrenci gençliği örgütleye-
rek, örgütlülüğümüzü büyüterek yaptı-
ğınız tüm saldırıları boşa çıkaracağız.
BASKILAR, GÖZALTILAR BİZ-
LERİ YILDIRAMAZ !
KAHROLSUN FAŞİZM YAŞASIN
MÜCADELEMİZ !
GÖZALTILAR DERHAL SER-
BEST BIRAKILSIN !
YAŞASIN DEV-GENÇ YAŞASIN
DEV-GENÇ’LİLER !
ANADOLU DEV-GENÇ

Gençlik Federasyonu’ndan

HİÇBİR GÜÇ ANADOLU TOPRAKLARINDA 
DEV-GENÇ’İN GELİŞİMİNİ ENGELLEYEMEYECEK!

Ülkemizde Gençlik

Yürüyüş
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Ülkemizde Gençlik

Düzenin soyguncu eğitim siste-
mine karşı parasız eğitim isteğimizi
her yere taşıyacağız diyerek çalış-
malara devam edildi.

Liseli Dev-Genç’liler 25 Şubat’ta
Esenyurt Yeşilkent Mahallesi’ne 30
adet “Parasız Eğitim Sınavsız Gele-
cek Berkin İçin Adalet! Liseli Dev-
Genç” imzalı afişleri astı. Kemal
Atay Lisesi çıkışında “Parasız Eğitim”
bildirileri dağıtıldı. 

Dev-Genç’liler 
Katliamlara 
Sessiz Kalmayacak

İzmir’de Dev-Genç’liler Buca
Eğitim Fakültesi çevresine 23 Şu-
bat’ta, üzerinde “Bağımsız Türkiye
Demokratik Üniversite, Tutsak Öğ-
rencilere Özgürlük İstiyoruz” yazılı
pankart astı. 

Toplantılarla Meclisleri
Çoğaltacağız Daha Çok
Öğrenciye Ulaşacağız

Antalya Akdeniz Üniversitesi’nde
24 Şubat’ta, Olbia Çimleri’nde “Öğ-
renci Meclisleri Girişimi” toplantısı
yapıldı. Yapılan toplantıda Öğrenci
Meclislerinin sorunlar etrafında bir-
leşerek sorunları çözmeyi amaçladı-
ğına ve herkesin eşit söz-karar hak-
kına sahip olduğuna değinildi. Top-
lantıya 8 kişi katıldı.

Devrimcilere Saldırıların
Hesabını Soracağız

Antalya Dev-Genç; Hocalı olay-
ları için yürüyüş yapan faşistlerin sol
örgütlerin zaman geçirdiği Olbia Can
Simidi'ne saldırmasıyla ilgili 26 Şu-
bat'ta açıklama yaptı. Açıklamada:"
Akdeniz Üniversitesi’nde Hocalı
olayları için yürüyüş yapan sivil fa-
şistler; polis ve ÖGB’nin arkalarına
sığınıp okulda sol örgütlerin çoğun-
lukla zaman geçirdiği Olbia Can Si-
midi’ne saldırdı. Bu saldırılar karşı-
sında soda şişeleri, taş ve sopalarla
karşılık veren sol örgütler ve Dev-
Genç'li arkadaşlarımız gözaltına alın-
dı" denildi.

� Kürdistan'da Yaşanan 
Katliamların ve Berkin’in 
Hesabını Sormak İçin Daha
Hızlı Koşmalı 
Daha Çok Örgütlenmeliyiz

Gazi Mahallesi’nde Liseli Dev-
Genç’liler, 11 Mart ve Kürdistan’daki
katliamlar İçin Gazi Ticaret Lisesi’nde
26 Şubat’ta sınıf konuşması yaptı.

Gülsuyu: Liseli Dev-Genç’liler 27
Şubat’ta, 11 Mart günü Berkin için ya-
pılacak olan boykotun çalışmalarına
başladı. İlk olarak mahallede duvarla-
ra “11 Mart’ta Berkin için Boykot'a! Li-
seli Dev-Genç” imzalı yazılama yapıl-
dı.

Okmeydanı: Liseli Dev-Genç’li-
ler 29 Şubat'ta 5 adet 11 Mart boyko-
tuna çağrı yazılamaları yaptılar. “11
Martta Boykota! Okmeydanı Liseli
Dev-Genç” , “11 Mart’ta Berkin Seni
Çağırıyor! Okmeydanı Liseli Dev-
Genç” imzalı yazılamalar yapıldı.
Günler öncesinden katil polisler tara-
fından silinen yazılamaların yerine 5
adet “DHKC /SPB” yazılamaları ya-
pıldı.

ANKARA: Dev-Genç’liler 29
Şubat'ta ODTÜ’de 11 Mart boykot ça-
lışması yaptı. Yapılan çalışmada;
“Berkin İçin 11 Mart’ta Boykottayız!
Yer: Hazırlık Saat: 11.00  Dev-Genç”
imzalı 2 adet çağrı pankartı yemek-
haneye ve Hazırlık Fakültesine asıl-
dı.  Çalışmanın devamında “Berkin
İçin Adalet İçin 11 Mart’ta Boykot-
tayız – Dev-Genç” imzalı bütün fa-
kültelere 70 adet yazılama yapıldı ve
200 adet bildiri dağıtıldı. Ayrıca 20
tane sınıf konuşması yapılırken ye-
mekhanede saat 11.00-14.00 arası
11 Mart boykot masası açıldı ve “Ta-
vır, Yürüyüş, Dev-Genç” dergileri da-
ğıtıldı. Yapılan çalışmaya 10 Dev-
Genç’li katıldı. Aynı gün içerisinde Li-
seli Dev-Genç ise Tuzluçayır Fevzi
Çakmak Mahallesi ve merkezde 11
Mart boykotu için çalışma yaptı. 

Tutsak Dev-Genç'liler Onuru-
muzdur Daha Fazla Sahiplenmeli
Zulmün Elinden Çekip Almalıyız

Dev-Genç’liler bulundukları her

bölgede tutsak arkadaşlarının ser-
best bırakılması için yılmadan, yo-
rulmadan adalet kampanyalarına de-
vam ediyor. 

Ankara: Hacettepe Üniversitesi
Beytepe Kampüsü’nde Dev-Genç’li-
ler tarafından 24 Şubat’ta bildiri da-
ğıtımı yapıldı. Camlı Yemekhane’de,
öğle yemeği sırasında, “Tutsak Öğ-
rencilere Özgürlük Demokratik Üni-
versite Bağımsız Türkiye” kampan-
yasının bildirileri üniversitesi öğren-
cilerine ulaştırıldı. 

Tekirdağ: Dev-Genç’liler 27 Şu-
bat’ta Namık Kemal Üniversitesi
Yerleşkesi önünde afişleme çalışma-
sı yaptı. 

Gençliği Mücadeleye
Daha Çok Katacağız

Mersin Haklar Derneği’nde 27
Şubat’ta “Gençlik Odası” Dev-
Genç’liler tarafından kolektif bir şe-
kilde temizlenip boyandı. Yapılan
çalışmanın amacı olarak, “gençliği dü-
zenin yoz batağından çekip alternatif
örgütlenmelere katmak” olduğu söy-
lendi. 

Düzene Alternatif Biziz!
Muğla Dev-Genç’liler 28 Şu-

bat’ta, Yılmaz Güney’in yönetmen-
liğini yaptığı “Duvar” adlı filmin
gösterimini yaptı. Film üzerinde ge-
nel olarak politik olmanın önemi,
bedel ödemenin zorunluluğu ve ha-
pishanelerin insanlıkdışı olduğu üze-
rinde duruldu.

Demokratik Üniversite, Bağımsız
Türkiye, Tutsak Öğrencilere Özgür-
lük İsteme Hakkımız Engellenemez! 

Antalya Dev-Genç, son zamanlar-
da yaşanan gözaltılarla ilgili 25 Şubat’ta
açıklama yaptı. Açıklamada: “AKP’nin
katil polisleri ve onların örgütlediği ge-
rici faşistler ellerini, kollarını sallaya-
rak okullarımızda geziniyorken, o fa-
şistlerin okullarımızda ve ülkemizde ör-
gütlenmesi yasak değilken biz Dev-
Genç’liler gözaltılarla, tutuklamalarla,
soruşturmalarla karşı karşıya kalıyoruz.
Emperyalizme karşı "Bağımsız Tür-
kiye" istiyoruz” denildi.

Parasız Eğitim Hakkımız Engellenemez!
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AKP, halkı teslim almanın, baskılara
ve sömürüye karşı hareketsiz bırakmanın
yöntemlerini arıyor. Yasa, yönetmelik,
genelge, talimat… Elinden gelen ne
varsa sonuna kadar kullanıyor.

Son saldırılarından biri de kamu
emekçilerini işten çıkarmanın önünü
açan ve kamu emekçilerini hiçbir key-
filiğe itiraz edemeyecek kadar baskı
altına alan, yeni başbakanlık genelgesi-
dir.

Elbette bu basit bir işten çıkartma
veya daha fazla sömürme meselesi de-
ğildir. Bu faşizmin halkı korku ile yal-
nızlaştırma, güvensizleştirme ve giderek
hiçbir hak talep edemeyecek kadar onur-
suzlaştırma politikasıdır. 

Tüm araçlarını kullandığı halde ve
dahası kişi hak ve özgürlüklerini ola-
bildiğince sınırlandırdığı halde ayrıca
bir eylem planına gerek duyması
AKP’nin çaresizliğinin de göstergesidir.
Her türlü bedele rağmen mücadele et-
mekten vazgeçmeyen halk karşısındaki
çaresizliğidir.

