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Onlar Vatanımız Bağımsız Halkımız
Özgür Olsun Diye Şehit Düştüler!
Umudu Kutluyor Şehitlerimizi
Anıyoruz!

15 Nisan’da Bağımsız Türkiye İçin
300 Bin Kişilik Halk Korosuyla, Onların
Türküsünü Söyleyeceğiz!

Resim: Gökhan Gündüz / Kırıkkale Hapishanesi

Ö ğretmenimiz

30 Mart-17 Nisan Umudun Kuruluşunu Kutluyor

Şehitlerimizi Anıyor,
Önderlerimizi Selamlıyoruz!

Merhaba,
Umudun fidanı dikildi Mart'ın 30'unda. Zulmün, sömürünün olmadığı, tüm halkların kardeşçe bir arada yaşadığı, ülkenin bağımsız, halkların özgür olduğu bir gelecek umudu...
Onlar can suyu oldular umut fidanının.
Nice koçyiğitler bu fidana emek verdi, can verdi uğrunda.
Bugün ulu bir çınar oldu. 16-17 Nisan’da kavganın başkentinde dalgalanan umudun bayrağı tüm ülkede nazlı nazlı dalgalanmak için bekliyor sabırsızlıkla.
Umut olanları, umudu varedenleri saygıyla anıyor, ülkenin dört bir yanında dalgalanacağı günlerin inancıyla 18. yılında selamlıyoruz umudun bayrağını.
Umudun 18. yılı kutlu olsun!
Tekirdağ 1 No'lu F Tipi Hapishanesi
Özgür Tutsaklar

Merhaba,
Adları yasaklandı, mezar ziyaretleri yasaklandı. İzlerini
sürüp kavgayı büyütenlere mahkemeler ceza yağdırdı. Ama
nafile... Mahirlerden Dayılar'ın gözleriyle dünyaya ve ülke-
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mize bakmaya devam ediyor, yarına yürüyoruz.
Devrim düşümüzü ete kemiğe büründüren partimizin 18.
kuruluş yıldönümünü ve Kızıldere Direnişi’nin 40. yılını
kutluyor, karanfilleşen tüm şehitlerimizi saygıyla anıyoruz...
Uşak Hapishanesi
Özgür Kadın Tutsaklar
Merhaba,
Kızıldere'de açıldı devrimimizin yolu. Kızıldere kahramanları 40 yıldır on gözlü pınar oldu akıyor hala...
Mahirlerin ektiği tohumları büyüten Sabolar'ın, Dayı'mızın umut fidanı 18 yıldır büyümeye, derinlere kök salmaya
devam ediyor. Kutlu olsun halkımıza, hepimize!..
Selam olsun, kanıyla, canıyla, emeğiyle, destanlar, zaferler yaratan Umut ailesine!..
Kızıldere'den Dayımız'a 18 yıldır zafere yürüyen umudumuzu selamlıyor, kahramanlarımızı onların yolundan yürümenin onuruyla anıyoruz!
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Yanlışları önemsemeyen
farklılıkları görmeyen ve
bunun için de mücadele etmeyen
bakış açısı;
GELENEKLER YARATAMAZ!

Halka ve devrime karşı
sorumluluk duyan herkes
her attığı adıma önem vermek
ve adımının hesabını vermek
zorundadır!
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‘Gözleri Üzerimizde,
Bizi Her An Sınavdan Geçiriyorlar’
"

Bu tarih, esas olarak, kanla yazılmış şehitlerimizin tarihidir.
Şehitlerimiz bugün fiziki olarak aramızda yoklar belki, ama düşünceleriyle, kavgalarıyla, yaşam biçimleriyle, partili savaşma düşleriyle buradalar. Bizimle birlikteler. Onların
düşünceleri ve kavgalarıyla daha
güçlüyüz. En zor koşullarda dahi
düşmana baş eğmeyen, ölen ama yenilmeyen nitelikleriyle gözleri hep
üzerimizde, bizi her an sınavdan
geçiriyorlar. Onların mirasını devam
ettirmek, bu sınavdan başarıyla geçmemize bağlıdır."
ayı, Parti-Cephe kuruluş kongresi
açılış konuşmasında şehitlerimize vurgu yapıyor. Bu tarihin şehitlerimizin tarihi olduğunu söylüyor.
u öylesine somuttur ki, şehitlerimize baktığımızda bunu çok
açık görebiliriz. Her zorlu süreç, her
dönemeç o sürecin insan tipiyle aşılmıştır. Bunda da hiç kuşkusuz şehitlerimiz en öndedir. Şehitlerimiz o sürecin yeni insan tipinin örnekleridir.

cı Faşist Cunta 45 Milyon Halkımızı
Teslim Alamaz” şiarının örnekleri oldular. Hapishanelerde, dağlarda, şehirlerde, işkence tezgahlarında direnişleriyle 12 Eylül karanlığını aydınlığa çeviren ışıklarımız oldular.
nlar toprağa serpilen bereketli
tohumlardı. Onlar ölürken çoğalandılar. Onlarla çoğaldık. 12 Eylül’ün
ölü toprağını onlarla attık üzerimizden.
dalet diyordu halkımız, halkın
adaleti. 12 Eylülcülerden, işkencecilerden hesap sormanın adı
oldu şehitlerimiz.
990’lar başı, sosyalist blokun dağıldığı, sosyalist ülkelerde karşı-devrimlerin yaşandığı yıllardı. Emperyalizmin ve onların sözcülerinin ideolojik bombardımana giriştiği yıllardı.
“Elveda proletarya” dediler. “Sosyalizm
öldü” dediler. “Tarihin sonu” dediler.
Devrime, sosyalizme, devrimciliğe ait
ne varsa yok etmek istediler. Büyük bir
tasfiye hareketiydi bu.
imileri bayraklarından orak-çekiçleri atarken, emperyalizmle barış masasına oturma sırasına girerken,
teslim bayrağını çekerken biz Atılım
dedik. Cüret, cüret, cüret dedik.

Y

eni sürecin insan tipi bu atılganlık ve cürete sahip insan tipiydi. Sosyalizm inancını taşıyan bir
insan tipiydi. Halkın adaleti olduğunun bilincinde olan bir insan tipiydi.
Bizim kuşağımız feda kuşağı diyen insan tipiydi. Şehitlerimiz bu sürecin öncüleriydi.
mperyalistler, işbirlikçileri deyim yerindeyse şok yaşıyorlardı.
Dünyada geriye gidişler yaşanırken,
silahlı hareketler teslim bayrağını
çekerken “bizde nasıl böyle olur?” diyorlardı. Düşmanlarımız da öğreniyorlardı, tanıyorlardı Parti-Cephe’yi
ve Parti-Cephelileri.
eritler, Niyaziler, İbrahimler, Cavitler, Aliler, Haliller, Olcaylar,
Perihanlar, Şerafettinler... Sabolar,
Sinanlar, Ahmet Fazıllar...
990-1993 iki-üç yıllık süreç belki
de en çok şehit verdiğimiz dönemdir. Bu süreç kafalara ölen ama
yenilmeyen, asla teslim olmayan,
halk düşmanlarından hesap soran,
duvara kanlarıyla inancını yazan
bir geleneği kazıdı. Devrimci Solcular
ehmet Büçkünler, Hüseyin Akhalk nezdinde de düşman nezdinde de
soylar, İbrahim Karakuşlar, Kebelleklerde böyle yer ettiler.
mal Camekanlar, Kenan Aydemirler ve
1980 öncesinin şehitleri... Devarti-Cephe tüm bu
rimci Sol’un çizgisinin kökleşmegelenek ve değerler
Bu tarih, esas olarak, kanla yazılmış
sinde, THKP-C’nin devamcısı olüzerinde inşaa edildi. Onlardan aldığımız güçle
masında yaşamları, savaşları ve
şehitlerimizin tarihidir. Şehitlerimiz
Partili-Cepheli savaşma
atılganlıklarıyla öne çıktılar. Onlar
bugün fiziki olarak aramızda yoklar
kararı aldık.
“bitti”, “yenildi” denilen THKP-C
belki, ama düşünceleriyle,
çizgisinin yenilmezliğini, halk kit994-2012... 18 yıllık
kavgalarıyla, yaşam biçimleriyle,
lelerinde nasıl ete-kemiğe bürünPartili-Cepheli süreçte
partili savaşma düşleriyle buradalar.
düğünü gösterdiler. Onlar 1970’li
düşmanlarımız savaşımıBizimle birlikteler. Onların düşünceleri zın büyümesini engelleyıllarda faşist terörün halkımızı
ve kavgalarıyla daha güçlüyüz. En zor
mek, iktidar hedefinden
teslim almasının önünde bedenlekoşullarda dahi düşmana baş eğmeyen, uzaklaşmasını sağlamak,
riyle durdular. 1970’li yılların antisavaşçılıktan uzaklaştırfaşist mücadelesinin yaratıcılarıyölen ama yenilmeyen nitelikleriyle
mak kısacası tasfiye etmek
dılar. Oligarşinin “80 öncesi” kagözleri hep üzerimizde, bizi her an
için her yolu denediler.
busuydular.
sınavdan geçiriyorlar. Onların mirasını
ehitlerimiz bu tasfihmet Karlangaçlar, Selçuk
devam ettirmek, bu sınavdan başarıyla
ye, yok etme saldıKüçükçiftçiler, Mazlum Gügeçmemize bağlıdır.
rısı karşısında da en
derler, Ali Hüseyin Avcılar, Apolar,
öndeydiler. Bediiler, KeHaydarlar, Hasanlar... “Amerikan-
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maller, İbrahimler, Muratlar, ‘96
Ölüm Orucu şehitlerimiz. Ve Büyük
Direnişimizin şehitleri. 122 şehit.
akın tarihimizin her köşesinde
onlar vardır. Onlarsız bir an, bir
süreç yoktur.
nlar yeni değer ve gelenekler yaratmanın adı, değer ve geleneklerimize eklenen yeni halkalardır.
ehitlerimiz yaşayan tarihimizdir.
Şehitlerimiz en büyük mirasımızdır. Onlar sözlerine, ideallerine
bağlı kaldılar. Onlar düşündükleri
gibi yaşadılar, savaştılar ve ölümsüzleştiler.
ehitler ideolojimizin, politikalarımızın, kültür ve ahlakımızın
cisimleşmiş ifadeleridir.
ehitlerden vazgeçmek, onları
unutmak, bu değere sahip çıkmamak ideolojiden, iddiadan, ideallerden vazgeçmektir.
nlar bize büyük bir mirası bıraktılar; kanla yazılan tarihimizi. Bu tarihten güç alacağız. Bu tarihin yol göstericiliğinde ilerleyeceğiz
ve ilerliyoruz.
ayı, Kuruluş Kongresi açılış konuşmasındaki sözlerinde şehitlerimizin bizi her an sınavdan geçirdiklerini de işaret ediyordu. Ve bu anlamda her Parti-Cepheli’nin önüne bu
sınavdan geçmenin bir görev olduğunu koyuyordu.
u sınavdan geçmek vicdani, ahlaki, siyasi, ideolojik bir sorumluluktur.
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nlar teslim olmaktansa tereddütsüz ölümü seçtiler. Onları
bu denli tereddütsüz yapan, yoldaşlarına olan güvenleri, devrime olan
inançlarıdır. Yoldaşlarının uğrunda can
verdikleri davalarına sahip çıkacaklarından emindirler, bir an bile tereddüt etmeden bu güvenle canlarını
feda etmişlerdir. Onlar bir adım öne
çıkılması gerektiği yerde tereddütsüz
öne çıktılar. Onlar düşman saldırılarını püskürtmek, savaşımızı daha da
büyütmek için kendilerini sakınmaksızın feda ettiler. Dahası onlar bunun için öne atıldılar. Zaferin böyle
kazanılacağını bilerek hareket ettiler.

B

iz halktık ve tarihsel olarak haklı olan bizdik. Ancak haklı olmak
tek başına yetmezdi. Haklılığımızdan
aldığımız güçle iktidarı almak, kendi iktidarımızı kurma savaşı vermemiz ve bu savaşı kazanmamız gerekiyordu.
imileri “uğruna ölünebilecek
hiçbir değer yoktur” derken biz
değerlerimize, geleneklerimize yenilerine ekledik. Değer ve geleneklerimizi öylesine belirginleştirdik ki hiçbir güç bu topraklardan devrimi, devrim umudunu silemezdi.
lçak, namussuz, ahlaksız, çürümüş, yozlaşmış, zalim, adaletsiz,
insani hiçbir değer taşımayan bir
düşmanla savaşıyoruz. Bu düşmanla
savaşmak en büyük değerdir. Bu
düşmanla savaşmak insanlığımızı
korumaktır, onurumuzu korumaktır.
ehitlerimiz bu savaşın en önünde
oldular. Halkın umuduydular.
Halkın acılarının, öfkelerinin hesap
soran yanıydılar. Halkın devrim özlemiydiler.
nların yolundan gitmek bu anlamda siyasal, tarihsel bir sorumluluktur, bir vefa borcudur.
eriz ki, demişizdir ki devrimcilik yapmak için hiçbir nedenimiz
kalmamışsa bile tek nedenimiz vardır;
şehitlerimizin hesabını sormak, intikamını almak.
abo, Çiftehavuzlar’da düşman
kuşatması altında çatışırken cellatlara haykırıyordu: “Yoldaşları-
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mız sizi cezalandıracak.” Bu ideolojimize, Parti-Cepheye ama aynı
zamanda yoldaşlarına duyduğu güvenin ifadesiydi… Bu bizlere duyduğu güvenin ifadesiydi. 17 Nisan şehitlerimizin henüz cenazeleri kaldırılmadan yoldaşları düşmandan Sabo’ların hesabını sormaya başladı.
Düşman kaçacak delik aradı.
er Parti-Cepheli’nin görevi şehitlerimizin bizi tabi tuttuğu sınavdan başarıyla geçmektir.
nların sınavından geçmek, onlar
gibi fedakar olmaktır. Onlar gibi
hesapsız olmaktır. Onlar gibi kendini devrime adamaktır.
nların sınavından geçmek onların yarattığı değerlere, geleneklere yeni değerler, yeni gelenekler katmaktır. Her Parti-Cepheli’nin kafasında bu olmalıdır.
abolar, Çiftehavuzlar’da kuşatıldıkları evin camından sosyalizmin
orak çekiçli bayrağını dalgalandırırken “Bayrağımız Ülkenin Her Tarafında Dalgalanacak” diye slogan atıyordu. Bugün Cepheliler sosyalizmin
kızıl bayrağını Kızıldere’den Malatya’nın Kürecik dağlarına, alanlarda,
meydanlarda dalgalandırıyor. Onların
sınavından geçmek, bu bayrağı ülkemizin har tarafında dalgalandırmaktır.
nların sınavından geçmek yaptığımız her işte şehitlerimizi yanımızda hissetmekle mümkün olur.
iç kuşkuları olmasın şehitlerimizin. Bu sınavdan başarıyla geçeceğiz. Bu devrim iddiamızdır. Bu sosyalizm inancımızdır. Bunun için “şehitlerimize devrim sözümüz var” dedik, diyoruz. Bunun için “şehitlerimizi
unutmayacak, unutturmayacağız” diyoruz. Bunun için “onlar gibi savaşacak, onlar gibi öleceğiz” diyoruz.
u sınavı başarıyla geçmek, şehitlerimize layık olmaktır. Tüm
Parti-Cepheliler olarak söz veriyoruz:
Onlara layık olacağız!
nların uğrunda canlarını feda
ettikleri halkımızın kurtuluşu
için, vatanımızın bağımsızlığı için savaşmaktır. Kurtuluşa Kadar Savaşacağız!
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Hiç kuşkuları olmasın
şehitlerimizin. Bu sınavdan
başarıyla geçeceğiz. Bu
devrim iddiamızdır. Bu
sosyalizm inancımızdır.
Bunun için “şehitlerimize
devrim sözümüz var” dedik,
diyoruz. Bunun için
“şehitlerimizi unutmayacak,
unutturmayacağız” diyoruz.
Bunun için “onlar gibi
savaşacak, onlar gibi
öleceğiz” diyoruz.
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Onlar Vatanın Bağımsızlığı, Halkımızın Kurtuluşu İçin Şehit Düştüler

MAHİR

6

DAYI
likte, Cunta
karşısında
geri çekilmeyi, hareketsizliği,
mülteciliği
reddederek,
karşılığı işkence zindan
ve
ölüm de
olsa mücadele etmeyi
yeğlemiştir.
En zor koşullarda
bile gücü
oranında
cuntaya karşı mücadele etme onuru
devrimci hareketindir.

42 Yıllık Onurlu Tarihimizin
ÖNDERLERİ
2. Bölüm
Devrimci Sol 12 Eylül
Faşizmini Savaşarak
Karşıladı
1980 yazından Eylül'e doğru gelinirken, binlerce Devrimci Sol kadro,
savaşçı ve taraftarı faşizme karşı yürüttükleri kararlı, militan devrimci
mücadeleleriyle, Türkiye genelinde
kısa sayılabilecek bir sürede büyük
gelişme sağlamış, bir halk hareketine
dönüşmüştür. 12 Eylül 1980'de gerçekleştirilen cunta, yeni bir süreç demekti. İdeolojiler, örgütlülükler, iddialar bu zor sürecin sınamasından
geçecekti. Amerikancı faşist cunta ile
birlikte, sivil faşist terör sahneden çekildi, yerini açık faşizmin devlet terörü
aldı. DEVRİMCİ SOL, Cunta’nın hemen ardından, Eylül 1980'de çıkardığı
"AMERİKANCI FAŞİST CUNTA
45 MİLYON HALKI YENEMEYECEK" başlıklı bildiri ile, halkı
ve devrimcileri, yurtseverleri örgütlü
mücadeleye çağırıyordu. Bu kampanyanın sürdürülüşü sırasında, devrimci hareket yoğun bir saldırıya da
maruz kaldı ve birçok önder kadrosu
bu saldırılarda tutuklandı. Devrimci
hareket bir taraftan toparlanmaya ve
direnişi yükseltmeye çalışıyordu. Bu
toparlanma sonuçlanmadan büyük
darbelerle karşılayınca bu mümkün
olamadı. Bu süreç devrimci hareketin
'85'te aldığı ricat kararlarına kadar
yaklaşık üç yıl sürdü.
DEVRİMCİ SOL, 12 Eylül’le bir-

Alnımızın Akıyla
Çıktığımız 84 Ölüm
Orucu Direnişi
12 Eylül faşist terörü dışarıdaki
mücadeleyi tamamen bastırmış, kitleleri sindirmişti. Onbinlerce ilerici,
devrimci demokrat hapishanelere doldurulmuştu. Çatışma belli başlı hapishanelerde sürüyordu. Cunta, büyük
oranda hapishaneleri de teslim almayı
başarmıştı. Tamamını teslim almak
için hapishanelerde yeni bir saldırı
dalgası başladı. Bu saldırı Tek Tip
Elbise saldırısıydı.
Bu saldırıya karşı ya ölümüne direnilecek ya da teslim olunacaktı.
Teslim olmak Türkiye’de devrim mücadelesinin sonu demekti.
Devrimci Sol tutsakları bu süreçte
TİKB tutsakları ile birlikte Dayı’nın
da içinde yer aldığı 84 Ölüm Orucu
direnişini örgütlediler.
Dayı bu döneme ilişkin şöyle demişti: “Bu direniş aynı zamanda kitlesiyle, kadrosuyla, önderliğiyle hemen
herkesin yeniden sınavdan geçtiği,
ideolojik sağlamlığımızın sınandığı
bir süreç olmuştur.” (Kongre Belgeleri
1) Bu süreç, Dayı’nın önderlik misyonunun pekiştiği bir süreçtir. Hareket,
bu sınamadan her anlamda alnının
akıyla geçmiştir. Bu direniş, Dayı’nın
şehit düşmesi durumunda geride kalan

kadrolara olan güveninin ve inancının
ifadesidir. Bu süreç, devrimci hareketin
çizgisinden saptırılamayacağının tartışılmaz bir kanıtıdır... 84 Ölüm Orucunda verilen 4 şehitle birlikte, ölüm
orucu direnişi, oligarşinin hapishanelerdeki teslim alma politikasını
yerle bir ederken, asıl olarak da sola
yeni bir mücadele geleneği, dışarıda
süren suskunluğa yönelik ise ayağa
kalk çağrısı olmuştur.

Özgürlük Eylemleri
'89 yılı aynı zamanda Devrimci
Sol tutsaklarının zindan duvarlarını
aşarak sıcak mücadeleye koştukları
bir yıl oldu. Özgürlük eylemleri oligarşide büyük korku ve panik yaratırken, hemen tüm sol taban ve halk nezdinde büyük bir sevinç yaratıyordu.
İlk olarak Ekim '89'da oligarşinin sırrını
bugün bile hala çözemediği bir özgürlük
eylemiyle Devrimci Sol önderi Dursun
Karataş kaldığı Sağmalcılar Hapishanesi'nden özgürlüğüne kavuştu. Devrimci Sol önderinin özgürlüğüne kavuşmasının ardından Sinan Kukul,
daha sonra İbrahim Erdoğan, Mürsel
Göleli, Ahmet Fazıl Ercüment Özdemir,
İbrahim Yalçın Arkan... peşi sıra tutsaklıklarına son vererek mücadeleye
koştular. Devrimci Sol önder kadrolarının firarı hem manevi, moral bir
güç, hem maddi bir güçtü. Nitekim
süreç onlarla birlikte daha nitelikli
hale geliyor, atılımın koşulları oluşuyordu.

'89-'90 Değerlendirmeleri
ve Atılım Süreci
Devrimci Sol önderi Dursun Karataş'ın özgürlüğüne kavuşup hareket
önderliğinde doğrudan yerini almasıyla
daha iradi süreç yaşandı. Mart 1990'da
bir dizi kararlar alındı ve bunlar uygulamaya konuldu. Kadrolar yeniden
istihdam edildi, her alanda komiteleşmeye gidildi. Kararların hayata
geçmeye başlamasıyla birlikte hareket
örgütlenmede, önderlikte, politika üretiminde, siyasi eylemde kendini yeniledi. 1990 Ağustos'unda Devrimci
Sol Merkez Komitesi imzasıyla "Yolun
Neresindeyiz" başlıklı broşür yayın-

Askeri örgütlenmenin bir gerilla
ordusu perspektifiyle yeni baştan ele
alınması ve geliştirilmesi konusunda
önemli mesafeler katedildi. Birçok
insan silahlı mücadele içine çekildi.
Savaş Anadolu'ya yayılmaya başladı.
Darbeler yenilse de silahlı örgütlenmeye sürekli büyüyen ve yayılan bir
örgütlenme niteliği kazandırıldı. Atılımla birlikte ülkemizin dağları; Karadeniz'den Toros'lara, Ege'den Kürdistan dağlarına kadar her yer Devrimci Sol gerillalarıyla buluştu. Bu
süreçte halk düşmanları, işkenceci
katiller Devrimci Sol'un adaletiyle
karşılaştılar.

Öldüler Ama
Yenilmediler
1991 yılı yazında, ABD Başkanı
katil Bush ülkemize gelecekti. 12

Temmuz 91'de oligarşi güpegündüz
bir katliam gerçekleştirdi. Aralarında
Merkez Komite üyesi Niyazi Aydın
ve hareketimizin önder kadrolarından
İbrahim Erdoğan'ın da bulunduğu
12 Devrimci Sol savaşçısını katlederek, halk çocuklarının kanını Bush'a
sunuyordu. Oligarşi, emperyalizme
ve kendisine karşı gelenlerin sonunun
böyle olacağını göstermek istiyordu.
Çünkü başarılan silahlı eylemler ve
kitlesel gösteriler, hem oligarşiyi hem
de emperyalizmi kaygılandırıyordu.
Savaş ve savaşı yaratan şehitlerimiz
öğretiyordu. Savaşı öğrenerek öğretmek ve savaşı büyütmek görevdi.
Düşman, daha büyük katliamlara başvuracak, devrimci öncülerin katledilmesinden öte, kitlesel olarak halkımızı
da katledecekti. Bu yanıyla 12 Temmuz, yalnız hareketimize karşı değil,
tüm devrimci demokratik güçlere verilmiş bir gözdağı saldırısıydı. 12
Temmuz katliamı bize savaşın acımasız gerçekliğini gösterirken, küçük
hatalardan büyük darbelerin yenilebileceğini de öğretti. Bunun yanında
12 Temmuz, Mahir'lerden gelen, kuşatma altında düşmana teslim olmama,
devrim ve halk için kendini feda etme
geleneğinin, ölümü yenme kararlılığının yeni bir örneğiydi. Mezar taşlarına "öldüler ama yenilmediler"
yazıldı.

Bayrağımız Ülkenin Her Tarafında Dalgalanacak
16-17 Nisan 1992’de İstanbul’un
birçok semti, özellikle de Çiftehavuzlar, yoldaşlarımızın direnişine
sahne oldu. 11 şehit verdik. 16-17
Nisan'da İstanbul'da Devrimci Sol
Merkez Komite üyeleri Sabahat Karataş ve Sinan Kukul'un da aralarında
bulunduğu 10 Devrimci Sol önder

kadro ve savaşçısı yeni bir
direniş destanı yaratarak
şehit düşüyordu.
"92'de halklarımız destansı bir direnişe tanık oldular. 16-17 Nisan Direnişi'nin tarih sahnesinde yerini
aldığı 1992 yılı, sosyalizm
ve sınıflar mücadelesi tarihi
açısından çok özel bir dönemdir. Katiller sürüsünün kuşatması altında
devrim sloganlarının haykırıldığı, cesaretin destanlaştığı, yoldaşlara bağlılığın eşsiz örneklerinin ortaya konulduğu, tüm dünyada 'Sosyalizm
öldü' denilirken, başta SSCB olmak
üzere, sosyalist ülkelerde karşı-devrimlerin ve kapitalist restorasyonun
yaşandığı, birçok parti, isimlerinden
"komünist" veya "sosyalist" sıfatını,
amblemlerinden orak çekiçleri çıkardığı bir dönemde, kuşatma altında
orak çekiçli bayrağın dalgalandırıldığı
bir direnişti bu. 'Bayrağımız ülkenin
her tarafında dalgalanacak!' inancını
haykırıyordu. Yüzlerce namluya karşı
8 saat süren bu direniş, Kızıldere’den
gelen bir geleneğin, bir çizginin devamıydı. Yoldaşlarımız, o gün düşman
kuşatmasında halkımıza ve bütün dünya halklarına, özgürlük mücadelesinin,
Marksizm-Leninizmin ölmediğini ve
bu amaç için binlerce şehit de versek,
savaşacağımızı, hiçbir kuşatma ve
katliamın bizi davamızdan döndüremeyeceğini göstermişlerdi. Ve bu destansı direnişin temel şiarı BAYRAĞIMIZ ÜLKENİN HER TARAFINDA DALGALANACAK’tı.

13 Eylül İhaneti
Devrimci Sol, 92'nin ortalarında,
silahlı mücadeleyi geliştirerek emperyalizme ve oligarşiye karşı sosyalizmin ölmediğini, halkların umudu
olmaya devam ettiğini kanıtlıyordu.
Devrimci Sol artık mevcut kadro ve
deneyim birikimiyle parti olma aşamasına gelmiş ve parti kurma çalışmalarına ağırlık veriyordu. Tam bu
süreçte 13 Eylül 1992 darbesi yaşanmıştır.
Emperyalizm 1990'lı yıllara gelindiğinde "Yeni Dünya Düzeni"ni
dünyaya hakim kılabilmek için anti-

Umudun Kuruluşunun 18. Yılını Kutluyor Şehitlerimizi Anıyoruz

landı. Bu broşür '83 sonrası sürecin bir değerlendirmesiydi. Kadrolara
ve halka hareketin durumu hakkında sunulan
bir rapordu.
"Daha hızlı koşmalıyız"... Devrimci Hareket '90 başlarında atılımı
başlattığında böyle diyordu. Mart
1990 kararlarının hayata geçirilmesiyle
ricat süreci gerçek anlamda bitti. Yine
bu kararlarla komiteleşmeden yeraltı
örgütlenmesinin oluşturulmasına, kadroların eğitiminden askeri örgütlenmenin yeni baştan yaratılmasına kadar,
hareketin yeniden inşaası programlandı. Bu süreç, eskinin ayak dirediği,
yeninin ayak direyenle hesaplaşıp yoluna devam ettiği bir süreç oldu. Cesaret ve atılganlık, sürecin belki de
en önemli ihtiyacıydı. Kendiliğindenciliğin ağır bastığı süreç aşılarak, her
alanda örgüt iradesi egemen kılınmaya
başladı. Legalizm hızla aşıldı. İlk
adım kolektif örgütlenmeye yönelmekti.Tüm alanlarda tek insana dayalı
ilişkilerden çıkılıp komiteleşmelere
gidildi. Her alanda hızla yeraltı örgütünün gerekli kıldığı mekanizmalar
yaratılmaya başlandı. Yeraltı örgütlenmesi güçlendirildi, legaliteyle arasındaki ilişki yeni baştan düzenlendi.

7

Onlar Vatanın Bağımsızlığı, Halkımızın Kurtuluşu İçin Şehit Düştüler
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emperyalist, anti faşist
güçleri tasfiyeye girişmiş, tasfiye edemediği
güçleri ise karalama
kampanyalarıyla güçten düşürmek istiyordu.
Bunun için sosyalist
örgüt ve devletlere karşı her türlü politik, askeri, kültürel saldırılar,
komplolar düzenliyordu. Darbe olayı bu zeminde, egemen
sınıfların psikolojik saldırı odaklarınca
yapılan karalama, saflarda yılgınlık
ve güvensizlik yaratma amaçlı çabalarının bir uzantısıydı. Bu propagandanın etkisi altına giren bazı küçük
burjuva unsurlar emperyalizmin ve
oligarşinin ideolojik yönlendirmesi
altında Devrimci Sol'u tasfiyeye giriştiler. Kısa zamanda, bir kontrgerilla
hareketine dönüştüler. Yoldaşlarımızı
ihbar ediyor, pusu kurarak öldürmeye
çalışıyorlardı. Bu saldırıların birisinde
Yoksul Halkın Gücü gazetesi sahibi
ve yazı işleri müdürü yoldaşımız Rıza
Güneşer'i 24 kurşun sıkarak katlettiler.
Yoldaşımız Uğur Yaşar Kılıç'ı kaçırıp
günlerce işkence yaptılar. İç düşman
dış düşmana dönüşmüştü. Devrimci
Sol içinde örnek bir demokratik işleyiş
ile halkın desteği ve kadrolarının
ilkeli tutumları sonucu, darbeciler
mahkum edilerek dışlandı ve etkisiz
hale getirildi. Ancak, "Parti'nin Arifesindeyiz" diye tanımladığımız süreç,
iç ve dış düşmanın saldırısıyla sekteye
uğramış, zaman ve güç kaybedilmişti.
Hareketimiz kısa sürede yaralarını
sardı ve kitleler nezdinde yeniden
umudun adı oldu.
Dayı’nın darbe ihaneti karşısındaki
tavrı tarihseldir. Darbecilere karşı
"bu hareket içinde darbecilik meşruluk görecekse, ben bu hareketi
atomlarına kadar böler, yeni bir hareket yaratırım" demiştir. Burada
devrimin, devrimci değerlerin çok
büyük bir cüretle sahiplenilmesi vardır.
Devrime, harekete, kadrolara olan
güven vardır. İddia, kararlılık vardır.
Darbecilik düşmanın yöntemidir. Darbeciliğin kirini, pisliklerini devrimci
harekete bulaştırmaktansa her şeyi
yıkıp yeniden yaparım, diyebiliyor.
Dayı’nın bu cüreti, kararlılığı, öngö-

rüsü sayesindedir ki, oligarşinin onca
darbeleri karşısında, "bittiler, tükendiler" dediği dönemlerde yeniden
daha güçlü olarak ayağa kalkmayı
başardık.

Cephelilerin 1974'den Beri
Düşü Gerçek Oldu: DHKP
Kuruluyor
Cuntalar, ihanetler, katliamlar partileşme sürecini geciktirmişti, ama
artık Parti engellenemezdi. Ocak 1983
tarihli broşürümüzde de ifade ettiğimiz
gibi biz parti deyince; "İktidarı ele
alıp anti-emperyalist, anti-oligarşik
halk devrimini kesintisiz devrim stratejisiyle sınıfsız topluma kadar götürebilen (... ) Marksist-Leninist teoriyle donanmış, kitlelere her şart altında önderlik edebilecek ve sosyal
dönüşümleri sağlayabilecek bir örgüt
anlıyoruz.”
Proletaryanın ideolojisiyle donatılmış, Türkiye halklarının kurtuluş
mücadelesine ideolojik ve siyasi önderlik edebilecek, Politikleşmiş Askeri
Savaş Stratejisi çizgisini hayata geçirebilecek bir örgütlenmeye sahip,
gizliliği esas alan, çelik gibi bir disipline sahip, azınlığın çoğunluğa tabi
olduğu, yukarıdan aşağıya hiyerarşik
bir mekanizması olan, eleştiri-özeleştiri
mekanizmasını çalıştıran, düşünce
üretimini sürekli kılan, hiziplere yer
vermeyen bir partiyi yaratmak DEVRİMCİ SOL'un temel hedefidir. Çünkü, Türkiye halklarının kurtuluş mücadelesini zafere ulaştıracak olan
böyle bir partidir. Partileşme süreci
ideolojik birliğin, kadrolaşmanın, organlaşmanın dişe diş mücadele içinde
sağlandığı bir süreçtir. Çok yönlü
mücadelenin sürdüğü bir süreçte çelikleşecek kadrolardan doğacaktır. Bu

Parti düşümüzü, 30 Mart
1994'de Türkiye halklarının
karşısına DHKP-C (Devrimci Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi) olarak çıkarak
gerçekleştirdik.
Parti Kuruluş Kongresi
1994'te yapıldı. Devrimci
Sol önderi DHKP-C Kuruluş
Kongresi'ni şu sözleriyle
açıyordu:"Yoldaşlar, Bu kongreyi düzenleyebilmemiz için çok uzun zaman
geçti. Bu uzun zaman, bu kongrenin
tarihi oluşumudur. Bu tarihte, acılarımız, sevinçlerimiz, şehitlerimiz, ihanetler ve kahramanlıklar vardır... Bu
tarih, esas olarak, kanla yazılmış,
şehitlerimizin tarihidir."
DEVRİMCİ SOL, artık DEVRİMCİ HALK KURTULUŞ PARTİSİ'ydi.
Artık umudun adı DHKP-C'ydi. 29
Eylül 1994 günü, ANAP iktidarı dönemi eski Adalet Bakanı, halk düşmanı
Mehmet Topaç’ın cezalandırılmasıyla
ilan edildi Parti-Cephe’nin kuruluşu.

Saldırı, Direniş ve
Halkın Adaleti
Devrimci mücadelenin gelişimini
engelleyemeyen devlet, bu kez devrimcilere ve halka gözdağı vermek
için hapishanelere, dört duvar arasında
bulunan Özgür Tutsaklara saldırdı.
21 Eylül 1995'de İzmir Buca Hapishanesi’nde Uğur Sarıaslan,Yusuf Bağ,
Turan Kılıç adlı Parti-Cephe’li tutsaklar, 1996 Ocak'ta İstanbul Ümraniye Hapishanesi’nde Abdülmecit
SEÇKİN, Rıza BOYBAŞ ve Orhan
ÖZEN olmak üzere toplam 7 yoldaşımız yapılan bu saldırılarda katledilmiş, onlarcası ağır biçimde yaralanmıştı. Katliamların, kayıpların,
emperyalizme bağımlılığın, yoksulluğun ve zulmün birinci dereceden
sorumlusu oligarşi idi, Sabancılardı,
Koçlardı. Katliamcı devleti örgütleyen
onlardı, onların düzenini korumak
için akıtılıyordu bunca kan. Tekelci
burjuvazinin en büyüklerinden Sabancılar, "girilmez, girilse de çıkılmaz" dedikleri gökdelenlerde güven
içinde yaşıyor, kendilerini bir imparator gibi erişilmez görüyorlardı. "İm-

Bir Yiğitlik Destanı;
1996 Ölüm Orucu
Direnişi
İktidara gelen Refah-Yol koalisyon hükümeti 1996 1 Mayısı’nda tutukladığı devrimcileri daha
önce kapatılan ‘Eskişehir tabutluğu’
denen hücre tipi hapishaneyi açarak
hücreleri tekrar gündeme getirmişti.
Kontrgerilla iktidarının bu saldırısına karşı Parti-Cephe tutsaklarının
önerisi ve önderliğiyle 20 Mayıs
1996’da, süresiz açlık grevi temelinde
genel direnişe başlandı. Eylem 45.
gününde başta «Tabutluk genelgelerinin iptal edilmesi» talebiyle Ölüm
Orucu’na dönüştürüldü.
12 devrimci tutsağın şehit düştüğü
ölüm orucu direnişi 69. gününde taleplerin kabul erdilmesiyle son buldu.

Büyük Direnişimizle
Dayı’nın Önderliğinde
Anadolu’dan Devrim
Umudunun Yok
Edilemeyeceğini Gösterdik
Oligarşinin, emperyalizmin onca
saldırılarına rağmen devrim iddiasından, silahlı mücadele anlayışından
asla vazgeçirilemeyen partimiz, sadece oligarşinin değil, emperyalizmin
de yok edilmesi gereken öncelikli
hedefi haline geldi.
2000’li yılların başında emperyalizm ve oligarşi, devrimcilere karşı
hem ideolojik tasfiye, hem fiziki tasfiye amacıyla kapsamlı bir saldırıya
geçti. Saldırı çok yönlüydü. Terör
demagojisi ve terör listeleri bu yönlerden biriydi. DHKP-C önderi Dursun Karataş’da bütün bu süreç boyunca hedefte oldu. Hem psikolojik
savaşın hedefindeydi Dayı, hem de
oligarşinin kontrgerilla güçlerinin
hedefi oldu.
Devrimci örgütlere ve devrimci
ideolojiye karşı bu tasfiye ve yoketme

saldırısının en önemli boyutu ise,
tecrit politikasıydı. F Tipi hapishanelerle, devrimci tutsakları teslim
almaya yönelik yeni bir saldırı yürürlüğe konuldu. Bu saldırıya karşı,
ülkemiz ve dünya tarihinde eşi görülmemiş bir direniş gerçekleştirildi.
Kızıldere’den bu yana devrimci hareketi var eden tüm politikalar, gelenekler, bu direnişte daha da büyüdü,
pekişti. Fedanın kitleselleştiği, direnişin halklaştığı bir süreç yaşandı.
Büyük Direniş’in her anı, her adımı,
Dayı’nın önderliğinde şekillendi. Oligarşi F tipi tecrit hapishanelerini uygulamaya sokmak için 19 Aralık
2000’de ölüm orucunda olan devrimci
tutsaklara 20 hapishanede aynı anda
saldırdı. Büyük bir direnişle karşılaşan
devlet 28 devrimci tutsağı katlederek
F tiplerini açabildi. Ancak direniş F
Tiplerinde de sürdü. Oligarşinin tecrit
saldırısı karşısında 122 şehidin verildiği ve 7 yıl süren bir direniş
destanı yazıldı. Parti-Cephe’nin ve
onun önderi Dayı’nın önderliğinde
direniş geleneğine, dünyada benzeri
görülmeyen yeni bir sayfa eklendi.
Türkiye halkının anti-emperyalist
geleneğinin yaşatılmasından, 1 Mayıs
Alanı’nın kazanılmasına, sivil toplumculuğa, AB’ciliğe karşı Marksizm-Leninizmin savunulmasına kadar bir çok alanda Parti-Cephe politikaları ve gelenekleriyle şekilleniyor
gelişmeler. Şehitler kervanımıza katılan Mahir ve Dayı’dan ve tüm şehitlerimizden, aldığımız güçle iktidar
yürüyüşümüz sürüyor.

DHKP-C Anadolu
İhtilalinin Öncüsüdür
THKP-C'den Devrimci Sol'a, Devrimci Sol'dan DHKP-C'ye uzanan

yol aynı zamanda Türkiye devriminin kesintisizliğinin de ifadesidir.
Bu kesintisizlik içinde
acıları, sevinçleri, şehitlikleri, ihanetleri, kahramanlıkları yaşadık. En
zor koşullarda dahi ayakta durmasını öğrendik,
düştüğümüzde kalkmasını bildik. Savaşın kızgın pratiği içinde düşüncelerimizi
sınadık, olgunlaştık güç olduk.
THKP-C'den bugüne süren 42 yıllık
savaşımızda yendik, yenildik, zaferleri, ihanetleri, kahramanlıkları gördük. Çünkü bu tarihte; halk ve vatan
sevgisi vardır. Bedel ödeyerek, bedel
ödeterek, ısrarla, cüretle iktidar savaşının büyütülmesi vardır. İdeolojisine güven vardır.
Bu tarih, bir devrim yürüyüşüdür.
THKP-C’den Devrimci Sol’a ve
DHKP-C'ye uzanan bu 42 yıllık tarihin her döneminde, Devrimci Hareket iktidar hedefli halk muhalefetinin motor gücü olmuştur. Hayatın
her alanında, kendi öz gücüne güvenerek, halkın mücadelesinin önünde
olmakla, THKP-C'den devralınan
devrim bayrağını, sağa sola sapmadan
bugüne kadar taşımakla elde edilmiştir. Parti-Cephe çizgisinde devrimin ihtiyacı olan her şey vardır. 42
yıllık direniş ve savaşımız, yarattığımız gelenekler, 600’e yakın şehidimiz bize şunu söyleme hakkını veriyor; Parti-Cephe Anadolu ihtilalinin
temeli ve öncüsüdür. Parti-Cephe'siz
bir devrim tarihi yazılamaz. Herkes,
Türkiye'nin geleceğine ilişkin düşünürken, Parti-Cephe gerçeğini hesaba
katmak zorundadır. THKP-C’den
DHKP-C’ye uzanan 42 yıl, devrimci
iradenin yenilmezliğidir. 42 yıl, her
anını inançla, kararlılıkla ve kanımızla
yazdığımız bir tarihtir. Bu tarihin
her kesitinde Mahir ve Dayı vardır.
Onların sayesinde onca dolambaçlı
yolları geçtik. En zorlu dönemeçlerde
bize yol gösterdiler. Yön gösteren
pusulamız oldular. Onların yolunda
yürüyecek ve önderlerimize, şehitlerimize devrimi armağan edeceğiz.
Bitti...

Umudun Kuruluşunun 18. Yılını Kutluyor Şehitlerimizi Anıyoruz

paratorların" kalesi olan Sabancı
Center'a, savaşçılarımız ustaca
girdi, 25. kata çıktı ve halk düşmanlarını cezalandırdı.
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16-17 Nisan Direnişimiz Devrim ve
Sosyalizme Olan İnancımızdır!

10

16-17 Nisan 1992'de Türkiye
ve tüm dünya, Devrimci Sol'a karşı
gerçekleştirilen büyük bir katliam
operasyonuna ve bu operasyon karşısındaki büyük bir direnişe tanıklık
etti. İstanbul'un dört ayrı yerinde,
Çiftehavuzlar'da, Erenköy'de, Üstbostancı'da, Sahrayı Cedit'te devrimci hareketin önder kadrolarını
katletmeyi hedefleyen faşizm, büyük
bir inanç ve kararlılıkla karşılaştı.
Bu inanç ve kararlılık, devrimci
hareketin önder kadrolarının, üye
ve taraftarlarının dilinde slogan
olurken, Çiftehavuzlar'da emperyalizme meydan okuyan bir bayrağa
dönüştü. O bayrak, o günden bu
yana, 16-17 Nisan direnişlerinin
simgesi olmanın ötesinde, emperyalist kuşatma karşısında, devrim
ve sosyalizmi savunmanın simgesine dönüştü.
Polis tarafından kuşatılan evlerden Üstbostancı'daki evde Sinan
Kukul, Şadan ve Arif Öngel vardı;
katiller sürüsüne karşı tereddütsüz
direndiler. Sinan ve Şadan kuşatıldıkları evde kuşatmayı yarmaya çalıştılar. Binanın dışına kadar çıkmayı
başarmışlardı. Ancak yüzlerce ölüm
mangasına karşı iki kişi daha fazla
uzaklaşamadılar. Yolda çatışarak şehit
düştüler. Arif ise evde çatışarak şehit
düştü.
Erenköy'de ise Ahmet Fazıl Özdemir, Hüseyin ve Satı Taş, ölüm
mangalarını sloganlarıyla, marşlarıyla
karşıladılar. Devrimin bir komutanının
yapması gerekeni Fazıl tüm mütevaziliğiyle yaptı.
Kozyatağı'nda ise Ayşe Gülen'le
Ayşe Nil Ergen silahsız, savunmasız
olmalarına rağmen ölüm mangalarına
"teslim olan" bir devrimci görme
şansı vermediler.
Oligarşinin büyük saldırısı, aynı
akşam, Çiftehavuzlar'da aşılamayan
bir barikatla karşılaştı. Ölüm man-

bul’da, dört ayrı evde 11 devrimci kuşatılmıştı.
Oligarşinin ölüm mangaları
teslim ol çağrıları yaptıklarında,
onlar Kızıldere’deki cevabı tekrarladılar. Çiftehavuzlar’da Sabo
ve yoldaşlarının direnişte olduğu
evin penceresinden dalgalandırılan bayrak, Kızıldere’den bu
yana devrim yolunda yürüyüşün
kesintisizliğinin ilanıydı. O gün
11 devrimci şehit düşerken, tüm
dünya, devrim ve sosyalizmi
savunmaktaki kararlılığımıza
tanıklık etti. “Bayrağımız ülkenin her tarafında dalgalanacak” dedi Sabolar.

gaları Sabahat Karataş, Eda Yüksel
ve Taşkın Usta'nın bulunduğu eve
giremediler. Çiftehavuzlar'daki direniş, saatlerce süren ve tarihe notların
düşüldüğü telefon görüşmeleriyle,
haykırılan sloganlarıyla, pencereye
asılan orak çekiçli, umudun bayrağıyla tarihe geçti. Bütün gece, kuşatmadaki eve bombalar kurşunlar
yağdırıldı. Devrimci irade öyle bir
iradeydi ki, binlerce katilin kuşatması
altında olmalarına, üzerlerine neredeyse kesintisiz bombalar kurşunlar
yağmasına rağmen, son anlarında
yoldaşlarına ve örgütlerine nasıl yararlı olabileceğine kafa yoruyor, o
koşullarda devrimci hareketin ve sosyalizmin propagandasını sürdürüyordu. Böyle güçlü bir irade olmaksızın
elbette böyle bir destan da yazılamazdı.

16-17 Nisan 1992’de Bir
Çok Kesim Aynı Benzetmeyi
Yaptı: “Kızıldere Gibi”
Evet, Kızıldere gibiydi. İstan-

“Karşı devrimin saldırılarına Türkiye'de silahlı direniş
hiç olmamıştır” diyor Mahir
ve ekliyor: “Bunu biz başlatmalı, bir direniş geleneği yaratmalıyız. Bu direnişte çoğumuz,
belki de hepimiz ölebiliriz, ama gelecek kuşaklara bir direniş geleneği
bırakırız”
Evet, Mahirler bir direniş geleneği
bırakarak öldüler. Çiftehavuzlar’da,
Balkıca’da, Büyük Direniş’te Mahirler’in yarattığı geleneğe yeni yeni
halkalar eklendi. Kuşatıldıkları üslerde
meydan okuyan devrimciler, inançlarını, kararlılıklarını Kızıldere’den
aldılar. Bütün dünyada sosyalizm
öldü çığlıkları yükselirken devrimci
hareket Mahirlerin yolundan ayrılmadı, emperyalizmle, oligarşiyle uzlaşmadı.

16-17 Nisan Şehitleri
1992’nin 16 Nisan’ında İstanbul’un dört yerinde, Çiftehavuzlar'da,
Erenköy'de, Üstbostancı'da, Sahrayı
Cedit'te dört eve karşı ölüm mangaları
tarafından baskınlar düzenlendi. Çiftehavuzlar'da Sabahat Karataş, Taşkın Usta ve Eda Yüksel, Erenköy'de
Sinan Kukul, Arif Öngel ve Şadan

Öngel, Üstbostancı'da A. Fazıl Özdemir, Satı Taş ve Hüseyin Kılıç,
Sahrayı Cedit'te ise Ayşe Nil Ergen
ve Ayşe Gülen vardı. Katiller, hiçbir
yerde karşılarında teslim olan kimseyi
bulamadılar. 11 devrimci katledildi.

Sabahat KARATAŞ

Taşkın USTA

Şadan ÖNGEL,
1966 doğumlu. Devrimcilikle ev
kadını olarak tanıştı. Eşiyle birlikte
mücadelede yer almakta tereddüt etmedi.

Eda YÜKSEL

Taşkın USTA
1962 Gümüşhane doğumlu.
Tüm yaşamını çalışmakla, üretmekle geçiren ve her şeyini harekete sunan bir devrimciydi.
Eda YÜKSEL
1962, Artvin Borçka doğumlu.
Lisede, üniversitede bir DevGenç'li olarak yer aldı kavgada.
Üniversiteyi bitirdikten sonra çalışmalarına Elektrik Mühendisleri
Odası’nda devam etti. Şehit düştüğünde üssün kurumlaşmasında
görevliydi.
Sinan KUKUL
1956 Trabzon, Beşikdüzü doğumlu. 1974’de katıldı mücadeleye. İYÖD yönetiminde yer
aldı. İstanbul Dev-Genç Genel
Sekreterlik görevini üstlendi. DY
tasfiyeciliğine karşı yeni bir siyasi
hareketin örgütlenmesinde büyük
emek harcadı. Aralık ‘80'de tutsak düştü. ‘90'da gerçekleştirilen
özgürlük eylemiyle tekrar sıcak
mücadeleye katıldı. Devrimci
Sol Merkez Komitesi Üyesi,
Anadolu ve bazı alan örgütlenmeleri sorumlusuydu.
Arif ÖNGEL
1963 doğumlu. Lise öğret-

Sinan KUKUL

Şadan Öngel

Satı TAŞ

Ayşe GÜLEN

Arif Öngel

Ahmet F.E. ÖZDEMİR

Hüseyin KILIÇ

Ayşe Nil ERGEN

Ahmet Fazıl Ercüment
ÖZDEMİR,
1954 Adapazarı doğumlu.
1974'te katıldı mücadeleye. İYÖD
Yönetim Kurulu üyeliği, işçi ve
mahalle örgütlenmesinde sorumluluklar, bir dönem Ege Bölgesi
sorumluluğu yaptı. 12 Eylül'den
sonra 10 yıllık tutsaklığının ardından ‘91'de özgürlük eylemiyle
yeni görevler üstlenmek üzere
mücadeleye atıldı. Devrimci Sol
Şehir Silahlı Devrimci Birlikler
Genel Komutanı’ydı.
Satı TAŞ (KILIÇ)
1963, Çorum doğumlu. Bir
hemşire olarak yeraldı önce mücadelede. Memurların mücadelesinde yol açıcılardan biri oldu.
Sonra her görevi tereddütsüz
üstlendi.
Hüseyin KILIÇ
1961, Dersim doğumlu. Gültepe, Okmeydanı, Kasımpaşa
Gibi gecekondu semtlerinde
devrimci çalışmalar yürüttü. Eşi
Satı ve önder yoldaşı Fazıl’la
şehit düştü.
Ayşe GÜLEN
1964, Rize doğumlu. Devrimci mücadelenin kültür/sanat
alanında çalışmalarını yürüttü.
O düşünen, yaratan, kitlelere bilinç taşıyan bir sanatçıydı.
Ayşe Nil ERGEN
1968 doğumlu. Mühendis-mimar odalarında çeşitli çalışmalarda
bulundu. Aynı zamanda bir sanatçıydı. Kültür-sanat alanında
ürettikleriyle, katılımıyla halktan
ve mücadeleden yana bir sanatın
güçlenmesi için çalıştı.

Umudun Kuruluşunun 18. Yılını Kutluyor Şehitlerimizi Anıyoruz

Sabahat KARATAŞ
1953 Nusaybin doğumlu.
1970’lerde İYÖKD’de, fabrikalarda, Dev-Genç içinde faaliyet
yürüttü. ‘76'da Devrimci Kadınlar Derneği kurucuları arasında
yer aldı. 12 Eylül sonrasının güç
koşullarında hareketi omuzladı.
22 yıllık devrimci yaşamında ilkeli, kurallı, disiplinli yaşamıyla
örnek oldu. Devrimci Sol Merkez
Komite Üyesi, şehir SDB'leri
ve bir kısım örgütlenmeden sorumluydu.

meniydi. Son görevinden önce Devrimci Memur Hareketi’nin yöneticilerindendi.
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Anadolu’nun Dörtbir Yanında
Şehitlerimizi Anıyor Umudu Büyütüyoruz

12

30 Mart 16-17 Nisan Devrim Şehitlerini
Anma ve Umudun Kuruluşunu Kutlama
Günleri’nde Halk Cepheliler Anadolu’nun
dörtbir yanında programlar düzenlediler.

Anma, mezara karanfiller bırakıldıktan
sonra "Dev-Genç" ve "Bize Ölüm Yok"
marşlarının söylenmesiyle bitirildi.

İstanbul-Gazi Mahallesi

29 Mart günü ODTÜ'de Dev-Genç'liler,
Hazırlık E binasının balkonuna “Kızıldere
Sönmeyen Meşalemiz, Mahir ve Dayı
Ölümsüz Önderlerimiz, Devrim Değişmeyen Hedefimiz/Halk Cephesi/DevGenç” yazılı bir pankart astılar.
Halk Cepheliler, 30 Mart günü de Karşıyaka Mezarlığı'nda devrimci önderlerini
andılar. Mezarlık yolunda başlayan yürüyüşte Dev-Genç flamaları dalgalanırken,
coşkulu bir şekilde sloganlar atıldı.
Mahir Çayan'ın mezarı başında 1 dakikalık saygı duruşunda bulunan DevGenç’liler, daha sonra Kızıldere'de şehit
düşen devrimci önderlerin hayat hikayelerini okudular. Yapılan anmada şiirler
okundu ve “Dev-Genç”, “Kızıldere” ve
“Haklıyız Kazanacağız” marşları hep bir
ağızdan coşkulu bir şekilde söylendi.
Ulaş Bardakçı'nın mezarının başına da
giden Dev-Genç’liler burada da saygı duruşunda bulundular ve “Ulaş'a Ağıt” türküsünü söylediler. Deniz Gezmişlerin mezarları da ziyaret edildikten sonra eylem
bitirildi. Eyleme 43 kişi katıldı.

Gazi Halk Cephesi, 8 Nisan günü Gazi
Mezarlığı’nda ve Gazi Özgürlükler Derneği’nde anma düzenledi. Mezarlıkta düzenlenen anmaya, içinde şehit ailelerinin
de bulunduğu 30 kişi katıldı. Saygı duruşuyla başlayan anma programında “Bize
Ölüm Yok-Halk Cephesi” pankartı açıldı.
Anmada yapılan konuşmada, şehitlerin
bıraktığı mirasın büyütüleceği, anılarına
sahip çıkılacağı ve hesaplarının sorulacağı
söylendi. Anma sonrası Gazi Mezarlığı’nda
bulunan şehit mezarları gezilerek, mezarlara karanfiller bırakıldı.
Gazi Özgürlükler Derneği’nde düzenlenen programda Nail Çavuş’un ablası ve
Selçuk Akgün’ün eşi, şehitleri anlatarak
onların yakını olduklarından gurur duyduklarını dile getirdiler. 35 kişinin katıldığı
anma sinevizyon gösterimi ile sona erdi.

İstanbul
Bağcılar’da 29 Mart günü “Mahir’den
Dayı’ya Sürüyor Bu Kavga”, “Mahir Hüseyin Ulaş Kurtuluşa Kadar Savaş”, “Kızıldere Son Değil Savaş Sürüyor” sloganlarının yazıldıgı 6 yazılama yapıldı.
İkitelli Atatürk Mahallesi’nde ve 3 Nisan’da Gazi Mahallesi Sekizevler, Nalbur
ve Sondurak bölgelerinde yazılama yapıldı.
Şişli Cevahir Alışveriş Merkezi önünde
de Devrimci İşçi Hareketi tarafından 7
Nisan günü bildiri dağıtıldı. 1 saat süren
çalışmada 150 bildiri dağıtıldı.

İstanbul-Silivrikapı
Dev-Genç’liler, Silivrikapı Mezarlığı'nda bulunan Seher Şahin, Kahraman
Altun, Olcay Uzun, Hamdi Aygül, Ferit
Eliuygun ve Hüseyin Fidanlıoğlu’nun mezarlarının başında 9 Nisan günü anma
düzenlediler.
Dev-Genç’liler ilk olarak, Kahraman
Altun’un mezarı başına gelerek, tüm devrim şehitleri için bir dakikalık saygı duruşu
yaptılar. Kahraman Altun ve Seher Şahin’in
devrimci yaşamları anlatıldıktan sonra,
Kahraman Altun’un yazdığı "Kavgamın
Çırağı Olmak İsterim" şiiri okundu.

Ankara

Ankara’da 7 Nisan günü de anma ve
kutlama programı gerçekleştirildi. Program
devrimci önderler Mahir Çayan, Dayı ve
tüm devrim şehitleri için yapılan bir dakikalık saygı duruşu ile başladı. Yapılan
konuşmada “Kızıldere'den bu güne çok
kez katledildik, öldük ama yenilmedik.
Yenilmek; düşüncelerinden vazgeçmek,
onları teslim etmektir.” denildi.

Gazi Mahallesi
Bursa

Ankara

Bursa

Mersin
Malatya

Konuşmanın ardından Artı İvme dergisinin müzik grubu kısa bir konser verdi.
Ardından, geçmişten bugüne tüm devrim
tarihinin anlatıldığı bir sinevizyon gösterimi
ve şiir dinletisi yapıldı. Yaklaşık iki saat
süren ve 52 kişinin katıldığı anma ve kutlama programı sinevizyon gösterimi ve
şiir dinletisi ile sona erdi.

Antalya
6 Nisan günü düzenlenen anma 1 dakikalık saygı duruşuyla başladı. Günün
anlamını özetleyen bir konuşmayla devam
edildi.

Malatya

Silivrikapı

Antalya

Hatay

Bursa
Halk Cepheliler, 7 Nisan günü
Bursa Haklar Derneği’nde anma ve
kutlama programı düzenledi. Saygı
duruşu ile başlayan anmaya Kızıldere’nin tarihi misyonununu anlatan
bir metin okunarak devam edildi.
Anma programı iki kişinin karşılıklı okuduğu ve tarihimizin anlatıldığı
bir metinle devam etti. Daha sonra
Fatma Tokay Köse’nin yazdığı,
“Umudun ve Zaferin Adı” ve Sinan
Kukul’un yazdığı, “Kadife Tenli Zamanlar” şiirleri okundu. Program hazırlanan sinevizyonun izlenmesiyle
devam etti. Sinevizyonun ardından
Halk Cephelilerin kendilerinin hazırladığı pasta getirilerek Umudun
kuruluşu kutlandı. Grup Yarın’ın verdiği konserle program sona erdi.
Bursa’nın Teleferik ve Zümrütevler bölgelerinde bir çok duvar yazılaması da yapıldı.

Mersin
5 Nisan günü Cepheliler, Mersin
Pozcu Merkez, Forum Alışveriş Merkezi civarı ve Kuşhimato Sokağı’na,
“Kurtuluş Kavgada Zafer Cephede”,
“Kızıldere Son Değil Savaş Sürüyor”,
“Mahirden Dayıya Sürüyor Bu Kavga”, “DHKP-C, Cephe” yazılamaları
yaptılar.

Babaeski
Babaeski Demokratik Kültür Derneği kurucularından ve Dev-Genç’in
önder kadrolarından olan Kemal Karaca, 8 Nisan günü Pehlivanköy’e
bağlı İmampazarı köyünde ailesi ve
dostları tarafından ölümünün 35. yılında mezarı başında anıldı.
40 kişinin katıldığı anma tüm
devrim şehitleri için yapılan bir dakikalık saygı duruşuyla başladı. Atılan
sloganların ardından şehidin mezarı
başında “Bize Ölüm Yok”, “Gidenlere”, “Hain Tuzaklarda” marşları
söylendi.
Marşların ardından Kemal Karaca’nın ailesi ziyaret edildi. İkram
edilen yemek ve Trakya Kültür Merkezi müzik topluluğunun söylediği
türkülerle anma sona erdi.

Malatya
Malatya’nın Paşaköşkü, Ataköy
ve Zaviye mahallelerinde “Mahir,
Hüseyin, Ulaş Kurtuluşa Kadar Savaş!”, “Kızıldere Son Değil Savaş
Sürüyor”, “Mahirden Dayı’ya Sürüyor Bu Kavga” ve “DHKP-C” yazılamaları yapıldı.
8 Nisan günü de Şengül Akkurt
ve Cihan Gürz’ün Malatya şehir mezarlığında bulunan mezarlarının başında Halk Cepheliler tarafından bir
anma yapıldı. “Devrim Şehitleri
Ölümsüzdür/Halk Cephesi” pankartının açıldığı anma, yapılan konuşmanın ardından saygı duruşu ile bitirildi.

Adana
Cepheliler, 9 Nisan günü Şakirpaşa

ve Uçak mahallelerinde 6 adet yazılama yaptılar.

Tekirdağ
Tekirdağ Gençlik Komitesi 4 Nisan günü bir gece düzenledi. Program
tüm devrim şehitleri nezdinde yapılan
bir dakikalık saygı duruşuyla başladı.
Ardından “Kızıldere Yolunda Devrim
Yürüyüşümüz Sürüyor” başlıklı yazı
okunarak “Kızıldere’den bugüne Adalıların Türküsü” slaytı izlendi. Gecenin sonunda “Martın Çığlığı” şiiri
ve Tekirdağ 1 No’lu, Kandıra 2 No’lu
ve Trabzon E Tipi Hapishanesi’den
Özgür Tutsakların gönderdikleri 30
Mart-17 Nisan kartları okundu. Anadolu’ya düşen ve her biri fidana
duran devrimci şehitlerin anıldığı
gece, katılımcılara dağıtılan ikramların
ardından sona erdi.

Elazığ
9 Nisan günü Gülmez Mezarlığı’nda Halk Cepheliler, şehitlerini andılar. “Devrim Şehitleri ÖlümsüzdürHalk Cephesi” yazılı pankartın açıldığı
anmaya saygı duruşu ile başlandı. Yapılan konuşmanın ardından “Bize
Ölüm Yok” marşı söylendi. Daha sonra
Nihat Kaya, Mazlum Güder, Ahmet
Güder, Erkan Akçalı, Hasan Aktaş,
Adil Can, Güler Zere, Çetin Gençdoğan
ve Mehmet Başbağ’ın mezarları gezilerek karanfiller bırakıldı.

Hatay
Hatay Özgürlükler Derneği’nde
1 Nisan günü anma ve kutlama programı düzenlendi. Anmada, Mahir
Çayan ve dokuz yoldaşının resimlerinin yer aldığı köşeye karanfil bırakılarak, devrim şehitleri için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
Mahir Çayan’ın hayatı ve mücadelesi
anlatılarak, umudun kuruluşu kutlandı. Mahir Çayan’ı anlatan kısa
bir sinevizyon gösterimi yapıldı. Gelen misafirlere çay pasta ikramında
bulunulduktan sonra halaylar çekilerek bitirilen programa 25 kişi katıldı.

Umudun Kuruluşunun 18. Yılını Kutluyor Şehitlerimizi Anıyoruz

Programın birinci bölümünde şehitler anılırken; ikinci kısmında ise
Umudun kuruluşu kutlandı. Pasta ve
beraberinde verilen börekler yenildi.
Yemekten hemen sonra ise türküler
ve marşlar eşliğinde halaya duruldu.
Programa 50 kişi katıldı.
Antalya Halk Cephesi, Burdur
Mezarlığı'nda bulunan, ölüm orucu
şehidi Günay Öğrener'in mezarını
ziyaret ettiler. 8 Nisan günü Halk
Cepheliler, kortej oluşturarak sloganlar eşliğinde mezarlık içinde yürüyüş yaparak Günay'ın mezarının
başına gittiler.
Mezar ve çevresi temizlenerek,
getirilen toprakla güçlendirildi. Günay'ın sevdiği mimozalar mezara
yerleştirildi.
Günay Öğrener nezdinde tüm
devrim şehitleri için yapılan saygı
duruşuyla başlayan anmada Günay'ı
anlatan bir konuşma yapıldı. Günay'ın
şiirinin okunmasının ardından da,
Umudun Türküsü'nün söylendiği
marş ve türkülerle anma bitirildi.
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Gülsuyu

Ankara

“Bağımsız Türkiye” Şiarı, Yüzbinlerin Dilinde Umut Olacak
Grup Yorum Konseri’nde Umudumuzu Büyütmeye Çağırıyoruz
Grup Yorum'un 15 Nisan'daki konseri öncesinde Anadolu'nun dört bir
yanında yüzlerce Halk Cepheli meydanlarda, mahallelerde, okullarda... el
ilanları, davetiyeler, afişler ve pankartlarla umudu büyütüyor. Emek ve
ısrarla, dünyanın en büyük ve en güçlü
"organizasyon şirketi" olan halkla örgütlüyoruz "Bağımsız Türkiye ON'ların
Türküsü" konserini... Halkın gücünü,
emperyalizme ve işbirlikçilerine karşı
olan öfkemizi göstermek için Bakırköy
Pazar Alanı’nda buluşalım!

lıyız Kazanacağız” sloganları atıldı.
8 Nisan günü Halk Cepheliler, Silahtar, Çobançeşme, Emniyettepe’de
kapı kapı dolaşarak davetiye dağıttılar.
Ayrıca pankart ve afiş astılar.
Sokullu Caddesi’nde masa açan Halk
Cepheliler halka seslenerek, polisin Bakırköy halk konserini engellemek için
derneğe yaptığı saldırıyı anlattılar.

İstanbul-Okmeydanı: 1 Nisan

Bayramtepe’de 8-9 Nisan'da masa açıldı. Grup Yorum önlüklerini giyen Halk
Cepheliler tarafından 3 bin davetiye
dağıtıldı.

günü yapılan çalışmada 1 saat içinde
70 afiş asıldı, 150 bildiri halka ulaştırıldı. 8 Nisan günü ise konser çalışmalarıyla birlikte Yürüyüş dergisinin
dağıtımı da yapıldı. 2 saat süren dağıtımda 55 dergi halka ulaştırıldı. Aynı
gün Çağlayan Dere ve merkezde de
50 afiş ve 2 pankart asıldı.

İstanbul-Dağevleri: 8 Nisan günü

İstanbul-Davutpaşa: Dev-Genç’li-

İstanbul-Altınşehir: Altınşehir

yapılan 3 saatlik konser tanıtım çalışmasında 30 afiş ve 2 pankart asıldı,
50 el ilanı ile Yürüyüş dergileri halka
ulaştırıldı.

İstanbul-Kadıköy: 8 Nisan akşamı
4 Dev-Genç'li, Kadıköy Bahariye, İskele ve Boğa Meydanı'nı afişlerle donattılar. Ayrıca esnafların camlarına
konser afişleri asıldı.
İstanbul-Çayan Mahallesi: Halk
Cepheliler 5 Nisan günü, polisin bir
önceki gün konser çalışmaları için mahallede dolaşan gençleri taciz etmesini,
sonrasında da Nurtepe Haklar Derneği’ne yapılan baskını kapı kapı dolaşıp
bildiri dağıtarak teşhir ettiler. Konser
davetiyelerinin de dağıtıldığı teşhir çalışmalarında “Türküler Susmaz Halaylar
Sürer”, “Grup Yorum Yalnız Değildir”,
“Katil Polis Çayan’dan Defol”, “Çayan
Faşizme Mezar Olacak”, “Halkız Hak-

ler, 5 Nisan günü Davutpaşa Metro İstasyonu’nda masa açtılar. Grup Yorum
türkülerinin de çalındığı masada 300
bildiri dağıtıldı. Aynı hafta içerisinde
4. Levent, Sarıyer ve Kadıköy’de
konser pankartları asıldı.

İstanbul-Bahçelievler: 1 Nisan
günü Bahçelievler, Yenibosna Pazar
Pazarı’nda tanıtım masası açıldı. Aynı
günün akşamı Şirinevler Meydanı’nda
13 Halk Cepheli’nin katılımıyla 2 bin
davetiye halka ulaştırıldı. Davetiye dağıtımına halktan katılanlar da oldu.
2 ve 4 Nisan günlerinde Yenibosna
Kuleli, Zafer Mahallesi ve Doğu Sanayi’ye 250 adet afiş yapıştırılırken,
400 tane davetiye halka ulaştırıldı.

İstanbul-Esenyurt: 6-7 Nisan günlerinde Merkez, Örnek mahallelerinde,
Doğan Araslı Bulvarı, Yeşil Kent Ozanlar Caddesi üzerine ve Balık Yolu Köp-

rüsü’ne toplam 50 adet afiş yapıştırıldı.
Ayrıca 60 davetiye halka ulaştırıldı.
7 Nisan günü Esenyurt Depo Durağı’nda konser masası açıldı ve 1000
davetiye dağıtıldı. Aynı gün Doğan
Araslı Bulvarı üstüne, Köyiçi Durağı’ndan Tabela Durağı’na kadar 30
adet afişleme yapıldı ve halka 25 davetiye verildi.
8 Nisan'da ise Köyiçi Meydanı’nda
konser masası açılarak, 500 davetiye
ve 1 DVD dağıtıldı.

İstanbul-Maltepe: Maltepe Beşçeşmeler meydanında stant açıldı. İlk
gün 3 bin davetiye dağıtıldı. Standın
konser gününe kadar açık olacağı vurgulandı.

İstanbul-Aksaray: Dev-Genç’liler,
6 Nisan günü İstanbul Aksaray metro
önünde “Bağımsız Türkiye On’ların
Türküsü” konserinin duyurusunu yapmak için masa açtılar. Halka yönelik
yapılan konuşmalarda 300 bin kişilik
halk korosu olma çağırısı yapıldı.
Metro güvenliklerinin tüm engellemelerine, polisi aramakla tehdit etmesine
rağmen Dev-Genç’liler ısrar ve kararlılıkla masayı Aksaray metro çıkışı
önünde açıp bildiri dağıtımına devam
ettiler. İnsanların yoğun ilgisinin olduğu
masa bir saat açık kaldı.
7 Nisan günü sabah saatlerinde Aksaray’da 4 pankart, Beyazıt’ta da 2
pankart asıldı.

İstanbul-Eminönü: Dev-Genç’liler
8 Nisan günü Eminönü'ndeki Mısır
Çarşısı'nda sesli çağrı yaparak davetiye
dağıttılar. Bir saat süren çalışmada
1000 adet davetiye dağıtıldı.

İstanbul-Mecidiyeköy: Devrimci

Bursa

Mücadelede Mühendis Mimarlar, 5 ve
7 Nisan günleri Gülbağ'da konser çalışması yaptılar. Grup Yorum ve konserin içeriği hakkında bilgi verilen çalışmalarda 1500 adet davetiye halka
ulaştırıldı, 72 afiş asıldı.
Liseli Dev-Genç'liler 6 Nisan günü
Mecidiyeköy Metrobüs Durağı'nda
masa açarak, Grup Yorum şarkıları eşliğinde halkı konsere davet ettiler. 1,5
saat açık kalan masada 1000 davetiye
halka ulaştırıldı.
4 ve 8 Nisan günleri de Mecidiyeköy Metrobüs Durağı’nda TAYAD’lı
Aileler masa açarak el ilanı dağıttılar.
Ayrıca, Cevahir Alışveriş Merkezi’nin
karşısındaki metrobüs önü, mezarlık
demirlikleri ve Şişli Meydanı’ndaki
parka 3x1 ebadında 3 adet bez afiş
asıldı.
28 Mart günü Şişli Camisi yanında
masa açılarak davetiye dağıtıldı.

İstanbul-Boğaziçi Üniversitesi:
Dev-Genç'liler, 5 Nisan günü Boğaziçi
Üniversitesi Kuzey Kampüsü’nde masa
açtılar. Öğrencilerin yoğun olarak bulundukları Kuzey Meydanı’na konserin
pankartını da asan Dev-Genç'liler, megafonla sık sık konsere katılmanın
önemine değinen konuşmalar yaptılar.
Grup Yorum şarkılarının çalındığı tanıtım masası 3 buçuk saat boyunca
açık kaldı. Masada 100 adet konser
davetiyesi ve 3 adet Yürüyüş dergisi
öğrencilere ulaştırıldı.