17 Şubat 2016 tarihli Resmi gazetede
yayımlanarak yürürlüğe giren, “Milli
Güvenliği Tehdit Eden Örgüt ve Yapılarla
İrtibatlı Kamu Çalışanları” hakkında iş-
lem yapılacağı belirtilen Başbakanlık
genelgesine göre; “Terör örgütleri veya
legal görünüm altında illegal faaliyet
yürüten yapılarla ilişki kuran veya eylem

birliği içerisinde olan, bu örgüt ve ya-
pıların emir ve talimatlarıyla hareket
eden, yardım eden, kamu imkan ve
kaynaklarını kullanan veya kullandıran,
bu örgüt ve yapılarla mücadeleyi en-
gelleyerek propagandasını yapan kamu
çalışanları hakkında ilgili mevzuat çer-
çevesinde idari nitelikli işlemlerin yetkili
amirler tarafından yapılacağı, suç teşkil
eden fiiller yönünden ise durumun ive-
dilikle adli mercilere bildirileceği be-
lirtildi.”

AKP muhbir-işbirlikçi yaratma ça-
lışmalarından istediği sonucu alamamış
olmalı ki şimdi de ucu alabildiğine açık
ifadelerle kendisinden olmayan herkesi
illegal terör örgütü ilan ederek, varlığını
devam ettirmeye çalışıyor. “Legal gö-
rünümlü illegal faaliyetler yürüten yapı”
gibi mantığa aykırı bir dizi kavramla
emekçileri düşüncelerinden ve demok-
ratik faaliyetlerinden vazgeçirmeye ça-
lışıyor. Düzenin her yanından adaletsizlik
akıyor. Sağlık, eğitim, ulaşım, beslenme,
barınma gibi tüm temel haklarımızın
gasbının sorumlusudur bu düzen. Ve
bu düzene duyduğumuz öfke, hakkımızı
almak için yaptığımız her eylem bizleri
birer illegal örgüt üyesi yapabilir bu
genelgeye göre. Düşüncemiz, davranı-
şımız, yaşam biçimimiz her an legal
görünen illegal bir faaliyet olabilir amir-
lerin gözünde. 

Ülkemizde bir faşizm gerçeği var
ve doğal olarak buna karşı direnişler,
hak arayışları ve mücadeleler de oluyor
ve olacak. Kürdistan’daki vahşete daha
fazla dayanamayıp bir TV programına
telefonla bağlanan Ayşe Öğretmen’in
faşizmi teşhir etmesi, derhal bir örgüte
mal edilebiliyor. 

Bu şekilde yüzlerce örnek yaşanıyor
ülkemizde. Buna rağmen genelge üstüne
genelge, yasa üstüne yasa çıkartması
baskı araçlarını sürekli kullanarak sonuç
almak istemesinin politikasıdır. 

Bu genelgeye, tüm bunları yapama-
dığından değil halkın bunu kabul etme-
yişinden kaynaklı ihtiyaç duyuyor. “Ben
katledeceğim ama sen susacaksın, ben
seni sömüreceğim sen boyun eğeceksin,
ben vatanı satacağım sen ‘devletim bilir’
diyeceksin”i kabul ettirmek istiyor AKP.

Biz emekçiyiz, emeğimizi koyuyoruz
yaşamımızın ortasına, onurlu yaşaya-
bilmek için. Boyun eğmemek, yeri gel-
diğinde aç kalmak ama aş dilenmemek
var kültürümüzde. Gerçek terörist
AKP’nin kendisidir. 

AKP istediği kadar sınır çizsin, yasak
koysun; bizler kamu emekçileri olarak
faşizmin tüm saldırılarına karşı meşru
ve fiili mücadele verdikçe genelgeleriniz
boşa çıkacaktır.

Faşizmin GenelgeleriniFaşizmin Genelgelerini
Tanımıyoruz Tanımıyoruz 

MMEŞRU-FİİLİ MÜCADELEYLE
HAKLARIMIZA SAHİP ÇIKALIM!

Kamu Emekçileri Cephesi: GRUP YORUM
HALKTIR SUSTURULAMAZ!

Halktan sanatçılardan korkan AKP’nin katil polisleri kor-
kaklıklarını bir kez daha gösterdiler. Grup  Yorum üyelerinden
Ali Aracı ve İbrahim Gökçek sokak ortasında katil polisler
tarafından kaçırıldı.

Neden? Çünkü Grup Yorum halktır. Grup Yorum’u sus-
turunca halkı susturacaklarını sanıyorlar. Çünkü türküler ya-
salardan çok daha güçlüdür. Çünkü Grup Yorum hayatın her
alanında sokaklarda, direnişlerde öğrencilerin işçilerin me-
murların yanında. Çünkü  tüm saldırılara, gözaltılara, tutuk-
lamalara, yasaklara rağmen 30 yıldır türkülerini söylemeye
devam ettiler,  engel olamadılar. 30 yıldır her şeye rağmen

Grup Yorum türkülerini söylemeye devam edecek. Türküler
kazanacak, zalimler kaybedecek. Tarih bu gerçeği bir kez
daha bizlere gösterecek.

Kamu Emekçileri Cephesi Kamu Emekçileri Cephesi 
Cevahir Önünde İmza Masası AçtıCevahir Önünde İmza Masası Açtı

29 Şubat 2016 Pazartesi günü Kamu Emekçileri Cepheliler,
AKP tarafından çıkarılacak yasalarla gasp edilmeye çalışılan
iş güvenceleri ile ilgili başlattıkları kampanya dahilinde
Cevahir AVM önünde imza masası açtı. 50 adet imza toplandı,
250 bildiri halka ulaştırıldı.

27 Şubat’ta Sinop’ta da imza masasını açarak haklarına
sahip çıkacaklarını dile getirdiler. 2 saat açık kalan masada
218 imza toplandı ilgi çok iyiydi. 

Yürüyüş
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Dergimiz Kitleleri 
Örgütleme Aracımızdır

Dergimiz bu sömürü düzeninde, bu karanlığın ortasında
halklarımızı aydınlatan, onlara yol gösteren bir fener gibidir.
Kitleleri örgütleme, onlara politikalarımızı taşıma aracı-
mızdır.

Sorun: Dergi satışını artırmak... 
Çözüm: Derginin ideolojik- politik mücadeledeki

önemini çok iyi kavramalıyız.
Tüm bunları çaldığımız her kapıdaki insana, sokakta,

kahvede, mahallede karşılaştığımız her insana anlatmalı,
dergimizi herkese okutmalıyız. Hedefimiz istisnasız herkese
dergimizi ulaştırmak ve okumasını sağlamaktır. Bunun
için her kapıyı çalmalı ve dergimizi en yaygın biçimde da-
ğıtmalıyız. Evden eve, kişiden kişiye, kulaktan kulağa an-
latılacak gerçeklerle kitleleri örgütleyeceğiz. Bu emektir!
Emek vermeliyiz. Tek tek evlere girerek, tek tek insanlarla
konuşarak dergimizi birlikte okuyarak bunu yapmalıyız. 

Bu konuda önyargılı, peşin hükümlü olmamalıyız.
Örneğin, bu mahallede AKP’liler ağırlıkta, bu mahallede
MHP’liler vb. var demeden, dergimizi tüm halka ulaştırmakla
görevliyiz. Ki önyargıyla baktıklarımız dahi dergimizde
kendilerinden bir çok şey bulacaklardır. Diğer yandan her
faaliyetimizde olduğu gibi dergi dağıtımımızda da komite-
leşmeliyiz. Çünkü komiteler gücümüzdür. İster toplu bir
şekilde, ister 3-5 kişiyle birlikte mahallelerde yaptığımız
dergi dağıtımında olsun, mutlaka komiteleşmeliyiz. 

Ayrıca dergimizi dağıttığımız mahalleye, bölgeye,
alan veya birime göre bir dağıtım programı çıkarmalıyız.
Kaç kişiyle, nerede, ne zaman, nasıl yapacağız? Nereden
başlayacağız? Hedefimiz nedir? Her hafta hedefimizi bir
adım daha öne taşıyabiliriz böylece.

Örneğin mahallede dergi dağıtımı yapıyorsak, o ma-
halleye ilişkin tüm sokakları gösteren bir haritamız olmalı.
Hangi sokaklarda dağıtım yapıyoruz? Hangi sokaklara hiç
girmedik? Bu gibi veriler bize o anki durumumuzu daha
somut gösterir. Böylelikle ne yapmamız ve nereden başla-
mamız gerektiğini de daha iyi görebiliriz.  Kaç kişiye
düzenli olarak dergi veriyoruz? Kaç kişiye daha verebiliriz?
Bunları programlayıp haftalık olarak sabit dergileri arttırma
hedefi koyabiliriz. Örneğin her hafta düzenli olarak dergimizi
alıp okuyan insanlarımızdan komşusu, arkadaşı, iş arkadaşları
vb. için bir tane daha dergi almasını isteyebiliriz. Bu
şekilde bizim ulaşamadığımız kişilere de dergimiz ulaşmış
olacaktır. 

Milyonlara ulaşmak gibi bir hedefimiz var. Dergimiz
de bu konuda en büyük araçlardan biridir. Tüm mahalleler
ve tüm kapılar bizim olmalıdır. Bunun için her kapı
çalınmalı dergimiz halka ulaşmalıdır. 

Bağcılar Halk Cephesi Armutlu'daki yıkım ve katliam
girişimi haberinin yayına girmesi için 1 Mart'ta Doğan
Medya binasına gittiler. Haberin yayına konulması dev-
rimcilerin sabırlı ve ısrarlı çabaları sonucunda kabul
edildi. Nihayet CNN Türk muhabiri olan kadın geldi.
İktidarın onayladığı 4 ajans dışında hiçbir kaynağın ha-
berini kullanamadıklarını, bu yüzden medya taraması
yaptığını ve CİHA’daki 2 dakikalık görüntü ile haber
yaptığını ve sonuna da gözaltılarla ilgili bilgi ekleyerek
montajını tamamladığını 17.00- 19.00 saatleri arasındaki
bültene yetiştirildiğini ve yayına konulduğunu söyledi.