İstanbul-Galatasaray Üniversitesi: 5 Nisan günü üniversitenin
bütün fakültelerinde afiş asıldı, davetiyeler dağıtılıdı. Ayrıca “Parasız eğitim
ve demokratik lise” istedikleri için tutuklanan Gülşah ve Meral için de pullar
yapıştırıldı.

İstanbul-1 Mayıs Mahallesi:
Konser çalışmalarına 29 Mart’ta başlayan 1 Mayıs Halk Cepheliler konserin

başlayacağı güne kadar 1 Mayıs Mahallesinin her karşında çalşımalarını
sürdürdü. Afiş yapıştırılmaı, davetiye
dağıtılması, masalar açılması DVD satışları son güne kadar sürdü.

İstanbul-Derbent: 10 Nisan günü
Liseli Dev-Genç’liler, Sarıyer-Derbent’e
giderek, afişleme yaptılar ve davetiye
dağıttılar.

Eskişehir: Dev-Genç’liler Anadolu
Üniversitesi’nde 4, 5 ve 9 Nisan günleri
Anadolu Üniversitesi’nde afişleme
yaptılar ve konser davetiyelerini öğrencilere ulaştırıldılar.
7 ve 8 Nisan günleri Dev-Genç’liler,
Eskişehir Adalar Mevkii’nde Migros
önünde zabıtaların müdahale girişimlerine rağmen masa açtılar.

Edirne: 7 ve 8 Nisan’da Dev-Genç’liler, Saraçlar Caddesi’nde “Türküler
Susmaz Halaylar Sürer, Grup Yorum”
önlüklerini giyerek masa açtılar. Dev
Genç’liler, 10 Nisan günü de Trakya
Üniversitesi Ayşekadın Yerleşkesi’nde
konser davetiyelerini öğrencilere ulaştırdılar.
Edirne-Babaeski: Babaeski’de konserin çalışmaları, 5 Nisan günü yapılan
2 saat sürelik davetiye dağıtımıyla başladı. Gazi Kemal Mahallesi’nden başlanarak, çarşıya kadar esnafa ve halka
davetiye dağıtıldı, dükkanlara afiş
asıldı. 2 saat süren çalışmada 700 davetiye dağıtılırken, 20’den fazla afiş
asıldı. 9 Nisan’da da Babaeski merkezde
2 adet konser pankartı asıldı ve 25
adet afişleme yapıldı.

Dersim: Dev-Genç’liler Tunceli Üniversitesi yemekhanesinde konsere çağrı
masası açtılar. Yorum şarkılarının çalındığı masada tutsak ürünleri de sergilendi. Masalar tek tek dolaşılarak
konser bildirileri dağıtılırken konserin

Edirne

amacı, nasıl gidileceği konusunda öğrenciler bilgilendirildi.
Aynı gün Cumhuriyet Mahallesi’nde
de hem konser hem de “Parasız Eğitim
Sınavsız Gelecek Hakkımız İstiyoruz
Alacağız” kampanyasının afişleri asıldı.
6 Nisan günü de Mühendislik Fakültesi’nde 3 saat süreyle masa açıldı.
Aynı gün Atatürk Mahallesi’nden merkeze kadar yol boyunca konser afişlemesi yapıldı. Afiş çalışmasını takip
eden bir polis otosu halka teşhir edildi.

Çorum: Çorum Halk Cephesi, konser
çalışmalarına 4 Nisan günü Milönü
Caddesi’nde açtıkları masa ile devam
etti. Bir buçuk saat içinde 100 bildiri
dağıtıldı. Ardından 50 tane konser afişi
asıldı. 5 Nisan günü de kahveler ve
esnaflar dolaşılarak halk konsere davet
edildi.

Çanakkale: Dev-Genç’liler, 3 Nisan
günü Kordon Boyu’nda ve Bankalar
Caddesi’nde broşür dağıtarak, konsere
çağrı yaptılar. Toplam 350 broşür halka
ulaştırıldı.
6 Nisan günü Dr Mümtaz Pirinçciler
Meydanı’nda masa açan Çanakkale
Gençlik Derneği üyeleri, hem Çanakkale halkını konsere davet ettiler hem
de Grup Yorum’un şarkılarını çaldılar.
Masada Grup Yorum broşürü dışında,
Tavır dergisinin ve 25. yıl konser
DVD’sinin tanıtımı yapıldı. Grup Yorum şarkıları eşliğinde halaylar çekip
türküler söyleyen öğrenciler 3 saat
içinde 550 bildiri dağıttılar.
7 Nisan'da Dev Genç'liler, afişleme
yapıp, esnaflara da broşür bıraktılar.
11 Nisan'da ise Kordon Boyu’ndaki
sosyal tesislerin ön tarafında broşür
dağıtımı yaptılar ve toplam 700 broşürü
halka ulaştırdılar.

Çanakkale-Biga: Dev-Genç’liler,
6-7-8 Nisan günleri Biga’da öğrencilerin ve halkın yoğun olduğu Kafeler

Umudun Kuruluşunun 18. Yılını Kutluyor Şehitlerimizi Anıyoruz
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Sokağı’nda masa açtılar. Grup Yorum
şarkıları çalınarak, halaylar çekildi.
Toplamda 800 broşür halka ulaştırılırken; Liseliler durağı, Eğitim-Sen, devlet
yurdu, özel yurt ve pansiyonlarda, kafelerde ve işlek caddelerde afişlemeler
yapıldı.
Ayrıca; Biga'nın merkezinde bulunan elektronik reklam panosunda 814 Nisan günleri arasında Grup Yorum
konser afişinin tanıtımı yapıldı.

Bursa-Uludağ Üniversitesi: 5
Nisan günü Uludağ Üniversitesi’nde
konser çalışmaları başlatıldı. Öğrenci
Kültür Merkezi’nin önüne stant açıp
bildiri dağıtan Dev-Genç’liler, 1,5 saat
süren çalışmada Kültür Merkezi önünde
bulunan panolara afiş astılar.
6 Nisan günü Dev-Genç’lilerin açtığı stantta öğrencilere konserin tanıtımı
yapıldı. Üniversitenin Görükle Köyü
yerleşkesinde de 3 Nisan günü yapılan
saldırının ardından 4 Nisan günü tekrar
aynı yerde stant açıldı. Standın bir önceki gün yaşanan saldırıya cevap olmasını hazmedemeyen polis, 2 zabıtayı
yollayarak uyarıda bulunmak istedi.
Ancak aldıkları cevapla çekip gittiler.
2 saat açık kalan standa öğrencilerin
ilgisi yoğundu.

Bursa: 4 Nisan’da Teleferik Mahallesi
girişinde stant açıldı. İnönü konser
DVD’leri, kitaplar ve Yürüyüş ve Tavır
dergilerinin sergilendiği stant 4 saat
açık kaldı.
7 Nisan günü Bursa’nın Gemlik ilçesinde Dr. Ziya Kaya ve Hamidiye
mahallelerinde afişleme yapıldı. Orhangazi ilçesinde de 5 Nisan günü
masa kurularak, konser hakkında halka
bilgi verildi.
8 Nisan günü konser önlüklerini
giyen 9 Halk Cepheli, 7 saat boyunca
Bursa merkezdeki Teleferik, Akçağlayan, Zümrütevler, Maltepe, Değirmenlikızık, Mesken, Orabağlar, Esenevler

Hatay

İzmir

mahalleleri ile Kestel ilçesindeki Kale,
Elmalık ve Panayır mahallelerine giderek konser davetiyeleri dağıtıp afiş
astılar. Onlarca kilometre yürüyerek
yapılan çalışmalarda 2500 el ilanı dağıtılırken 20 adet afiş asıldı.
29 Mart günü Gemlik’ten yola
çıkan Halk Cepheliler, İznik’e bağlı
Müşküle Köyü’ne gittiler. Önlüklerini
giyen Cepheliler, köyün kahvelerine
ve sokaklarına afiş astılar, halkla sohbet
ettiler. Geçen yıl konsere köyden 14
kişi gitmişti...
Gemlik İskele Meydanı’nda da 1
Nisan günü stant açıldı. Masada Tavır
dergisi ile Grup Yorum 25. yıl DVD’si
de tanıtıldı. 2,5 saat açık kalan masada
500’e yakın davetiye dağıtıldı. 3 Nisan
günü Dereboyu Caddesi’nde açılan
standa da ilgi yoğundu.

dağıttı. Afişleme de yapan Dev-Genç’liler açtıkları masada da 8 DVD, 26
dergi, 900 davetiye dağıttılar.

Antalya: Kışlahan Meydanı’nda açılan masada ve mahallelerde yürütülen
çalışma ile konserin duyurusu ve çağrısı
yapıldı. Kızılarık ve Gebizli mahallelerinde afişleme yapıldı ve davetiye
dağıtıldı. Bu sırada megafon ile Grup
Yorum’un şarkıları dinletildi.
6 Nisan günü Kışlahan Meydanı’nda
açılan masada polisin engelleme girişimlerine rağmen davetiyeler halka
ulaştırıldı.
7 Nisan günü Sinan Mahallesi’nde
14 Dev-Genç’li ve Halk Cepheli tarafından megafonla duyuru yapıldı. 500
bildiri, 4 DVD ve 50 Yürüyüş dergisinin
ulaştırıldığı mahallede afişleme de yapıldı.
8 Nisan günü ise Kışlahan Meydanı’nda kitlesel olarak masa açılırken,
cadde boyunca 800 davetiye, 20 Yürüyüş dergisi, 2 konser DVD'si halka
ulaştırıldı. Aynı gün Alevi Kültür Derneği’nin düzenlediği Mustafa Özarslan'ın konserinde de masa açılarak 12
adet 25. yıl konser DVD’si halka ulaştırıldı.
9 Nisan günü iki liseye giden DevGenç’liler, 1500 davetiyeyi öğrencilere

Adana: 5 Nisan günü Baraj Yolu
Duygu Kafe önünde bildiri dağıtıldı.
6 Nisan’da Çakmak Caddesi Kültür
Sokağı’nda 500 adet bildirinin dağıtıldığı masaya gelenler, 300 bin kişiden
biri olmak için can attıklarını söylediler.
Ayrıca Grup Yorum 25. yıl DVD’leri,
Yürüyüş ve Tavır dergileri ile Ahmet
Kulaksız’ın “Her şeyin Başladığı Yerden” isimli kitabı halka ulaştırıldı.
8 Nisan günü Adana İnönü Parkı’nda eylem yapan Grup Yorum dinleyicileri, konserin duyurusunu yaptılar.
Ayrıca Grup Yorum konser masasına
yapılan saldırıyı, polis ve zabıtanın
taciz ve saldırılarını teşhir ederek Grup
Yorum’un susturulamayacağını duyurdular. Eylemin ardından söylenen Yorum şarkıları eşliğinde halaylar çekildi.
9-10 Nisan'da Çakmak Caddesi’nde
açılan masada Halk Cepheliler yaklaşık
1000 adet bildiri dağıttılar.

Adana-Çukurova Üniversitesi:
Adana Gençlik Derneği üyeleri 6 Nisan
günü Çukurova Üniversitesi’nde bildiri
dağıttılar. Ziraat Fakültesi kantini, Fen
Edebiyat Fakültesi kantini ve okul yemekhanesinde yapılan bildiri dağıtımında sınav stresiyle boğuşan öğrencilerin Grup Yorum’a ilgisi yoğun oldu.
Konser hakkında bilgi edinmek isteyenlerle sohbet edildi. Yaklaşık 1 saat
süren çalışmada 500 adet bildiri dağıtıldı.

Ankara: Batıkent'te, Dev-Genç’liler
tarafından 24 Mart ve 1 Nisan günlerinde
açılan konser tanıtım standında, özel güvenlik görevlilerinin tacizlerine rağmen
bildiri dağıtıldı ve afişleme yapıldı.
7 Nisan günü'de Dikmen'de masa
açıldı. 60 tane afişin asıldığı Dikmen
sokaklarında davetiye de dağıtıldı.

TAYAD

7-8 Nisan günlerinde Kızılay Yüksel
Caddesi'nde açılan masalarda toplam
2000 davetiye dağıtıldı.
8 Nisan günü Kızılay'da biraraya
gelen 7 kişi burada konserin afişlerini
astılar. Beş saat süren çalışmada, Kızılay, Sakarya Caddesi, Sıhhıye, Kolej
ve Kurtuluş Parkı’na olmak üzere toplam 400 afiş yapıştırıldı.

Tekirdağ: 6 Nisan günü Dev-Genç’liler, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi
Kampüsü önünde konser tanıtım masası
açtılar. Bunu hazmedemeyen AKP’nin
halk düşmanı polisi masanın önüne
gelerek standın kaldırılmasını istedi.
Ancak Dev-Genç’lilerin kararlı tavrı
karşısında fazla diretemeyen polis, oradan ayrılmak zorunda kaldı. 4 saat boyunca açık kalan stantta 300 davetiye
öğrencilere ulaştırıldı.
Tanıtım masası 7 Nisan günü de
Tekirdağ sahilde açılarak, 350 davetiye
dağıtıldı.
3 Nisan günü Tekirdağ merkezindeki
Tuğlalı parkta yapılan eylemle, 15 Nisan
sabahı Tekirdağ’dan araç kaldırılacağı
duyuruldu. Açıklamada, Grup Yorum
üyesi Seçkin Aydoğan’ın 4 aydır haksız,
hukuksuz yere tutuklu bulunduğu ve
derhal serbest bırakılması gerektiği vurgulandı. Ardından masa açılarak 2 saat
içinde 1400 davetiye dağıtıldı.

Mersin: 3 ve 5 Nisan günü Mersin
Hastane Caddesi’nde açılan masada
konser davetiyeleri dağıtıldı, 5 Yürüyüş
ve 1 Tavır dergisi de halka ulaştırıldı.
9 Nisan günü afiş çalışması yapan
Sıla Yerden ve Volkan Baran isimli iki
Halk Cepheli gözaltına alındı. Yerden
ve Baran ertesi gün savcılıktan serbest
bırakılırken; 10 Nisan'da Mersin Adliyesi
önünde Sıla ve Volkan için destek
eylemi yapıldı. 11 Nisan günü de gözaltının gerçekleştirildiği Enteller Caddesi'nde 25 kişinin katılımıyla yapılan
eylemde gözaltı protesto edildi. Eyleme
BDSP, ESP ve DHF de destek verdi.

Tekirdağ

Mersin Üniversitesi Çiftlikköy
Kampüsü kafeteryalar önü çarşı merkezinde 4 Nisan günü stant açan DevGenç’liler, Grup Yorum şarkıları eşliğinde halaylar çektiler. Ayrıca masalar
dolaşılarak 32 tane Yürüyüş dergisi
öğrencilere ulaştırıldı.

rüyerek 150 davetiye dağıttılar, iş yerlerine 15 afiş astılar.

Hatay: 4 Nisan günü Mustafa Kemal

Elazığ: 3 Nisan günü Yıldızbağları

Üniversitesi Tayfun Sökmen Kampüsü’nde Grup Yorum konserinin afişlemeleri yapıldı.
5 Nisan günü de Mustafa Kemal
Üniversitesi Samandağ Meslek Yüksekokulu’nda öğrenciler konser hakkında bilgilendirildi.
Liseli Dev-Genç'liler, 6 Nisan günü
Antakya'nın Çekmece Beldesi’nde 20
adet afişleme yaptılar.
7 Nisan günü Samandağ Oytun
Alanı’nda açılan masada 300 davetiye,
1 Yorum DVD’si, 1 Yürüyüş dergisi
halka ulaştırıldı. Aynı günün sabahında
100 afiş Samandağ merkeze asılırken;
Samandağ Deniz Yolu’na da 50 adet
afiş asıldı.
9 Nisan günü Dev-Genç’liler, özel
güvenlikçilerin ve jandarmanın tüm
engelleme girişimlerine rağmen Mustafa Kemal Üniversitesi Ana Kampüsü
olan Tayfun Sökmen Kampüsü’nün
önünde konser masası açtılar. DevGenç’liler daha sonra kampüs çevresindeki esnafı ve kafeleri dolaşarak
100 tane el ilanı dağıttılar. Aynı gün
Samandağ Meslek Yüksekokulu girişine
ve okulun duvarına 12 adet afiş asıldı.
10-11 Nisan günlerinde Tayfun
Sökmen Kampüsü girişinde tekrar
masa açıldı. Yüzlerce el ilanı dağıtılırken kampüs çevresinde 5 tane yazılama yapıldı. Ayrıca 4 tane “Parasız
Eğitim, Sınavsız Gelecek”, 7 tane de
“Gülşah ve Meral Serbest Bırakılsın"
afişleri asıldı.
9 Nisan günü Liseli Dev-Genç’liler,
Grup Yorum önlükleri giyerek Antakya
Armutlu Mahallesi’nden semt pazarına
ve Büyük Antakya Parkı’na doğru yü-

Mahallesi’nde, 4 Nisan günü de Şehit
İlhanlar Caddesi ve Hozat Garajı’ndaki
esnafların camlarına afişleme yapıldı.
Toplam 60 adet afiş asıldı.

Bolu: 5 Nisan günü yapılan çalışma
ile üniversite kampüslerine şehir merkezindeki belirli noktalara ve esnafların
iş yerlerine konser afişleri asıldı.

İzmir: 6 Nisan günü Kemeraltı’nda
masa açıp el ilanı dağıtan Grup Yorum
dinleyicileri, 7 Nisan günü de Doğançay’da, Yamanlar Mahallesi’nin Soğukkuyu Bölgesi’nde, Onur Bölgesi’nde ve Yamanlar Karakol Durağı’nda
bildiri dağıtıp afiş astılar.
7 Nisan'da Buca Forbest’e 13 kişi
ile bir buçuk saatlik bir sürede yapılan
bildiri dağıtımında 1200 bildiri halka
ulaştırıldı.
9 Nisan’da ise Konak Kemeraltı’nda
konser masası açıp el ilanı dağıttılar.
10 Nisan'da Çiğli Merkezde, Güzeltepe ve Çiğli Koop'ta yüzlerce afiş
asıldı.
11 Nisan'da da kitapçıların ve öğrencilerin yoğun olduğu Sevgi Yolu’nda
masa açıp, 400 adet el ilanı dağıttılar.
Masada 10 Yürüyüş dergisi de halka
ulaştırıldı.
Balıkesir-Bandırma: Dev-Genç’liler
8 Nisan günü broşür dağıtarak kafelerde
ve işlek caddelerde afişlemeler yaptılar.

300 Bin Ses Olup,
“Biz Buraya Dönmeye
Değil, Ölmeye Geldik”
Şiarına Sahip Çıkacağız
Devrimci Mücadelede Mimar Mühendisler, Elektrik Mühendisleri Odası
İstanbul Şube Binası’nda 4 Nisan günü
Grup Yorum söyleşisi düzenledi.
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Halkın
Hukuk
Bürosu

Ferhat Gerçek’i felç eden polisleri
AKP koruyor! Halk Unutmayacak!

Ferhat Gerçek 2007 yılında Yürüyüş dergisi dağıtırken 17 yaşında bir
polis kurşununa hedef olmuştu.
Özellikle kalabalık meydanlarda ellerinde dergileri gazeteleri satış ve tanıtım yapan grupları hepimiz görmüşüzdür. Doğal bir hakkı kullanmaktadırlar. Ferhat’ın içinde bulunduğu
grup kırmızı bir önlük giyinmişti.
Üzerinde “Yürüyüş” yazıyordu. Bahçelievler polisi için bu kadarı yeterliydi. Polis grubu durdurdu ellerindeki dergilerden birini aldı “Yasak dağıtamazsınız” dedi. Ama yürüyüş
okurları haklarını biliyordu; “Dergimiz yasaldır bakın künyesi var yasadışı bir şey olsaydı toplatılırdı” dediler. Bu hal polisin hoşuna gitmedi. Onlar karşılarında ezik, yalvaran insanlar görmek istiyorlardı. Ne demekti polise diklenmek, polis demek devlet demekti.
Telsizden merkeze sordular. Dergi hakkında herhangi bir toplatma
kararı yoktu. Karşıdaki ses “bırakın
gitsin” dedi. Gruptan biri “Gördün
mü sana demedik mi” dedi. Polis
bundan da hoşlanmadı. Grup işini
yapmak için ilerlemeye başladı ve
sonra ekip otosu ile hızla yanlarından
geçtiler. Aynı kişi “Ne yapıyorsun çocuğu ezeceksin” dedi. Bu söz üzerine yeniden durdular ve bu kişiyi gözaltına almak istediler. Grup karşı çıktı. Ne yapmıştı da gözaltına alınacaktı. Haksızlık yapıyorsunuz dediler.
Ama polis haddini bildirmek istiyordu. Karakola çekecekti o asi çocuğu
Bahçelievler’de dergi dağıtmak
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isteyen grubu bu yüzden
tartakladılar. Hakaret ettiler, darp ederek gözaltına
aldılar o genci. Sonra ateş
etmeye başladılar. Grup
kurşunlardan korunmak
için uzaklaşmaya çalıştı.
Ama doğrudan hedef gözeterek ateş açan katillerden biri Ferhat’ı vücudunun ortasından vurdu. Ferhat için ambulans çağıranları, ona tampon yapmaya çalışanları ailelerinin yanından
gözaltına aldılar.
Olayların ardından mahallede halkın tepkisi büyüdü. Herkes polise lanetler yağdırıyordu. Sloganlar atıldı ve
tabii taşlar. Bu kez de mahalle halkına yöneldi baskı. Pazar yerine saldırdılar arabaları durdurdular ve Bahçelievler’de bir polis ordusu konuşlandı.
Olayların hemen ardından bizimle beraber Çağdaş Hukukçular Derneği’nden bir grup avukat geldi.
Olayları orada bulunan mahalle halkından, tanıklardan dinledik. İnsanlar
korkuyordu. Gözlerinin önünde bir çocuk vurulmuştu.
Gözaltına alınan kişileri takip etmek için Yenibosna’da bulunan polis
merkezine gittiğimizde karşımızdaki
tablo bizi bile şaşırttı. Gözaltına alınan
herkes eksiksiz işkence görmüştü.
Kaburgası kırılan dalağı patlayan gözleri mosmor insanlar hala gözümüzün
önünde darp ediliyorlardı. Bize bir tek
evrak göstermediler. Kendilerine bu
soruşturmayı yürütemeyeceklerini
söyledik. Bize güldüler. Polislerin
ifadelerini, grup grup önce öğretiyor
sonra tutanağa geçiriyorlardı.
Bir grup avukat Cumhuriyet savcısına gidip soruşturmaya el koymasını ve bizzat yürütmesini söyledik.
Saldırgan polisler delilleri toplayacaklarsa bu soruşturmadan hayır gelmezdi. Deliller karartılabilirdi.
Nitekim atış bilgilerini öğrenmek
için önemli bir delil olan Ferhat’ın ti-

şörtünü kaybettiler. Telsiz konuşmaları silindi. Olay yeri krokisi çizilmedi. Olay yeri incelemesi eksik
kaldı.
Sonra olay örgüsünü bile anlatamayan bir iddianame ile karşı karşıya
kaldık. Davayı Asliye Ceza Mahkemesinde açmış ve ölümden kurtulan
ama ömür boyu tekerlekli sandalyeye
bağımlı kalan Ferhat’a onu vuranlardan daha fazla ceza istiyorlardı.
15 yıla varan bir cezaydı istenen. Katil polislere ise hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını isteyip istemediği soruluyordu.
Bu davanın Ağır Ceza Mahkemesinde görülmesi gerektiğini, delillerin
derhal toplanmasını söyledik. Ama taleplerimiz kabul edilmedi.
Tam 5 yıl sonra Asliye Ceza Mahkemesi görevsizlik kararı vererek davayı Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi. Mahkeme bu suç olası kasıtla
adam öldürmeye tam teşebbüstür dedi.
Türk Ceza Kanunu’na göre bu suç
açıkça İŞKENCE’dir. Okuma yazma
bilen herkes ceza kanunun 94 ve 95.
maddesini okuyabilir. Oysaki bir işkence suçlaması bile yok.
Şimdi cuntaları yargılayacağınızı
söylüyorsunuz, işte AKP nin polisi işte
AKP nin yargısı. İrfan’ı vuran polis ile
Ferhat’ı vuran polis arasında ne fark
var? 1 Mayıs 1977 de soruşturmayı yürütenlerin niteliği neyse Ferhat’ı vuranların soruşturmasını yürüten de
aynı mantıktır.
Ferhat’ı vuran, Engin’i katleden
zihniyet, onları yargılıyor aynı zamanda. Onların katillerini isteyenleri,
onların fotoğrafını taşıyanları da örgüt
üyeliğinden tutukluyor.
5 yıl sonra davanın Ağır Cezalık
olduğunu fark ettiler. Bugün yaptıkları gibi 20 sene sonra da timsah gözyaşları dökerler. Sonra da hesap sormaya kalkar “karanlık güçler” ararlar.
Sanırlar ki zaman gerçekleri örter.
Hayır yanılıyorsunuz, tarihin ve
halkın mahkemesi gerçekleri unutmayacak.

Ülkemizde Gençlik
Şişli

Antalya

Sınav Sistemini Yaratan Bu Düzendir
Çözüm Düzen Değişikliğidir!
Liseli gençlerimiz bir yarışın içine sokularak, son güçlerine kadar sömürülüyorlar. Sınav sistemine karşı
örgütlü mücadele çağrısında bulunan
Dev-Genç’liler, “Parasız Eğitim, Sınavsız Gelecek Hakkımız! İstiyoruz
Alacağız!" kampanyasının çalışmalarına devam ediyorlar.

günü Alibeyköy Refhan Tümer Lisesi’nde pullama yaptılar. 22 adet
kampanya pulu okulun içine yapıştırılırken, parasız eğitim ve demokratik lise istedikleri için tutuklanan
Gülşah ve Meral’in de bu düzen tarafından tutuklanan iki vatansever
devrimci öğrenci olduğu anlatıldı.

İstanbul-Şişli
3 Nisan günü Liseli Dev-Genç’liler, Mecidiyeköy Metrobüs Durağı’nda imza masası açtılar. Yaklaşık
2 saat açık kalan masa da 80 imza toplandı ve 150 bildiri halka ulaştırıldı.
7 Nisan günü de Cevahir Alışveriş Merkezi önünde imza masası açıldı. Masaya gelenlere parasız eğitimin
bir hak olduğu ama ülkesine sahip çıkanların, parasız eğitim talebini dile
getirenlerin tutuklandığı anlatıldı.
Çalışma sırasında 103 imza toplandı
ve Grup Yorum’un 15 Nisan’da yapacağı konser ile Yürüyüş dergisinin
tanıtımı yapıldı.

Çanakkale
Dev-Genç’liler 3 Nisan günü Çanakkale’nin cadde ve sokaklarına
afişleme yaparak kampanyayı halka
duyurmaya devam ettiler. Toplam
80 afiş asıldı.
4 Nisan günü de Çanakkale Adliyesi önünde eylem yapıldı. Eylemde
yapılan açıklamada “Parasız eğitim istemeye devam edeceğiz. Can kan
pahasına kazandığımız vatan topraklarını emperyalizme peşkeş çektirmeyeceğiz. Tam Bağımsız Türkiye
için mücadelemize devam edeceğiz”
denildi. 25 kişinin katıldığı eylem sloganlarla sona erdi.

İstanbul-Gazi Mahallesi
Liseli Dev-Genç’liler 3 Nisan
günü Şair Abay Kunanbay Lisesi’nin
duvarlarına ve çevresine afişleme
yaptılar. Çalışma yaklaşık bir buçuk
saat sürdü ve 58 tane afiş yapıldı. 11
Nisan'da yine Şair Abay Kunanbay
Lisesi’nin önünde, öğrencilere 220
bildiri dağıtılarak, kampanya anlatıldı.
İstanbul-Alibeyköy
Liseli Dev-Genç’liler 9 Nisan

Ankara
“Parasız Eğitim ve Sınavsız Gelecek” talebiyle 29 Mart günü Abdi
İpekçi Parkı’nda bir saatlik oturma eylemi yapıldı. Yapılan eylemde, “Füze
Kalkanı Değil, Demokratik Lise İstiyoruz!” pankartını açtıkları için tutuklanan Gülşah ve Meral halka anlatıldı. Açıklamanın ardından yapılan
bir saatlik oturma eyleminde türküler
söylendi, halaylar çekildi. Eyleme 23
kişi katıldı.

Antalya
Dev-Genç’liler, 7 Nisan günü
Kışlahan Meydanı’nda Gülşah ve
Meral 'in serbest bırakılması için eylem düzenlediler.
Eylemde yapılan açıklamada,
mahkemenin asıl olarak tüm halkın
parasız eğitim mücadelesinin yargıladığını söylediler. Açıklamadan sonra 1 saatlik oturma eylemi yapıldı,
marşlar söylendi. Eylemi gören 2 liseli oturma eylemine destek verdi. 25
kişinin katıldığı eylemde, Gülşah ve
Meral'in serbest bırakılması için imza
da toplandı.

Baskılar Bizi Yıldıramaz,
Soruşturma Terörüne Son!
Bursa Uludağ Üniversitesi'nde,
16 Mart Katliamı'nı teşhir etmek için
afiş asan Bursa Gençlik Derneği Girişimi üyesi Ebru Yeşilırmak hakkında
5 Nisan günü hukuksuz bir şekilde soruşturma açıldı.
Üniversite Rektörlüğü tarafından
açılan soruşturmada parasız eğitim istemek, vatansever Gülşah ve Meral’i
sahiplenmek, masa açmak, afiş asmak
suç olarak gösteriliyor.
Bursa Gençlik Derneği Girişimi
soruşturmayla ilgili yaptığı yazılı
açıklamada,
"Bu çalışmalar birçok kişinin sahiplendiği demokratik taleplerdir.
Gençliğin mücadelesini sindiremeyen
rektörlük baskılarla, soruşturmalarla
gençliği yıldırmaya, teslim almaya çalışıyor." dedi.
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Ülkemizde Gençlik

Onlar Vatanın Bağımsızlığı, Halkımızın Kurtuluşu İçin Şehit Düştüler

Keyfi Gözaltı Terörüne Son!
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Harika Kızılkaya ve Hasan Farsak isimli iki DevGenç’li 10 Nisan günü İstanbul Otogarı’nda gözaltına alındılar. Polisin keyfi uygulamalarına karşı direndikleri için gözaltına alınan Kızılkaya ve Farsak
Üsküdar Doğancılar Karakolu’na götürüldü. Gözaltılar aynı gün serbest bırakılırken; Gençlik Federasyonu üyelerinin gözaltına alınmasıyla ilgili olarak, “30 Mart-17 Nisan Devrim Şehitlerini Anma ve
Umudun Kuruluşunu Kutlama Günleri’nde yapılan
saldırıların ve gözaltıların artmasında bu tarihlerin
ayrı bir önemi vardır. Devrim şehitlerimizi anma haftasında polis o kadar korkmuş ki suçlu suçsuz gördüğü herkesi gözaltına almaya başlamıştır.” açıklamasında bulundu.
Aynı gün Bursa’da da, Bursa Haklar Derneği’nden çıkan Yalçın Doğru, Selahattin Vatansever
ve Ertan Çelik’in bindiği araba sivil polisler tarafından durdurularak aranmak istedi. Arama kararlarının olup olmadığını soran dernek üyeleri, üstlerinin keyfi olarak aranmak istenmesine de tavır gösterdiler. Bunun üzerine takviye ekip çağıran AKP'nin
polisi, biber gazı sıkarak saldırdı ve dernek üyelerini kelepçeleyerek gözaltına aldı. Çarşı Karakolu’na
götürülen dernek üyeleri aynı gün serbest bırakıldılar.

Gülşah Ve Meral Vatanseverliğin
Bedel İstediğini Gösteriyor
Çanakkale’de
“Gülşah ve Meral’e
Özgürlük Film Günleri”nin 3.sü yapıldı. 6 Nisan’da Çanakkale Gençlik Derneği Girişimi tarafından düzenlenen
film gösteriminde
“Filistin’e Veda” filmi izlendi. Bir anneannenin Filistin’in
Siyonistler tarafından işgaline karşı nasıl bir savaşçıya dönüştüğünün anlatıldığı filmi 14 kişi izledi.
Filmin ardından çay içip film hakkında sohbet eden öğrenciler, filmde yaşananların sadece Filistin’de değil dünyanın bir çok ülkesinde hala yaşanmakta olduğunu ve bu zulme karşı direnenlerin her zaman var olacağından bahsettiler,
Dev-Genç’liler, Gülşah ve Meral’in serbest bırakılması için,
8 Nisan günü halkın yoğun olduğu saatlerde Çanakkale halk
pazarının çıkış kapısına “Vatansever Gençler Gülşah ve
Meral Serbest Bırakılsın-Gençlik Federasyonu” yazılı bir pankart astılar. Halkın yoğun olarak bulunduğu alana asılan pankart büyük dikkat çekti.

Yürüyüş’ü Sahiplenmek Vatanı Sahiplenmektir
24 Aralık 2010 tarihinde Yürüyüş dergisinin
teknik işlerinin yapıldığı Ozan Yayıncılık'a yapılan
baskın sonrasında tutuklanan Yürüyüş dergisi çalışanlarının serbest bırakılması için bir yılı aşkın
süredir her hafta Cuma günü Ankara’da yapılan eylemlere bu hafta da devam edildi.
6 Nisan günü Sakarya Caddesi'nde yapılan eylemde, 10 Nisan'da yapılacak olan ikinci duruşmanın çağrısı da yapıldı. Açıklamada, anti-emperyalist
olmak suçsa eğer, Yürüyüş dergisi okurlarının ve Yürüyüş dergisinin bu suçu işlemeye her zaman devam
edeceği söylendi. 37 kişinin katıldığı eylemde, “Yürüyüş
Halktır Susturulamaz”, “Yürüyüş Çalışanları Serbest Bırakılsın”, “Kahrolsun Faşizm Yaşasın Mücadelemiz”,
“Halkız Haklıyız Kazanacağız” sloganları atıldı.

İstanbul-Okmeydanı
8 Nisan günü de Okmeydanı’nda toplu dergi dağıtımı
yaptı. Grup Yorum konserinin tanıtımının da yapıldığı çalışma sırasında Enginlerin sesini yüksek sesle halka duyuran Yürüyüş okurları, 10 Nisan günü Ankara’da ikincisi görülecek Yürüyüş Baskını davasına çağrı yaptılar.
“Yürüyüş’ü sahiplenmek vatanı sahiplenmektir, Yürüyüş’ü
sahiplenmek sosyalizmi sahiplenmektir.” diyen Yürüyüş

okurları, 2 saat içinde 55 dergiyi halka ulaştırdılar.

İzmir
Yürüyüş okurları İzmir’in Yamanlar Mahallesi’nde ve
Bademler köyünde 8 Nisan günü 2 saat süreyle dergi dağıtımı yaptılar. Toplam 40 dergi halka ulaştırıldı.

Mersin
Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Kampüsü kafeteryalar
önü çarşı merkezinde 4
Nisan günü stant açılarak, 32 adet Yürüyüş
dergisi öğrencilere ulaştırıldı.