Kendilerine ve en başta da bir an olsun yanımızdan
ayrılmayan güvenlik müdürüne “demek ki isteyince ya-
pacak şeyiniz varmış. Çözmek isteyince, çözüm de bul-
dunuz, yapacak personel de buldunuz. Kimsenin suçuna
ortak olmayın” dedik ve oradan ayrıldık.

Sarıyer Belediye Başkanı
Şükrü Genç de Yıkımlardan,
Yaşanan Saldırılardan 
Sorumludur
Çayan:  Küçük Armutlu’da 1 Mart'ta yıkımların ve
cemevine yapılan saldırının haberi alındığında, Çayan
Mahallesi'nde kahvelerde konuşmalar yapıldı. Kâğıtha-
ne Cemevine gidilerek, saldırılar hakkında bilgi verildi,
destek için neler yapılacağına dair konuşuldu. Cem-
evinden, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç’i ara-
yanlar oldu. Şükrü Genç “birkaç kaçak bina vardı onlar
yıkıldı, cemevine dokunulmadı” şeklinde konuştu. 

1 Mayıs:  Armutlu’daki yıkımlara karşı 1 Mart'ta
mahallede basın açıklaması yapıldı. “Armutlu'da Yıkım
Var, Evimizi Yıkanın Sarayını Yıkarız" pankartının
açıldığı basın açıklamasına TOMAyla su sıkarak saldırdı. 

Ankara: Ankara Halk Cephesi’nin Küçükarmutlu’da
1 Mart'ta yaşanan polis saldırısıyla ilgili,Tuzluçayır’da
düzenlemek istediği basın açıklaması öncesi, açıklamaya
katılan kitleye Tekmezar’da saldıran polis, 8 Halk Cep-
heliyi gözaltına aldı. 

Halk Cepheliler Armutlu’nun Sesini
Duyurmak İçin Doğan Medya’ya Gittiler!
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İSTANBUL 
Gazi:  “Yiğitlik, Delikanlılık Ma-

hallemizi Sahiplenmektir”  sözünden
de esinlenen Gazili gençler, 24 Şubat'ta
kendi imkanları ile internetten Gazi
Halk Cephesi imzalı yürüyüşe çağrı ya-
pan bir bildiri örneği çıkarttılar ve bu
bildiri örneğinden 250 adet Nalbur böl-
gesindeki kahvelerde ve kafelerde da-
ğıtarak Kürdistan’da yapılan katliam-
lara karşı yürüyüşe çağrı yaptılar. Kah-
velerde, kafelerde ve masada toplam 77
dergi, 300 bildiri halka ulaştırıldı.  27
Şubat'ta cemevi konferans salonunda
yapılacak olan halk toplantısına çağrı
yapıldı. 2 günde toplam 90 dergi ve
halk toplantısına çağrı bildirilerinden
100 adet dağıtıldı.

Gülsuyu: Mahallede 29 Şubat ve 1-
2-3 Mart günlerinde akşam evlere ve
gündüzleri esnaf ve pazarlara dergi da-
ğıtımı yapıldı.  Toplam 250 derginin da-
ğıtımının yapıldığı çalışmada halkla
gündem üzerine sohbet edildi. 

Bakırköy: Bir Liseli Dev-Genç’li,
babası ile Bakırköy’de umudun sesi
Yürüyüş dergisini halka ulaştırdı. 

1 Mayıs: Mahallede 24 Şubat'ta ya-
pılan dergi dağıtımında 120 dergi ma-
halle esnafına ulaştırıldı. Aynı gün
akşamı da Tokatlılar bölgesinde yapı-
lan kapı çalışmasında 75 dergi dağıtıldı.

Esenyurt: Yeşilkent Mahallesi'nde
27 Şubat'ta 4 Halk Cephelinin katıldı-
ğı ve 2 saat süren çalışmada toplamda
50 dergi halka ulaştırıldı.

Karanfilköy: Halkın Mühendis
Mimarları, 24 Şubat'ta Karanfilköy
Mahallesi’nde ev ev, kapı kapı dola-

şarak Yürüyüş ve Tavır dergisi
dağıtımı yaptı. 20 Yürüyüş ve 6 Ta-
vır dergisi halka ulaştırıldı.

Okmeydanı: Halk Cephesi 27
Şubat'ta Okmeydanı’nda bulunan
kahvelerde Hasan Ferit Gedik
mahkemesi için kahve konuşma-
sı yapıp dergi dağıtımı yaptı.
Mahkemeye çağrı yapıldı. Ça-
lışmada 150 dergi halka ulaştırıldı.

ANTALYA:  Dev-Genç'liler 25 Şu-
bat'ta Akdeniz Üniversitesi Kültür çıkı-
şından Kültür Mahallesi’ne kadar olan
bölgeye; pazar günü Konuksever Cem-
evi’nde gösterilecek olan “Metris Bel-
geseli”ne çağrı afişi ve "Demokratik Üni-
versite Bağımsız Türkiye Tutsak Öğ-
rencilere Özgürlük" kampanyasına ait
toplam 10 adet afiş astı. Yine aynı gün Şa-
fak Mahallesi’nde Yürüyüş dergisi da-
ğıtımı yapıldı. Dergi dağıtırken aynı za-
manda Armutlu Mahallesi'nde ve polis
tarafından katledilen Dilek ile Yılmaz’ı
anlatan 20 adet bildiri dağıtıldı. 

ESKİŞEHİR:  Dev-Genç'liler 23
Şubat'ta yaptıkları dergi dağıtımında
Gazi’de Cizre için yürüyen Halk Cep-
helilerin uğradıkları saldırı, Armutlu
Mahallesi'ndeki çatışmalar, Dilek’in
mahkemesi ve mahkeme süreci, Yıl-
maz Öztürk’ün katledilişi hakkında
halk ile sohbet etti. 

İZMİR: Bornova’nın Naldöken
Mahallesi’nde 2 Dev-Genç'linin 26
Şubat’ta yaptığı dağıtımda 27 dergi hal-
ka ulaştırıldı. Bir sonraki gün Buca'da
yapılan ve 3 Dev-Genç'linin yaptığı ça-
lışmada ise 56 dergi halka ulaştırıldı.
Yürüyüş dergisi dağıtımı sırasında

birçok kişi ile sohbet edildi, çocuk-
lar ile oyunlar oynandı. 

MUĞLA: Dev-Genç'liler 27 Şu-
bat'ta Marmaris’te yaptıkları dağıtım-
da dergi alan kişiler tarafından olduk-
ça samimi ve içten karşılandılar. Ça-
lışmada 10 dergi dağıtıldı. 25 Şubat'ta
Yürüyüş dergisinin 509. sayısının oku-
ması yapıldı. Okunan her konunun
önemi üzerine kişisel değerlendirme-
ler sunulduktan sonra kolektif bir tar-
tışma ortamı açıldı. İki saat süren ça-
lışmaya altı kişi katıldı.

AMED: Amed'te 24-25-26 Şu-
bat'ta Oryıl, Koşuyolu, Şehitlik semt-
lerindeki esnaflar ve Ofis’te bulunan
kafelere Yürüyüş dergisi dağıtımı ya-
pıldı. Çalışmada 105 dergi halka ulaş-
tırıldı.

HATAY: Samandağ ilçesine bağlı
Tekebaşı Mahallesi’nde 27 Şubat’ta
Yürüyüş dergisi dağıtımı yapıldı. Da-
ğıtım sırasında halk ikramlarda bulu-
nurken mahallelerindeki sorunlardan da
bahsetti... Ayrıca mahallenin küçük
çocukları da yardım etmek istediklerini
belirtti. Üç saat süren çalışmada  47
dergi halka ulaştırıldı.

Kendi Kararlarımızı Kendimiz Alıyoruz 
Kendimiz Hayata Geçiriyoruz

Çayan Halk Meclisi tarafından 27 Şubat’ta ikinci Halk Meclisi toplantısı
yapıldı. 50 kişinin katıldığı toplantıda ortaklaşa alınan kararlar şöyle;

-27 Şubat toplantısı için emek harcayan iki kişi ve gönüllülerden, Halk
Meclisi için geçici yürütme kurulu oluşturuldu.

-Halk Meclisinin kuruluşunu ilan etmek için, 26 Mart'ta toplantı kararı
alındı.

-26 Mart’taki toplantı tarihine kadarki sürede, Çayan Mahallesi’nde çöp-
lerin alınmasıyla ilgili sorunun çözümü için bir program oluşturuldu.

-Esnaflar arasında yaşanan bir sorunun çözümü doğrultusunda adımlar
atılacağının kararı alındı.

YÜRÜYÜŞ DERGİSİ HALKA UMUT OLMAYA VE YOL GÖSTERMEYE DEVAM EDİYOR

DAHA HIZLI ADIMLARLA VE EMEKLE UMUDUMUZU BÜYÜTELİ M

Sorunlarımızın Çözümü Halk
Meclisleridir. 
Halk Meclislerine Sahip Çıkalım 

Gazi Mahallesi’nde Halk Meclisi tarafından
6 Mart'ta yapılacak olan “Halk Meclisi Top-
lantısı” çalışmaları komiteler tarafından aralıksız
devam ediyor. 26 Şubat’ta Düz Bölgesi’nde Halk
Meclisi çalışanları 40 adet afiş astı.  Ayrıca halk
otobüslerinde,  Gazi’de yaşanan uyuşturucu, yoz-
laşma, polis terörü anlatılarak bu sorunların çö-
zümünün Halk Meclislerinde olduğu dile geti-
rildi ve yapılacak toplantıya çağrı yapıldı.
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Cephe Milisleri 26 Şubat’ta Gazi Mahal-
lesi Su Deposu bölgesinde bomba süslü pan-
kart astı. Pankartta “Bu Vatan Bizim Bu Va-
tanı Halkımıza Cennet, Halk Düşmanlarına
Cehennem Yapacağız- DHKC” yazıyordu.

Katillere Mahallelerimizi
Dar Edeceğiz! Yaptıkları 
Tüm Saldırı ve Katliamların
Hesabını Sorduk, Soracağız!

Gazi Mahallesi’nde yürüyüş düzenleme
hakkına saldıran katil polislere karşı 23 Şu-
bat’ta Cephe Milisleri sabaha kadar direniş-
teydi. Cephe Milisleri molotof ve parça tesirli
bombalarla defalarca katillerin üzerine sal-
dırdı. Bu saldırıda 3 tane zırhlı araç alev ala-
rak uzaklaştı. Nalbur Parkı civarında barikatlar
kurulup ateşe verildi. Katil polisler bomba-
ların etkisi ile caddeye çıkmayınca karakolun
yakınlarına kadar gidildi. Buradan molotof ve
ses bombaları ile saldırıldı. Farlarını kapatarak
ara sokaktan çıkan S84 kodlu zırhlı araç ger-
çek mermilerle saldırdı. Bunun hesabını sor-
mak için 24.00 sıralarında İmam Hatip Lisesi
önünde duran zırhlı araçlara parça tesirli bom-
balarla saldırdılar. Ayrıca 03.30 sıralarında ka-
rakolun dibine gidilerek bahçesine parça te-
sirli el yapımı bombalar atıldı.

1 Mayıs Mahallesi Pazar Sokağı’nda 28
Şubat'ta mahalleyi ablukaya alan düşmana
molotoflarla karşılık verildi. Bir adet TOMA
molotofların hedefi oldu.

Gazi'de Kürt Halkı İçin
Direnenlere Bin Selam

2 haftaya yakın devam eden Gazi halkının

direnişini selamlamak için Esenyurt/Yeşilkent
Halk Meclisi 27 Şubat'ta yürüyüş düzenledi.
“Gazi Halkı Yalnız Değildir! Gazi Direnişini Se-
lamlıyoruz/Yeşilkent Halk Meclisi” imzalı
pankart ile AKP’nin katil polisleri akrep ve
TOMA ile önlerini keserek yürüyüşü engelle-
mek istedi. Kitle ara sokaklara çekildi. Tekrar-
dan yürüyüşün yapıldığı yere yakın bir yerde
toplanan kitle, daha sonra katil polislerce taciz
edildi. Bunun üzerine Halk Cepheliler önceden
fark ettikleri “34 ZZ 205” plakalı Hyundai mar-
ka sivil polis aracını taşlayarak sloganlar ile ma-
halleden kovdu. Neye uğradıklarını şaşıran
katil polisler mahalleden kaçtı. 

Direniş İçinde Öğreniyoruz 
Direniş İçinde Örgütleniyoruz

TAYAD'lı Ailelerin 23 Şubat'ta ziyaret sı-
rasında getirdikleri ev yapımı kek hep beraber
paylaşıldı. Bu ziyaret ve paylaşımdan sonra yol-
daşlık ve büyük aile sevgisi üzerine sohbet edil-
di. Ayrıca Yürüyüş dergisinden “Savaşçı Mili-
tandır” başlıklı yazı okundu. Herkesin direni-
şin, militanlığın ve emekçiliğin farklı yanları ile
ilgili somut örneklerle çok güzel anlatımları oldu.

Gazi Direnişi Tüm 
Ezilenlerin Direnişidir!

TAYAD’lı Aileler 23 Şubat'ta Gazi Mahal-
lesi’nde direnişçileri ziyaret etti. Saldırılar ve di-
reniş üzerine sohbet edildi. Çayan Halk Cephesi
ise bir sonraki gün Çayan Mahallesi'nin genç-
leri ile coşkulu sloganlarla desteğe gelerek di-
renişe coşku kattı. Aynı gün polis saldırısından
sonra gelen Bağcılar Halk Cephesi kitlesi de di-
renişe omuz vererek Gazi direnişini büyüttü.

Halkın Sağlıkçıları 24
Şubat’ta Gazi’deki Hasan
Ferit Gedik Uyuşturucuyla
Savaş ve Kurtuluş Merke-
zi’nde ilk yardım semineri
düzenledi. Seminerde uy-
gulamalı olarak yaralanan,
bayılan birine nasıl müda-
hale edilmeli, bacağından
yaralanan, kafasından yara
alan, bilincini kaybeden,
ağzından köpük gelen biri-
ne nasıl müdahale edilme-
li konuları anlatıldı. Semi-
nerde polisin attığı gazlar-
dan korunmanın yolları,
beyin kanaması olup ol-
madığının nasıl anlaşılabi-
leceği soruları soruldu.

Bu tür seminerlerin Ok-
meydanı’nda ve diğer ma-
hallelerde de yapılacağı bil-
gisi verildi. Polisin sürekli
saldırdığı ve ambulansların
girişlerine izin verilmediği
yerlerde her sorunda oldu-
ğu gibi sağlık alanında da
karşılaşılan her sorunu çö-
zebilmek ve her konuda
yetkinleşmek gerektiği, ilk
müdahaleyle bir yoldaşın
hayatının kurtulabileceği
üzerine verilen seminer il-
giyle dinlendi. Seminere
35 kişi katıldı.

Köylülerle 
Sorunları ve 
Çözümleri Konuştuk

Hatay’ın Tekebaşı Ma-
hallesi’nde Halk Cepheliler,
24 Şubat’ta hayvancılıkla
uğraşan köylülerin evine gi-
dilerek karşılaştıkları zorluk
ve şikayetler dinlendi. 2 ve-
terinerlik fakültesi öğrenci-
sinin yaptığı çalışmada 8 ev
gezildi.

Gazi’den Kürdistan’a Savaşarak Geliyoruz

Ankara Halk Cephesi’nin Armutlu için yaptığı yürüyüşe
katil polisler saldırmış ve birçok Halk Cepheli gözaltına alın-
mıştı. Gözaltıların serbest bırakılması için 2 Mart'ta Kızılay
Yüksel Caddesi’nde oturma eylemi yapıldı. İnsanlara ajitas-
yonlarla, sloganlarla Armutlu’ya yapılan yıkım saldırısı ve ka-
tillerin Halk Cepheliler’i işkenceyle nasıl gözaltına aldıkla-
rı anlatıldı. Oturma eylemi 1 saat sonra iradi olarak bitirildi.

Armutlu’da Yıkılan Derneklerin 
Hesabını Soracağız!

İlk 
Müdahalemizle
Bir Yoldaşımızın
Hayatını 
Kurtarabiliriz

Anka Kültür Merkezi’ne
Polis Tacizi

Avcılar Merkez’de bulunan
Anka Kültür Merkezi’nin irtibat
bürosuna AKP’nin işkenceci
polisleri 25 Şubat’ta, içerde
kimse yokken han içerisine gi-
rip derneğin olduğu katta, çev-
resinde ve çatıda arama yaptı.
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Hasan Ferit Adalet Mücadelemizin Sembolüdür!
Katillerden Hesap Sorana Kadar 

Vazgeçmeyeceğiz!
İstanbul’un yoksul mahallelerinde ve meydanlarda Hasan Ferit

Gedik’in mahkemesine çağrı çalışmaları aralıksız devam etti. Halk
Cephelilerin aldıkları her nefes, attıkları her adım Hasan’ın hesabını
sormak içindi. Çünkü Hasan demişti “Gözüm Üzerinizde” diye.

1 Mayıs: Halk Cepheliler 26 Şubat’ta afiş çalışması yaptı. Ce-
mevi bölgesi, Şükrü Sarıtaş Parkı ve mahalle içine yapılan afişle-
mede halka Hasan Ferit’in mahkemesine gitmenin gerekliliği anlatıldı.

Armutlu: 27 Şubat’ta açlık grevi direnişçileri tarafından masa
açıldı. Ayrıca süren çalışmalarda 100 adet afiş duvarlara asılır-
ken, yapılan kapı çalışmasında 130 adet bildiri halka ulaştırıldı.
 5 kahvede konuşma yapıldı.

Alibeyköy: Halk Cepheliler 26 Şubat’ta Hasan Ferit Gedik
mahkemesine çağrı amaçlı Cengiz Topel ve Akşamsettin ma-
hallelerinde afişleme yaptı. 

Çayan: 26, 27, 28 Şubat'ta toplam 250 adet afiş asıldı. Ay-
rıca Sokullu Caddesi’nde el ilanı dağıtıldı. 

Esenyurt: 26 Şubat’ta 60 adet mahkemeye çağrı afişi ve aynı
gün 100 bildiri dağıtıldı.

Gülsuyu: Halk Cephesi 26 Şubat’ta mahallenin her tarafına
mahkemeye çağrı afişleri astı.

Sarıyer: Dev-Genç'liler 27 Şubat'ta Dağevleri Mahallesi hal-
kına dergi dağıtımı yaptı. Çalışmada mahallenin duvarlarına Ha-
san Ferit'in mahkemesine çağrı afişlerinden asıldı ve yazılama-
lar yapıldı.

TAYAD’lı Aileler: 27 Şubat’ta, 29 Şubat günü Kartal Adli-
yesi’nde görülecek olan mahkemenin 24. duruşması için yaptıkları
afiş çalışmasında Nurtepe’de 120 afiş astı.