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

İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü ve
İstanbul Kültür Üniversitesi,
ÖSYM'den aldıkları 2011 yılına ait verilerle "İstanbul Lise Tomografisi"
isimli bir rapor hazırladı. Bu rapor parası olanla olmayanın aldığı eğitim arasındaki farkları bir kez daha gösterdi.
2011 yılındaki üniversite sınavına,
917 lisenin olduğu İstanbul'da 133 bin
351 lise öğrencisi girdi. Bu liselerin 6'sı
lise sonda beklemeli olan öğrencilerin
okuduğu yerler olduğu için bu rapordaki değerlendirmede yer verilmedi.
İstanbul'daki toplam 911 lise üzerinden yapılan araştırmada ortaya çıkan çarpıcı sonuçlar şöyle:
- 911 lisenin 505'i genel lise, 383'ü
meslek lisesi, 21'i çok programlı lise
ve 2'si açıköğretim lisesi.
- 133 bin 351 öğrenci sınava girdi.
- Doğru çözülen matematik sorusu
ortalaması 1,64; fen bilimleri ortalaması 2,3...
- Sınavı kazanan öğrenci sayısı: 72
bin 158.
- Sınavı kazanamayan öğrenci sayısı: 59 bin 338.
- Kazananların sadece 33 bin 607'si
4 yıllık fakültelere girdi.
- 4 yıllık fakültelere girebilenlerin
29 bin 342'si genel lise mezunu.
- Meslek liselerinden 4 yıllık fakülte
kazananların sayısı: 3 bin 191.
- En başarılı ilk 10 okulun tamamı özel okul.
100 ÖĞRENCİDEN 85'İ ÜNİVERSİTEYİ KAZANAMADI
Binbir umutla, emekle, fedakarlıkla
hazırlandığımız üniversite sınavının aslında nasıl bir dolap olduğunu gösteriyor bu rakamlar. 100 öğrenciden sadece 15’i üniversiteye girerken; diğerlerinin emeği heba oldu. İşçi ve işsiz ordusuna katılan on binlerce gen-

ciz biz… Üniversiteyi kazananların
içinde de elenenler oluyor, parasızlık yüzünden eğitimine devam edemeyenler,
okuldan atılanlar, mezun olup iş bulamayanlar… Yani bu ordu gittikçe büyüyor.
Peki kazanma oranının bu kadar
düşük olduğu bir sınav neden hayatımızın merkezinde oluyor?
Göstermelik bir sınav için neden paramızı ve emeğimizi çalıyorlar?
Ve en önemlisi de biz buna izin verecek miyiz?
İstanbul’da en "başarılı" ilçe Beşiktaş
olurken, Adalar'dan sonra en "başarısız"
ilçeler Sultangazi ve Sultanbeyli olmuş.
Yani yoksul halk çocukları bu sınavı kazanamadı.
Peki bunun nedeni yoksul halk çocuklarının aptal olmaları mı? Ya da zengin çocuklarının çok zeki olmaları mı?
Bizim öğrenme kapasitemiz düşük
de, onların ki yüksek mi?
Aramızdaki fark ne?
Aramızdaki fark parasal-sınıfsal bir
farktır. Parası olanın okuduğu, kaliteli
ve nitelikli eğitim aldığı bir düzende, parası olmayan aptal yerine konuluyor.
2011 yılına ait bu sonuçlar üç aşağı beş yukarı 2012’de de değişmeyecektir. Çünkü sınav sistemi para üzerine kurulmuştur.
Bu yüzden düzenin bizi aptal yerine koymasına izin vermemeliyiz.
Üniversite her şey demek değildir.
Haksız sınavlarla eğitim hakkımızı çalanlar, üniversiteyi kazansak bile okumamıza izin vermeyecektir. Bu düzenin
savunucusu, eline vurulup avucundaki
alınanı olmamalıyız.
Soru sorduğumuzda, düzeni eleştirdiğimizde, daha ileri gidip hesap sorduğumuzda işkence ve tutsaklıklar bizi
bekliyor. Parasız eğitim istediği için 19
ay hapiste kalan Ferhat ve Berna buna
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örnektir.
Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer açıklıyor, son 2 yılda 7 bin üniversiteli hakkında soruşturma açılmış. Bunlardan 4 bin 600’ü üniversiteden uzaklaştırılmış, 55’i ise
okuldan atılmış. Düzen, gençleri sömürmeye, ezmeye sınav sonrasında da devam ediyor. Hayatımız sınavdan ibaret değildir. Bizi yarışlara sokarak kendileri için en “başarılı” kadroları seçenlerin eğitim sistemini sorgulamalı-

yız.
Anne, babalar! Gençlerimizi sorgusuz sualsiz emanet
etmemeliyiz bu sisteme!
Çare, bozuk sistemi ayak tutmak; bizden kötüler de var
diyerek teselli aramak değildir. Çare bu sistemi yıkmak
ve halkın çıkarlarını esas alan eğitim sistemi için mücadele etmektir. Eğitim hakkımız için Liseli Dev-Genç saflarında örgütlenelim!

İntihar Eden Öğrencilerin Katili Sınav Sistemidir!
Bir gencimiz daha oligarşinin
eğitim politikaları nedeniyle öldü.
Adıyaman'ın Çelikhan İlçesi'nde oturan 19 yaşındaki Hakan Ünal, Malatya'da YGS'ye girdikten sonra Beylerderesi Viyadüğü'nden atlayarak intihar etti. Onu öldüren anlık aldığı bir karar değil yaşadığımız sömürü ve zulüm düzeninin gençlerimizi içine attığı umutsuzluktur.
Ailelerimiz dişinden tırnağından
arttırdığı binlerce lirayı bu uğurda
dersanelere, özel derslere, test kitaplarına harcamak zorunda kalmaktadır. Gençlerimiz "her şey o sınava bağlı" denilerek yönlendirilmektedir düzenin eğitim sistemi tarafından. İşte Hakan Ünal da bu
gençlerimizden biriydi.
Sınavı kazanıp ailesinin emekle-

rinin boşa gitmemesini sağlayacak,
kendi geleceğini de garanti altına alacaktı. Çocukken hayalini kurduğu
mesleklerden birinin eğitimini görecekti. Ancak olmadı. Tüm bu hayalleri elinden tek bir sınavın kötü
geçmesi yüzünden alındı Hakan'ın.
YGS'den çıkınca intihar etmesinin
nedeni de buydu; tüm gelecek hayalleri, umutları, hedefleri ellerinden
alınmıştı. Bunu yapan da düzenin
eğitim politikasıydı.
Hakan'ın ölümü basit bir intihar
vakası değil oligarşinin eğitim politikalarının sonucu artık süreklileşen
öğrenci katliamının bir parçasıdır.
Çünkü Hakan ilk değil son da olmayacaktır.
Bu düzen gençlerimizi düşünmez.
Onların hayallerini, umutlarını umur-

Devamsızlık Kontrolü Altında
Faşist Bir Eğitim Dayatılıyor!
Milli Eğitim Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre;
Türkiye genelinde eğitim gören lise öğrencilerinin devamsızlık bilgilerinin tek tek inceleneceği ve devamsızlık
probleminin fazla olduğu okullarda, okul müdürleri tarafından öğrencilere daha ağır yaptırımların uygulanacağı
açıklanmıştır. Ve devamsızlıkların nedeni ise gençlerin
çalıştırılması, ekonomik, ailevi problemleri olarak gösterildi.
Bu başlıklar altında toplanmıştır sorunlar. Çözüm olarak sunulan ise öğrencilere karşı ağır yaptırımlar uygulamak. Ancak, okuduğumuz eğitim sistemi başlı başına
adaletsizliklerle dolu bir sistemdir. İşte böyle bir düzenin eğitim sisteminde çalışmaya mecbur kalıyoruz.
Okul çağındaki bir öğrencinin konfeksiyon atölyelerinde çalışmasının nedeni bu düzenin eğitim sisteminin bozukluğudur. Bu düzenin eğitim sistemi, çocuk emeğini
sömüren, ve diplomalı işsizlikten başka gelecek vaat etmeyen bir sistemdir. Böyle bir düzende okuyabilmek an-

samaz. Bu düzenin eğitimi de
sadece oligarşiye daha fazla para kazandırmak ve
ucuz iş gücü yaratmak için düzenlenmiştir. Bunun için eğitim paralıdır. Bunun için herkese üniversite
eğitimi olanağı sağlanmamaktadır.
Bunun için gençlerimiz daha çocukluk çağından itibaren bu sınava
çarklarının arasında öğütülmektedir. Bazıları da artık en son noktada
Hakan gibi intihara sürüklenmektedir. Dur demezsek, halk için bilim
halk için eğitim mücadelesini büyütmezsek, parasız eğitim kavgasına omuz vermezsek daha pekçok Hakan'ı katledecek bu düzen. Hakanları
ve onlarla birlikte kendi geleceğimizi, eğitim hakkımızı kurtarmak ellerimizde. Birleşelim savaşalım ve
kazanalım...

cak, burjuva çocuklarının hakkı oluyor. Yoksul halk çocuklarının payına ise üç kuruşa köle gibi çalıştırılmak düşüyor. Bu sefer de okullarımıza devam edemediğimiz
için okul müdürlerinin baskısına maruz kalıyoruz. Bu baskı ya okuldan atılma oluyor, ya da dayağa ve şiddete maruz kalmak oluyor. Bizim sözde okumamızı isteyenler
rahatlıkla okullarımızdan atabiliyor bizi. Ancak, kendi çıkarları için gözünü bile kırpmadan bizleri okuldan atanlar bugün bu eğitim sisteminin bozukluğunu yaratanlardır. Onlar çözüm üretmek yerine bu iktidarların yarattığı sistemin devamı getiriyorlar. Sistemin devamım için
öğrencilere her türlü yaptırımı uygulayabiliyorlar.
Sonuç olarak; baskıların, okuldan atılmaların, dayakların son bulmasını örgütlülüğümüzle kazanacağız.
Gerici faşist bir eğitim sisteminin kaldırılması ancak liseli gençliğin mücadelesiyle olacaktır. Okuyamamamızın sorumlularından ancak örgütlenerek hesap sorabiliriz. Örgütlenmek haklının yanında olup mücadeleyi sahiplenmektir. Bugün bu mücadeleyi liselerinde cüretle sürdüren Liseli Dev-Genç’liler vardır. Demokratik, bilimsel, eşit bir liselerin oluşmasını sağlayacak olanlar da ancak Liseli Dev-Genç’liler olacaktır.

Ülkemizde Gençlik

YGS, BKS DEĞİL; SINAVSIZ
GELECEK İSTİYORUZ

Ülkemizde her yıl değiştirilen ve artık
öğrencileri de bunalıma sokan sınav sistemi yine değiştirilmeye çalışılıyor. Getirilen her yeni sistemle öğrencilere umut bağlamaya çalışan MEB, öğrencilere daha da
umutsuz bir sistem bırakıyor. Bunun yanı sıra eğitim sistemi sürekli değiştiriliyor. Her sınav döneminde yeni uygulamalar ve düzenlemeler getiriliyor. Ama bunların
hiçbiri öğrencilerin yararına olmuyor. Her yıl daha fazla
öğrenci mağdur oluyor. Üniversiteye giremeyen binlerce
öğrenci işsizler ordusuna katılıyor ve düzenin bu gençlere
açlıktan başka verdiği bir cevap da olmuyor.
Son getirilmeyi çalışılan uygulama ise YGS yerine birkaç kez sınav denilen BKS’dir. Bu değişimle yine öğrencileri aldatmayı amaçlayan MEB şöyle bir açıklama
yaptı: "Sınav arifesinde böyle hadiselerin olması çocukların böylesine gergin bir ortamda imtihana giriyor
olması bence bizim sınav sistemlerini gözden geçirmemiz için de gerekçe oluşturuyor. Nitekim özellikle üniversite sınavlarının, yılda bir kere yapılıyor olmasının toplumda gerçekten büyük bir basınç ve gerilim yarattığı kanaatini taşıyoruz."
Mevcut sınav sisteminin, geleceğimizin bir sınavla belirlenmesinin birçok öğrenci açısından intiharlara varan
sonuçlara yol açtığını biliyoruz. Bunun çözümü sınavları daha da arttırmak değildir. Çözüm sınav sisteminin tamamen ortadan kaldırılmasıdır.
Tek sınavla bile bu kadar sorunların ve çıkmazların yaşandığı bir sistemde, sınav sayısını arttırmak öğrencileri
daha da çözümsüz bir yola sokacaktır. Bu sistem, son olarak yaşadığımız gibi, sınava günler kala intihar eden Tuğba ve Damla gibi öğrencilerin sayısını daha da arttıracaktır.

gençliğin tarihinden
14-20 Nisan;
15 Nisan 1997: Gazi Üniversitesi ve Hacettepe MYO'da yaşanan faşist saldırılara karşı Beşevler'de İktisadi İdari Bilimler Fakültesi önünde başlayan ve Gazi Üniversitesi rektörlüğü önünde biten bir yürüyüş yapıldı.
17 Ni san 1998:TÖDEF/İYÖDER'li öğrenciler
16-17 Nisan şehitlerini anmak ve Parti-Cephe'nin 4. kuruluş yıldönümünü kutlamak amacıyla 1 7 Ni s an
1998’de İTÜ'de bir anma düzenledi.
17 Ni san 1997; Gazi Mahallesi'nde DHKC Liseli Dev-Genç tarafından devrim şehitlerini anmak amacıyla "16-17 Nisan'ı unutmadık, unutmayız!" DHKC/LDG
yazılı pankart asıldı.

Yıllardır şunu söylüyoruz: Oligarşinin faşist düzeninde
yapılan bir değişiklik, emperyalizmin ve işbirlikçi tekellerin çıkarları için yaptığı değişikliktir. Yapılan değişiklikler bundan ibarettir. Evet belki öğrencilerin geleceği bir
sınava bağlı olmayacak. Ama birkaç sınav olduğunda da,
öğrenciler her yıl dershanelere gitmek zorunda kalacaklar. Buradan kazanan yine dershaneler ve özel okullar olacak. Bir dershane bir yılda 1 milyar 822 milyon 245 binTL
kazanıyorsa, BKS ile bu rakam katlanarak artacaktır.
Sonuç olarak gençlik yeni bir saldırı altındadır. AKP
iktidarı bu saldırı ile gençliği önce sınavlara bağlayacak,
sonra da "sınav sayısını arttırdık, artık geleceğiniz tek bir
sınava bağlı değildir" diye yalana sığınacaktır. Fakat artık hiçbir şeyi saklayamaz ve gizleyemezsiniz. Amacınız
ortadadır. Devlet liselerinin yerini yavaş yavaş özel okullar almaya başladı bile. İşte bu yapılanlar egemen güçlerin bu isteklerini karşılamaktır. Yapılan basit bir değişim
ya da öğrenciler için yapılan tek sınav değildir, özelleşmelerin önünü açmaktır.
Ülkemizde eğitim sistemiyle ilgili bu yaşadıklarımızdan da görüyoruz ki; eğitim sisteminin bize kazandıracağı
hiçbir şey yoktur. Çözüm bizde ve bizlerin mücadelesindedir. Çünkü "ülkemizin ve geleceğimizin kurucularıyız"
diyorsak, bu değişimlere karşı bilincimizi açık tutmak ve
mücadele etmek zorudayız. Bu gibi değişimlere ve uygulamalara anında cevap verebilmek ve politika üretebilmek, düzenin eğitim sitemini koruyanlara geri adım attırmak biz gençliğin en önemli görevidir. Geleceğimiz ne
bir kaç saatlik sınavlarda ne de birden fazla yapılacak sınavalardadır, geleceğimiz örgütlü mücadelemizdedir.

Dünya Gençliğinden
Kapitalizmin Tüketim Kültürü
Böbrek Sattırıyor
Çin'de özellikle gençler arasında artan tüketim kültürü son olarak yaygın bir halde yapılan organ satışına
kadar geldi. Çengcu kentinde 17 yaşındaki bir lise
öğrencisi böbreğini 3500 dolar karşılığında organ simsarlarına böbreğini sattı. Simsarlar ise 35 bin dolar’a
sattı. 3500 dolara böbreğini satan öğrencinin aldığı
para ile kendisine iPhone ve iPad satın aldığı ortaya
çıktı. Kapitalizmin gençlere verdiği tüketim kültürünün geldiği nokta çok çarpıcıdır. Kapitalizmin moda
yaptığı bir eşyaya sahip olmamayan gençlik kendinde
eksiklik olarak görüyor. İnsanların tüketim için her
yola başvurmasını teşvik etmektedir.
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Gelecek Kaygısına Örgütlü
Mücadelemizle Son Veririz
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Çeşitli yazılarımızda düzenin gençleri gelecek kaygısı ile etkisi altına almak için gençler üzerinde uyguladığı politikalardan bahsediyoruz. Sınav sistemi, işsizlik, aile baskısı ve
daha birçok neden bu duruma yol açmaktadır.
Gençler geleceğe ilişkin bir plan
program yapmak bir yana sürekli
önüne çıkartılan engeller nedeniyle geleceğe ilişkin umutlarını yitirmektedir.
Düzen gençleri, düzen içerisinde
tutmak için türlü yöntemler denemektedir. Ya küçük yaşta çalışmaya
mecbur bırakmakta ya da sınav sistemi ile dershane-okul arasına sıkışan
gençleri yalnızlaştırmakta, hayattan
koparmaktadır.
Düzen gençliğin, önüne çıkartılan
engelleri aşması için kendisinden başka alternatiflere yönelmesini de engellemektedir. Sorunları için örgütlenen, eylem yapan, hakkını arayan
gençler baskı altına alınmakta, işkencelerden geçirilmekte, yıllara varan tutsaklıklarla karşılaşmaktadırlar. Gençler arasında çaresizlik, kabullenme, umutsuzluk artmakta böylece düzen istediği gençliği yaratma
zeminini oluşturmaktadır.
Yozlaşmanın arttığı, bencil, duyarsız bir gençliğin yetiştiği günümüzde örgütlenmenin, örgütlü mücadele etmenin önemi daha öne çıkmaktadır. Sınavlarla yalnızlaşan, paralı eğitim nedeniyle okuyamayan, ezberci, gerici eğitim sistemi nedeniyle
sorgulamayan gençler düzen tarafından daha kolay teslim alınmaktadır.
Düzen vermiş olduğu eğitimle gençliğin burjuva ideolojisine karşı direnme, karşı koyma bilincini yok etmektedir. İstediği gibi yönlendirebildiği bir nesil yetiştirmektedir. Verilenleri kabul eden, edilgen, yozlaşmış
bir gençliğin ise ne halka ne de vatana verebileceği bir şey kalmamış de-

mektir. Kültüründen, halkından kopuk kozmopolit kültürün
etkisinde bir yaşam tarzı oluşmaktadır. Bu şekilde yaşayan
gençlerin hayattan beklentileri de olmamaktadır. Yalnızlaşan, bireysel çıkar peşinde bu düzen içerisinde çözüm
arayan gençlerin tek başına bir direnç
gösteremediğini kabul etmek zorundayız. Bugün gelinen noktada örgütsüzlüğün yol açtığı sonuçlar ortadadır.
Gençlik gelecek kaygısı içerisinde
yaşamaya çalışmakta, haklarını dahi
savunamayacak noktadadır.
Örgütlenmek önemli sorunlarımızdan birisidir. Her eylemimiz, çalışmamız örgütlenme üzerine olmak
zorundadır. Hiçbir genci düzene bırakacak değiliz. Burjuvaziye karşı
kültürümüzle, kampanyalarımızla alternatifin BİZ olduğunu gösterebilmek ancak böyle mümkündür. Örgütlendikçe sorunlarımızın çözümsüz olmayacağını, baskıların, sindirme politikalarının devrimci irademizin duvarlarına çarparak yok olacağını
göreceğiz. Ki bugün devrimci gençliğin, verdiğimiz mücadele düşmanın
ahlaksız yöntemlerine karşı ne kadar
güçlü olduğumuz görülecektir. Sı-

navlarla, paralı, ezberci eğitimle dayatılan düşünmeyen, tek tip gençliğin
tek alternatifi örgütlenmektir. DevGenç tarihi örgütlü mücadele ile direniş gelenekleri yaratmıştır. ‘87 Nisan direnişleri ile tek tip dernekler yaratmaya yarayan yasayı kaldırtmış, oligarşiye gençliğin neler başarabileceğini 12 Eylül faşist cunta döneminde
göstermiştir. 12 Eylül ile yaratılmak istenen gençlik, Dev-Genç ile örgütlenmiş, bağımsızlık ve sosyalizm için
mücadelesini sürdürmüştür.
Emperyalizm ve oligarşi gençliğin
örgütlü gücünden korkmaktadır. Gençlik üzerinde uyguladığı politikalara
bu kadar önem vermesi, sürekli teslim
alma politikasına başvurması bunun en
açık göstergesidir. Dev-Genç, düzenin
bu politikalarını boşa çıkarmakla yükümlüdür. Kampanyalarımızdan, panellere, eylemlerimize kadar her aracımızı en iyi şekilde kullanmalıyız. Cüretli, halkımızın deyimiyle gözümüzü,
budaktan sakınmadan mücadele etmeliyiz. Gençliğe umudu götürmeliyiz.

Polis-Faşist İşbirliğine Karşı
Devrimcilerin Örgütlü Gücü
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde, 21 Mart günü ve sonrasındaki bir hafta boyunca, devrimci-demokrat öğrencilere yönelik polisle işbirliği içindeki faşistler
tarafından saldırılar gerçekleştirildi.
Newroz’dan 2 gün önce, Bolu merkezinde devrimci-yurtsever öğrencilere satır ve sopalarla saldıran faşistler; Newroz kutlamalarının ardından yine polis denetiminde saldırdılar. Polis de ev baskınları yaparak saldırının kendi payına düşen

kısmını gerçekleştirdi. Tehditte bulunan polis teknik aletleri de gasp etti.
Bolu Gençlik Derneği Girişimi,
polis-faşist saldırısıyla ilgili olarak 7
Nisan’da yaptığı açıklamada, “Eylemlerimizden korkan polis, yaşadığımız şehirden, arkadaşlarımızın memleketlerine kadar ulaşarak mücadelemizi yasadışı, terör
faaliyeti olarak göstererek mücadelemizi engellemeye çalışmaktadır.
Ama baskılar bizi yıldıramaz.” dedi.

Kamu Emekçileri
Mücadelesi Kararlılıkla
Büyüyecek

KESK uzun yıllardır iki gün süren
eylem planlaması yapmamış, günübirlik eylemlerle sadece protestoyu
geçmeyen eylemler yapmıştı. Emekçilere uzun yıllardır kapalı olan Kızılay hedefi bile KESK ve kamu emekçileri mücadelesinin geldiği nokta
açısından ileri bir karardı.

hir Belediyesi arasında toplandı. Ankara kitlesinin bir kısmı Ziya Gökalp
Caddesi ile Mithatpaşa Caddesi’nin
birleştiği noktada, bir kısmı ise Yeni
Kara Mürsel önündeki Gazi Mustafa
Kemal Bulvarı’nda toplandı. KESK üç
ayrı yerde toplanan kitlesi ile Kızılay
Meydanı’na girmeyi hedeflemişti.
Tandoğan yakınlarındaki kitleyi
ablukaya alan polisin yürüyüşe izin
vermemesi üzerine Ankara kitlesi
aynı anda iki büyük caddeyi trafiğe kapattı, Tandoğan’da devrimci memurlar barikata yüklenerek yürüme kararlılıklarını bir kez daha gösterdi. Yaralanan arkadaşlarını hastanelere gönderip eylemlerini devam ettirdiler.
Eylem sırasında KESK’li kimi yöneticilerin Ankara kitlesiyle il dışından
gelip Tandoğan’dan Kızılay’a ulaşmak
isteyen kitlenin çatışmaları göze alarak yürütülmesi yerine polisle anlaşarak, pankartı kapatıp-önlükleri çıkartarak birleştirilmesi gibi olumsuzluklar yaşanmasına rağmen kamu
emekçileri kitlesi yöneticilerinin aksine
kararlı bir tutum sergilediler. Kitlenin
büyük bölümü soğuğa rağmen geceyi dışarıda bekleyerek geçirdi.

AKP iktidarının bu karardan son derece rahatsız olduğu, otoritelerinin sallanmasından korktukları ardı ardına gelen açıklamalarla ortaya çıktı. Önce Ankara Valiliği’nin yasak kararı, ardından
illerden yola çıkacak otobüslere el konulması, illerden KESK üyelerinin
yola çıkmasına engel olunması, İzmir’deki saldırılar, Adana’daki gözaltılar faşizmin KESK’i ciddi bir tehdit
olarak gördüğünü, KESK’in militan
mücadelesi karşısında kitleleri etkileyebileceğinden çekindiklerini gösterdi.
KESK içinde de rastladığımız kitlelere güvenmeyen, “kitle hazır değil,
kitleleri kırdırmayalım” gibi tespitlerin yanlışlığını gösterir biçimde, faşizmin tüm engellemelerine rağmen
sabahın erken saatlerinde kitleler alanları doldurmaya başladı. İl dışından gelebilen KESK’liler Ankara Garı’nın biraz ilerisinde Tandoğan ile Büyükşe-

29 Mart günü de kararlı bir şekilde dağılmadan yürüyüş için bekleyen
kitle, önündeki barikatın açılmaması
emniyetin geri adım atmayan tutumu
karşısında disiplinli, kararlı ve militan
bir şekilde adım adım barikatın üzerine üzerine yürüdü. Kitle o kadar kararlıydı ki, ilk su müdahalesinden ve
gaz bombasından sonra dağılmadı.
Pankartı tutan ön saflardaki KESK’liler yaklaşık yarım saat pankartı bırakmadan tazyikli su ve gaz bombasına
karşı direndi.
Kitle geri geri çekilirken, Tandoğan’a doğru ilerlerken, Sakarya Caddesi’nde, Kızılay’ın her sokağında
yan yana gelmiş birkaç KESK’liye bile
gaz bombalarıyla tazyikli sularla saldırıldı. Bu görüntüler 1 Mayıslarda
Taksim’in kazanılma sürecini hatırlattı.
Nihayetinde KESK kitlesi her durumda kararlı olduğunu, militan ol-

Emperyalist politikaları hayata geçiren AKP’nin yeni saldırı yasalarından olan Eğitim Sistemini değiştirerek
eğitimi piyasaya açan 4+4+4 yasası ve
sendikaları sivil toplum örgütü haline
getiren, kendi yandaş sendikasına pek
çok ayrıcalık tanıyarak özellikle
KESK’in mevcut yapısını yok etmeyi hedefleyen, grev hakkı ve işkolu
toplu sözleşme hakkı tanımayan 4688
sayılı yasadaki değişiklere karşı KESK
Eğitim-Sen’in almış olduğu 2 günlük
grevi tüm örgütüne yaygınlaştırma
ve 28-29 Mart tarihlerinde Ankara’da
iki günlük eylem takvimi açıkladı.
27 Mart gecesi illerden yola çıkan
KESK üyeleri 28 Mart’ta Ankara’da
olacak ve Kızılay’da gece boyu devam
eden eylemin ardından 29 Mart’ta
TBMM önünde yapılacak basın açıklaması ile eylemi sonlandıracaktı.

duğunu, mücadeleci olduğunu hem
KESK’teki mevcut anlayışa hem de iktidara bir kez daha gösterdi. Bu yönüyle bu eylem kitlelerin militan ruhunu, direnmenin meşruluğunu içselleştirdiğini gösterdi.
Yaklaşık 32-33 saat boyunca devam eden eylem tıpkı 17-18 Haziran,
4-5 Mart gibi, kararlılığın ve militanlığın ortaya konulması açısından
önemli bir eylem olarak KESK’in
mücadele tarihine geçmiştir.
Ancak AKP 4+4+4 yasasını da,
Kamu çalışanlarına grev hakkı tanımayan sahte sendika yasasını da mecliste onayladı.
KESK, önüne AKP iktidarına sonuç alıncaya kadar uzun vadeli bir eylem programı çıkartmazsa yapılan bu
eylem ve KESK kitlesinin militanlığı
heba olacaktır.
AKP bu sendika yasası ile 90’lardan
beri yürütülen mücadeleyle, bedeller
ödenerek elde edilen meşru kazanımlarımız gasp ediliyor. KESK’lilerin mücadelesiyle kuruldu, Memur-Sen’in,
Türk Kam-Sen’in değil.
KESK takvime bağlı programlarla sonuç alamaz. Önüne sonuç alıncaya
kadar militan bir eylemlilik süreci
koymak zorundadır.
Ankara’daki iki günlük eylemin hemen arkasından kitlelerin dağıtılıp illerine gönderilmesi olumsuzluktur.
KESK, bundan sonraki eylemlerinde kendi öz gücüne güvenen, kitlelerin militan ruhunu açığa çıkaran,
protestoyu aşarak uzun süreli ve sonuç
alıncaya kadar devam eden eylemler
planlamalı ve mücadeleyi kararlılıkla
büyütmelidir.
Karar alma sürecinden eylem anındaki, eylem alanındaki pek çok eksikliklerine rağmen Kamu Emekçileri 28-29 Mart tarihinde sonuç alıncaya
kadar militan bir mücadeleye, hazır olduklarını göstermişlerdir.
KESK ısrarlı, kararlı ve militan mücadele pratiğini büyüttüğünde hem kitleselleşecek hem de iktidara geri adım
attırarak taleplerine ulaşacaktır.
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Benim tüm hastalıklarım
kronik. Yani iyileşmez. Ama
biraz toparlanıp güçlenince
hasta tutsaklar mücadelesinde
yer almayı istiyorum.
TAYAD’ın “Hasta Tutsak Yasemin Karadağ’a Özgürlük” kampanyası sonucunda tahliye olan Karadağ’ ile görüştük. Ona sağlık durumunu sorduk. Hapishane koşullarını sorduk ve Karadağ anlattı.

Yüksek tansiyon da kronik olduğu
için, sorun yaratmaya devam ediyor.
Hastanede yattığım süreçte göz tansiyonu yüksek çıkmıştı. Ve göz sinirlerinde kuruma vardı. Taburcu olduktan sonra göz kliniğine gittim bazı
tetkikler yapıldı. Göz tansiyonu yine
yüksek çıktı. Başka tetkikler yapıldı.
Böbrek sorunundan dolayı rahat ilaç
veremediği için ve göz tansiyonu
riskli olduğu için hastaneye gidip gelmeye devam ediyorum.
Kalp ve beyin ile ilgili sorunlar
var. Bunlarla ilgili de hastaneye gideceğim. Hastane gidiş gelişleri kuşkusuz hapishanedeki gibi zor ve yorucu değil ama beni yine de yoruyor.
Bu yüzden sırayla ve beni çok yormadan gidip yaptırmaya çalışıyoruz.
Bunun dışında aşırı kilo kaybım olduğu için iyi bir beslenme programı
uygulanıyor.

Yürüyüş: Tutuklanmadan önce
Yürüyüş: Merhaba geçmiş olsun.
Şu anda sağlığınız ne durumda?
Tedaviniz nasıl devam ediyor?

zaten devam eden bir tedavi
süreciniz vardı. Tutuklandıktan
sonra hapishane koşulları
tedavinizi nasıl etkiledi?

Yasemin Karadağ: Teşekkür ediyorum geçmiş olsun dilekleriniz için.
Şu anda sağlık durumum hapishaneye
göre daha iyi. Çünkü yoldaşlarımın
özenli ve dikkatli bakımı altındayım.
Yoldaşlarım çok iyi bakıyorlar bana.
Temiz havası olan gürültünün olmadığı, kelepçelerin olmadığı bir koşulda bir evde kalıyorum. Ayrıca sağlığıma uygun beslenebiliyorum. Tedavinin bir parçası da bu olduğu için
belirteyim hastalıklarıma uygun ve
beslenebileceğim bir diyet yapabiliyorum. Bunun yanı sıra hastaneye
gidip gelebiliyorum. Öncelikle böbrek
yetmezliği ile ilgili hastaneye gittim.
Tahlillerim yapıldı. Tahlil sonuçları
pek iyi değil. Hastalığımın kronik olmasından dolayı genel olarak böbreğimin durumu kötü. Yeni ilaçlar eklendi. Bununla böbreğin ömrünü uzatmaya çalışıyoruz aslında.

Yasemin Karadağ: Tutuklandıktan
sonra hapishane koşulları hastalıklarımı ilerletti. Böbreğimin fonksiyonu
tutuklanmadan önce daha iyiydi.
Yüzde 18’lere düşmemişti. Ki bu
oran tutuklandığım ilk dönemlerdeki
oran. Doktorun yanlış ilaç vermesi
sonucu böbreğimin zarar gördüğü
bir süreci de yaşadım hapishanede.
Şimdi fonksiyonu yüzde 18’in de altında aslında. Bunlar hapishanede yaşandı.
Hapishanenin gerek fiziki, gerekse
tecrit koşulları hastalıkları ilerletiyor.
Fiziki koşulları hastalıkları ilerletiyor.
Fiziki koşullar derken şunları kastediyorum; Hapishanede her yer beton
ve demirden oluşur. Küçücük bir havalandırması vardır. Kalorifer ne kadar
yanarsa yansın çok iyi yanmıyor. Bu
yüzden beton ısınmıyor. Türkülere

konu olmuş ya; “Hapishanelere güneş
doğmuyor” diye. Güneş yüksek duvarlardan kendine yol bulup gelemiyor
hapishanelerde. O yüksek duvarların
yüksek yerlerinde kalıyor. Mekan küçük olduğu için hareket alanınızda
kısıtlı. Isı, ışık ve havanın yetersiz
olduğu bir mekanda bir canlı ne
kadar yaşar, yaşayabilir? Ya da bir
canlı ne kadar sağlam kalabilir ki?
Sık sık üşütürsünüz mesala ve kimi
hastalıklar grip, ishal gibi hem çabuk
kaparsınız hem de çabuk yayılır. Hastalıklarımdan dolayı bünyem zayıf
olduğu için, ben bu tür hastalıkları
hemen kapıyorum. İlaç kullanmam”da
yasak olduğu için (böbrekten dolayı)
sıradan hastalıklarda dahi yatağa düşüyorum. Hapishanede kronik hastalıklarımın yanı sıra bu rahatsızlıkları
da yatarak geçirdim hep. Bir de buna
yeterli beslenememeyi eklemek gerekir. Hapishanelerde yemekler genel
olarak iyi değil. Hasta tutuklular için
ise beslenmek, sağlığına uygun diet
yapabilmek daha da zor. Çünkü, hapishane idaresi önemsemiyor. Bu yüzden ben belirgin şekilde zayıfladım.
40 kilonun dahi altına düştüm. Bütün
bunlar tutuklanmadan önce ki koşullarda çok daha iyi ve sağlıklı sürüyordu. Hapishane koşulları bu yüzden
hastalıklarımın ilerlemesine sebep
oldu.
Yürüyüş: Tedaviniz nasıl engellendi?

Yasemin Karadağ: Dışarda sık sık
gözaltına alarak tedavim engellendi.
Tutsaklık koşullarında da hapishane
koşullarıyla tedavim engellendi.

Yürüyüş: Kasıtlı bir engelleme
olmasa dahi, hapishane
koşullarınada tedavi olmak
mümkün mü? Tutsaklık
koşullarındaki uygulamalardan
bahseder misiniz?

Yasemin Karadağ: Kasıtlı bir engelleme olmasa dahi hapishane koşullarında tedavi olmak mümkün değildir. Bir diğer engel de prosedürler.
Yani öncelikle revir gününe denk gelene kadar beklemek zorundasınız.
Sonra revir doktorunu ikna etmeniz
gerekir. Doktoru hasta olduğunuza
ikna ederseniz, hastane listesine alınırsınız. Ardından askerin sizi almasını
beklersiniz. Bu bekleyiş ayları bile
bulur. Tüm bu aşamaları geçtikten
sonra üçlü protokol engelini geçmeniz
zor. Çünkü keyfilik diz boyu ve bu
bilinçli yapılıyor. Asker muayene
odasından çıkmaz üstelik güvenli
bir oda olmasına rağmen çıkmaz.
Bilinçli keyfilik dediğim bu yani,
kasıtlı yapılır bu. Amaç tedaviyi engellemektir. Bazen nadir de olsa bu
engeli de aşmayı başarırsanız doktor
engeli çıkar karşınıza. Bazı doktorlar
açıktan düşmanca davranır, Çoğuda
özellikle askerler tarafından korkutulur.
“Bunlar terörist” “Size zarar verebilir,
o yüzden kelepçesini açmıyorum”
diyerek hem tedavimizi engellerler,
hemde doktoru korkuturlar.
Sonuç olarak; revire çıkmak, sevk
yaptırmak, askerin muayene odasından
çıkmaması doktorların korkutulması,
“Ring”lerin başlı başına işkence yöntemi olarak kullanılması tedavinin
önündeki somut engellerdir.

Yürüyüş: Güler Zere’ye özgürlük
kampanyasında olduğu gibi
TAYAD sizin için bir kampanya
yürüttü. Hasta tutsaklar sorunu
tekrar gündeme sokuldu. Sonuç da
alındı. Tahliye olmanızı sağladı.
TAYAD’ın mücadelesini nasıl
değerlendiriyorsunuz?
Yasemin Karadağ: TAYAD; Güler Zere, Ali Yıldız ve benim için yürüttüğü kampanya ile sonuç aldı. Bu
üç kampanya da zaferle sonuçlandı.
Bu bir tesadüf değil. Israr ve kararlılığın zaferi bunlar. TAYAD en genelde özgür tutsakları, özellikle de
hasta tutsakları büyük bir sahiplenme
örneği. Ragıp Zarakolu için açtığı
imza masaları da öyle. TAYAD sadece
evlatlarını sahiplenmiyor, dostlarını
da unutmuyor ve sahipleniyor. Dayanışma, birlik kültürünün bu kadar

yozlaştırıldığı parçalandığı bir süreçte
TAYAD sahiplenme dayanışma anlamında çok somut ve önemli bir mücadele örneği sergiliyor.
TAYAD’ın mücadelesi aslında çok
somut. Nasıl kazanılır? Adım adım
gösteriyor TAYAD. Bir araya gelinirse
ısrarlı ve kararlı bir mücadele yürütülürse kazanılır. TAYAD’ın mücadelesinde çok somut bir örneği anlatarak bitireyim. Bir gün PKK davasından müebbet hüküm almış biriyle
beraber hastaneye gittik. Yolda giderken hasta tutsaklar üzerine sohbet
ettik. Onların da Hediye Aksoy isimli
bir arkadaşı var PKK davasından
ciddi hastalıkları olan bir tutsak Hediye
Aksoy. Dedi ki; “Ben TAYAD’a hayranım”. “Gerçekten çok hayranlık
duyuyorum TAYAD’a çünkü ne yapmak istiyorsa mutlaka ondan sonuç
alıyor. Yani bir şeyi yapacağım diyor
ve ondan sonuç alıyor, onu başarıyor.
Bizim de çok hasta tutsağımız var
ama doğru dürüst bir kampanya yapılmıyor aslında yapılsa bizim hasta
tutsağımızdan da sonuç alınır, ama
bizimkiler öyle kampanya yapmıyor
biz bu konuda sınıfta kaldık aslında”
öyle dedi Evet TAYAD’ın mücadelesini çok somut anlatıyor TAYAD bir
şeyi yapmaya karar verdiğinde adım
adım onu örgütlüyor ve zafer kazanıyor ama zafer de böyle kazanılır
zaten. TAYAD bu ülkede demokrasi
mücadelesi nasıl yürütülür? Buna
çok somut bir örnek.

Yürüyüş: Siz tahliye oldunuz.
Fakat hapishanelerden tabutlar
çıkmaya devam ediyor. Hasta
tutsaklar mücadelesi hakkında ne
söylemek istersiniz?

Yasemin Karadağ: Devam etmeliyiz mücadeleye. Hapishanelerde
yüzlerce hasta tutsak var. Bir kere
tecrit başlı başına bir hastalık üretme
ve hastalıkları artırma yeri. Tecrit işkence gerçekten. Sağlamları hasta,
hastaları ise geriye dönülmez noktaya
getiren bir şey. Hem hasta tutsaklar
hem de, ağır müebbet cezası olan tutsaklar hapishanelerde daha da zor
koşullar altındalar. Özelikle müebbet
cezası olan tutsaklar tecrit içinde tecrit

yaşıyorlar.
Düşünsenize; havalandırma hakları
dahi bir saatle sınırlı. İkinci bir insanı
görme koşulları ya yok ya da çok sınırlı. Ayrıca hapishanelerde en genelde
tüm uygulamalar alabildiğine pervasız
ve keyfi. Yıllara varan disiplin cezaları
veriliyor. Ailesini diğer görüşçülerini
göremiyor, telefon edemiyor. Görebilecekleri sadece avukatlar. Ki onları
da sık göremeyecekleri aşikar. Bu ne
demek? Hiç kimseyle iletişiminin olmaması demek, başına gelebileceklerden hiç kimsenin haberinin olmaması demektir. Tecrit özgür tutsaklara
böyle uygulanıyor. Bu sayede kişiliklerimiz yıpratılmaya, siyasi kimliklerimizden soyundurulmaya, İnançlarımızdan ve düşüncelerimizden vazgeçirilmeye çalışılıyoruz. Bunu başaramadılar, başaramayacaklar. Ancak
sağlığımızı bozmayı, hastalıklarımızı
ilerletmeyi başarıyorlar. Bunun önündeki tek engel de TAYAD’ın yürüttüğü
gibi bir mücadele. Devam etmeliyiz
bu mücadeleye ve tüm hasta tutsaklarımızı zulmün elinden almalıyız.

Yürüyüş: Sizin eklemek istediğiniz
bir şey var mı?

Yasemin Karadağ: Evet eklemek
istediğim bir şey var. Benim tüm hastalıklarım kronik. Yani iyileşmez.
Ama biraz toparlanıp güçlenince hasta
tutsaklar mücadelesinde yer almayı
istiyorum.
Son olarak, başta büyük ailemiz
olmak üzere TAYAD’lı ak saçlı analarımıza, babalarımıza, Dev-Genç’lilerimize ve hasta tutsaklara özgürlük
mücadelesinde yer alan herkese sonsuz
teşekkürlerimi selam ve sevgilerimi
iletiyorum.
Ve elbette siz Yürüyüş dergisine
çok teşekkür ediyorum. Hapishanede
de, bugün de biz hasta tutsakların
mücadelesinde hep yanımızda, sesimiz
soluğumuz oldunuz. Teşekkür ediyor
çalışmalarınızda başarılar diliyorum.
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Ders: Bir Ömür
Boyu Devrimcilik (7)
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Sevgili Yürüyüş okurları, Bir Ömür
Boyu Devrimcilik konusuna bu hafta
kendi ailemizi örgütlemek başlığıyla
devam edeceğiz.
Ailelerimizi yüzyıllar öncesinden
günümüze süren sınıflı toplumun bir
kurumu olarak, halk olarak duygularıyla, kimi zaman düşünceleriyle örgütlü kılamamışsak devrimciliğimizin
önüne engel olarak çıkarlar. Bizlere
"hak" verseler de bilinçsiz olmaları
ve çok değişik kaygılarla karşımıza
çıkarlar.
Aileler oğullarına ve kızlarına ekonomik gelir getirecek birisi
olarak bakabilecekleri gibi
"evlendirip iş, güç sahibi
yapma" gibi "koruma" duygularıyla yine bencilce hareket edebilirler. Onların bu
davranışları kendi toplumsal
konumlanışları, ısrarla düzene çekme istekleri anlaşılır
olandır. Çünkü Nazım'ın dediği gibi "bizden geri" biz ise "onlardan ileriyiz"dir. Anlaşılmaz olan ise onlardan "ileri" olan bizlerin onların ısrarı kadar onları devrime kazanma ısrarımız olmayışıdır.
Hiçbir insan, faşizmin insanlık
onurunu ayaklar altına almasını, ezilmeyi ve sömürülmeyi, zulüm altında
inlemeyi, isteyemez.
Onların bilinçsiz oluşları, yüzyılların sınıfsal özellikleri, alışkanlıkları ile de birleşince yalnızca bizim kazanmamız, örgütlememiz gereken halk
gerçeği karşımıza çıkar. Aileler ve
devrimcilerin halktan, halkın bir kesimi ve bir parçası olarak ve birlikte aynı
saflarda aynı düşmana karşı, dostça,
kardeşçe, yoldaşça mücadelesi olmalıdır. Onları devrime kazanmalı, Cephe ailesi içinde onlar da mücadele içinde olmalıdır.

Bir Ömür Boyu
Devrimcilik; Halkı
Örgütlemektir
Devrim halkın eseri olacaktır. Kırda ve şehirde, mahallede, fabrikada, işyerinde, okulda, halkı örgütleyerek savaştırarak devrimi yapacağız. Zulmü,
her türlü sefaleti yaşayan, açlıkla boğuşan, devlet depremle evlerini başlarına yıkıp katliam yaptığında birbirinin
yardımına koşan, kendi yaralarını saran
halkımızın gücü büyüktür. Bizim insanımız, bizim halkımız onurludur, namusludur, gururludur. Halkımız vefa-

Milyonda bir örnektir mesela. Hatırlardadır, İzmir'de annesinin çalıştığı yerden bir kadının bileziğini çalan
bir genç annesini ve bileziği çaldığı kadını çağırır özür diler. Kendisini 8. kattan aşağı atarak hayatına kıyar. Bir yanlışıdır, kapitalizm yaratmıştır bunu.
Halk kültüründe, hırsızlık, komşusunun
canına, malına, namusuna göz dikmek
yoktur.
Namus için eline silah almış, can
vermiş can almıştır halkımız. Bir başka örnektir mesela, Maraş'ın Elbistan
ilçesinde '95 yılında halk düşmanı polis genç bir kızın namusuna göz dikmiştir. Halk ayaklanmış, karakola yürümüş ırz ve namus düşmanlarını inlerinden çıkamaz hale getirmiştir. Gururludur onuruna ve namusuna düşkündür halkımız.
Kurtuluş Savaşında halkın yarattığı kahramanlıklar, fedakarlıklar, cesaret, seferberlik ruhuyla çok büyük olmuştur. İşgalciye karşı canına, malına,
namusuna ırzına el uzatanlara, ulusal özgürlüğü ayaklar
altına alanlara karşı, direnmiş,
kurtuluş için savaşmıştır.
Bağrından, nice kahramanlar, adsız neferler, yiğitler çıkarmıştır. Yedi düvele
karşı savaşıp kahramanlıklar yaratmış, zulme ve sömürüye boyun eğmemiş bir
halkın evlatlarıyız.
Gazi'de '95 12 Martı'nda katleden
devlet karşısında, çocuğu, genci, yaşlısıyla, kadınıyla, erkeğiyle, Alevisi,
Sünnisiyle halkı bulmuş, halk ayaklanmış ve gerektiğinde nasıl savaşılacağını ve nasıl ölünebileceğini göstermiştir.
Milyonlar bizi bekliyor, halk bizi
bekliyor, örgütlenmeyi, kurtuluşu istiyor. Bir Cepheli bulunduğu ve çalıştığı her yeri, yaşadığı her anı halkın acılarını dindirecek, halkın mutluluğunu örgütleyecek bir duygu ile, bir düşünceyle,
bir yaşamla örgütlemelidir. Devrimciliğin de, halkın da gerçek mutluluğu bu
yaşamın içindedir. Sömürüye, baskıya,
teröre, işkenceye ve katliamlara karşı yaşam, özgürlük ve kurtuluş kavgası veren halkımız, bilinçlendiğinde, örgütlendiğinde ayağa kalkacak savaşacak ve
faşizmi yenmesini bilecektir.

Bir Ömür Boyu
Devrimcilik Yapmak
Kendi Ailesini
Örgütlemektir
lıdır, yardımseverdir dosttur, kardeştir.
Haklıyı, zulme karşı mücadele edenleri, kendisinden olanları, yiğitleri, kahramanları, sever halkımız. Devrimcileri,
Parti-Cephe’yi sever. Faşizmin halkın
tüm değerlerini yok etmek, değersizleştirmek için her türlü aracı kullanır, her
türlü yola başvurur, ama sonuç alamaz.
“Halkımız vefalıdır, Yaşı 50'ye
gelmişti. 12 Eylül cuntası geldiğinde
toprağa gömüp sakladığı silahını çıkardı. Aradan uzun zaman geçmişti. Silahın kabzası çürümüş, namlu iyice
paslanmıştı. Bir güzel temizledi. Tahtadan bir kabza yaptı. Alıp denedi silahını. Kurşun sesini duyduğunda yüzü
güldü, "vay" dedi, öptü başına koydu,
sonra da yastığının altına. Silahı devrimcilere verecekti. Arkadaşı geldiğinde silahı tekrar öptü ve ona verdi.
Bir Fransız Onlusu'ydu silah. İyi çalışıyordu.”

Mahallede, gençlikte, fabrikada, demokratik alanda ya
da başka bir alanda çalışan arkadaş, fabrikadaki işçi Mehmet'e, mahallendeki komşu
Hasan'a, okulundaki küpeli,
uzun saçlı diye, ya da kulağındaki walkman var diye
gülüp geçtiğin öğrenci Başak'a hangi gözle hangi duyguyla bakarsın?
Onların sorunlarını acılarını, çektiklerini, sıkıntılarını, sorunlarını, taleplerini ne
kadar hissedersin? Sen onları
örgütleyecek bir ufuk genişliğiyle, zengin duygularla hareket ediyor musun? Onlarla günde kaç defa selamlaşır, merhaba dersin? Onların bir
parçası mısın ya da onlardan uzaklaşmakta mısın?
Devrimci hareket içinde faaliyet yürüten arkadaş, bu insanlar bu halk devrim istiyor. Onların devrimi istediğini nasıl duyuyorsun? Bunu duymalıyız. Her
gün, her an gitmeliyiz halka. Bu halka güvenmeliyiz. Halka güvenmeyenler, devrime inanmayanlardır.
Senin emeğin çalışman, çaban halka da yansıyacak örgütlenme ve devrim
inançları, faşizme karşı savaşma arzuları büyüyecektir. Çünkü devrimcinin
başarısı halkın başarısıdır. Bulunduğumuz yerde, halktan ve her kesimden çocuk, yaşlı, genç, kadın, erkek, herkesi
örgütlemeliyiz. Devrim yalnızca gençlerle olmayacaktır.
Hemen her yerde gençlere gider onları örgütlemek isteriz. Bu olması gerekendir. Halk Kurtuluş Savaşımızın asli
unsuru gençler olacaktır. İdeolojimizi,
politikalarımızı, taktiklerimizi halka
götürecek olan onlardır. Savaşı omuzlayacak olan onlardır.
Bir çocuk da, bir kadın da, bir ihtiyar da bu savaşta olacaktır. Onların
yapacakları, ellerine alacakları silah, örgütleyecekleri insanlar vardır. Çocuklar büyüyecek geleceği temsil edeceklerdir.
Kadınlar, ezilmişlikleri, vefa ve bağılıklarıyla, yaşlılar yılların çilesi, ezilmişliği ve öfkesiyle, yaşadıkları ve gördükleriyle Ayrı ayrı büyük işler başaracak, savaşımızda yer alacaklardır.
Halkı örgütlemek uçsuz bucaksız

engin denizlere açılmaktır. Fırtınalar,
büyük dalgalar bizi bekler. Bu fırtınalarda boğuşacak, dalgaları aşacağız.
Bizi orada hiç bir güç yenemez. Tekrar savaşır ve zafer yolunda koşmaya
devam ederiz.

Bir Ömür Boyu
Devrimcilik "Bir Gün
Tek Başına"da Olabilir
Ve eğer güneş yiterse ansızın
Yiter ve ışımazsa bir daha
Işık için cehennemden gidip
alev getiren biri çıkar mutlaka
(İvan Vazov)
Bir çalışma alanında, faaliyet yürüttüğümüz yörede, operasyonlar yaşanmış, tek başımıza kalmış olabiliriz.
Ya da tek başımıza bir yerde devrimci, bir Cepheliyiz. Devrimci faaliyetimiz, çalışmalarımız yine sürecektir. Burada belirleyici olan devrime, halka
olan inancımızı, kendimize, Cephe'ye
olan güvenimizdir.
Tek başına bir devrimci ne yapabilir
ki diye düşünülmeye başlandığında elbette orada güçsüzlük, çaresizlik,
inançsızlaşma vardır. Bir devrimci tek
başına da kalsa doğruyu, devrimci
düşüncelerini koruyabilmeli, devrimci görevlerini yerine getirebilmelidir.
Devrimci tek başına da olsa tüm dünyaya kafa tutandır.
Devrimci gücünü düşüncesinden,
inancından, Marksizm-Leninizmin yenilmezliğinden alır. Gücünü haklı bir
davanın neferi olmasından alır. Gücünü, Cephe'nin haklılığından, şehitleri-

mizden, halkımızdan alır.
Gücünü, emeğinden, çalışmasından alır. Devrimcinin gücü sınırsızdır.
Onun ayakları ülke topraklarına sağlam basar.
İnancı tarihin derinliklerinden gelir. Yoksul halkın ayağa kalkan, isyan
tarihinin sesidir devrimci. Mahirler'in Kızıldere'de yaktığı devrim ışığını elden ele taşır.
Devrimci tek başına
kaldığında, ne yapacaktır peki?
Çalıştığı alanda, birimde, bölgede,
devrimci potansiyel yoksa yaratacak,
varsa örgütleyecek, örgütlenmeyi daha
nitelikli ve daha kitlesel hale getirecek,
silahlı örgütlenmeleri yaratacak, düşmana vuracak, vuracaktır.
Zaferin yolunu açacak, koşusunu
hızlandıracaktır. En zor koşullarda
dahi "Ben varsam Devrimci Sol vardır" diyen önder yoldaşlarımızdan
Niyazi Aydın bize yol gösteriyor.
Devrimci, zorlukların adamıdır.
Zoru sever. Ona zor gelen bir şey
yoktur. Üstesinden gelir zorlukların.
Mesela işkencede tek başınadır devrimci. Ama yalnız değildir. Yalnız
olan işkenceciler, halk düşmanlarıdır.
Devrimci moral ve manevi değerleriyle
zengindir. Örgütü, yoldaşları, inancı,
kararlılığı vardır. Halkı için yaşamış,
halkın bir parçası olarak işkenceye direnmektedir. Ve davası meşrudur. Meşru olmayan, haksız olan bu düzen ve
onun uşaklarıdır.
Devrimcinin sevdikleri vardır. Devrimci halkı, vatanını sever. İşkenceci katiller ise insanlıktan çıkmış, satılmış uşak
ruhlu, uyuşturucu bağımlısı, alkolik
serserilerdir. Direnen, kazanan, bu çatışmadan zaferle çıkan devrimci olur.
Devrime ve halka inanan bir devrimci
karşılaştığı tüm zorlukları, engelleri
aşacak ve yenmesini bilecektir.
Bir ömür boyu devrimcilik yapan,
yapacak olan devrimci bir örgüt gibidir. Örgüt gibi düşünür, yapılması gerekenleri yapar, örgütler, savaşır savaştırır. Bir iken iki, ikiyken üç... ve giderek çoğalır, büyür.
'80 öncesidir. Şehit yoldaşlarımız-

Umudun Kuruluşunun 18. Yılını Kutluyor Şehitlerimizi Anıyoruz

Devrimci gücünü düşüncesinden,
inancından, Marksizm-Leninizmin
yenilmezliğinden alır. Gücünü haklı bir
davanın neferi olmasından alır. Gücünü,
Cephe'nin haklılığından,
şehitlerimizden, halkımızdan alır.
Gücünü, emeğinden, çalışmasından alır.
Devrimcinin gücü sınırsızdır. Onun
ayakları ülke topraklarına sağlam
basar. İnancı tarihin derinliklerinden
gelir. Yoksul halkın ayağa kalkan, isyan
tarihinin sesidir devrimci.
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Devrimci tek başına kaldığında,
ne yapacaktır peki?

Emperyalizm yıkılacaktır, bu bir gerçektir.
Çalıştığı alanda, birimde, bölgede,
İşte bunları kurarken
devrimci potansiyel yoksa, yaratacak,
yapacaklarımıza daha
çok yoğunlaşır, daha
varsa örgütleyecek, örgütlenmeyi daha
fazla iş yaparız. Bir tür
nitelikli ve daha kitlesel hale getirecek,
hayal kurduğumuz
silahlı örgütlenmeleri yaratacak,
şeyleri gerçekleştiririz.
Gerçekleştirmek devdüşmana vuracaktır.
rimle yatıp devrimle
Bir ömür boyu devrimcilik yapan, yapacak
kalkmaktır.
24 saat devrimle
olan devrimci bir örgüt gibidir. Örgüt gibi
olmak, yaşamımızda,
Bir Okulda Tek
düşünür, yapılması gerekenleri yapar,
düşüncelerimizde hiçBaşına Olan
örgütler, savaşır savaştırır. Bir iken iki,
bir boşluk bırakmaDev-Genç’li
maktır.
Bir mahallede
ikiyken üç... ve giderek çoğalır, büyür.
derneğimiz
yoksa, buArkadaş
nun hayalini kurarDevrimcilerin gelip seni
ken
gerçek
olacağını
bilir ve buna denk
bulmasını mı bekliyorsun? Ya da bu
dığın evde saygılı oldun mu? Kendini
düşen
bir
faaliyet
ve
çalışma içine giokuldan devrimci çıkmaz diye mi düsevdirdin mi? Birçok soru sorulabilir.
reriz.
Halka
daha
çok
gider, örgütler,
şünüyorsun? Kendine şu soruları sorDevrimci gibi düşünüyor, devrimci
önce derneğimizi kurarak, halkın kengibi çalışıyorsak iyi bir devrimci olmak
malısın. Sınıfta kaç kişiyle arkadaşlığım
di
sorunlarına sahip çıkmasının, biiçin çalışıyorsak, yapamadığımız işler
var? Kaç arkadaşımın evine gittim?
linçlenmesinin,
politikleşmesinin, kende kalmayacaktır.
Okuldaki sportif kültürel kulüp, kol
di yönetimi için mücadele etmesinin örDevrimci kendine saygılıdır, emekvb. gibi çalışmalara neden katılmıyogütlenmesini geliştiririz. Bu girişim
çidir ve çalışıyordur. Halka saygılıdır,
rum? Okul kantinine gidip kaç öğrenHalk Meclisi olur bir gün, daha fazla
onun için çabalıyor, gecesini gündüciyle sohbet ediyorum? Dergiyi kaç
insana, okullarımızda, tüm gençliği örzüne katıp çalışıyordur. Mücadeleye
öğrenciye ulaştırdım ve okuttum? Eğer
gütleyen
öğrenci meclisleri olur. Ve bir
saygılıdır. Mücadelenin gelişmesi için
bunları yapıyorsan ki her Dev-Genç’li
gün
tüm
okullarda
gençlik kendi kensavaşıyordur.
bunları yapmalıdır. Kendine soru sordini yönettiği, öz örgütlülüklerine samaya devam etmelisin. Ben bu arkahip olur. Daha çok silahımızın, daha
daşlarımı eğitiyor muyum? Geliştiriyor
Hayaller İktidarı
çok savaşçı ve gerillamızın olmasının
muyum? Onların da gençliği örgütlemesi
hayallerini kurarız. Dağlarda ve şeYakınlaştırır. Ülkemiz
için yönlendiriyor muyum? Kuşkusuz
hirlerde düşmana her gün ardı ardına
Devrime Gebedir
yapılabilir ve yapılmalıdır. İşte orada öğdarbeler vuracağımız, zalimlere ve
Devrimci kurduğu hayallerle, yaparenci gençliği örgütleyebilirsin, mücasoygunculara ecel terleri döktüreceğicaklarını, yapması gerekenleri düşüdele gelişir, büyür orada. Dahası yapılmiz ve halk ordusunu kurduğumuz,
nür. Devrimcinin yaratıcılığıdır bu.
ması gereken, seni bekleyen birçok işe
halkın her yerde ayaklandığı günlerin
Devrimci düşünecek ve hayal kuracak,
hayalini kurarız.
koşup başarabilirsin.
önüne hedefler koyacak ve bunları yaBunlar savaşımızın gelişimiyle birMahalli birimde çalışan arkadaş,
parak, gerçekleştirerek devrimi yakınlikte
olması gereken gerçeklerdir. BunBir gün tek başına kaldın mahallelaştıracaktır. Başka bir deyişle "Gerçekçi
ları hayal ederken üç ay, beş ay, bir yıl
de. Ya da bugün tek başınasın. Bu maol, imkansızı iste" Devrimci imkansız
sonra bunların hayat bulduğunu görühallede devrimci örgütlenme yaratolanları isterken, hayal kurarken gerrüz ve iktidar gün gün yakınlaşır halmak, mücadeleyi geliştirmek, düşmaçekçidir. Devrimin, halkın iktidar olka. Bu hayalleri kurarken halkın acının denetimini, otoritesini zayıflatmasının hayalini kurarız en çok. Çünkü
larının, açlığının, yoksulluğunun, görmak ya da kaldırmak, gücünü kırmak
ülkemiz devrime gebedir deriz hep.
düğü zulmün bir gün son bulacağını biKurduğumuz hayallerin gereklerini yaiçin nasıl düşünüyor, nasıl çalışıyor ve
parak devrimi yakınlaştırırız.
liriz. Hayallerimiz, yaptıklarımız, yanasıl yaşıyorsun?
Hayallerimiz devam eder. Devrim
pacaklarımız, her şey halkın mutluluYani 24 saatimizi düşünelim. Kaç
sonrasının, sosyalizmin kuruluşunun,
ğu ve kendi iktidarı içindir. Bu vatana
kahveye gittin? Kaç kişiye selam verdiğer
ülkelerin
devrimlerinin
gerçekolan sevdamızdır.
din? Kaç evin kapısını çaldın? Kapı
leşmesinin, enternasyonalizmin, özgür ve
Devrimci Okulu bu haftalık burasana açılmadıysa, tekrar tekrar bu eve
sömürüsüz
bir
dünyanın
hayallerini
kuda bitiriyoruz. Haftaya tekrar görüşmek
gittin mi? Bu evden kovulabilirsin.
rarız. Bunlar aynı zamanda tarihsel,
üzere... Hoşçakalın.
Peki, ısrarlı oldun mu?
toplumsal, bilimsel gerçekliliklerdir.
-BittiGittiğin, konuştuğun insanlara, kaldan Şaban Şen, İstanbul
Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde öğrencidir. Okul
faşist işgal altındadır. İlk
günler okulda faşistlerden
hep dayak yerler. Ama ısrarlı ve kararlıdırlar. Birken, üç, beş, on... olurlar.
Faşistlerden hesap sormaya başlarlar. Ve faşist işgal
kırılır...





Yıkımların Sebebi
Halk Korkusudur
"Gecekondulardan Gelip
Gırtlağımızı Kesecekler"

KORKUSUDUR
AKP korkularımızı kullanıyor.
1999 yılından bu yana sürekli diken
üstünde tutulan deprem korkusunu
halkı yönetmede kullanıyor. Depreme
karşı alınmayan önlemlerin hesabı
sorulduğunda, kimi zaman sessizce
geçiştiriyor kimi zaman da zeytinyağı
gibi üste çıkıp kendilerini masum
gösteriyorlar.
Ama yıllardır bilinen, fay hattı
üzerinde kurulmuş bir şehir bilimsel
gerçeğine rağmen, halkın ölümü pahasına, ucuza yapıp pahalıya satarak
köşe dönmeciliğin desteklenmesiyle,
binalar ilk depremde yıkılacak durumda. Bırakalım depremi, Marmaray çalışması nedeniyle Cerrahpaşa
Tıp Fakültesi Hastanesi'nin belli bölümlerinin duvarları çatladığı için
kullanılamaz hale geldi. Bu bölümler
boşaltılarak, hastalar tedavileri sırasında başka yere taşınmak zorunda
kaldı. Ki metro çalışmaları nedeniyle
de daha önce Aksaray'da yıkılan binalar olmuştu.
Halka verdiği değer bu kadar
olan AKP, şimdi halkın canını kurtarmak için halkı sokağa atacak
kadar düşünceli(!) “Korkmayın kimseyi sokakta bırakmayacağız” diyor.
YALAN! Ağızlarından dökülen sözlerin hepsi yalan! Van depreminde
yaşananlardan gördük en başta. Kışın
dondurucu soğuğunda yazlık çadırlara yerleştirdiler insanlarımızı. Ve
80'i aşkın çadır yandı, onlarca bebek-çocuk diri diri yanarak öldü.
Madem halkı bu kadar düşünüyorlar, depremden bu kadar korkuyorlar; AKP'li İstanbul Büyükşehir
Belediyesi, “Afet çadır ve toplanma
yerleri” olarak işaretlenmiş bölgeler
olan Levent ve Kadıköy'deki alanlarda neden otopark işletmesine izin

Depreme Karşı
Önlemi Ancak
Halk İktidarları
Alabilir!
veriyor?
Depremin ne zaman olacağı
belli mi? Değil! O zaman herhangi bir ihtiyaç durumunda
halk nereye yerleştirilecek. Kaldı ki,
halk zaten deprem durumunda değil
nereye gitmesi gerektiğini, evinde
ne yapacağını bile bilmiyor, öğretilmemiştir.
Devletin deprem gibi bir afete
hazırlığı dua etmekten öteye gitmez.
AKP, kendi kasaları başta olmak
üzere, tekellerin kasalarını doldurmak
ve korumakla yükümlüdür.
Levent'te deprem sonrasında afet
çadır ve toplanma yerleri olarak belirlenen ancak otopark olarak kulla-

 AKP, Bir Milyon Evi
Yıkacak! Yıkımlara Karşı
Birleşelim, Direnelim!
 Zengine Tapusuz Villa
Yoksula Polis Zabıta Mafya!
Evlerimizi Yıktırmayacağız!
 İşgalci Değil Halkız!
 Biz Halkız Yıkımlara
Karşı Barikatız!
 Halkız Haklıyız Evimizi
Yıktırmayız.
 Yıkım Değil Tapularımızı
İstiyoruz, İşgalci Değiliz!
Halkız Haklıyız
Kazanacağız!
 Yıkımlara Karşı
Birleşelim Direnelim
İktidara Halkın Yenilmez
Gücünü Gösterelim!
HALK CEPHESİ

nılmasına izin verilen bölgenin bir
kısmını Sabancı Holding kullanıyor.
Vergisini de Belediye'ye ödüyor. Bu
işbirliği halkın ölümü pahasına yapılmaktadır. Bu işbirliği, hangi rantlar
uğruna halkın kapı dışarı edilmek
istendiğini gösteriyor.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, "Otobüslerin ne
renk olmasını istiyorsunuz?" diye
halka soruyor -o da yine önüne 4-5
renk seçeneği sunarak- depremde
halkın kullanacağı alanı tekellere
açarken kimseye bilgi dahi vermiyor.
Deprem vergisi diyerek 50 milyar
TL toplandı. Biz ödedik bu paraları.
"Evlerinizi depreme karşı dayanıklı
hale getireceğiz" vaadine inanan
halkımız ödedi... Peki kimin evi dayanıklı hale getirildi? Nerede, kaç
ev gördünüz?
Görmedik, duymadık...
Tayyip Erdoğan, yeni imar yasasının hazırlanması için talimat
verdiğini açıkladı. Yeni yasada “yeşil
alan ve çocuk hassasiyeti” olacakmış. Park alanları, bisiklet yolları
yapılacakmış. O kadar ki, park alanını göstermeyen belediyelerin binaları onaylanmayacak.
Bunların hepsi YALAN, DEMAGOJİ!..
İmar yasası öyle yapılmaz. Halk
için, halkın sağlığı, güvenliği ve çıkarı için bir imar yasası hazırlanacaksa, önce depreme karşı önlem
alınmalıdır. Şili’de 1930’lu yıllarda
imar yasası çıkartılmıştı; ama
1972’de çıkartılan “Modern Sismik
İmar Yasası” ile depreme karşı kesin
önlemler alındı. İktidarda, bir sosyalist olan Salvador Allende vardı.
Şili, emperyalist Amerika’nın ambargosu altındaydı. Ama halkın düşünüldüğü yerde hiçbir engel yoktu,
yoktur…
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HALKIZ HA KLIYIZ
KAZANACAĞIZ
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2010 yılının Mart ayında yüzyıl
içinde meydana gelmiş en büyük 5
depremden birisi yaşandı Şili’de.
Öyle ki nehir yatakları değişti. Depremin büyüklüğü yeni bir ölçüye
göre açıklanmıştı. Moment Magnitude
Skalası’na göre 8,8 şiddetindeki deprem 1,5 dakika sürdü. (Van depremi
25 saniye sürdü.) Şili’deki depremden
bir süre önce Haiti’de yaşanan depremde 300 bine yakın insan ölürken;
Haiti’den 150 kat daha şiddetli Şili
depreminde ölenlerin sayısı bini bulmuyordu.
Dünyanın en yoğun sismik faaliyetlerinin yaşandığı hat üzerinde bulunan Şili’de 22 Mayıs 1960’te de
9,5 büyüklüğünde bir deprem yaşamıştı. Şili yaşamıştı, biliyordu, tekrarlanması ihtimali de bilimsel olarak
yüksekti…
Allende döneminde yapılan imar
affı ile, çok katlı bina yapmak kurallara tabi tutuldu. Deprem kırsal
alanlarda daha etkili olduğu için, bu
bölgelerde sismik dalgalarda hareket
edebilen esnek zeminli binalar zorunlu
tutuluyor ve binalar denetleniyor.
Böyle bir sistemi kurmak içinse çok
büyük paralar gerekmiyor. Devlet,
halka kredi vererek, bazen de giderleri
kendisi karşılayarak depreme karşı
önlem alınmasını sağlıyor.
Sadece binaları güçlendirmekle de
kalmıyorlar. Teknik ve idari alt yapıyı
oluşturarak, bilgisayar sistemlerini
kullanarak, sismik inceleme yapılıyor.
Elde edilen verilen mühendisler, yer
bilimciler gibi uzman ekipler tarafından
değerlendirilerek olası bir depreme
karşı hazırlık yapılıyor.
Allende'nin getirdiği bu imar yasası, cunta sonrasında da, devam etti,
hala güncelliğini koruyor.
Şimdi bir de ülkemizden örnek
verelim:
2 Mayıs 1985’te ANAP iktidarında
Meclis’te imar yasası görüşülüyor.
Halkçı Parti Kayseri milletvekili
Memhet Üner (inşaat mühendisi) ve
arkadaşları Meclis’e bir önerge veriyor. Önergede, “depreme karşı önlem almak için “Yapı ruhsatı almak
için dilekçeye zemin etüdü projesi
eklenmesi zorunludur.” deniliyor.

Bu önergenin görüşülmesi Meclis
tutanaklarına şöyle kaydediliyor:
“- Başkan: Komisyon üyeleri ve
hükümet bu önergeye katılıyor mu
efendim?
- Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve
Turizm Komisyonu Başkanı İbrahim
Özdemir (İstanbul): Katılmıyoruz
efendim.
- Devlet Bakanı Kazım Oksay
(Bolu): Katılmıyoruz efendim.”
Mehmet Üner, önergesinin kabul
görmemesi üzerine, yasa tasarısında
jeolojik özelliklerin göz önüne alınmadığını, ülkemizin doğal afetler
açısından bu ihmali kaldıramayacağını
anlatıyor. Üner şu bilgileri veriyor:
“Yüzde 92’si deprem bölgesi içinde olan ülkemizde nüfusun yüzde
95’i deprem tehlikesi altında yaşamaktadır. Sanayimizin yoğun olduğu
kentlerimizin yüzde 75’i, barajlarımızın yüzde 41’i 1. ve 2. derecede
tehlikeli deprem bölgelerinde yer
almaktadır. Bu verilere ülkemizde
bir yılda 1.1 yıkıcı deprem olduğunu
da eklersek, bu konuda ciddi kuralların konulmasının ne kadar zorunlu olduğu kendiliğinden anlaşılır.”
Türkiye’de son 45 yılda depremlerden 60 BİN kişinin hayatını
kaybettiğini, 400 BİN konutun yıkıldığını, depremlerin yol açtığı
ekonomik değer kaybının en az 15
Atatürk Barajı yapabilecek boyutta
olduğunu söyleyen Üner devam ediyor: “Depremin ülkemizde yol açtığı
zararlar Japonya’ya oranla 30 kat

fazladır. BU DURUMU YARATAN
EN ÖNEMLİ NEDEN, JEOLOJİK
İNCELEMELER SONUCU SAKINCALI GÖRÜLEN YERLERİN YERLEŞİME AÇILMASIYLA, JEOLOJİK
İNCELEME YAPILMAKSIZIN İSKÂNA (yerleşime) İZİN VERİLMESİ
OLGULARIDIR.”
Üner’in sözünü kesen Başkan,
önergeyi hızla oylamaya sunuyor.
Karar: “ÖNERGE KABUL EDİLMEMİŞTİR!”
“Parlamento burjuvazinin ahırıdır”
demiş ustalarımız. Halka düşman, burjuvaziden yana Meclis'in aldığı red
kararı, bizim ölümlerimizin altına
atılan imzadır. 1999 depreminden önce
reddedilen bu önerge katillerimizin
kim olduğunu göstermektedir.
AKP iktidarı da halk düşmanlığında kendinden önceki iktidarları
aratmadığı gibi, kendisini oligarşiye
ve emperyalizme daha da ispatlamıştır. Uşaklığın ispatı, halkın satılmasıdır. Bizim sağlıklı ve güvenlikli
yaşam hakkımızı çiğneyerek her şeyi
ticarete dönüştürmüştür.
Depremi sebep göstererek çıkarttıkları "kentsel dönüşüm" yasaları,
çıkartacakları imar yasaları halkın
malını çalmanın yasalarıdır... Bizi
uyutmalarına izin vermeyelim. Depreme karşı önlem almak mümkündür
ancak bunu sadece halkın yönetimde
olduğu iktidarlar yapabilir. Burjuvazinin, oligarşinin iktidarında tek çözüm, iktidara karşı mücadele ederek
hakkımızı aramaktır. Çağrımız bu
nedenle tüm halkadır: Yalanlara karşı
ayağa kalkalım, direnişi büyütelim!