Devrimci İşçi Hareketi: Hasan Ferit Gedik’in 29 Şubat’ta Kar-
tal Adliyesi’nde görülecek duruşması için çağrı yaptı. Ayrıca ça-
lışmalar dâhilinde yaptıkları bildiri dağıtımında halkı desteğe da-
vet etti.

ANTALYA: Dev-Genç’liler 29 Şubat’ta Kapalı Yol’da stant ku-
rup bildiri dağıtımı yaptı. Polis destekli uyuşturucu çeteleri tarafından
katledilen Hasan Ferit için verilen mücadeleden, Hasan Ferit’in mah-
kemesinde yaşanan adaletsizlikten bahsedildi. Çetelerin her mah-
kemede serbest bırakılması halka anlatıldı. Ayrıca Kapalı Yol üze-
rinde ”Hasan Ferit Gedik Uyuşturucu Çeteleri Tarafından Katledildi.
AKP Katilleri Koruyor/Hesap Soracağız! Dev-Genç” imzalı bir adet
ozalit asıldı ve 60 adet broşür halka dağıtıldı.

Ürünlerimizi Halkla Birlikte El Ele 
Verip Üretecek, Paylaşacağız 

Halkın Mühendis Mimarları/Halk Bahçesi Komitesi
olarak 27 Şubat'ta Gazi Mahallesi’nde kuracağımız Ali
Haydar Çakmak Halk Bahçesi için Halk Meclisi ile bir-
likte Sekizevler bölgesindeki top sahasına gidildi. Top sa-
hasının bir kenarındaki alana çit tahtaları çakılıp çit çe-
kildi. Boyanan bir tabela ile bu alanın artık Ali Haydar Çak-
mak Halk Bahçesi olarak kullanılacağı ilan edildi.

Mimar Mühendis Meclisleri’nde 
Örgütlülüğü Büyüteceğiz

Halkın Mühendis Mimarları  28 Şubat’ta Şişli Kara-
gözyan İlköğretim Okulu’ndaki Elektrik Mühendisleri
Odası İstanbul Şubesi Genel Kurul seçimlerinde “İşsiz-
liğe, Düşük Ücretle Güvencesiz Çalışmaya Karşı Mü-
hendis Mimar Meclislerinde Birleşelim” pankartı asarak
stant açtı. 

Haklarımıza Sahip Çıkıyoruz 
Örgütlenmeyi Büyütüyoruz

İstanbul: Kamu Emekçileri Cephesi, 29 Şubat’ta AKP
tarafından çıkarılacak olan yasalarla gasp edilmeye çalı-
şılan iş güvenceleri ile ilgili başlattıkları kampanya dâhi-
linde Cevahir AVM önünde imza masası açtı.

Sinop: KEC’liler 27 Şubat’ta imza masasını açarak hak-
larına sahip çıkacaklarını dile getirdi. İlginin yoğun olduğu ma-
sada iki saat içinde 218 imza toplandı.

Avukatlara Yönelik Saldırıları 
Organize Edenleri, Göz Yumanları ve Bu
Saldırılara İştirak Edenleri Uyarıyoruz
Çağdaş Hukukçular Derneği, dernek üyeleri Av. Zey-

can Balcı ve Stj. Av. Mehmet Can Koyuncu’nun İstanbul
14. Ağır Ceza Mahkemesi yazı işlerinde görevli bir çalı-
şan ile sivil koruma polislerin saldırısına uğramaları ile il-
gili 25 Şubat’ta açıklama yaptı.Yapılan açıklamada: “Bu-
gün avukatlar, adliyelerde görevlerini yaparken her düzeyde
saldırının hedefi olurken, dünyanın en büyük barosu ol-
makla övünen baro yöneticileri adeta İstanbul’da baro yok-
muş gibi davranmakta, her olaya göz yummaktadırlar" de-
nildi.
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FRANSIZ EMPERYALİZMİ
NEZİF ESKİ’Yİ
TEKRAR TUTUKLADI!

Nezif ESKİ yol-
daşımız 1 Ağustos
2013 tarihinde tut-
saklık yaşadığı
Fleury Merogis
Hapishanesi’nden
sağlık sorunları
nedeniyle cezası-
nın ertelenmesine

karar verilerek tahliye edilmişti.
23 Şubat 2016 tarihinde saat 17.45

sıralarında eşi ile birlikte çocuğunu
almak üzere evden ayrılan eski, işbir-
likçi Fransız polisleri tarafından yol-
da arabası durdurularak, arabadan
indirilmiş ve karakola götürülmüştür.

Eşinin verdiği bilgiye göre
“Fransa’daki davasından aldığı ceza”
gerekçesiyle tutuklandı.

Rahatsızlığı, yaşa-
dığı tutsaklık evresinde
iyice ilerleyen Nezif
ESKİ günde bazen 2
kereden fazla kriz geçir-
mektedir! Tekrar tut-

saklık koşullarında yaşayamayacağı
çok açıktır!”

Nezif ESKİ’nin  başına gelebilecek
her  şeyden Fransa emperyalizmi
sorumludur!”

����

FAŞİZME KARŞI
ENTERNASYONALİZMİ
BÜYÜTELİM!

Almanya’da Magdeburg Siyasi
Tutsaklar Ağı’ndan Yılmaz Öztürk
anısına pankart eylemi yapıldı.

Pankarttaki slogan: “Türkiye polisi
tarafından katledilen Yılmaz Öztürk’ün
anısına. Enternasyonal Sınıf
Dayanışması” katledilen Yılmaz
Öztürk’ün anısına Siyasi Tutsaklara
Özgürlük Ağı 24 Şubat tarihinde
Magdeburg şehrindeki Sosyal Merke-
zi’nin binasına pankart asıldı. 

���

Anadolu Federasyonu
Üzerindeki Baskılara Son

20 Şubat günü, Anadolu
Federasyonu çalışanları, İçişleri
Bakanlığı önünden Emniyet Müdür-
lüğü önüne bir yürüyüş düzenledi.

Saat 16.00’da Minioritenplatz’da
“Anadolu Federasyonu Üzerindeki
Baskılara Son” pankartı açılarak slo-
ganlar atıldı. Kızıl bayraklar taşındı ve
yürüyüş şapkaları giyildi. Yapılan açık-
lamanın ardından sloganlarla yürüyüşe
geçildi. 1 Mayıs’ta kızıl bayrak taşıma-
nın, haki gömlek giyip disiplinli yürü-
menin suç sayıldığına atıfta bulunularak
10 metrelik kırmızı bayrak açıldı. 

Aynı zamanda Anayasayı Koruma
ve Terörle Mücadele Devlet Ofisi ola-
rak kullanılan Emniyet Müdürlüğü
önünde yeniden açıklama yapıldı. Son
10 günde 4 kişinin, Anayasayı Koruma
Örgütü polislerince aranıp rahatsız edil-
diği, 1 kişinin gece iş yerinden gözal-
tına alındığı ve zorla ifade almaya çalı-
şıldığı anlatıldı. Polise, Anadolu
Federasyonu üzerinden elinizi çekin diye
seslenildi. Atılan sloganlarla eylem
saat 18.00’da sona erdi.

Erdal Gökoğlu, Polonya'da kırmızı
bültenle aranıyor gerekçesiyle
Polonya'da ayaklarına pranga vuru-
larak tutukluluğuna devam ettiriliyor.
Gökoğlu ile dayanışmak için ve bu
hukuksuz tutuklama Avrupa'nın bir
çok şehrinde protesto edildi.

Polonya Siyasi Tutsaklara Özgür-
lük Komitesi ve Polonya solundan 4
kişi 26 Şubat 2016 Cuma günü saat
14.30’da Varşova’da adalet bakanlı-
ğı önünde Erdal Gökoğlu’nun yaşa-
dığı haksız tutsaklığı protesto etti.

Lehçe ve İngilizce Erdal
Gökoğlu’na özgürlük yazılı pankart
Adalet Bakanlığı’nın demir parmak-
lıklarına asıldı. Yaklaşık 1 saat süren
eylemde Polonya solundan bir kişi
Erdal Gökoğlu’nun durumunu, tut-
saklığı ve yaşadığı bu haksızlığı anla-
tan bildiriyi okuyarak çevredeki insan-
ları bilgilendirdi. Eylemde Lehçe ve

İngilizce yazılı bildiriler dağıtıldı.
Köln: Almanya’nın Köln şeh-

rinde bulunan Polonya Başkonsolos-
luğunun yanında düzenlenen eylem-
de “Polonya Hükümeti Erdal
Gökoğlu’nu Serbest Bırakmalıdır”
pankartı açılarak sloganlar atıldı.
Almanca ve Türkçe bildiriler okundu.

18.30’da  başlayıp 19.30’a kadar
süren eylem, Erdal Gökoğlu serbest
bırakılana kadar eylemlilikleri sür-
dürme kararlılığı ile sona erdirildi.”

Berlin: Berlin’de 26 Şubat 2016
Cuma günü Özgürlük Komitesi çalı-
şanları Polonya Büyükelçiliği’nin
önünde basın açıklaması yaptı.  Bir
saat süren eylemde sloganlarla Erdal
Gökoğlu’nun serbest bırakılması tale-
biyle sonlandırıldı.

Belçika: Erdal Gökoğlu’nun ser-
best bırakılması için gerekli diplo-
matik işlemlerin Belçika Devleti tara-

fından yapılması için gerçekleştirilen
eyleme 12 kişi katıldı.

Fransızca «Derhal Erdal
Gökoğlu’nun Serbest Bırakılmasını
Polonya’dan İsteyin» pankartı açıldı.
Eylem bir saat sürdü.