Emeğimize Sahip Çıkalım,
İşten Atmalara Karşı Direnelim
Ankara'da İnşaat Mühendisleri
Odası'ndaki (İMO) işinden keyfi olarak çıkarılan Cansel Malatyalı’nın,
işini geri almak için başlattığı direniş
50’li günlere geldi. İşe geri alınana
kadar eylemine devam edeceğini
söyleyen Malatyalı, şu an için her
gün sabah işe gider gibi gidip akşama
kadar İMO önünde oturma eylemi
yapıyor.

Devrimci İşçi
Hareketi’nin ziyaret ettiği CanCansel
sel Malatyalı, Malatyalı
haksızlığın ortadan kalkmaması
durumunda, direnişini boyutlandıracağını, çadır açarak geceli gündüzlü
İMO önünde eylemine devam edeceğini söyledi.

Kinimiz Düşmanın Tam Kalbine
Nişanlanmış Silahımızdır!
Savaş her zaman iki taraf arasında sürer. Bu, iki tarafın arasındaki çelişkilerin çatışmasıdır. Bu çatışmada
iki sınıf vardır. Ezen ve ezilen. İki sınıf arasındaki uzlaşmaz çelişki, bir sınıfın diğer sınıfı yok etmesiyle çözülecektir. Kazanan ise daima yeni
olan, gelişmekte olan olacaktır. Eskiyen, çürüyen tarih olmaya mahkumdur.
Ezen sınıfın varlığı, sömürüsünü
devam ettirmesine, yani diğer sınıfı
ezmesine bağlıdır. Bu çelişki böyle
sürmektedir. Ancak bu savaşta, mutlaka zaferi görecek sınıf, ezilen sınıf
olacaktır. Tarihsel materyalizmin bilimselliği ışığında bu mutlak zaferi en
kısa zamanda kazanmanın savaşını
veriyoruz. Biz bu savaşta ezilen sınıftayız ve ezilen sınıfı temsil ediyoruz. Açlık, işsizlik, yoksulluk çeken
halkımızı temsil ediyoruz. Ve halkımıza bu acıları, zorlukları yaşatanlara karşı veriyoruz bu savaşı.
Bu savaşta düşmanımız kendi çıkarlarına zarar vereceğini düşündüğü
herşeye, herkese en alçak yöntemlerle
saldırıyor. Düşmanı iyi tanımalıyız.
Bize katliamlar yaşatanlar, diri diri yakanlar, işkencede katledenler, gözaltında kaybedenler onlardır, düşmanımızdır.
Bu savaşta tutsak düşenlerimizi 19
Aralık'ta diri diri yaktılar. Devrimcileri yok etmek, teslim almak için saldırdılar, katlettiler ama teslim alamadılar. Ulucanlar'da, Ümraniye'de de
saldırdılar. Testerelerle kestiler yoldaşlarımızı. Engin Çeber'i işkencede
katlettiler. Güler Zere'yi sessiz imha
politikalarıyla ölüme terk ettiler.
Alevi halkının, Kürt halkının kanla-

limsel zeminine oturuyor. En başta demiştik, savaşta iki sınıf var diye. Biz
ezilen sınıfın kiniyle ve gücüyle savaşıyoruz. Bu güç bizi savaştırıyor. Ve
bu kin her gün artarak büyüyor, yeni
yürekleri sarıyor. Daha fazla insan bu
bilince varıyor. Bizim kinimizden, öfkemizden korkuyorlar, onlara "Gecekondulardan gelip gırtlağımızı kesecekler" dedirten de bu korkudur.
Sosyalizmin mutlaka kazanacağını,
halkın mutlaka kazanacağını biliyoruz. Bu inanç ve kararlılıkla savaşıyoruz.

MAHŞERE KALMAZ
ÖCÜMÜZ
Öfke tufanı
çıplak elleriyle dövüşüyor bizimkiler!
Dört yanımız yangın
canlar kan revan...
Cesetlerimizin üzerinde
tepiniyor düşman.
Dişlerimiz kenetli
ağzımızda kurşun şiarlar...
Düşmanın suratında patlayan her
yumruk
zaferimizi muştular!..
Bu kavga bugünün değil
Tarihsel sınıf kinimiz!
Yüreklerimiz sürülü namluya
Mahşere kalmaz öcümüz!..
Düşler kurarız
dört mevsim güzelliğinde!
Temmuz sıcağı ezgileri...
Harman harman coşkuları...
Toprak kokan sevdaları...
Düşler kurarız
Sevgiye susamış dünyaları!..
Bizler halkız
Kızlarımız oğullarımız var!
Boy veriyor kavgamızda
eli kınalı yarınlar!..
Baş eğmeyenlerin soyundan geliriz...
Tarihler yazdı şehitlerimiz.
Zalimin zulmüne karşı
artar eksilmez öfkemiz...
Düşmandan hesap sordukça
büyüyor devrimimiz!..
Bu kavga bugünün değil
Tarihsel sınıf kinimiz!
Yüreklerimiz sürülü namluya
Mahşere kalmaz öcümüz!..
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rını döktüler.
Kendilerinden
olmayan, karşılarında olan-olabilecek herkesi
yok etmeye, katletmeye çalışıyorlar. Maraşlar,
Çorumlar, Sivaslar, Dersim '38 katliamı
bunun örneklerindendir.
Son Uludere'deki katliam
düşmanın bu kininin, nefretinin sonucudur.
Bu savaş aralıksız sürüyor. Hergün
biraz daha pervasızlaşıyor yöntemler
ve saldırıları hergün biraz daha azgınlaşıyor.
Gözlerimizle görüyoruz tüm bunları, tüm katliamların tanığıyız ve hepsinde katledilen biziz, halktır. Bu savaşın içinde çelikleşiyoruz. Düşmanı tanıyor ve kinimizi büyütüyoruz.
Biz devrimciler Spartaküsler’den bu
yana yaşananların kiniyle ateşliyoruz
savaşımızı. Düşmanımızı o günden bu
güne tanıyoruz. Bu düşmana karşı
duyduğumuz nefretimizin, kinimizin büyüklüğü tarihimiz ve haklılığımız kadar büyüktür.
Bir savaşçı, düşmanı tanıdığı ölçüde ve ona duyduğu nefret kadar savaşır. Ya tam savaşılır ya da imha olunur. Savaş ciddi bir iştir ve düşmanın
şakası olmadığı açıktır. Oysa biz
düşmanın tam kalbine nişan almış ve
öfkeyle dolu silahları iyi kullanan savaşçılar olmalıyız. Düşmanı yeterince tanımayanlar, sınıf kiniyle hareket
edemeyenler uzlaşma ve ihanetin kapılarını sıkıca kapatamazlar. Yaptıklarını savunamazlar çünkü savunmak için inanç ve kararlılıkla donanmış bir sınıf kini ve öfke gerekir.
Bugün emperyalistler bize ne kadar saldırırsa saldırsın, suçlamaya
çalışırsa çalışsın halktan gerçekleri
gizleyemiyorlar. Haklılığımız ve onu
savunma kararlılığımızla suçlamaları yerle bir ederiz.
Kanlı elleriyle üzerimize çöken
düşmanımızı iyi tanıyoruz. Kanımızı emen bu asalakları tanıdıkça büyüyor öfkemiz, kinimiz. Kinimiz büyüdükçe ayakları yere basıyor ve bi-
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Bir gecekonduya
girer. "Teslim ol!"
çağırısı yapan düşmana, "Asıl
siz teslim olun!" diyerek kurşunu bitene kadar çatışır ve şehit düşer. Teslim olmayışına, direnişine, devrimcilerin cüretine tanık
olan halk, Sibel Yalçın'dan etkilenir. Sibel’in mirasına sahip çıkan Cepheliler,
onun adını, katledildiği mahalledeki bu
parka vererek, devrim şehitlerinin
ölümsüz olduğunu haykırırlar. Sibel
Yalçın’ın adı parkla birlikte yaşarken;
yaratılan yeni mevziyi korumak ve büyütmek görevi yüklenir Cephelilerin
omzuna. Fatma Girik Parkı, Sibel
Yalçın Parkı olmuştur artık.
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Cepheli, Yeni
Mevziler Yaratandır!
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Cepheli, yeni mevziler yaratandır.
Peki mevzi nedir?
Mevzi, düşmanla karşı karşıya kalınan her yerdir. Bu yer; bazen dernektir, bazen sendikadır, bazen işyerimizdir, büromuzdur, eylem yerimizdir... Bazen yıkılmak istenen gecekondumuzdur... Bulunduğumuz
yeri mevzi kılan, mücadelemizi büyütme, örgütlenmemizi güçlendirme, ideolojimizi savunma ve nihayetinde devrim yapma isteğinde ve
kararlılığında olmamızdır. Bu yüzden
bulunduğumuz her yer mevzidir bizim için. Amacımız da o mevziyi büyütmek ve güçlendirmektir.
Biz neden sendikayız, neden fabrika-hastane önlerinde direnişteyiz,
neden gecekondumuzu yıkmak isteyen dozerlerin önündeyiz? Bizi oraya getiren, düşmanla karşı karşıya bırakan adalet isteğimizdir, iş isteğimizdir, hastane fabrika kapılarında
emeğimize sahip çıkmamızdır, insanca yaşam hakkımızı savunmamızdır, hakkımızı istememizdir. Hakkımızı yiyenler, bizden çalanlar, bizi
sömürenler bizim düşmanımızdır.
Hangi nedenle olursa olsun düşmanımızla karşı karşıya geldiğimiz her
yer mevzimizdir artık. Ve o mevziyi
terk etmezsek, direnişlerimizi hakkımızı alana kadar, ilk günün kararlılığıyla sürdürürsek, asla pes etmezsek işte o zaman kazanırız. Geri
adım attığımız noktada ise hakkımızı tamamen kaybederiz.
Mevzi: halkın, emekçilerin, devrimcilerin bedeller ödeyerek kazandıkları her yer, her alandır. Örneğin
Okmeydanı'nda bulunan Sibel Yalçın
Parkı... Sibel Yalçın bir devrimcidir.
Halkımızın sömürülmesine karşı,
vatanımızın satılmasına karşı mücadele ettiği için düşman katleder.
Sibel Yalçın çatışa çatışa Okmeydanı'ndaki Fatma Girik Parkı'na gelir.

Bu parkın girişine Cepheliler,
“Sibel Yalçın Parkı” tabelasını asar.
Polis defalarca indirir o tabelayı.
Tabelayı her seferinde defalarca asan
Cepheliler ve halk, tabelanın başında nöbet tutmaya başlar ve polis
sökmek için her geldiğinde polisle çatışır. Park, Sibel Yalçın'ın direniş
mevzisidir. Düşmanına meydan okuduğu mevzisidir. Bu mevzi, Cephelilerin ve halkın sahiplenmesiyle halen korunmaktadır. Polis kaybettiği o
mevziyi geri almak için sürekli saldırır ve o mevzi kararlılıkla savunuldukça korunur.
1970'ten bu yana yazılan tarihimiz, direnişler tarihidir. Ve bu tarihte nice Cephelinin olduğu her çatışmada devrim kazanır.
Dev-Genç'liler, Malatya'da kurulmak istenen füze kalkanına karşı
Anadolu’nun birçok yerinde çadır ku-

rar; ancak AKP'nin polisi saldırır.
Dev-Genç'liler; Edirne'den, Adana'ya, Çanakkale'den, Kocaeli'ye,
her yerde tüm saldırılara rağmen çadırlarını açar, direnerek savunurlar.
Çünkü bilirler ki, orada savunduğu,
koruduğu mevzisi sadece bir çadır değildir. Hakları, idealleri, haklılığı,
meşruluğudur, vatanıdır, bağımsızlığıdır. Bu bilinçle direnir, bu bilinçle kazanır. Cepheli yaptığı hiçbir eylemi, faaliyeti, oligarşinin iznine
göre belirlemez. Kendi haklılığı ve
meşruluğudur esas olan. Direnir ve
eyleminin meşrulğunu düzene kabul
ettirir. Cepheli; direnişiyle, cüretiyle, militanlığıyla düşmana geri adım
attırandır. Düşmanı geriletendir. Çünkü o bilir ki, kazandığı her mevzi onu
devrime yaklaştıracaktır.
Cepheli; yeni direnişler, yeni
alanlar, yeni değerler yaratır. Her yeri
savaş alanı olarak görür. Düşmanla
karşılaştığı her yerde devrimi büyütür. Bunu yapmaya başlamanın ilk
adımlarından birisi direnmektir, asla
düşmanla uzlaşmamaktır. O militanca, kararlılıkla, meşruluğuna olan
inançla direnir.
Saldırının, baskının olduğu her yer
devrimciler için direniş mevzisidir.
Bu mevzileri tek tek kazanarak devrimin yolunu örendir Cepheli. Bütün,
parçalardan oluşur. Kazanılan her
mevzi de bizi zafere götürecektir.
Cepheli; bunun bilinciyle davranan,
her zaman her gün devrim tarihini
güçlendirendir. Cepheli'nin her mevzisi devrimin mevzileridir. Mevzi,
düşmana karşı savunulan her şeydir.
Cepheli, düşmana her yönden vuran
ve ona karşı zafer kazanandır.

Halkın En Soylu Evlatları Olan
Şehitlerimizi Unutmayacağız
DHKC şehidi Ali Yıldız’ın kırk yemeği 8 Nisan günü Okmeydanı
Cemevi’nde verildi. Dersim’in Çemişgezek ilçesindeki bir toplu mezara gömülen, abisi Hüsnü Yıldız’ın
ve TAYAD’lıların direnişi sonucu
toplu mezar açtırılarak cenazesi alınan Ali Yıldız’ın kırk yemeği ailesi tarafından verildi.

Hüsnü Yıldız bir konuşma yaparak,
kardeşi Ali Yıldız’ın bir halk savaşçısı olarak şehit düştüğünü anlattı.
Ardından yemeğe katılanları Ali ve
tüm devrim şehitleri için bir dakikalık saygı duruşuna davet etti. Cepheliler tarafından yapılan yemek
servisinin ardından 350 kişinin katıldığı kırk yemeği sona erdi.

Anayasa’nın 25. ve 26.
maddeleri düşünce ve kanaat
hürriyeti ile bunları açıklama ve yayma hürriyetlerini düzenler. Madde metinleri aşağıdaki gibidir.
“Herkes, düşünce ve kanaat hürriyetine sahiptir. Her ne sebep ve
amaçla olursa olsun kimse, düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz; düşünce ve kanaatleri sebebiyle kınanamaz ve suçlanamaz”.
(Any. Md.25.)
“Herkes, düşünce ve kanaatlerini
söz, yazı, resim veya başka yollarla tek
başına veya toplu olarak açıklama ve
yayma hakkına sahiptir. Bu hürriyet
resmî makamların müdahalesi olmaksızın haber veya fikir almak ya da
vermek serbestliğini de kapsar. Bu fıkra hükmü, radyo, televizyon, sinema
veya benzeri yollarla yapılan yayımların izin sistemine bağlanmasına
engel değildir.”(Any. Md.26.)
Ama bu kadarla bitmez anayasa
hükümleri. “Ama”sı “ancak”ı vardır.
26. madde şu şekilde devam eder;
“Bu hürriyetlerin kullanılması,
millî güvenlik, kamu düzeni, kamu güvenliği, Cumhuriyetin temel nitelikleri
ve Devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünün korunması,
suçların önlenmesi, suçluların cezalandırılması, Devlet sırrı olarak
usulünce belirtilmiş bilgilerin açıklanmaması, başkalarının şöhret veya
haklarının, özel ve aile hayatlarının
yahut kanunun öngördüğü meslek
sırlarının korunması veya yargılama
görevinin gereğine uygun olarak yerine getirilmesi amaçlarıyla sınırlanabilir. (Any. Md.26/2)
Haber ve düşünceleri yayma araçlarının kullanılmasına ilişkin düzenleyici hükümler, bunların yayımını engellememek kaydıyla, düşünceyi açıklama ve yayma hürriyetinin sınırlanması sayılmaz.(Md.26/3)
Düşünceyi açıklama ve yayma
hürriyetinin kullanılmasında uygulanacak şekil, şart ve usuller kanun-

la düzenlenir”.(Md.26/4)
Anayasa ya da yasa maddelerine
temel hak ve özgürlük olarak yazılmış ne varsa her biri kan ve can bedeli tüm insanlığın ortak kazanımı olarak egemenlere kabul ettirilmiştir.
Bizim gibi faşizm ve demokrasicilik
oyunu ile yönetilen ülkelerin anayasalarında bile düşünce ve ifade hürriyeti, örgütlenme özgürlüğü gibi
hakların tanınıyor olması bir hak kazanımı iken bu hakkın özüne dokunan, “ama’lı, ‘ancak’lı şartlı cümleler
faşizmin resmidir.
Yasa maddelerinden çıkıp biraz da
hayat bize ne söylüyor ona bakalım.
KESK’in (Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu) "4+4+4"
eğitim sistemiyle ilgili kanun teklifi ile
Kamu Görevlileri Sendikalarında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun tasarısını protesto etmek için Ankara’da merkezi olarak yapmak istediği eylem, Ankara Valiliği’nin tehdidi
ve bu tehdidin gaz bombaları ve coplarla vücut bulmasıyla engellendi.
Bir ülkenin eğitim sisteminin tümden değiştirilmesi karşısında eğitimcilerinin söz söyleme, yapılacak değişikliklerle ilgili öneride bulunma, protesto etme gibi bir hakkının bile olmadığı yerde düşünce ve ifade hürriyetinin varlığından nasıl söz edilebilir?
Kamu emekçileri sendikalarında
yapılacak değişikliklerle ilgili yasa tasarısı gündemdeyken sendikaların
bu tasarıya ilişkin kendini ifade kanalı
bulamadığı ülke nasıl bir ülkedir?
Başa dönüyoruz. Bu ülkede düşünce ve ifade hürriyeti, örgütlenme
özgürlüğü sözdedir, sözün ötesinde
kalan ise gerçektir ve egemenlerin iki
dudağı arasındadır: ''Kanunsuz eylemin güvenlik güçlerince mutlaka
engelleneceği ve eylemi organize
edenlerle katılanlar hakkında da
gerekli yasal işlemlerin yapılacağı
hususu kamuoyuna saygıyla sunulur'' (Ankara Valiliği açıklamasından)
28-29 Mart tarihlerinde, Ankara’ya

gitmek üzere yola çıkan KESK üyeleri olmadık gerekçelerle engellendiler.
Polis Malatya’da aynen şunu söylüyordu: “bizim sizin eyleminize saygımız var. Tabi gidebilirsiniz ancak
aracınızı bağlamak zorunda kalırız”
İzmir’de, Adana’da ve ülkenin
birçok yerinde KESK üyeleri türlü bahanelerle engellendiler. Copa gaza boğuldular.
Yine çok yakın zamanda basına
yansıyan bir mahkeme kararı düşünce
ve ifade hürriyetinin, toplantı ve gösteri yürüyüşü yapma hakkının “sınır”larını veciz bir biçimde göstermektedir. 1999 yılında Ulucanlar Katliamı olarak tarihe geçen hapishane katliamını protesto eden aileler, yine polisin engeliyle karşılaştılar. İfade hürriyetleri gasp edildiği gibi, yerlerde sürüklenerek, tekmelenip coplanarak
gözaltına alındılar, yargılandılar.
Ağır işkencelerle katledilen tutsakların aileleri, bir protesto eylemi
yaptıkları için bu olay sırasında yaralandıkları iddia edilen polislere
tazminat ödemeye mahkûm edildiler.
İçişleri Bakanlığı polislere ödediği
tazminatı faizi ve avukatlık ücretiyle birlikte tahsil etmek için ailelere
tebligat yolladı. Haciz tehdidiyle canlarını aldıklarının mallarını almak
için kolları sıvadı.
Adalet bunun neresinde peki?
Kullanamadığımız haklarımız bile
bize, tazminat davaları, para cezaları, haciz tehdidi, özgürlük gaspı olarak geri dönüyorsa hangi düşünce özgürlüğünden hangi hak arama hürriyetinden bahsediliyor?
Anayasa ne yazarsa yazsın, yasalar ne söylerse söylesin, aslolan halkların hak arama mücadelesinin meşruluğudur. Meşruluk bilinci temelinde yükselen direnme hakkı en temel ve vazgeçilmez haktır. Hakkı tanımak zorunda olan devlet, halka
hiçbir hakkı kendiliğinden bahşetmez.
Halklar büyük ve kanlı mücadeleler
sonucunda kazanırlar haklarını.
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Anayasa’da Tanınmış Hakların
Güvencesi ve Sınırları
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DY’nin eski, ÖDP’nin yeni şeflerinden Oğuzhan Müftüoğlu
12 Eylül davasında hem ‘müdahillik kuyruğu’na giriyor hem
de “müdahil oldum, ama bir beklentim yok” diyor
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Diyoruz ki, AKP’nin oyununda
figüran olmayın!
Referandum sonrası dergimizde;
“Gericiliğin anayasa değişikliği kabul
edildi, darbecilerin yargılanmasının
yolu açıldı, propagandasına “sol”dan
destek verenler, nasıl bir aymazlık
içinde olduklarını belki yarın görecekler, ama iş işten geçmiş olacaktır
o zaman.” diye yazmıştık. Anlayanlara, gururunu hala kaybetmeyenlere
gün şimdi o gündür. Yanlışlarını görme ve yanlıştan dönme günüdür. Henüz 12 Eylül’ü yargılama oyununun
3. celsesinde bile “yetmez ama evet”
diyenlerin, davaya büyük misyonlar
biçenlerin söylemleri değişti. “30
yılın utancının silineceği bir gün”
diyerek, AKP’nin 12 Eylül’ü yargılayacağına inananlar şimdi “12 Eylül
yargılaması tiyatro, bir şov”, “Bu
davadan bir sonuç çıkmaz” demeye
başladılar. Referandumdan bu yana
yaşananlardan hiçbir ders çıkarmayan
bazıları ise hızını alamayıp “Bu yargılama Türkiye’de bir daha darbelerin olmaması ” için ne kadar önemli
olduğunu anlatmak için çırpınıyorlar.
Referandumun “Hayır”cıları içinde
yer alanlar ise oportünistlik yaparak,
hem müdahil oluyor hem de “bir
beklentimiz yok” diyorlar.
Burjuva medya, yargılamanın niteliğinden çok yargılamaya müdahil
olanları konu alarak, ekranlarını “12
Eylül mağdurları”na açtı. Gazeteler,
“12 Eylül öncesi karşı karşıya gelen
sağcılar ve solcular, darbeden 30
yıl sonra darbe davasında buluşuyor.” “Darbe öncesinin düşmanları,
mahkeme salonunda yan yana saf
tutacak.” diye yazdı. Eli kanlı, katil
faşistler için bu ifadelerin hiçbir anlamı ve değeri olmayabilir. Ama devrimciler için, aydın ve demokratlar
için onur kırıcı, utanılacak bir durumdur. Başbakan Tayyip Erdoğan’a,
davaya müdahil olmak için kuyruğa

girenler “12 Eylül
halk oylaması öncesinde ittifak halinde bize muhalefet edenler, bize
hakaret edenler,
bizi yalan söylemekle itham edenler, bugün bütün
söylediklerini yuttular ve şu anda
mahcup olacaklarına inanmıyorum,
ama mahcup bir
eda ile mahkeme
kapısında sıraya
girdiler’’(4 Nisan
2012-Zaman) deme
hakkını verenler hicap duymalıdır.
Halktan onları yanılttıkları ve bu
pespayeliğe alet oldukları için özür
dilemelidir. Onlarca, kendine devrimci, demokrat, sosyalist diyen kurum ve partiler, kişiler davaya müdahillikte başı çekiyorlar. Bir utanç
tablosudur yaşanan. Devrimcileri katledenler, Kahramanmaraş’ın, Çorum’un katilleri faşistler, 12 Eylül’ün
çocuğu partiler, düzen partileri, 12
Eylül’de yargılanan örgüt temsilcileri,
aydınlar, sanatçılar aynı davada müdahil. Eski Dev-Yol yöneticisi Oğuzhan Müftüoğlu da bunlardan biri.

12 Eylül’ün
Muhatabıyız Diyenler,
Neden Direnmediklerinin
Hesabını Vermelidir
2010’da, referandum öncesi
NTV’de yapılan “12 Eylül ve Referandum” adlı programda Eski Devrimci Yol’un, bugünkü ÖDP’nin şeflerinden Oğuzhan Müftüoğlu, o günlerde ekrana çıkanların “mağdur”
edebiyatı yapmalarını eleştiriyordu

Oyunun figüranları
da yan tarafta,
figüran olmak için
sıraya girdiler

ve “12 Eylül darbesine karşı mücadele eden topluluğun bir bireyi
olarak kendimi 12 Eylül mağduru
olarak görmüyorum.(...) Biz 12 Eylül’ün muhatabıyız” diyordu. Bu
gün ise, 12 Eylül yargılamasında
müdahil olarak, mağdurlar arasında
ve televizyon programlarında, gazetelerde, referandumda “Hayır” derken şimdi neden davaya müdahil olduğunu açıklamaya çalışıyor. 4 Nisan
2012 tarihinde CNN Türk televizyonunda Şirin Payzın’ın programında
da yine 12 Eylül yargılamasına müdahilliği ile ilgili “Kişi olarak kişilerden intikam almak için müdahil
olmadım. Yargılandığım davayı temsilen müdahil oldum.” diyor Müftüoğlu.
Biz söylenenlerden dünün DY’sini, bugünün ÖDP’sini temsilen müdahil olduğunu anlıyoruz. ÖDP genel
başkanı Alper Taş ise, ÖDP’nin internet sitesinde yaptığı açıklama ile
herkesi 12 Eylül’den hesap sormak
için adliye önüne çağırıyor. Müftüoğlu
“müdahil oldum, ama bir beklentim
yok” diyor, Taş, “hesap soralım”
diyor. İki riyakar açıklama ve çağrı.

12 Eylül’de Yarattığınız
Tahribatı Görmeniz
İçin Biraz Samimiyet
ve Dürüstlük Yeter
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde, 4 Nisan’da, 12
Eylül yargılaması ve müdahillikleri
üzerine yaptığı söyleşide de “…bu
davanın 12 Eylül darbesi ile hesaplaşamayacağını açıkça söyledik. …
Öncelikle 12 Eylül faşist cuntasında
ABD’nin rolünü bilmeniz ve anlamanız gerekir. … Eğer süreci böyle
algılarsanız yargılamayı ve hesaplaşmayı 12 Eylül zihniyetinin ürünü
olan AKP’nin değil yeni devrimci
bir kurucu iradenin yapabileceğini
anlarsınız” diyor ve devam ediyor.
“Biz 12 Eylül darbesinden önce darbenin gelişini gördük ve tüm solu bu
konuda ortak mücadele etmeye çağırdık. Askeri darbeyi teşhir eden,
kitlesel halk eylemlerini öne çıkaran
bir çizgi izledik. Devrimci Yol olarak
kendimizi örgütlemeye çalıştık. Buna
rağmen başarılı olmadık. Merkezimiz
yakalanmasına rağmen 1984’e kadar
kırlarda darbeye karşı mücadele sürdü. Başarılı olamadığımız doğru,
ama savaşmadığımız yalan.” Müftüoğlu, siyasi olarak iflas etmiş teorilerini ve kendilerini aklamak için
çırpınıyor. Ancak boşuna. Yalan üzerine tarih yazılmaz. Şehirlerde, dağlarda insanların nasıl sahipsiz bırakıldığını tarih yazdı. Türkiye halkları
yaşadı. AKP’nin 12 Eylül’ü yargılayamayacağına inanıyorsan o halde
neden davaya müdahil olarak AKP’ye
güç veriyorsun? Neden bu oyunun
içinde yer alıyorsun? Oğuzhan Müftüoğlu’nun buna da cevabı hazır.
“Benim müdahil olmama gelince;
biz orada yaşanan tiyatroyu bozmak
için mahkemedeydik” diyor.
Madem cuntada ABD’nin rolü
var, madem AKP 12 Eylül’ün ürünü,
o zaman ne diye yargılama sahtekarlığının içinde yer alıyorsunuz?

Neden faşist cuntadan hesap sormak
emperyalizmden hesap sormaktır diyemiyorsunuz? Diyemezler çünkü;
ÖDP, emperyalizme ve tekellere tavır
almaz. 12 Eylül ile hesaplaşmak devrimle mümkündür niye diyemiyorsunuz? Diyemezler, çünkü; ÖDP devrimi reddetmiştir. 12 Eylül 1980 çok
uzak bir tarih değildir. 12 Eylül koşullarında kimin nerede nasıl direndiği
veya direnmediği hala hafızalarda
tazedir. Bu nedenle Müftüoğlu’nun
yalanları sırıtıyor. Biraz samimiyet
ve dürüstlük yeter, 12 Eylül sonrası
solda yarattığınız tahribatı görmeniz
için.

DY, 12 Eylül’den
Başlayarak Kendini
Düzeniçi Solculuğa
Örgütledi
Darbeyi önceden görmüşler, darbenin muhatabıymışlar, tüm solu mücadeleye çağırmışlar! Kitlesel halk
eylemleri yapıp darbeyi teşhir etmişler! Ama başarılı olamamışlar.
Keşke bunları yapıp da başarılı olamasaydınız, o zaman saygıyı hak
ederdiniz. Oysa gerçek tam tersi. Faşizm karşısında örgüt olduğunu savunamayanlar, direnemeyenler muhataplıktan ve mücadeleden söz edemezler. Kendilerine 12 Eylül’ün muhatabı diyorlar madem, mücadele
ettik diyorlar madem 12 Eylül saldırının karşısında neden direnmediklerinin hesabını vermelidirler. Anlatılan ülke sanki Türkiye’den başka
bir yer. Bizim bilmediğimiz bir yer.
Bizim bildiğimiz Türkiye’de DY, 12
Eylül sonrası, bırakalım teşhir eylemlerini örgütlemeyi içeride ve dışarıda yılgınlığı, teslimiyeti örgütlemiştir.
Müftüoğlu’nun söylediklerinde
tek doğru “Devrimci Yol olarak kendimizi örgütlemeye çalıştık.” sözüdür.
O gün bugün DY kendini örgütlemeye
çalışıyor. Örgütledi de. 12 Eylül koşullarından başlayarak DY kendini
düzeniçi solculuğa örgütledi. Bölük
pörçük oldu, yamalı bohçaya döndü
ama kendini “aşkın ve devrimin partisi ÖDP” olarak örgütledi. Sağ, pa-

sifist, tasfiyeci çizginin devamı olarak
düzeniçi particiliği keşfettiler.
ÖDP’leştiler. ÖDP kurulduğu günden
bu yana oligarşinin icazet sınırları
içindedir. Çürümüş parlamentoyu
meşrulaştırma yarışına girdiler. Devleti doğrudan karşısına alma yerine
burjuva parti ve hükümetleri hedef
yaptılar. Sivil toplumcu çalışma tarzını
benimsedikçe devrimci ölçü ve geleneklerden uzaklaştılar. Artık gecekondularda çalışmak, yorgun yılgın
kadroların kurdukları küçük burjuva
yaşam statükoları içinde mümkün
değildi. Soyunmak, hoplayıp zıplamak, zilli düdüklü eylem biçimleri,
İstiklal Caddesi gibi icazetli alanlarda
medyatik eylemler yapmayı seçtiler.
Oligarşi gibi, ölüm orucu eylemini
görmezden geldiler, yok saydılar,
sansürlediler.
Grupçu, reklamcıdırlar. Kendi çıkarlarını her türlü birliğin üstünde
tuttular. Cuntadan çıkardıkları en
önemli derslerden birisi; devrimcilerle
arasına ‘fark koymak’tır. AB’den
demokrasi bekler, AB’ye uyum politikalarında da, AKP’nin halkı aldatmasında burjuvazinin yanı başında
olmuştur. ÖDP “Havet”çidir.
Oğuzhan Müftüoğlu’nun ve
ÖDP’nin 12 Eylül yargılamaları üzerine incilerine devam edelim. Müftüoğlu 4 Nisan 2012 tarihinde, 12
Eylül davasının ilk duruşmasından
sonra Bianet’e yaptığı değerlendirmede de: “Gerçek bir 12 Eylül yargılaması değil. Tiyatro başladı. Ciddi
bir yargılama emaresi yok.… Anayasa
onların eseri, mahkeme de o anayasaya bağlı...12 Eylül sanıklarından
bir kısmı ile ilgili bir dava. Bana
göre bugünkü hükümet de Evren’in
12 Eylül yasalarıyla iktidarda. Siyasi
partiler yasası, YÖK, hatta sendikalar
yasası 12 Eylül döneminin eseri.12
Eylül ancak yeni kurucu bir iradeyle
gerçek anlamda yargılanabilir. Bu
yeni bir düzeni kuracak devrimci
irade ile olabilir. Ancak bu davanın
vesilesiyle faşist darbenin suçlarının
seslendirilmesi de önemli.”
Bu yargılama gerçek değilse ne
işiniz var orada? Bu şekilsizliktir.
İstikrarsızlıktır. Savrulma, düzen po-
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Birine “o zaman orada işin ne?”,
diğerine “kimden, kiminle, nerede
hesap soracaksın?” diye sormak
gerekiyor.
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litikacılığı böyle bir şey işte. “Takiye”
yapmayı AKP’den mi öğrendiniz.
YÖK, sendikalar ve siyasi partiler
yasasını 12 Eylül’ün yarattığını, darbenin suçlarını herkes biliyor. Ayrıca
teşhir edecekseniz de 12 Eylül hukukunun devamı olan faşizmin mahkemelerinde değil o söylemeyi çok
sevdiğiniz “sokaklar”da, meydanlarda teşhir etseydiniz. Biz göremedik.
Elinizi tutan mı vardı?

Devrimciler Bu Oyunda
Müdahil Değildir
Yukarda AKP’nin halkı aldatma,
faşizmi aklama oyununa müdahil

olanları yazdık. Kimler yok ki. Herkes
var, biz yokuz bu oyunda. 12 Eylül
cuntasını sağ-sol çatışmasına indirgemek faşizme hizmet etmektir. AKP,
12 Eylül’ün bugünkü adıdır. AKP,
12 Eylül’ü yargılayamazda, aklayamazda. Cuntaya, faşizme karşı mücadeleyi dün olduğu gibi bu gün
de sadece devrimciler yürütüyor.
Onca bedeller pahasına cuntadan hesap sorduk ve sormaya devam edeceğiz. Hesap sormak; emperyalizme
ve faşizme karşı mücadele etmektir.
12 Eylül bu düzenin ürünüdür.12
Eylülü yargılamak sadece birkaç generali yargılamak değildir. 12 Eylül’ü
yargılamak düzeni değiştirmekle
mümkündür. Cuntalar emperyalizmin

eseridir. Hiçbir cunta Amerika’dan
bağımsız değildir. Cuntacıların “yargılanması” da “hesap sorulması” da
yine Amerika’dan hesap sorarak olur.
12 Eylül’ün kurumlarından ve yasalarından beslenen hiçbir düzen partisi,
cuntacılardan hesap soramaz.
AKP’nin demokrasi havarisi kesilmesine ve bu oyuna ortak olanların
faşizmin zulmettiği halkımızı aldatmasına izin vermeyeceğiz. Halkın
adaleti er yada geç ama mutlaka
yerini bulacak. Cuntadan, emperyalizmin işbirlikçilerinden hesabı halkımızı devrimci saflarda örgütleyerek,
mücadeleyi yükselterek, bağımsızlık,
demokrasi, sosyalizm savaşını kazanarak soracağız.