24 Şubat’ta Belçika Dışişleri
Bakanlığı önünde eylem yaparak bu
adaletsizlik ve keyfiliğe son veril-
mesini istedi.

İŞTE AVRUPA DEMOKRASİSİ! 
AYAĞA PRANGA VE TEK TİP ELBİSE! 

Av ru pa’da
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� Direnerek Kazanılan Haklarımızın
Gasp Edilmesine Karşı Direniyoruz!

Anadolu Federasyonu Avusturya, ADHF ve İnnsbruck
Alevi Derneği ile birlikte, Avusturya’da yeni çıkarılan
‘Devleti Koruma Yasası’, Türkiye ile yapılan 3 milyar euro-
luk anlaşma ve Türkiyeli demokratik kurumlar üzerindeki
baskılar ele alındı.

20 Şubat günü saat 17.00’da başlayan panelde ilk sözü
alan, Anti-terör yasası 278. madde gereğince yapılan ope-
rasyonda tutuklanan hayvan hakları savunucusu hak
gasplarını ve buna karşı mücadeleyi anlatarak yer aldı.

İkinci olarak sözü Türkiyeli avukat Salih Sunar aldı.
Anadolu Federasyonu temsilcisi, federasyonun çalışmaları-
nı anlatarak neden hedef haline getirildiklerini hatırlattı. ADHF
temsilcisi ise, emperyalizmin büyüyen krizi sonucu tüm dün-
yada ırkçılığın arttığını, Suriye’deki emperyalist müdahale-
nin ardından göç akını yaşandığını söyledi.  60 kişinin katıl-
dığı panel, yaklaşık 3 saat sonra sona erdi.”

� TOPLANTILARIMIZLA 
DİRENİŞLERİMİZİ HALKA TAŞIYORUZ!

Londra’da her hafta düzenlenen Halk Toplantısı
75.sini gerçekleştirdi. Anadolu Halk Kültür Merkezi’nde
yapılan kahvaltıdan sonra Manor House'a kurulan "Direniş
ve Adalet" çadırına gidildi. 

Çadırda Grup Yorum şarkılarıyla zılgıtlarla çekilen
halaylardan ve sloganlardan sonra toplantıya geçildi. Genel
gündemi, dünyada ve ülkemizde süren saldırıları ve
direnişimizi anlatan bir konuşma yapıldı. 21 kişinin

katıldığı toplantı Yürüyüş dergisinden “Öğretmenimiz”
köşesi okunarak sona erdi.

� TTÜRKÜLERİMİZ 
YOZLAŞMAYA KARŞI SESİMİZDİR

21 Şubat Pazar günü, Londra’da, Anadolu Halk Kültür
Merkezi’nde türkü gecesi yapıldı. Hazırlanan salona, saat
19.00’dan itibaren insanlar gelmeye başladı. Ortak hazır-
lanan yemekler beraber servis yapılıp yenildi.

Hep beraber türküler söylendi. Halk ozanlarımızdan
Mahsuni Şerif, Pir Sultan Abdal, Ruhi Su,  Kıvırcık Ali
ve Grup Yorum’dan türküler okundu. Duygu ve düşün-
celerimizi dile getiren, canlandıran ustalarımızdan, Aziz
Nesin, Rıfat Ilgaz, Nazım Hikmet’den şiirler okundu.

Türkü gecesinin ilerleyen dakikalarında bir kişi Halk
Cephesi adına konuşma yaptı. Saat 23.00’de sonlandırı-
lan türkü gecesine yaklaşık  50 kişi katıldı.

� Grup Yorum Halktır, Susturulamaz
25 Şubat 2016 tarihinde saat 16.00’da Hamburg Halk

Cepheliler Türkiye Konsolosluğu önünde eylem düzen-
lediler. Eylem, Yılmaz Öztürk’ün katil polislerce katle-
dilmesi ve Grup Yorum üyelerinin Gazi Mahallesi’nde gö-
zaltına alınmasıyla ilgiliydi. Bu durumu ele alan bildiri oku-
nuldu ve  sloganlar atıldı.  Ayrıca “Yılmaz Öztürk Ölüm-
süzdür” yazılı pankart açılarak müzik aletinden yüksek ses-
le Grup Yorum’un türküleri çalındı. Eyleme toplam 16 kişi
katıldı. Saat 16.00’da başlayan eylem yaklaşık 1 saat son-
ra sonlandırıldı.

Kürdistan’da olan katliamı pro-
testo etmek için ve Gazi Mahalle-
si’nde 13 gündür süren direnişi selam-
lamak için eylemler düzenlendi.

Hamburg: 27 Şubat 2016  günü
Hamburg Halk Cepheliler Altona
Meydanı’nda eyleme Alman sol grup-
larından da katılanlar oldu. Yaklaşık
iki saat süren eylemin ilk 20 dakika-
sında hazırlanan 300 bildiri tamamıyla
dağıtıldı.  Almanca ve Türkçe slo-
ganlar atıldı.

Grup Yorum’dan Kürtçe ve Türkçe
türküler ve marşlar çalındı. Saat
14.00’da başlayan eyleme toplam 30
kişi katıldı.

Londra: İngiltere Halk Cephesi,
22 Şubat ‘ta Manor House’da kurduğu
“Direniş ve Adalet” çadırı  dayanış-
maya devam ediyor.

Çadırın dört bir yanına Türkçe ve
İngilizce pankartlar ve kızıl bayrak-

larla halkla-
rın ilgisini
ç e k i y o r .

Bildirilerle, halk ile yapılan sohbet-
lerle halk bilgilendiriliyor.  Akşamları
türküler söyleniyor, sazlar çalınıyor,
aileler yemekleriyle çaylarıyla ziya-
ret etmeye devam ediyorlar. "Direniş
ve Adalet" çadırı coşkulu bir şekilde
halkımızı bilgilendirmeye devam
edecek.

Londra Türkiye Büyükelçiliği
önünde, her pazartesi düzenli olarak
düzenlenen protestoda  İngilizce ola-
rak “Cizre, Silopi, Sur, İdil, Gazi, ve
Armutlu’da Emperyalizmin Hizmet-
çisi Faşist Türk Devletinden Hesap
Soracağız, Kürdistan Kürt Halkı-
nındır, Yaşasın Halkların Kardeşliği”
yazılı pankart açıldı.

11 kişinin katıldığı, İngilizce bil-
dirilerin dağıtıldığı ve Grup Yorum
marşlarının dinlenildiği gösteri bir saat
sürdü.

Köln: 27 Şubat 2016 günü Köln

Wiener Platz’da, “Diren Cizre, Diren
Gazi, Diren Sur, Diren Armutlu” pan-
kartının açıldığı eylem 18.30’da baş-
layıp 19.15’de sona erdi.”

AKP’nin baskı ve katliamlarını
teşhir eden dövizlerin de açıldığı
eylem sırasında Türkçe ve Almanca
bildiriler okundu. Halka bildiriler
dağıtıldı ve meraklı olan insanlarla
sohbetler edildi.

Eyleme toplam 25 kişi katıldı.
Dortmund: 27 Şubat 2016 tari-

hinde Dortmund Halk Cephesi tara-
fından Reinoldi Kirche önünde basın
açıklaması gerçekleştirildi.

Saat 15.00’te başlayan eylem
“Kahrolsun Faşizm, Yaşasın
Mücadelemiz” sloganıyla başladı.
Kürdistan’daki katliamları anlatan bil-
dirimiz Almanca ve Türkçe okundu. 1
saat süren eyleme, 20 kişi katıldı.”

AKP'NİN KATİL POLİSİ MAHALLERİMİZDEN
VE KÜRDİSTAN’DAN DEFOL!
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Anadolu’dan koparılıp getirildik
Avrupa’ya. Bizi vatanımızdan ko-
parıp getirirken köklerimizden ko-
pardılar. Geleneklerimiz de bize can
taşıyan en önemli kökümüzdür.

Elbette ki, günlük yaşamımızda;
ırkçılığın, ayrımcı politikaların ve
emekçi olmaktan kaynaklanan so-
runlar karşısında da tehlikedeyiz.
Ama bunlar dış tehlikelerdir, bize bağ-
lı değildir. Bunları yaşayacak, yaşa-
yarak direnmeyi öğrenecek ve ör-
gütlenerek hakkımız olanı kazanaca-
ğız. Ama eğer değerlerimizden ko-
parsak direnecek güç de bulamayız.

Kök kelimesinin bir anlamı da;
‘Bir kimseyi bir yere bağlayan ma-
nevi temel güçlerin bütünü’dür.

Bizler Anadolulu olarak misa-
firperverliğimizle övünürüz. Ama
şu da bir gerçektir; kapitalizmin
bencilliği, emperyalizmin yoz kül-
türü bizim köklerimize karşı sürekli
bir saldırı içindedir. 

Düzen insanları yalnızlaştırır. Yani
örgütsüz hale getirir, soyundan so-
pundan koparır, yalnızlaştırır, ben-
cilleştirir ve en nihayetinde de yaşa-
ma karşı korkak, titrek bir duruma ge-
tirir. İşte o zaman, düzen kazanır. İşte
o zaman artık, istediği gibi sömüre-
bilir.

Bu haftaki konumuz; misafirper-
verlik, kapısını açmak, olanaklarını
sunmak, emaneti sahiplenmek üzeri-
nedir. 

Yani geleneklerimize sahip çıkma
konusunda yaşanılan sorunlardır.
Özel olarak da devrimci bir geçmişe
sahip olan insanlarımızın bugün, em-
peryalist kültürün de etkisiyle özün-
den kopmasının bir göstergesi olan,
kapısıyla birlikte gönlünü kapatma-
sının nelere yol açacağı konusudur.

Devrimci bir geçmişi olan herkes
çok iyi bilir ki, Harekete açılan kapı,
aslında gönlünü açmaktır. Emperyalist

kültür ve yozlaşma ise kendi öz kül-
türümüze karşı açtığı savaşta öncelikli
olarak gönül kapımızı paslandırmayı
hedefler. Yani devrimci geçmişimizi,
halk özelliklerimizi unutturmaya ça-
lışır. Elbette ki dostumuz dediğimiz,
yoldaşımız gördüğümüz insanları-
mıza kapısını kapatmak bir günden
diğer güne olmuyor. Yıllara ve bel-
ki de on yıllara varan bir süre için-
de düzen kültürü sürekli olarak
bencilliği ve kendine yabancılaş-
mayı kabullendirmeye çalışır. 

Kapımızı, devrimcilere kapattığı-
mız an ise, sadece bir sonuçtur. Belki
ilk anda utangaçça yapılacaktır. Me-
sela; çokça yapıldığı gibi, ‘Vatandaş-
lık hakkı için başvurdum, ikamet izni
sorunum var, bir süre görüntüyü boz-
mayalım’ vs. diyerek, önce devrimci
kurumlarımıza gidip gelmeyi azaltır,
sonra en meşru eylemlerde de boy gös-
termez hale gelir. 

Bir an olur ki, tüm düşüncele-
rimiz sadece düzenle olan çıkar iliş-
kileri kalır. Ne çevremizde bir can
yoldaşımız, ne de tutunacak bir da-
lımız kalmış...

İşte o an kapıların da tamamen ka-
panma anıdır. Utanma duygusu da bir
süre sonra yıpranır ve artık yüzsüz-
leşme aşamasına gelinir. Geçmişimizi
de inkar eder duruma geliriz. O nok-
tadan sonra artık devrimcilikle iliş-
kimiz, arada bir depreşen nostaljik bir
anı haline gelir.

Ancak, bu duygu hiçbir zaman bi-
zim peşimizi bırakmayacaktır. Çün-
kü devrimden, devrimcilikten ko-
pulsa da, hepimiz çok iyi biliriz ki;
bizim asıl olarak en mutlu olduğu-
muz zamanlar, en onurlu yıllarımız,
o devrimcilik yıllarımızdır.

Anılarımıza, düşüncelerimize sa-
hip çıkmalıyız. Çünkü bir insanı en
çok mutlu eden duygu, doğru bildiğini
yaparak, haklı bulduğunu söyleyerek;

düzenin bizi kuşatmasına, gönül ka-
pılarımızı kapattırmaya çalışmasına
meydan okumak olacaktır.

Henüz hiçbir şey kaybedilmemiş-
tir. O onurlu yıllarımıza yeniden dö-
nebiliriz. Düzenin bizim bedenimizi
ve beynimizi, devrime karşı zafer ka-
zanacağı bir meydan haline getir-
mesine izin vermemeliyiz. Halkı-
mıza, halkımızın kültürüne, kökle-
rimize, geleneklerimize döndüğü-
müzde, düzenin bizim üzerimizden
zafer kazanmasını engeller, devrimin
zaferine omuz vermiş oluruz.

Büyük Direniş’in kahramanların-
dan Osman Osmanağaoğlu bize ses-
leniyor:

“Yiğitlik, halkımızın mayasında
var. Ne yapalım kardeşim, biz bu hal-
kın evlatlarıyız. Yiğit insanlarız. Bu
yiğitliği devam ettireceğiz, ta ki zafere
kadar.”

“Bu halk için ölüme yatılır.”
“Güneşi içeceğimize inancımız

sonsuzdur. Alev soluklarımızla, ya-
şanılası bir vatanı, halkımıza arma-
ğan edeceğiz. Bu güce ve inanca sa-
hibiz. Çünkü biz halkız, halkın için-
den ve halkın öncüsüyüz.”

“Bağımsız bir vatan, halklarımı-
zın kurtuluşu için, ölümü

kucaklamaya hazırım.”
“Biz, bu halkın evlatlarıyız. Bu

kahramanlık soyunu, Bedrettin-
ler’den, Pir Sultanlar’dan, Bruno-
lar’dan alıyoruz.

Yani bu kahramanlığı, sizlerden
öğrendik...”

Gün gün, dakika dakika ölüme yü-
rürken söylenen bu sözler, bize en bü-
yük güç kaynağımızı, geleneklerimizi
gösteriyor. 

Ne olursa olsun yapacak bir şey
mutlaka vardır. İlk adımımız da em-
peryalizmin kuşatmaya çalıştığı dev-
rimcilere kapımızı ve gönlümüzü aç-
mamızdır.

Geleneklerimiz Köklerimizdir
Geleneklerimize Sahip Çıkalım!

AVRUPA’dakiBİZ
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14 Mart - 20 Mart

A b d u l l a h
Gözalan: İs-
tanbul Kü-
çükköy’de
d e v r i m c i
m ü c a d e l e
içerisinde yer

aldı. Cunta yıllarında teröre,
korkuya teslim olmayıp di-
renişi sürdürenlerdendi. 18
Mart 1981’de Bakırköy’de
polisle girdiği çatışmada
katledildi.

“Umudu yaşatmak ve büyütmek için, başka türlü 
davranılmazlığın örneği vardı karşımızda..” 

Mürsel Göleli

Hatice Özen: 
Bir Dev-Genç’liydi o. Özgürlüğün kavgada
kazanıldığını bilen militan bir kadındı. 16
Mart 1978’de İstanbul Üniversitesi önünde
kontrgerilla tarafından gerçekleştirilen bom-
balı saldırıda, 6 kişiyle birlikte şehit düştü.

Abdullah Gözalan

Kahraman
Altun: 1967
yılında Kay-
seri’de doğ-
du. Liseli
D e v - G e n ç
saflarında ça-
lıştı. Daha

sonraları SDB üyesi oldu.
16 Mart 1991’de, İzmir’de
ABD Dışişleri Bakanı’nın
Türkiye’ye gelişini protesto
için yapılan bir eylem sıra-
sında elinde bomba patla-
ması sonucu şehit düştü.

Kahraman Altun

Hatice Özen

Feride Karaca, 
Mürsel Göleli,
Nazım Karaca:
Devrimci Sol
gerillasıydılar.
Dersim Çemiş-
gezek’te Arasor
Deresi mevkiin-

de oligarşinin askeri güçleri tarafından pusuya düşürül-
düler. 19 Mart 1994’de gün boyu süren çatışmada, bera-
berlerindeki gerillaların kuşatmayı yarmalarını sağlaya-
rak şehit düştüler. 

Mürsel Göleli; 1980 öncesi İstanbul mahalli birimlerde
görev aldı. 12 Eylül sonrasında yıllarca tutsak kaldı. ‘90’da
Ortadoğu’daki kamp faaliyetlerinde kamp komutanlığı ve
eğitmenlik yaptı. Dersim Gerilla Birliği’nde bir savaşçı
olarak şehit düştü.

Nazım Karaca; Nazım, 12 Eylül öncesi gençlik ör-
gütlenmesi içinde yer alarak devrimci mücadeleye katıldı.
1990’larda Dersim dağlarına ilk ayak basan gerilla birli-
ğindendi.

Feride Karaca; Feride, gerillada henüz yeniydi, ama ça-
tışmada ilk yaralananlardan olmasına rağmen, son nefesine
kadar direnmeye devam ederek şehit düştü.

Feride Karaca Mürsel Göleli Nazım Karaca

Gökçe Şahin, 
Şengül Gülsoy,
Turan Şahin: 
Cephe gerillasıydılar. 20 Mart
2002’de Ordu Ünye İlçesi Yeşilkent
Beldesi yakınlarında jandarma özel
timleri ile çıkan çatışmada şehit düş-
tüler.

Gökçe Şahin; birliğin komutanıydı. Hacettepe
Üniversitesi’nde öğrenciyken Dev-Genç içinde yer
aldı. ‘95’te tutsak düştü. Tahliye olduğunda tered-
dütsüz dağlara koştu.

Şengül Gülsoy; konfeksiyon atölyelerinde çalışan
yoksul bir genç kızdı. Atölyelerde öğrendi sınıf mü-
cadelesini. Düşmanı işkencehanelerde tanıdı. ‘98’de

gerillaya katıldı.
Turan Şahin; gerillaları küçük yaşta tanıdı, sevdi ve 1997

Ekimi’nde onlardan biri oldu.

Gökçe Şahin Şengül Gülsoy

Turan Şahin

Hasan Erkuş,
Mustafa Kemal İnan,
Sabit Ertürk, 
Şerafettin Şirin, 
Tuncay Geyik:

Devrim ve sosyalizm
umudunu büyütmek için
Kır Silahlı Devrimci Bir-
likler içinde yer aldılar.

Umudun bayrağını taşıyacakları yer
Malatya dağlarıydı. Cesaret ve feda-
karlıkla bu görevlerini sürdürürlerken,
17 Mart 1992’de oligarşinin askeri güç-
leri tarafından kuşatıldılar. 5 saat bo-
yunca halk düşmanlarıyla çatışarak şehit

düştüler.
Hasan Erkuş; 1972 Malatya Akçadağ İlçesi Gürkaynak Köyü

doğumluydu. Lisede mücadeleye katıldı. İşkencelerden geçirildi,
yılmadı. Köyü ve çevresinde çeşitli faaliyetler yürüttükten sonra
gerillaya katıldı.

Sabit Ertürk; 1962’de İstanbul Gültepe’de doğdu. ‘78’de mü-
cadeleye katıldı. 12 Eylül sonrasında, yine mücadelenin içindeydi.
1984’te tutuklandı. 1988’de tahliye edildikten sonra da yine mücadele
içinde görevler üstlenmeye devam etti.