YASEMİN’İN ÖZGÜRLÜĞÜNÜ DİRENEREK KAZANDIK!
ZAFERİMİZ KUTLU OLSUN!
Yasemin Karadağ’ı zulmün elinden almak için haftalarca eylemler yapılmış, Türkiye’nin çeşitli illerinde
her biri zulmün birer karargahı olan AKP il binaları
önünde çadır açılmıştı. Ve bu mücadelede Yasemin Karadağ’ın tahliye edilmesiyle zaferle sonuçlanmıştı. Bu
mücadele sürecini en çok omuzlayan TAYAD’lılar ve
Dev-Genç’liler, kazandıkları bu zaferi Küçük Armutlu’da
gerçekleştirdikleri bir programla kutladılar.
7 Nisan’da tüm devrim şehitleri için yapılan saygı
duruşu ile başlayan programda ilk olarak Nagehan Kurt,
TAYAD’lıların Yasemin Karadağ için verdikleri mücadele
sürecini anlattı. Kurt’tan sonra mikrofon uzatılan Yasemin
Karadağ da kısa bir konuşma yaparak, öncelikle TAYAD’lı
Ailelere olmak üzere, bu mücadelede bulunan herkese
teşekkür etti. Karadağ, Güler Zere’nin ömrünü ömrüne
kattığını söyleyerek, bir an önce iyileşip büyük ailenin
içinde mücadeleye sıkı sıkıya devam edeceğini belirtti.
Halayların çekildiği programda Armutlu halkıyla
birlikte iki tane koç kesilerek hazırlanan yemekler

yenildi. Yemekten sonra DevGenç’lilerin yıkımlarla ilgili hazırlamış oldukları
skeç oynandı.
TAYAD’lılar ve
Dev-Genç’liler
arasında bilgi yarışması da yapıldı. Devrimci hareketin tarihinden
ve şehitlerinden
oluşan sorularla
yapılan bilgi yarışmasında galip gelen Dev-Genç’liler
oldu.
Halayların çekildiği, zafer sloganlarının atıldığı program, Dev-Genç pankartının altında TAYAD ve DevGenç’lilerin birlikte fotoğraf çektirmesiyle sona erdi.

İŞKENCENİN, KATLİAMIN, TECRİTİN YILDIRAMADIĞI DEVRİMCİLERİ
TEHDİTLE DE TESLİM ALAMAYACAK, İŞBİRLİKÇİ BULAMAYACAKSINIZ!
Geçtiğimiz Mart ayında Kütahya’da, 2 Dev-Genç’li
polis tarafından tehdit edildi. Dev-Genç’lilerden birisinin
ailesine “Çocuğunuzun yasa dışı örgütle bağlantısı
vardır. Eğer onlarla görüşmeye devam ederse hepinizi
hapse atarız.” diyerek tehdit eden polis; diğer DevGenç’liyi de kaçırarak boş bir araziye götürdü ve “Seni
burada öldürürüz. Cesedini kimse bulamaz. Ya da seni
hapse atarız ömrün hapislerde çürür.” dedi.

Tehditlerinin işe yaramadığını gören polis bu kez de
“Aralarında kalmaya devam et, bize isimleri ve planları
söyle, biz de okulunda paranda sana yardım edelim.”
diyerek işbirlikçilik teklifinde bulundu.
***
Kütahya Dev-Genç, konuyla ilgili 7 Nisan tarihinde
yazılı bir açıklama yaparak, “Bizler Dev-Genç’liler
olarak hiçbir baskıya boyun eğmeyeceğiz.” dedi.

Türkiye'de Hukuk Yok mu?

Adalet İstiyoruz!

Ankara Polisi Demokratik
Kurumların Önünde Nöbet Tutup,
Gizlice Kamera Çekimleri Yapıyor!
 Haklar Ve Özgürlükler Mücadelesi
Veren İnsanları Takip Ediyor!
 Yasal Olarak Faaliyet Yürüten,
Herkesin Bildiği Kurumlara
Girmeyi- Çıkmayı Hatta Balkonunda
Görünmeyi Suç İlan Ediyor!
Mezarlığa Gitmek, Minibüse,
Belediye Otobüsüne Binmek Bile Haklar
Ve Özgürlükler Mücadelesi Verenler
İçin Suç Sayılıyor!
 Adalet İstemek, Kahrolsun Faşizm
Demek, Bağımsız Türkiye İstemek,
Yasal Bir Dergiyi Satmak Suç Olarak
Gösteriliyor!
Ankara polisi, 24 Mart Cumartesi günü Ankara'daki
aralarında Ankara Haklar Derneği, İdilcan Kültür Merkezi
ve Hüseyingazi Kültür ve Araştırma Derneği'nin de
olduğu birçok demokratik kurumu basarak terör estirdi.
Ankara'dan İstanbul'a kadar ulaşan bu gözaltı ve baskınlarda; Emel Keleş, Umut Şener, İlhan Kaya, Ali Sinan
Çağlar, Zeynep Yayla, Semiha Eyilik ve Hasan Varlı
Ankara'dan gözaltına alınmış. Hakan Yılmaz ve Hasan
Karapınar ise İstanbul’dan kaçırılarak gözaltına alınıp
Ankara'ya getirildi.
Süren gözaltı ve mahkeme sonrasında Zeynep Yayla,
Hasan Varlı ve Ali Sinan Çağlar serbest bırakılırken,
diğer gözaltına alınanlar tutuklandı.

6 Devrimci Neden Tutuklandı?
Aslında neden tutuklandıklarına ilişkin, tutuklanmalarındaki polisin yalanları, basının yalanları diye ayrı
ayrı ele almak gerekecek.
Çünkü burjuva basın neredeyse komplocu polisi bile
sollayıp, yeni bir senaryo yazdı.
Senaryo en güzel yerinden, en dikkat çekici, çarpıcı
olanındandı.

Komplo ile tutuklananlar: Emel
KELEŞ, Umut ŞENER, İlhan
KAYA, Semiha EYİLİK, Hakan
YILMAZ, Hasan KARAPINAR
İÇİN ADALET İSTİYORUZ!
Basın da halkın talep ve isteklerini, kimin cezalandırılmayı hak ettiğini bildiğinden...
Gözaltına alınan devrimcileri anında haber yaptı...
Çünkü...
Çünkü "HİKMET SAMİ TÜRK'Ü CEZALANDIRACAKLARDI".
Kuşkusuz ki bunu ne devrimciler, ne de mahkeme
biliyordu...
Çünkü ne Hikmet Sami Türk'ün cezalandırılacağına
dair bir iddia, ne de iddianın dışında bir ima bile yok
devrimcilerin sorgusunda.
Burjuva basın ki buna gerek duymamış, polisin
kurduğu komploya ortak olmuş. Neredeyse komployu
kuran polisi bile geride bırakarak "kahramanlığa" yani
halk düşmanlığına soyunmuştur.

Ankara Emniyeti;
Suç Üretme Merkezidir!
Gözaltına alınan ve tutuklanan devrimciler her gün
yanımızda, yakınımızda, sokaktaki insanlardır.
Düzenli olarak basın açıklamaları yapan, düzenli
dergi dağıtan devrimcilerdir.
Polisin de kendi düzmece belgelerinde gizleyemeyip
suç olarak göstermeye çalıştığı eylemler neredeyse her
hafta polisin gözü önünde, hatta polisin video kayıtları
altında belgelenmiş bir şekildedir.
Ama gelin görün ki 6 devrimci; “Kahrolsun Faşizm,
Bağımsız Türkiye İstiyoruz, Füze Kalkına Hayır” deyip
Yürüyüş dergisini sattıkları için tutuklanmışlardır.
Neden tutuklandıkları anlamak için Ankara'da iktidarın
halk düşmanı politikalarına ve devrimcilerin faaliyetlerine
bakmak yeterli olacaktır.
İktidar "kentsel dönüşüm" yalanıyla halkın evlerini
başlarına yıkmak istiyor.
Ve bunu yaparken de önünde hiçbir engel istemiyor.
Ankara ve Türkiye’nin neresinde olursa olsun, iktidarın
halk düşmanı politikalarının önündeki tek engel devrimcilerdir, Cephelilerdir.
İktidarın bu politikalarının önündeki en büyük engel;
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Yalan Üretme Merkezi Ankara
Emniyeti Komplo Kuruyor,
Mahkeme Tutukluyor!
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uzlaşmayan, faşizmin gözaltı, tutuklama, yalanlarına baş eğmeyen devrimcilerdir.
Bu yüzden daha rahat halk düşmanı politikalarını hayata geçirmek,
haklar ve özgürlükler mücadelesinin
ivme kazanmasının önüne geçmek,
güçlenmesini engellemek, demokratik
muhalefeti ve halkı sindirmek için
böyle bir operasyona girişmiştir.
Ama ne yazık ki, Ankara polisinin
elinde hiçbir "DELİL" olmadığı için,
sayfalarca demokratik eylemlerin görüntülerinin dökümünü çıkartıp yok
slogan attı, yok pankart tuttu, yok
balkondan baktı, yok mezarlığa gitti
diyerek demokratik hatta insani faaliyetleri "YASADIŞI" ilan etmiş,

bunlardan bir suç dosyası yaratmıştır.
AKP hükümeti tarafından da her
türlü baskı, işkence, şiddet ve gözdağı
konusunda alabildiğine imtiyaz tanınan, eli soğutulmayan polis yine
her türlü yönteme başvurarak terör
estirmeye, komplolar düzenlemeye
devam etmiştir.
Halkımızın ve haklar ve özgürlükler mücadelesi veren herkesin çok
iyi tanıdığı polisin hazırladığı belgelerde takdir edilecek çabalarına
karşılık, saat saat hangi eylemde
hangi sloganı attığından öteye hiçbir
yoktur.
Polisin sahte belgelerle terör es-

tirmesi, hak ve özgürlük mücadelesi
veren devrimcileri tutuklaması zerrece
hukuki bir kaygı taşımayan, faşizmin
hüküm sürdüğü ülkemizde mücadelenin doğal sonuçlarıdır.
Bunu biliyoruz! Bunu tüm halkımızın da bilmesini istiyor, bu hukuksuzluğa, bu adaletsizliğe son vermek için sesimize ses katmaya çağırıyoruz.
Hukuk diye hukuksuzluğun yutturulmak istendiği ülkemizde herkesi;

Adalet İstemeye,
Polisi Teşhir Edip,
Komplolarını Boşa
Çıkartmaya Çağırıyoruz!

ŞEHİDİNE SAHİP ÇIKMAYANIN GELECEĞİ OLMAZ
TAYAD’lı Aileler, Ayhan Efeoğlu’nun mezarının bulunması ve katillerinin yargılanması için başlattıkları
“Ayhan Efeoğlu’nun Mezarı Nerede? Açıklansın!” kampanyası kapsamında İstanbul Adliyesi önünde 2 günlük
açlık grevi yaptılar.
5 Nisan günü Çağlayan Adliyesi önünde kırmızı önlükleriyle toplanan TAYAD’lı Aileler, Ayhan Efeoğlu’nun
fotoğrafının yer aldığı “Kaybedilen Evladımız Ayhan
Efeoğlu’nun Bulunması İçin 2 Günlük Açlık Grevindeyiz”
yazılı pankart açtılar.
Nuri Cihanyandı tarafından okunan basın metniyle
başlayan eylemde, “Devlet cinayeti sahiplenmiştir. Bizler
her ne pahasına olursa olsun Ayhan Efeoğlu’nu bulana
kadar mücadelemizi sürdüreceğiz… Oğlu kaybedilen
bir ananın çığlığını duymazdan gelen iktidara sesleniyoruz!
Ayhan Efeoğlu’nun bulunması için artık somut bir adım
atın! Ayhan Efeoğlu’nun cenazesini, gömdüğünüz yerden
çıkarıp derhal ailesine teslim edin! Bizler TAYAD’lı
Aileler olarak bugün burada Ayhan Efeoğlu’nun bulunması
ve ailesine teslim edilmesi için 2 günlük açlık grevi
çadırı açıyoruz! Çadırımızı, yarın akşam saat 17.30’da
kaldırarak, Taksim’de saat 19.00’da yapacağımız yürüyüşe
gideceğiz” denildi.
Eylem yerinden geçen 4 liseli, eylemin neden yapıldığını öğrenince katılıp döviz tuttular ve sloganlara
eşlik ettiler. Eylemin 2. gününde HAS Parti Genel
Başkanı Mehmet Bekaroğlu ve parti yönetimi çadırı ziyaret etti.
2 günlük açlık grevi eylemi 6 Nisan günü bitirilerek,
akşam Taksim’de yapılan eyleme gidildi.
Taksim Meydanı’ndan yürüyüşe geçen TAYAD’lılar,
İstiklal Caddesi üzerinde oturma eylemi yaparak marşlar
söylediler. Öfke dolu, hesap soran sloganları ve dövizleriyle yürüyüşe devam eden aileler, Galatasaray Lisesi’nin
önüne geldiklerinde basın metnini okudular.
Efeoğlu’nu yıllardır aradıklarını ve kontrgerilla

elemanı Ayhan Çarkın’ın, onu katlettiklerini itiraf ettiğini
belirten TAYAD’lılar, Güler Zere, Ali
Yıldız ve son olarak
da Yasemin Karadağ’ı verdikleri mücadeleyle zulmün
elinden kurtardıklarını ve hiçbir devrimciyi ölü ya da diri
onların elinde bırakmadıklarını söylediler.
50 kişinin katıldığı eylem şu çağrıyla sonlandırıldı:
“Adaletten, insan haklarından yana olan tüm demokratik
kurumları ve halkımızı Ayhan Efeoğlu’nun bulunması
için eylemlerimize destek olmaya çağırıyoruz!”

Yıkımlar Başladı Yıkımlara
Dur Demek İçin
Gücümüz Birliğimizdir
Armutlu'da yıkımlara ve tutuklamalara karşı kurulan
açlık grevi çadırında direniş devam ediyor. Çadıra, Hisarüstü ve Pınar mahalleleri gibi çevre mahallelerden
de ziyaretçiler geliyor. 50'li günler geride kalırken,
mahalle halkına yıkımlara karşı birlik olunması gerektiği anlatılıyor. Halkın örgütlü
gücü karşısında korkan
oligarşinin tutuklama
terörüne başvurduğu
belirtilerek, tutuklanan
devrimcileri sahiplenme çağrısı yapılıyor.

Cepheliler Umudun Kuruluşunu ve Şehitlerini

Molotoflu Eylemlerle,
Bombalı Pankartlarla Selamladı

Okmeydanı:
Mevzilerimize Düşmanı
Sokmayacağız
Cepheliler, 5 Nisan günü Okmeydanı'nda 30 Mart-17 Nisan Devrim
Şehitlerini anarak, 42. yılında Umudun kuruluşunu selamladılar. Sağlık
Ocağı önünde yolu molotoflarla trafiğe kapatıp, barikat kuran Cepheliler,
Anadolu Kahvesi’ne çıkarak burada
da yolu trafiğe kapattılar. Ajitasyon
çekerek, sloganlar atan Cepheliler,
tekrar Sağlık Ocağı önüne gelerek
barikatı güçlendirdiler ve polisin gelmesini beklediler. “Umudun Adı
DHKP-C”, “Titre Oligarşi Parti Cephe Geliyor”, “DHKC - SPB Katillerin
Peşinde” sloganlarıyla Okmeydanı’nı
titreten Cepheliler, polisin gelmesiyle
birlikte ajitasyonlarla polisi halka
teşhir ettiler. Akrep diye tabir edilen
araçtan inen polisler, gaz bombası
atıp tekrar akrebin içine kaçtı. Bunun
üzerine halk düşmanlarına molotoflarla cevap veren Cepheliler, aracı
taşlayarak kaçmalarını sağladılar.
Okmeydanı’nın ara sokaklarında devam eden çatışma iradi olarak sona
erdirildi.
Oligarşi’nin katil polisleri çaresizliklerini, bir tekstil atölyesinin
içine girip içerde çalışan işçilere coplarla saldırıp, ağız ve gözlerine biber
gazı sıkıp, halktan insanları gözaltına
alarak gösterdi. Bunun üzerine Sibel

Yalçın Parkı'nda toplanan Cepheliler
halka yönelik konuşma yaparak, polisin pervasızlığını teşhir ettiler. Eylem
sırasında kitlenin arasına girip duran

manı olduklarını gösterdiler.

Çayan:
Çayan'ı Biz Kurduk
Polisi Barındırmayacağız

30 Mart-17 Nisan Devrim Şehitlerini Anma ve Umudun Kuruluşunu Kutlama günleri nedeniyle
Cepheliler, İstanbul'un Çayan Mahallesi'nde 5 Nisan günü saat 22:45'te
eylem yaptılar. Sokullu Caddesi'ne
barikat kuran Cepheliler, 'Umudun
Adı DHKP-C', 'DHKC, SPB Katillerin Peşinde', 'Kızıldere Son DeOkmeydanı ğil Savaş Sürüyor', 'Titre Oligarşi
Parti Cephe Geliyor', 'Mahirden Dayıya Sürüyor Bu Kavga', 'Mahir
Hüseyin Ulaş Kurtuluşa Kadar Savaş', 'Kurtuluş Kavgada Zafer Cephede' sloganlarını attılar.
Yol molotoflarla ateşe verilerek
başlayan eylemde yapılan konuşmada, 'Mahallemizde son dönemde
yapılan polis saldırılarını, komplolarını boşa çıkartacağız. Kızıldere'nin
kanı yerde kalmayacak. 40. yılında,
Okmeydanı devrimin manifestosunu yazanlara
selam olsun, zaferi şehitlerimizle
kazanacağız. Yaşasın Partimiz
DHKP-C! Yaşasın Önderimiz Dursun Karataş' denildi. Sokullu caddesi'ne 'Kızıldere Son Değil Savaş
Sürüyor-DHKP-C' yazılı, bomba
süsü verilmiş pankartın asılmasının ardından eylem iradi olarak
bitirildi.
22:45'te başlayan eylem 23:10'da
sona erdi. Cephe'lilerin eylemi iradi
akrep, taşlanarak mahalleden kovuldu.
olarak bitirdiğini gören polis, saat
Ardından Anadolu Kahvesi önüne
23:30'da mahalleyi abluka altına aldı.
gidilerek gözaltına alınanların serbest
Akrepler ve panzerlerle, Özel Harekat
bırakılması istendi. Mahallenin girişine
Timleri, Çevik Kuvvet Ekipleri ile
yığınak yapan işkenceci polis ordusu,
gelen polis, bomba süsü verilmiş
görüşmeye giden insanları da işkenpankartın asılı olduğu yere şerit çeceyle gözaltına aldı. Oligarşinin katil,
kerek yolu trafiğe kapattı. Sinyal keişkenceci polisleri bir kez daha persici alet yerleştirerek, insanların ilevasızca saldırarak ne kadar halk düştişim kurmasını engellediler. Bomba
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Cepheliler 30 Mart-17 Nisan
Umudun Kuruluşunu Kutlama Devrim Şehitlerini Anma günleri nedeniyle İstanbul’un yoksul gecekondu
mahallelerinde molotoflu eylemlerle
ve bomba süsü verilmiş pankartlar
asarak umudu ve şehitlerimizi selamladı. Cephelilerin yaptığı bu eylemler sonucunda polis mahalleleri
abluka altına aldı. Ancak yine Cephelilerin direnişleriyle karşılaştı.
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imha ekiplerinin gelmesiyle bomba süsünü patlatan polis, sabah
saat 05:00'e kadar mahalleyi abluka altına aldı.
Çayan'da ayrıca, devrimcilerin yaptığı duvar yazılamalarının üstüne polis tarafından ay
yıldız çizildiği görüldü. Aylardır
Çayan'da terör estiren ama sonuç
alamayınca provokasyon yaratma peşinde olan polis, 6 Nisan
günü de yine mahalleyi abluka
altına aldı. Bir saat içinde 6
akrep, 2 TOMA, 5 otobüs Çevik
Kuvvet polisi ile yığınak yaptı.
Cepheliler ablukayla ilgili olarak 'AKP'nin polisi bilmeli ki
Çayan örgütlü bir mahalledir.
Bugüne kadar mahallemize sahip çıktığımız gibi, bugün de
keyfi ve provokatif uygulamalarına izin vermeyeceğiz. Katil
polis mahallemizden defol!'
açıklamasında bulundular.

Bağcılar: Cepheliler
Umudu Selamladı

Çayan Mahallesi

Gaspçı Polis
Mahallelerimizden Defol
4 Nisan tarihinde Çayan Mahallesi’nde “Bağımsız
Türkiye ON’ların Türküsü” konserinin duyurusu için
Sokullu Caddesi’nde masa açan, el ilanı dağıtan Grup
Yorum dinleyicilerini polis taciz etmiş ve Nurtepe Haklar
Derneği’ni basmıştı. Polislerin 75 adet Grup Yorum 25.
Yıl Konser DVD’si de gasp ettiği bu baskın 7 Nisan’da
Çayan Mahallesi’nde yapılan eylemle protesto edildi.
Hüseyin Aksoy Parkı’nda bir araya gelen Halk Cepheliler,
buradan Dilan Kafe önüne kadar yürüyüş düzenlediler.
“Derneklerimizi, Düşüncelerimizi ve Mahallemizi Korumaya
Devam Edeceğiz Polis Terörüne Son-Halk Cephesi” pankartı
arkasında yürüyen Cepheliler, sloganlar eşliğinde geldikleri
Dilan Kafe önüne açıklama yaparak, “AKP iktidarı bizden
korktuğu için saldırıyor. Bizler Halk Cepheliyiz. Gözaltılar,
tutuklamalar, işkencelerle bizleri sindiremezsiniz. Bizler
haklarımız ve özgürlüklerimiz için mücadele etmeye devam
edeceğiz. Mahallemizi ve derneğimizi savunmaya
devam edeceğiz.”
dediler. Eylem atılan sloganlarla bitirilirken; polis, akrep araçlarıyla mahalleye girerek bir
süre bekledi.
Çayan Mahallesi

Bağcılar

8 Nisan günü Bağcılar Yenimahalle Ahmet Kavak caddesi’ni trafiğe
kapatan Cepheliler, yolu ateşe verdiler.
Eylem sırasında “Umudun Adı
DHKP-C”, “Şehitlerimizin Hesabını
Sorduk Soracağız”, “Önder Yoldaş
Dursun Karataş”, “DHKC SPB Katillerin Peşinde”, “Mahirden Dayıya
Sürüyor Bu Kavga”, “Kurtuluş Kavgada Zafer Cephede” sloganları atıldı.
“30 Mart-17 Nisan Şehitlerimizi
Anıyor, Umudu Selamlıyoruz-Cephe”
imzalı bomba süsü verilmiş pankart
asan, halka yönelik konuşmalar yapan
Cepheliler, sloganlar ve halkın alkışları arasında eyleme iradi olarak
son verdiler. Cepheliler gittikten
sonra gelen işkenceci polisler, mahalleyi abluka altına alıp terör estirdiler. Halka gözdağı vemeye çalışan
polis, halkın tepkisiyle karşılaştı.

İşgalci Değil Hak Sahibiyiz
Evimizi Yıkanın Villasını Yıkarız
AKP’nin yıkım saldırısına karşı sürdürülen kampanya çerçevesinde Esenler Çiftehavuzlar Mahallesi’nde çadır kuruldu. Yıkım tehdidine karşı mücadeleyi
büyütmek için 3 Nisan’da Çiftehavuzlar Parkı
girişinde çadır kuran İstanbul Halk Komiteleri, öncesinde de eylemlerini duyurmak amacıyla basın
açıklaması yaptılar.
“İşgalci Değil Halkız, Evlerimizi Yıktırmayacağız”
pankartının açıldığı eylemde İstanbul Halk Komiteleri
adına yapılan açıklamada, AKP iktidarının saldırısına
karşı birlik olmahıh önemine vurgu yapılarak, “Birleşelim direnelim” denildi. Eylemde “Evimizi Yıkanın
Villasını Yıkarız”, “Halkız Haklıyız Kazanacağız”,
“İşgalci Değiliz Bu Vatan Bizim”, “Yıkımlara Karşı
Gücümüz Birliğimizdir” sloganları atıldı.
25 kişinin katıldığı eylemin ardından çadır kuruldu.
Kurulan çadırın 10 gün açık kalacağı belirtilirken;
çadırın açılmasının ardından mahalle halkı çadırı ziyaret ederek desteklerini ifade ettiler.
8 Nisan günü de Beyoğlu ilçesi Kaptanpaşa Mahallesi’nde, AKP’nin “kentsel dönüşüm” adlı yıkım
projesine karşı yürütülen kampanya çerçevesinde
kuşlama çalışması yapıldı. Başta mahallenin meydanı
olmak üzere, çeşitli sokaklarında; Halk Cephesi
imzalı 5 bin adet kuşlama yapıldı. İnsanların sokaklarda olması sebebiyle çalışmaya karşı ilgi yoğundu.

 24 Şubat: Adana Kozan
Barajı’nda su sızdıran baraj
kapağı patladı:10 işçi öldü!
 Mart: İstanbul Esenyurt’ta
naylon çadırda çıkan yangında 11
inşaat işçisi öldü!
 2 Nisan: Eskişehir
Mihalçıkta’ki özel bir şirkete ait
madende olan göçükten dolayı 4
maden işçisi öldü!
 3 Nisan: Erzurum Karasu 2
Baraj gölünde 5 Tedaş işçisi donarak ve boğularak öldü!
 5 Nisan: İstanbul Tuzla
Tersanesinde gemideki gaz sıkışmasından meydana gelen patlamada 2 tersane işçisi öldü!
 6 Nisan: Zonguldak
Çaycuma’da bir köprü sel sularına dayanamadı göçtü. 15 kişi sel
sularında kayıp
 10 Nisan: Elazığ Maden’de
bir şantiye’de hortum bir konteynırı sürükledi ve içindeki 6 işçi
öldü 7’si ağır yaralı
 10 Nisan: Şırnak’ta havaalanı inşaatında çalışlan bir işçinin
kafasına kalas düştü, işçi öldü.
Bu yılın başından itibaren iş
cinayetlerinde katledilen işçilerin
sayısı 200’ü buldu. Her gün yeni
bir iş cinayeti alıyoruz. Ki, bu
rakamlar basına yansıyanlardır.
Erzurum’da bir gölette elektrik
bakım çalışmasını yapan 5 işçinin, bindikleri deniz bisikleti, buz tutmuş
baraj göletinde devrilerek alabora
oldu. Bisklette bulunan 5 işçi gölete
düştü. 5 işçi buz parçalarından tutunarak 1.5 saat boyunca göletin içinde
yardım bekledi. Olaydan haberi olan
gazeteciler dahi geldi kurtarma ekibi
3 saat sonra geldi. Gölete düşen 5 işçinin bir kısmı donarak, bir kısmı da
boğularak can verdiler.
Erzurum’da 5 TEDAŞ işçisinin
ölümünden bir gün sonra İstanbul
Tuzla Tersanesi’nde meydana gelen
patlamada 2 işçinin öldğü haberi
duyuldu.

İŞ CİNAYETLERİ DURDURULSUN!
ÖLÜMLERİMİZİN
SORUMLULARI YARGILANSIN!
Zonguldak Çaycuma’da karayollarına ait bir köprü göçtü. İçinde 15
kişinin olduğu bir minibüs nehire
düştü ve 15 ikişi öldü. Köprü kullanılamaz durumda olduğu için yanına
yenisi yapılmıştı. Ancak köprü kullanıma kapatılmadığı için göz göre
göre 15 kişi katledildi. Bu kadar mı
ucuz bizim canımız? Köprünün göçme
nedeninin 61 yıllık eski bir köprü olduğu söyleniyor. Kimi kandırıyorsunuz? 600 yıllık, bin yıllık köprüler
ayakta duruyor. Geçelim köprünün
kaç yıllık olduğunu, daha kullanıma
açılmayan inşaat halindeki köprülerin,
binaların göçtüğünü de biliyoruz; köprünün çürük olduğu bilindiği halde
neden kullanıma kapatılmadı o köprü?
Evet, bu düzende halkın canı bu kadar
ucuz!
Elazığ'ın Maden İlçesi'nde meydana gelen fırtına ve ardından yaşanan
hortum sonucu bir inşaat şantiyesinde bulunan 6 işçi ölürken, 7 kişi de
yaralandı… Çıkan haberlerde dikkat
çeken şeylerden birisi de ölen işçilerin aynı gün işbaşı yapmış olmalarıydı.
Bu da sigortasız işçi çalıştırmanın
klasikleşmiş yalanlarındandır. İşçi
hangi gün kaza yapmış, ölmüş ise ne
tesadüftür ki; o gün iş başı yapmıştır!
Adana Kozan’da baraj kapağının
patlaması sonucu sel sularına kapılan
10 işçi öldü. Bazı işçilerin cesetleri
halen bulunmadı. Aileler çaresizlik
içinde haykırıyor: “Cesetleri aramıyorlar artık” diyorlar.
Esenyurt’ta bir alışveriş merkezinin inşaatında çalışan işçilerin kaldığı çadırdaki yangında 11 işçi yanarak öldü…
Afşin-Elbistan Termik santralinde
meydana gelen iki ayrı göçükte 11 işçi
öldü. İşçilerin cesetlerine ulaşılamadı…
Ankara OSTİM Sanayi sitesinde
birkaç saat arayla meydana gelen iki
ayrı patlamada 15 işçi öldü, onlarca-

sı yaralandı…
“İş kazaları” ve soğuk rakamlardan ibaret işçi ölümleri… Son iki ayda
meydana gelen iş cinayetlerinden
saydıklarımızdan bazıları bunlar. Bu
rakamlardan çok daha fazlası olduğu
da bir gerçek.
Ve iş cinayetlerinin olduğu bölgelerde değişmez bir diğer tablo da,
ağlayan-ağıt yakan eşler, çocuklar…
Ve de devlet zevatının “üzüntülerini” belirten, sorumlularından hesap
sorulacağı türünden açıklamaları…
Bir “kazadan” sonra değişmez klişe
açıklamalar..
Biliyoruz ki -ve de resmi raporların söyledikleri- bu kazalardan çok
daha fazlası oluyor ülkemizde. Biz
bilmiyoruz, duymuyoruz… Çünkü
patronlar ve onların iktidarları duymamızı, tepki göstermemizi istemiyorlar. Ancak gerçekler o kadar açık
ve ağır ki gizleyemiyorlar.
Örneğin TÜİK (Türkiye İstatistik
Kurumu)’in yaptığı, “İş Kazaları ve
İşe Bağlı Sağlık Problemleri” konulu bir araştırmada, her 100 işçiden
2,9’u çalıştığı işte son bir yılda iş kazası geçirmiş. Bu araştırma şunu gösteriyor, her 100 işçiden 2,9 kaza geçiriyorsa, milyonlarca çalışanın olduğu
koşullarda bu rakam binleri, on binleri bulmaktadır.
Nitekim devletin kendi rakamları
da bunu gösteriyor.
“Türkiye’de 1946’dan 2010 yılına
kadar “iş kazaları” sonucu ölen işçilerin sayısı 59 bin 300. Buna göre ortalama her yıl 9 bin 226 işçi hayatını
kaybediyor. Son 10 yılda ise bu sayı
10 bin 723 işçiye ulaştı. Yani son 10
yılda ortalama 1072 işçi kazalarda
hayatını kaybetti.
SGK istatistiklerine göre 2010
yılında meydana gelen 62 bin 903 iş
kazası ve meslek hastalıkları sonucu
1444 kişi hayatını kaybetmiş. İş göremez hale gelen işçi sayısı ise 2.085.

Umudun Kuruluşunun 18. Yılını Kutluyor Şehitlerimizi Anıyoruz

Devrimci İşçi
Hareketi

43

Onlar Vatanın Bağımsızlığı, Halkımızın Kurtuluşu İçin Şehit Düştüler

2009 yılında gerçekleşen 64 bin
316 iş kazasında hayatını kaybeden işçi
sayısı 1171. Aynı yıl iş kazaları ve meslek hastalıkları sonucu 1885 sürekli iş
göremez hale geldi. Bu istatistikler
2009’yılından 2010 yılına iş kazası
sonucu ölümün yüzde 24 oranında
arttığını gösteriyor.”
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Peki, Neden
Bu “İş Kazaları”!
Kader mi?
İşbilmez bürokratların beceriksizliği mi?
Yoksa patronların aç gözlülüğü
mü?
Meydana gelen “iş kaza”larına
bakıldığında, yaşananların hiç de
kader olmadığını görüyoruz.
Kazaların tek bir nedeni var: Kan
emici sömürücülerin kar hırsı. Daha
çok kar, daha çok sömürü. Kazaların
olmaması için önlem almak demek
patronlar için ek maliyet demektir. Bu
da “kardan zarar” demektir. Onun
için önlem almıyorlar. onun için bir
deniz bisikletine bindirip can yeleği
dahi vermeden buz tutmuş göletin
üstüne gönderiyorlar.
Yapılan işi en ucuza mal etmek
için, malzemeden çalma, teknik donanımları, bilimsel gelişmeleri kullanmama, işin niteliğine göre kalifiye işçi
yerine ucuz işçi çalıştırma gibi sayabileceğimiz pek çok neden sayılabilir.
Örneğin, Esenyurt’ta AVM inşaatında çalışan 200 işçi, çadırlarda kalmaktadır. Bu gerçek sanki yangından
sonra fark edilmiş gibi lanse edilmiştir. Hâlbuki bu ülkede bütün inşaatlarda
işçiler yaz-kış demeden çadırlarda
veya inşaatın bir odasında, bölümünde her türlü sağlık ve güvenlik koşullarından yoksun kalır.
İşçiler bu çadırlarda yazın pişer,
kışın donar. Tuvalet, banyo ihtiyacını
yeterince karşılayamaz. Aynı çadırda
yemek yer, yatar ve diğer ihtiyaçlarını karşılar. Ailesini, arkadaşlarını
göremez. Adeta hapistedir. Sigortasız,
sendikasız kölelik koşullarından çalışmaktadır. Üstelik ücretleri çok düşük
olmasına rağmen düzenli alamamaktadır.

Adana-Kozan’da baraj inşaatında
çalışan ve sele kapılan işçilerin çalışma koşulları ölümlerinden sonra haber
konusu olur. Haberler bile çarpıtılarak
aktarıldı. Kaza gerekçeleri patronlar
açısından bilinmez nedenlerdir.
Hâlbuki bilinmez bir şey yoktur.
Mühendislik bilgisi olmayan işçiler
dahi, baraj kapağının inşaatında yanlışlar olduğunu, su kaçırdığını dile
getirmiş, fakat dikkate alınmamışlardır.
Gerçekler ortaya serildiğinde ve
tepkiler ortaya çıktığında bir-iki kurban seçilir. Bunlar patronlar değildir.
Kurbanlarda bu işyerlerinde, şantiyelerde mühendis, şantiye şefi gibi maaşlı çalışanlardır. Ve işleri patronların
dediklerini hayata geçirmekten öte
değildir.
Bu durum sadece inşaatlarda mı
geçerli? Hayır. Madenlerde, baraj-yol
inşaatlarında, Davutpaşa, OSTİM ve
Tuzla’da olduğu gibi imalat sektöründe. Aklımıza gelen hemen her
işkolunda, işyerinde işçinin güvenliği, sağlıklı çalışma koşulları hiçbir
zaman patronların, tekellerin gündeminde olmamıştır.
Peki, bu durum siyasi iktidarlardan,
hükümetlerden bağımsız mı? Elbette
ki hayır. Çünkü siyasal iktidarlar
asıl olarak patronların çıkarlarını korumak, onların daha fazla kar yapmasını sağlamak için hükümet programlar
ortaya
koyup,
uyguluyorlar.
Bürokratlarını buna göre hazırlıyorlar.
Devlet örgütlenmesini bu ihtiyaçlara
göre yeniden yeniden düzenliyorlar.
AKP’nin 9 yıllık iktidar süreci ve çıkarılan yasalar bunun en açık kanıtıdır.

İktidardaki AKP, önceki hükümetler ve bundan sonra gelecekler, işçi
sınıfının, emekçi halkın çalışma koşullarından, yaşam koşullarına kadar
hiçbir aşamada halktan yana tavır
almamış, almayacaktır.
İşbirlikçi hale getirilmiş sendikalar,
kendi üyelerinden başlayarak bütün
halkı, korumak ve yaşam koşullarını
düzeltmek bir yana sömürünün, iş
cinayetlerinin parçası haline gelmiştir.
İşbirlikçi sendikalar iş cinayetlerinden
sonra yasak savma dışında bir-iki
açıklamanın ötesine geçmemektedir.