Tuncay Geyik; 1967’de Sivas’ta doğdu. 1988’de bu kavganın
bilinçli bir militanıydı. Gazi Mahallesi’nde görevler üstlendi. GOP-
KAD kurucularındandı.

Şerafettin Şirin; 1961 Yugoslavya doğumluydu. 1977’de İstanbul
Esenler Lisesi’nde devrimci saflara katıldı. 1980’de tutuklandı ve 5
yıl tutsak kaldı. Tahliyesinden sonra devrim bayrağını taşımaya
devam etti.

Mustafa Kemal İnan; 1971’de Malatya’nın Akçadağ İlçesi
Gürkaynak Köyü’nde doğdu. Genç yaşta devrimci oldu. İstanbul’da
İşpor-Der’de çalıştı. ‘91’de yeniden Malatya’ya gelerek mücadelesine
burada devam etti.

Hasan Erkuş Sabit Ertürk Mustafa 
Kemal İnan

Şerafettin Şirin Tuncay Geyik



... Halk kurtuluş savaşımızın dağlardaki öncülerinden
üçü, Gökçe Şahin, Şengül Gülsoy ve Turan Şahin, bağımsızlık,
demokrasi ve sosyalizm bayrağını dağlarda onurla, cüretle,
gururla dalgalandırarak son nefeslerini verdiler. 

Bu ülkenin her yanı, bir savaş cephesi. 
Bu ülkenin her karışında sömürü ve zulüm var. 
Sömürü ve zulüm düzenini yerle bir etmek için, ülkemizin

her yanı bizim için bir savaş alanı. 
Devrim güçleri, ne yalnız hapishanelerde, ne yalnız ge-

cekondularda, ne yalnız fabrikalarda, ne yalnız dağlardadır;
halkın olduğu her yerdedirler. 

Başka alanlarda olduğu gibi, dağlarda da yüzlerce savaş-
çımız oligarşi tarafından katledildi bugüne kadar. Şehirlerde
katlettiler, dağlarda katlettiler, hapishanelerde katlettiler ve
hep aynı “zafer” çığlıklarını attılar; artık bittiler, artık bir
amaçları yok, artık... İşte böyle dedikleri her anda, şurada
veya burada ortaya çıkan bir direniş, kurulan bir barikat,
sıkılan bir kurşun, bu ülkedeki savaş ve devrimci mücadele
gerçeğini gösterdi herkese. 
Bu zulüm ve sömürü oldukça, devrim mücadelesi bitmez. 

Ülkemizin dağlarında ve şehirlerinde, halk oldukça,
gerilla da tükenmez. 

Kim bu dağlardakiler? 
“Anarşistler” mi, “Teröristler” mi? Herkesin bu

sorunun cevabından öğreneceği çok şey vardır. Dağlardakiler,
amaçsız, silah meraklısı oldukları için, macera olsun diye
dağlarda değiller. 

Dağlarda savaşanlar, halktır. Bu ülkenin yoksul, ezilen

halkıdır. Savaşmak, kırsal alandaki halk kitlelerini örgütlemek,
oligarşinin iktidarını yıkıp halkın iktidarını kurma mücade-

lesinin askeri gücünü oluşturmak için dağlardalar. 
Omuzlarında silahlarla dağlarda dolaşanlar, belki

düne kadar komşunuzdu, işyerinde iş arkadaşınız,
okulda sıra arkadaşınızdı. 

İşte Ordu’daki çatışmada şehit düşen savaşçılarımız; 
Turan, 11 yaşındayken tanıdı gerillaları. 13 yaşında

gerillaya katılmak istedi. Komutan Cömert Özen yaşından
dolayı kabul etmedi bu isteğini. Ailesi, onun gerilla olmasını
engellemek için İstanbul’a gönderdi. Ama o isteğinden

vazgeçmedi. 17 yaşında alnı kızıl yıldızlı bereyi takarak bir
halk kurtuluş savaşçısı oldu. 

Şengül, yoksul bir köylü ailesinin çocuğuydu. Yoksulluk
onun ilkokuldan sonrasını okumasına izin vermedi. Köyden
kente göç ettiler. Kentte sömürüyü doğrudan yaşadı ve
yeniden köye, dağlara döndü; bu kez bilinçli bir yoksul
köylü ve elinde silah bir halk savaşçısı olarak dönüyordu. 

Acıyı bilmeyenler, yoksulluğu bilmeyenler, köylerimizin,
gecekondularımızın her köşesinden fışkıran zulmü bilmeyenler, 

Yoksul köylü kızlarının, gecekondu emekçilerinin gerilla
olma isteğini de, hasbelkader yüksek okullarda okuyabilen
insanlarımızın doktor olmayı, mühendis olmayı reddedip
halk kurtuluş savaşçısı olmasını da anlayamaz. 

Turan’ların çocuk yaşta gerilla olmak isteğini anlayamaz. 
Ve aynı kişiler, yüzlerce tutsağın hücrelerde ölüme

yatmasını anlayamaz. 
Bu, büyük bir özgürlük tutkusudur. 
Büyük bir halk ve vatan sevgisidir. 
Bunlardan uzak olanlar, dağlarda savaşan, hücrelerde

direnen bu sevgiyi ve öfkeyi anlayamaz. 
Bu direniş ve savaşı vareden, bu sınırsız sevgi ve bu

sınırsız öfkedir. Her devrimcinin, her savaşçının, sevgisi
halk sevgisi, öfkesi, halkı sömüren ve zulmedenlere
öfkesidir. 

İşte bu inanç, bu dava adamlığı, her türlü sapmanın
önünde bir barikat oluyor. Devrim umudunu, devrim iddiasını,
devrime yürüyüşü sürdürüyor. Emperyalistlerin, oligarşilerin
yoketme, teslim alma planlarını suya düşürüyor.

İlhan Yılhan:
Dev-Genç içinde yer aldı. 19 Mart 1988’de geçirdiği

bir trafik kazası sonucunda aramızdan ayrıldı.

İlhan Yılhan

Yakov Mihailoviç Sverdlov:
Sovyet devriminin önderle-

rindendi. Daha 16 yaşında katıl-
mıştı devrimci harekete. Bolşevik
yeraltı örgütlenmesinin en dene-
yimli isimlerinden biriydi. Dev-
rimin arifesinde Merkez Komitesi
üyeliğine getirildi. İlk proleter
devrimin kurulmasını sağlayacak
ayaklanmanın pratik önderliğini
üstlendi. Lenin’in politikalarını

en iyi kavrayıp  uygulayanlardan biriydi. Bu nedenle
girdiği her kavgada Lenin’le yan yana oldu. Sosya-
lizmin inşasında da birçok görevler aldı. Yorucu
devrim kavgasının zayıflattığı bünyesi, yakalandığı
İspanyol nezlesini yenmesine elvermedi. 16 Mart
1919’da hayatını kaybetti. Devrim onu çok erken
kaybetti.

Yakov Mihail Sverdlov

KAYBEDİLDİ:
Yusuf Erişti: Tokatlı yoksul bir köylü ailesinin çocuğuydu.

Yusuf, 12 Eylül öncesi devrimci mücadeleye katıldı. Defalarca
işkencelerden geçirildi ve her seferinde başı dik çıktı. Çeşitli
alanlarda görevler üstlendi. 12 Eylül’ün ardından tutsak düştü.
Yaklaşık iki yıl tutsak kaldı. Sonra yine cuntaya karşı direnen
bir devrimciydi... 1987’de yine işkencehanelere götürüldü ve
yine direnerek çıktı oradan... Son olarak bir savaşçıydı. O,

işkence altında konuşmayı reddetti ve sorulan tüm sorulara “hayır” cevabını
verdi. 14 Mart 1991’de gözaltına alındı ve kaybedildi.

Yusuf Erişti

Anıları Mirasımız
Gecekondularda, 

Hapishanelerde, Dağlarda...
Her yerde direniş ve savaş var!

Her yerde direniş ve savaş sürecek!



Öleceksek
Eğer öleceksek ölelim, fakat domuzlar gibi olmasın bu

Avlanmış ve kıstırılmış, utanç dolu bir köşede

İğrenç yazgımızla alay ederek havlarken

Kuduz ve aç köpekler çevremizde

Eğer öleceksek, hey!

O zaman onurumuzla ölelim

Değerli kanımız boşuna akmasın yere

Korkusuzca vuruştuğumuz canavarlar bile

İstemeseler de saygı duyacaklardır bize

Hey kardeşler!

Birlikte göğüs vermeliyiz ortak düşmana

Sayıca çok üstün olsa da,

cesur olduğumuzu gösterelim ona

Bin darbelerine onların bir öldürücü darbemiz
yeter bizim

Ne farkeder önümüzde uzanan

birer açık gömüt olsa da hepimizin?

Yiğitler gibi göğüsleyeceğiz eli kanlı
korkaklar sürüsünü

Köşeye sıkışmış ölerek ama, yenilmeyerek

Claude Mc Kay - Jamaika

Şiir

“Arkadaşlık” nedir diye so-
ruyordu Karl kendisine. Arka-
daşlık, aynı barikatta savaş-
maktır, yekpare bir sütundur. 

Kılıcı döven, bildirileri ya-
zan ellerdir. Arkadaşlık, derin
bir inanç ve ortak kaygıdır.
Arkadaşlık ortak bir eylemdir,
ortak bir yaşamdır ve ortak bir
ölümdür.

(Ateşi Çalmak-1)

Kıssadan Hisse

Başka haIkIar üzerinde baskı
uyguIamak, özünde kendi haIkı
üzerindeki baskıyı gizIemeye ve
unutturmaya yöneIiktir.

Şeyh Bedreddin

Özlü Söz