İşçi, Emekçi Halkımız!
Patronların karları için katledilmek
istemiyorsak örgütlenelim.
Tüm politikaları patronların karına hizmet eden AKP bu iş cinayetlerinden sorumludur.
İş cinayetlerinin bu denli artmasının nedeni örgütsüzlüğümüzdür.
Örgütlenmemizin önüne engel
çıkartan AKP iktidarı ölümlerimizden
sorumludur.
İşçiler! Patronların karları uğruna
iş cinayetlerinde katledilmek istemiyorsak örgütlenelim!
Örgütlenmenin önündeki engeller
kaldırılsın!
Taşeronluk sistemi güvencesiz
çalışmak demektir. En ucuz işçilik
demektir. İş cinayetleri demektir.
Taşeronluk sistemini çalışma hayatının tamamına yayan AKP iktidarı
ölümlerimizden sorumludur.
Güvencesiz çalıştırmaya son!
Taşeronluk sistemi kaldırılsın!

Devrimciler İçin Dayanışma Bir Kültürdür
Kültürümüzü Yaşatacağız
TAYAD’lı aileler, tutuklu yazar
Ragıp Zarakolu ile dayanışma masası açmaya 4 Nisan günü devam ettiler. 18.00-20.00 saatleri arasında
açılan masada, Belge Yayınları’na ait
6 kitap satıldı. Ayrıca masaya gelerek bilgi alan 20 kişi, Zarakolu’yla
dayanışmak için kart yazdılar. Kartlar
Ragıp Zarakolu’na yollandı.
TAYAD’lılar dayanışma eylemleri

devam ederken; Zarakolu 10 Nisan
tarihinde tahliye oldu.

Düşmanı

AKP

“Hem seyrettiler hem de bize seyrettirdiler!”
Erzurum’da Karasu göletinde katledilen 5 TEDAŞ çalışanıyla ilgili konuşan bir Erzurumlu’nun sözleri bunlar.
Yüzme bilmeyen Ahmet Sait Turan, Şahin Baykal, Feridun Öztürk,
Mustafa Arifoğulları ve Rıdvan
Akım’a can yeleği vermeden, donmuş
gölette bot olmadığı için deniz bisikletine bindirerek gönderdiler. İşçilerin güvenliği alınmadı. Deniz bisikletinin alabora olmasıyla donmuş
gölete düştü işçiler. Ve tam 1,5 saat,
kıyıya 50 metre uzakta, buz parçalarına tutunarak, "Allah'ını peygamberini seven yok mu?" diye bağıra
bağıra yardım isteyerek beklediler.
İki saat boyunca yalvardılar. Buzlara tutunmuşlardı. “Ayaklarını salla”
diye bağıran halka, “Dermanımız
yok” dediler. Halkın attığı ipler ise onlara yetişmedi…
1,5 saat içinde gazeteciler geldi,
halk geldi ama asıl gelmesi gerekenler gelmedi. AKP’nin yöneticileri, can
kurtarma ekipleri yoktu orada. İşçiler,
kamera kayıt yaparken, onlarca insan
çaresizce gölün kenarında beklerken
öldüler... Dirisine gelmeyen helikopterler, ölüsüne geldiler. Cesetleri
bile hemen bulamadılar üstelik.
AKP’nin Kaymakamı Asalet Karabulut, “Hiçbir gecikme olmadı”
açıklamasını yaptı. Vali Sebahattin
Öztürk ise ihmal olup olmadığını
araştıracaklarını söyledi. AKP’nin
valisi, kaymakamı da yalancı, halk
düşmanı, katildir…
Burada da bitmedi; arkadaşlarının
ölümüyle hesap sormak için yolu
trafiğe kapatarak eylem yapan 100 işçiye AKP’nin polisi biber gazı ile
saldırdı. 5 işçi hastanelik oldu.
Erzurum'da 5 işçi göletin içinde donarak ve boğularak ölürken, bir gün
sonra İstanbul Tuzla Tersanesi’nde

günlük gaz ölçümü yapılmadığı, hiçbir güvenlik önlemi alınmadığı için
meydana gelen patlamada Ali Sağdıç ve Recep
Özdağ isimli 2 tersane işçisi öldü. Ölen işçiler 3
aydır maaşlarını alamamıştı.
Bu yılın başından Erzurum’da Karasu göletinde 5 TEDAŞ işçisi
itibaren ölen işçi sayısı baraj göleti içindeki elektrik direğine tamirat
için deniz bisikletiyle giderken bisiklet alabora
200'e yaklaşıyor.
oldu. 5 işçi baraj göletine düştü. Buzların
Halka düşmanlık
içindeki 5 işçi 1.5 saat yardım beklediler.
AKP’nin, dolayısıyla
Yardım gelmedi. 5 işçi donarak öldü.
devletin resmi politikasıdır. Bu yüzden polisinden kaymakamına
kadar devletin bütün kurumları halka düşmandır.
Ve bu düşmanlıkları
Anayasayla, yasalarla,
kanun hükmünde kararnamelerle… yasal hale
de getirilmiştir.
İşçinin can güvenliğini almayan devlet,
şimdi iş sağlığı ve güZonguldak Çaycuma’da 61 yıllık köprü göçtü.
venliğini özelleştirİçinde 15 kişinin olduğu bir minibüs nehire
meye hazırlanıyor. "İş
düştü ve 15 kişi öldü. Köprü kullanılamaz
Sağlığı ve Güvenliği
durumda
olduğu için yanına yenisi yapılmıştı.
Yasa Tasarısı" MecAncak köprü kullanıma kapatılmadığı için
lis'e sunuldu. Yasalaşgöz göre göre 15 kişi katledildi.
tığı zaman işçinin can
güvenliğini geçelim,
hesap sormayacaktır. Olan canını vecesetlerinin aranması bile parayla
ren işçiye ve ailesine olacaktır.
olacak. İşçinin güvenliğini özel şirİşyerinde herhangi bir tehlike ile
ketler denetleyecek. Şirketleri, yine
karşı
karşıya kalan işçi, durumu önce
özel şirketler denetleyecek yani...
işverene bildirecek. Ancak işverenin
Yasa tasarısında, en ufak bir iş kaizniyle işi bırakabilecek. İşçi ancak
zasında işçiyi suçlu gösterecek dü“ciddi ve yakın tehlikenin önlenemez
zenleme de yapıldı. Buna göre işçiler,
hale gelmesi” durumunda işyerini he“Kendilerinin ve hareketlerinden
men terk edebilecek.
veya yaptıkları işten etkilenen diğer
çalışanların sağlık ve güvenliklerini tehlikeye düşürmemekle yükümTasarıda, “Çalışanların
lü” olacaklar. Bu tanımlama çok geYükümlülükleri”
niş. Erzurum’daki TEDAŞ işçileri,
Şöyle Sıralanıyor:
kendi ölümlerinden sorumlu tutulacaklar bu yasayla.
a) Çalışan işyerindeki makine,
Hoş, bu yasa olsa da olmasa da
cihaz, araç, gereç, tehlikeli madde, takimse işverenden, yetkili kişilerden
şıma ekipmanı ve diğer üretim araç-
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Her Yerde Ölen Biz, Öldüren Devlet!
Tüm Kurumlarıyla Devlet,
Halk Düşmanıdır!
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larını kurallara uygun şekilde kullanmak, bunların güvenlik donanımlarını doğru olarak kullanmak, keyfi olarak çıkarmamak ve değiştirmemekle,
b) Kendilerine sağlanan kişisel koruyucu donanımı doğru kullanmak ve
korumakla,
c) İşyerindeki makine, cihaz, araç,
gereç, tesis ve binalarda sağlık ve güvenlikte ciddi ve yakın bir tehlike ile
karşılaştıklarında ve koruma tedbirlerinde bir eksiklik gördüklerinde, işverene veya iş sağlığı ve güvenliği çalışan temsilcisine haber vermekle
yükümlü. Yasa, 1 ila 9 çalışanı bulunan işyerlerinden; çok tehlikeli sınıfta
yer alanlar için yayım tarihinden
itibaren iki yıl sonra, diğerlerinde üç
yıl sonra yürürlüğe girecek.” (Cumhuriyet, 05.04.2012)
İşçi kendi güvenliğini almakla
yükümlü hale getirilince, yaşanan
kazalarda hesap sorulacak olan da işçi
olacak. İşyerlerinin denetimini ve iş-

çinin güvenliğinin alınıp almadığını
denetlemek yapmak zorunda olan
devletin yapmadığını, özel şirketler de
yapmayacak doğal olarak... Çünkü kapitalizm halkı düşünmez... Onların
dini-imanı paradır...
6 Nisan günü Zonguldak Çaycuma'da, Filyos Çayı üzerindeki 970
metrelik Çaycuma Köprüsü'nün 100
metrelik bölümü çöktü. Yolgeçen
Köyü'ne giden minübüs de bu sırada
köprünün üzerindeydi. 14 kişi kayboldu, 3 kişi kurtuldu sadece. Kurtaran kimdi? Devlet mi? Hayır, kendi
çabalarıyla kurtuldu bu 3 kişi.
15 kişinin öldüğü olayın ardından
Çaycuma Belediye Başkanı Mithat
Gülşen, "Birkaç gün önce arkadaşlara köprüyü boyayalım' demiştim.
Çizgileri yapılacaktı. Siparişleri verildi. Ama, 'her an her dakika burası
göçebilir' diye aklıma da geldi. Çünkü çayda sel vardı." demiş. Gülşen'e
bunu itiraf ettiren ise baba acısı...
Olayda ölenlerin içinde Gülşen'in

babası ile yeğeni de var çünkü.
Belediye Başkanı köprüye bakım
yapılması gerektiğini biliyor ama
2013 yılına erteliyor bakım yapmayı.
Fakat köprü bekleyemiyor, yıkıldı.
İstanbul'da çadırda yanarak ölen
11 işçiyi de unutmadık.
Bunların adı CİNAYET'tir. Devlet eliyle örgütlenen cinayetler. Ve biz
bunları seyretmeyeceğiz.
BİZİ SEYİRCİ YERİNE KOYMALARINA İZİN VERMEYECEĞİZ!
İşçisi, memuru, köylüsü, Kürdü,
Türkü, Alevisi, Sünnisi, genci, yaşlısı,
kadını, erkeği…oligarşi ve onun iktidardaki eli AKP baştan tırnağa kadar
halka düşmandır. Paçalarından halka
duydukları kin akar… Erzurum’da,
Tuzla’da, İstanbul’da, Çaycuma’da…
her yerde ölen biziz… Katilimiz ise
AKP’dir. Adaleti sağlayacak olan bu
yüzden halktır. Halkın düşmanlarından
ancak halk hesap sorabilir.

HASTA TUTSAKLARIMIZI OLİGARŞİNİN ZULMÜNE TERK ETMEYECEĞİZ
“Damında Şahan Güler Zere”
belgeselinin gösterimi 8 Nisan günü
Eğitim-Sen Erzurum Şube binasında
yapıldı. Film gösteriminden önce
Güler Zere’nin devrimci kimliği anlatılarak; hasta tutsakların tedavisinin
engellenmesinin oligarşinin resmi
politikası olduğu ifade edildi.
Solun tarihinde görülmemiş bir sahiplenme ve birlikle yürütülen “Güler Zere ve Hasta Tutsaklara Özgürlük” eylemleriyle Güler Zere’nin
zulmün elinden alındığı; ancak devletin Güler Zere’yi ölümün kıyısına
getirip öyle bıraktığı söylendi. Yasemin Karadağ’ın da bu sahiplenme ve
ısrarın sonucunda şimdi yoldaşlarının
arasında olduğu ancak hala hapishanelerde onlarca hasta tutsak olduğu ve
tedavilerinin yapılmasının devrimcilerin mücadeleleri sonucu gerçekleşeceği söylendi. Film gösterimine
15 kişi katıldı.
Belgesel, 8 Nisan günü de EğitimSen Eskişehir Şubesi'nde gösterildi.
Saygı duruşuyla ve Güler Zere'nin
mücadelesinin anlatımıyla başlayan

gösterime 17 kişi katıldı. Belgesel sonrası yapılan söyleşide
örgütlenmenin öneminden söz
edilerek, Yasemin Karadağ’ın
son durumu hakkında bilgi verildi.

Erzurum

Hasta Tutsakların
Özgürlüğünü Birleşerek
Direnerek Kazanalım
TAYAD'lı Aileler, "Hasta Tutsakların Katili AKP İktidarıdır"
başlıklı, 11 Nisan tarihli yazılı bir
açıklama yaptı.
Nurettin Soysal ve Mahmut Karataş isimli 2 tutsağın tedavilerinin engellenerek katledilmeleriyle ilgili
yapılan açıklamada, "Hapishanelerde hala yüzlerce hasta tutuklu ve hükümlü bulunmaktadır. İleri derecede
hasta olmalarına rağmen tahliye edilmeyerek ölmeleri bekleniyor. Bu,
bir katliamdır. Devlet eliyle, iktidar
olan AKP’nin eliyle yapılan bir katliamdır. Bizler hasta tutuklu ve hükümlüler için bugüne kadar nasıl

mücadele verdiysek bundan sonrada
mücadelemizi sürdüreceğiz!
Her ölüm, hasta tutsaklarımızı
yalnız bırakanlara bir çağrıdır. Hasta tutsaklarımız, bu mücadeleyi büyütmemizi istiyor. Onları yalnız bırakmayalım. Tüm DKÖ’leri ve halklarımızı hasta tutsakları sahiplenerek
yaşam haklarını savunmaya çağırıyoruz. Yarın başka insanların ölmemesi için hapishanelerdeki tecrite
karşı mücadeleyi büyütelim! Hasta
tutsaklara özgürlük taleplerimizi
daha gür bir şekilde birlikte haykıralım!" denildi.

Söke söke kazandık Taksim 1 Mayıs Alanını. Tam 32
yıl sonra bize yasaklanan alanımızı söke söke geri aldık.
Ancak AKP iktidarı kazanılmış haklarımızı gasp etmeye devam ediyor
-Ulusal İstihdam Stratejisi adı altında emperyalizmin
sömürü politikaları getiriliyor
- Kentsel dönüşüm adı altında ülkemizin dörtbir
yanı emperyalist ve işbirlikçi tekeller tarafından yağmalanıyor!
- Sağlıkta Dönüşüm adı altında sağlık özelleştiriliyor.
Tedavi hakkımız gasp ediliyor!
- Gerici eğitim sistemi ve eğitimin özelleştirilmesiyle
eğitim hakkımız gasp ediliyor!
Ülkemiz emperyalizmin savaş karargahı haline getirildi.
Gençlerimiz NATO'nun paralı askeri yapılmak isteniyor!
- Kürt halkının ulusal, demokratik talepleri terör ve
kaliamlarla bastırılmaya çalışılıyor!
- Hapishanelerde tecrit politikası sürüyor!
- Halkımız işsizliğe, açlığa sefalete mahkum edilirken
her gün yeni bir zamla karşı karşıya kalıyor!
İşçiler, memurlar, emekliler, köylüler, öğrenci gençlik,
çalışan gençlik, esnaflar, ev kadınları, aydınlar, sanatçılar...
Halkımızın her kesimine yönelen bu saldırılara karşı 1
Mayıs'ta Halk Cephesi Saflarında alanları dolduralım!
1 Mayıs'ta alanlarda dosta düşmana halkın gücünü
gösterelim!
1 Mayıs'ta tüm halkımız görmelidir ki, halkın hiç bir
kesimi yalnız, çaresiz değildir.
1 Mayıs Alanına onbinleri, yüzbinleri, milyonları
doldurmak bunun için önemlidir.
2011 1 Mayısı’nda tarihimizin en kitlesel 1 Mayıslarından birini kutladık. 2012 1 Mayıs'ında hedefimizi
daha da büyütmeliyiz.
Hedefimiz, düşümüz, 1 Mayısları 75 milyonun görkemiyle buluşturmaktır.
Düşümüz, tarihseldir, düşümüz inancımızın, kararlılığımızın, coşkumuzun ifadesidir;

Halk Cephesi Olarak Çağırıyoruz:
CEPHEMİZLE UZAKTAN YAKINDAN,
KURUMSAL YA DA GÖNÜL BAĞI
OLAN HERKES, 1 MAYIS İÇİN
GÖREVLİDİR VE SORUMLUDUR!
1- Halk Cephesi'nin devrimci demokrat mücadelesinin

militanı, taraftarı olan, hareketimizle kurumsal veya
gönül bağı olan, kendini Halk Cephesi’ne yakın hisseden
herkes, 1 Mayıs hazırlıklarının yürütülmesinde kendini
bulunduğu alanda sorumlu ve görevli olarak görmelidir.
32 yıllık 1 Mayıs alanını kazanma mücadelesinde bedel
ödeyen herkesin bugünkü görevi alanları yüzbinlerle
doldurmaktır. Grup Yorum Bağımsız Türkiye konser
çalışmaları önümüzdeki en somut örnektir. Herkes
kendini kitleleri Halk Cephesi saflarında alana taşıyacak
bir komite olarak görmelidir.
Devrimciler, demokratlar, 1 Mayıs alanına sadece
kendilerini taşımakla yetinemezler. "Kimse bana bir
şey demedi ki", "burada örgütlü değiliz, tek başıma ne
yapabilirim ki" mazeretlerine sığınamazlar. Eğer hala
başlamamışsak, bugünden başlayarak önce kendimizi
harekete geçirelim, ardından yakın çevremizden başlayarak
bunu bir seferberliğe dönüştürelim.
2- Mümkün olan her biçimde, işyerlerine, okullara,
semtlere, kahvehanelere, derneklere ilanlar, bildiriler,
afişler, duyurular asarak 1 Mayıs çağrımızı, en geniş
kesimlere duyurmalıyız.
Bulunduğumuz her yerde, tüm araç ve yöntemleri
kullanarak 1 Mayıs halkın gündemine sokulmalıdır.
Her dernek, her okul, her fabrika, işyeri, her mahalle,
her köy, her ev, her kahvehane, her sokak, otobüsler,
dolmuşlar, trenler, metrolar, vapurlar 1 Mayıs'ın tartışıldığı,
konuşulduğu, çağrıların, toplantıların yapıldığı yerlere
dönüştürelim.
Gizli bir iş yapmıyoruz; açık, meşru, yasal bir hakkımızı, büyük bedeller ödeyerek kazandığımız 1 Mayıs
hakkımızı kullanıyoruz. Bunun çağrısı da en açık, meşru,
biçimlerde yapılmalıdır.
İmkanlarımızı zorlayarak, okullarda, fabrikalarda, mahallelerde, evimizde, komşu ziyaretlerinde, kahvehane
sohbetlerinde 1 Mayıs mücadelesinin tarihi ve güncel anlamını konu alan tartışmalar, sohbetler düzenlemeliyiz.
Bugün, görsel, işitsel iletişim araçları çok daha fazla
gelişmiş durumdadır. "Panel düzenliyoruz kimse gelmiyor..." diye yakınmak yerine panelleri, sempozyumları,
toplantıları, kendi evlerimiz, işyerlerimiz başta olmak
üzere, halkın bulunduğu her yere götürmeliyiz.
Kahvehanelerin çoğunda maç izlenen dev ekranlar
var. 10 dakikalık 20 dakikalık bir CD ile yüzlerce kahvehanede 1 Mayıs'ın tarihsel güncel anlamını anlatabiliriz.
1 Mayıs'ta neden yüzbinlerle alanlarda olmamız gerektiğini
anlatabiliriz.
3- Eş, dost, yakın, tanıdık, komşu, işyeri, okul
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Halk Cepheliler!
Cephe’nin 1 Mayıs Komiteleri!
Taksim 1 Mayıs Alanı’nı Onbinlerle Dolduralım
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Onlar Vatanın Bağımsızlığı, Halkımızın Kurtuluşu İçin Şehit Düştüler
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arkadaşı, mümkün olan en geniş kesimlere TEK TEK
ULAŞIP 1 Mayıs'ta CEPHE SAFLARINA çağırmalıyız.
Sadece afişlerle, bildirilerle, genel çağrılarla asla
yetinmemeliyiz: Tüm yakınlarımızı tek tek çağırmalıyız,
katılmaları için ikna etmeliyiz.
4- Çağrılarımızı iletmekle de yetinmemeliyiz, davet
ettiğimiz herkesin alana taşınmasını bizzat organize etmeliyiz. 1 Mayıs yürüyüş ve mitinginin nerede nasıl
yapılacağından ulaşım sorununa kadar, hiçbir şeyi belirsiz
bırakmamalıyız.
Kadınlar, çocuklar, yaşlılar, gençler, özürlüler, alana

Hayatın
Öğrettikleri

gelebilecek olan herkesi, tek bir kişiyi bile ihmal etmeden
1 Mayısa çağırmalı ve alana taşımalıyız.
Hepimiz bilincinde olmalıyız ki, alanlarda bir kişi
daha fazla olmak; emperyalizme ve uşaklarına karşı
daha güçlü olmaktır. Bir kişi daha fazla olmak, taleplerimizi daha güçlü haykırmaktır.
Halkımız! Cephe dostları!
1 Mayıs'ta birlik, mücadele ve dayanışma için yürüyeceğimiz, bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm bayrağını
dalgalandıracağımız
HALK CEPHESİ KORTEJİNDE BİRLEŞELİM!

Kendi gücünüzü görün

kafamızdan hemen isimler geçmeye başlamıştı.
Kesin geleceklerin listesini oluşturduk. Bulunduğumuz ilden zaten
her yıl 10-15 dergi okurumuz 1 Mayıs'a katılıyormuş. Yaklaşık 7 aydır uzun
yıllardan sonra yeniden burada bölge çalışması başlatmıştık. Halen faaliyet yürüten dergi temsilciliğimiz
vardı. 40 civarında dergi okurumuz var. Uzun zamandır
dergi dağıtımı dışında bir faaliyetimiz yoktu. Temel
Haklar Derneği kuruluş çalışmaları içinde yeniden toparlanmaya başladık.
Listedeki kesin katılır dediğimiz kişileri tek tek dolaştık. İlk 1 Mayıs toplantımızı 20 kişiyle yaptık. Çıkardığımız listeyi birlikte gözden geçirdik. Çıkarttığımız
rakam bir otobüsü dolduruyordu. Aslında bunların büyük
çoğunluğu zaten dergi okurlarımızdı. Arkadaşlar bizden
hedefimizi en az ikiye katlamamızı istiyorlardı. Toplantıda
hedefimizin bunun en az iki katı olduğunu söyledik.
İki, hatta üç otobüs gitmeliyiz. Ona göre bir program
çıkartmalıyız. Ona göre bir çalışma yapmalıyız dedik.
Toplantıya katılanlar bunun imkansız olduğunu söylediler.
Bu bir otobüste zaten yoğun bir çalışmadan sonra tek
tek ikna ederek getirebileceğimiz kişilerdir. "Mümkünatı"
yok diyorlar. İçlerinde limanda çalışan eski sendikacı
bir abimiz var. Kağıt, kalem yazıyor, çiziyor hesap
yapıyor. Toplantıya katılanların içinde belediyede çalışan,
12 Eylül öncesinde devrimcilik yapmış, daha sonra
Devrimci İşçi Hareketi içinde çalışmış, sendikal faaliyetlerde bulunmuş işçi arkadaşlar da var. İşçiler arasında,
çevresinde lafı sözü dinlenen, saygınlığı olan kişiler.
Sağlık alanında çalışan arkadaşlarımız var. Öğrenci
gençlikten arkadaşlar var. Gençlik olmaz demiyor. İki
otobüs hedefi heyecanlandırıyor onları. Adapazarı'nda
okuyan arkadaşlarımızı da katarız diyorlar. Tamam diyoruz: O zaman bu sene hedefimiz üç otobüse çıkar diyoruz. Toplantıya katılan Belediye işçisi arkadaşlar bir
taraftan hesap yapıp bir taraftan da kafalarını sallayarak
hedefimizin gerçekçi olmadığını söylüyorlar. Bir otobüsten
yukarı çıkmıyorlar.
Çalışma yöntemimizi tekrar anlatıyoruz. Bu ilk etapta

başarırsınız!..

2003 1 Mayıs’ı öncesiydi. 1 Mayıs'a İstanbul'da katılacağız. Merkezi yapılacak
afiş, bildiri vb. malzemeleri almak için İstanbul'a gittik.
Malzemelerimizi aldık. İstanbul'dan ayrılmadan önce 1
Mayıs örgütlenmesinden sorumlu abi bizimle görüşmek
istedi. Görüştük. Bize kaç kişi getirmeyi hedeflediğimizi
sordu. Doğrusu henüz somut bir hedef belirlememiştik.
Abiye somut bir rakam veremedik tabii ki. Biraz kemküm edip bir otobüs getirebiliriz dedik.
Abi, "hedefinizi en az ikiye katlayın" dedi.
Bunun için bir; elinize bir kağıt kalem alın. Önce
kesin olarak 1 Mayıs'a katılacağından emin olduğunuz
kişilerin isimlerini yazınız. Sonra çemberi biraz daha
genişletin. Gelebilecegini düşündüğünüz kişilerin isimlerini yazın. Sonra biraz daha genişletin, kıyıda köşede
kalan, uzun süredir görüşmediğiniz, ama konuşursam
ikna edebilirim diye düşündüğünüz kişilerin isimlerini
listeye ekleyin. Listenizi sayın bakayım, kaç kişi oldu.
İki; listeye ilk yazdığınız geleceğinden kesin emin
olduğunuz kişiler ile hemen bir toplantı yapın. Onlar
sizin 1 Mayıs komiteniz olsun. Hep birlikte listedeki
isimleri yeniden bir gözden geçirin. Sizin hazırladığınız
ilk liste gibi toplantıya katılan arkadaşlar ile yeniden
bir liste hazırlayın. Herkes kesin katılacaklarına inandıkları
kişilerin isimlerini söylesin. Listedeki sayı artacaktır.
Sonra çemberin diğer halkalarındaki isimleri de kontrol
edin ve herkes kendi katabileceği kişilerin isimlerini
listeye eklesin. Sonra o listedeki isimleri tek tek dolaşın.
Tanıyıp da 1 Mayıs'a çağırmadığınız tek bir kişi kalmasın"
dedi.
Üçüncü olarak; en genel kitleye ulaşmak için afiş,
bildiri, kuş, ve pulları çalışma yaptığınız bölgelere yapıştırın. Şehir 1 Mayıs havasına girsin... Çağrınızı duymayan kalmasın...
***
Yapmamız gerekeni anlamıştık. Abi bunları anlatırken

istemmemiş, polisle çatışmışlar ama
yine de girmişler. 77 1 Mayısı’nda
liseliymiş. Bize katliamın olduğu
günü anlattı. O günleri coşkuyla anlatıyordu. Biz uzayan sohbeti bugüne
getirmek istedik:
“77 1 Mayısı’na katılanlardan tanıdığın kimse yok mu bu şehirde?”
dedik. “Onlardan 10 kişiyi katamaz
mısın?” dedik. “Neden olmasın?”
dedi. Listeyi verdik ona. İki otobüslük
listenin üzerine 10 kişiyi eklerken
iki isim daha geldi aklına. Bunlara
da gidelim, yıllardır görüşmüyoruz
bulabilirsek gelirler dedi.
Gidelim dedik. 4-5 saat sohbet
etmiştik işçi arkadaşla. Bize “imkansızı” anlatamadı. Listeye yengeyle
çocukları da ekle dedik.
Listedeki isimlerin bir kısmını
birlikte dolaştık işçi arkadaşla. Görüştüğümüz kişilerden birkaç kişi mazeret bildirdi ama gelemem diyen
olmadı.
Bu işçi arkadaşla “olmaz, o kadar
kişi götüremeyiz” diyen diğer işçi
arkadaşların evine gittik. Birçoğuyla
zaten görüşüp ikna etmiş. Kısa sürede
3 Otobüs götüremeyiz diyen kalmamıştı zaten. Komitelerimizi oluşturduk. Kimler kiminle görüşecek. Afişleri kimler yapacak, bildirileri, nerelerde dağıtacağız, İstanbul’a gitmek
için otobüs işini nasıl çözeceğiz...
bunların programını yaptık.
1 Mayıs çalışmaları oldukça coşkulu geçiyordu. 1 Mayıs’ta İstanbul’a

çağrı yapan afişlerimiz şehir merkezinde kendini gösteriyordu.
Afişleri görüp bizimle gelmek
istediklerini söyleyenler de vardı.
1 Mayıs’a bir kaç gün kala sayıları netleştirdiğimizde 4 otobüsü
doldurabileceğimiz ortaya çıktı.
Otobüslerin iki tanesi belediyeden
ayarlandı. Bir tanesinin parasını
bir esnaf karşıladı. Bir tanesinin
parasını da zaten kitle çalışması
yaparken otobüs paraları için yardım da toplamıştık. Toplanan bu
yardımlar otobüs parasını karşıladığı gibi yolculukta yiyecek, içecek
gibi ihtiyaçlarımıza da yetti.
1 Mayıs’a 4 otobüs gitmiştik.
İstanbul’da HÖC korteji de en kitlesel ve en görkemli kortejlerden birisiydi.
Düşman 19 Aralık katliamından
beri Cephe kortejini her mitingde
alana sokmamak için elinden geleni
yapıyordu. Tecritle ilgili her şeye
sansür uyguluyordu. 2003 1 Mayıs’ın
da bu sansür kırılmıştı. Grup Yorum’da sahnede konser vermişti.
Uzun zamandır kutlanan en coşkulu
1 Mayıs olmuştu.
1 Mayıs’a götürdüğümüz herkes
defalarca kez teşekkür ettiler. Seneye
bizi unutmayın dediler.
1 Mayıs sonrasının ilk hafta sonunda 1 Mayıs’ın değerlendirmesini
yapmak için geniş bir toplantı yaptık.
Herkesin moral ve coşkusu çok yüksekti.
1 Mayıs değerlendirmesinden sonra bir süredir çalışmasını yaptığımız
Temel Haklar Derneği’nin kuruluş
çalışmasından bahsettik. Derneğin
duyurusunu yapmak için 1 Haziran’da
geniş katılımlı bir piknik yapmayı
düşündüğümüzü söyledik.
Hedef sorduk: Bu piknikte kaç
kişi oluruz? 10 otobüsten aşağı söyleyen olmadı. 16 otobüs, toplam 650
kişi ile piknik yaptık.
Bir işi yapmadan önce o işi yapbileceğimize olan inancımız o işi
başarmamızın garantisidir diyebiliriz.
Bunun için yeterki kendi önümüzü
kendimiz tıkamayalım. Kendi kendimize engel olmayalım.
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çıkarttığımız liste. Çalışmalarımızın
sonucunda bu listenin mutlaka artacağını söylüyoruz ve "imkansız"
diyenlerin olumsuz hava yaymaması için hedefimizin 3 otobüs olduğunu söyleyip toplantıyı bitiriyoruz.
Bazı arkadaşlar espri yapıyor:
“Toplantıyı bir an önce bitirelim,
konuştukça otobüs sayısı artıyor”
diye. Gülüşüyoruz, kimisi “Allah
konuşturuyor” diyor, kimisi “ayaklarımız yere bassın...”
Aslında olmaz değil. 1 Mayıs’a
4 otobüsle katılmak da mümkün.
Ancak çalışma yapacak arkadaşlar
kendi güçlerinin de, örgütlü olmanın
gücünün de farkında değiller.
Çok kısa süre önce belediye işçileriyle hiç çalışmamızın olmadığı
bir sendikada çalışma yapmıştık. Genel Kurulda bizde aday çıkarttık.
Çok az bir farkla seçimi kaybettik.
İşçi arkadaşlar sendika seçimleri için
gece gündüz dememişler çalışmışlardı. Adeta zaman, mekan kavramı
yok olmuştu. Başka zaman toplantı
yeri aranır, toplantı için uygun saat
aranır. Herkesin bir bahanesi olur.
Bu seçimlerde kahvehanelerde, kafelerde, işyerinde, orda burda her
yerde görüşecekleri üç-beş kişiyi bir
araya getirip konşuyorlardı. Gece
yatağından adamı kaldırıp sokak ortasında konuşup ikna etmeye çalışıyorlar.
Şimdi bu işçiler 1 Mayıs için “2
otobüs dolduramayız” diyorlar. "İmkansız" diyenler belediye işçileriydi.
Diğerleri itiraz etmiyordu fakat onlar
da ikna olmamışlardı.
Toplantı dağıldıktan sonra aynı
gün akşam “imkansız” diyen işçilerden birinin evine gittik. Evine gittiğimiz arkadaş sendika seçimlerindeki en aktif işçilerden birisiydi.
Bize “imkansız”ı anlatmasını söyledik. Yapamayacağımızdan nasıl bu
kadar emin olduğunu sorduk. Ona
sendika çalışmalarını hatırlattık, geçmiş 1 Mayısları hatırlattık. 90’lardaki
işçi direnişlerini hatırlattık. 89’dan
beri tüm 1 Mayıslarımıza katılmış.
‘96 1 Mayıs’ına iki otobüs gitmişler.
Polis otobüslerini İstanbul’a sokmak
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Bağımsızlık Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

Yitirdiklerimiz

“... İsteyen insan yenilmiyor. Devrimci iradeyle donanan
insan asla yenilmiyor. İçindeki hayat tohumu zaferini ilan
ediyor. Yaşamın anlamını ve yüklenmesi gereken misyonu
daha iyi kavrıyorum...”

21 Nisan-27 Nisan
22 Şubat 1972 Gaziantep doğumlu. KürtAlevi bir ailenin on çocuğunun dokuzuncusuydu. Gaziantep Üniversitesi MYO İnşaat
Bölümü öğrencisiyken TÖDEF, Dev-Genç
çalışmalarına katıldı. 1990’da 6 Kasım YÖK
boykotu çalışmalarından dolayı tutuklandı.
Fatma KOYUPINAR 1991'de tahliye oldu. Aynı yıl, illegal örgütlenmede yer aldı. 16-17 Nisan operasyonunda tutuklandı.
2001'de tahliye olduğunda kavgasını kaldığı yerden sürdürdü 2003 Ekim’inde 3. kez tutsak düştü. 12. Ölüm Orucu Ekibi’nde kızıl bandını kuşandı. Direnişinin ilerleyen
günlerinde tahliye edildi. Direnişini dışarıda, Şişli direniş
evinde sürdürdü. 27 Nisan 2006’da direnişin 122. ve dediği gibi son şehidi olarak ölümsüzleşti.

Anıları Mirasımız
Bir yoldaşı anlatıyor:

‘Devrimin Kadın Kahramanı
Şenay Hanoğlu’

F Tiplerine karşı yapacağımız ilk Ankara yürüyüşünün hazırlıklarını yapıyoruz. 2000 yılının Ağustos’u Armutlu’dan hedefimiz iki otobüs kaldırmak. Yani 100 kişi.
Yürüyüşten bir kaç gün önce kesin gidecek olanların listesine bakıyoruz. Listede 60-70 kişi var. Çalışma yapan
arkadaşa soruyoruz “Bu kadar mı?”, “Henüz çalışma yapmadığımız aileler var” diyor. Listeye dikkatle bakıyoruz.
Şenay’ın adı yok. “Şenay’a da mı gitmediniz?” diyoruz.
“Gittik, ama gelmeyeceğini söyledi, isterseniz bir de siz
gidin”... Nasıl olur? Her eylemde en önde olan Şenay nasıl gelmez? Şenay’a gidiyoruz.
Şenay’ın özü-sözü bir. Hesap-kitap yapmaz, düşüncelerini gizleyemez. Küskün bir çocuk edasıyla karşılıyor bizi.
Biz hiç oralı olmuyoruz, hiç bir şey yokmuş gibi davranıyoruz. Ankara yürüyüşünün hazırlıklarını anlatıyoruz, sonra soruyoruz: “Buralarda ne var ne yok, ne yaptınız?” “Hiiiç” diyor Şenay “Bir şey yapmadım. Ben gitmiyorum.” “Ne demek
ben gitmiyorum, bir şey yapmadım?” diye soruyoruz. Derdini deşmek istiyoruz. Hiç öyle uzatmadan lafı giriyor “Artık yetti” diyor. “Bir sürü zorluk çekiyorum biliyorsunuz. Tamam tabii ki katlanacağım ama bu kadarı da olmaz” diyor.
Anlatıyor sorununu. Sorun şu: sıcak yaz günleri Armutlu’da
su sıkıntısı yaşanıyor. Su tazyiksiz olduğu için komşular kendi aralarında belli saatleri bölüşmüşler, o saatler içinde su
alıyorlar. Ancak Şenay’ın alt komşusu buna uymuyor. Şenay da bu nedenle ya çok az ya da hiç su alamıyor evine.
Şenay sorunu mahalledeki arkadaşlara iletiyor. Mahalledeki
arkadaşlar da böyle yapmaması için ihtiyar komşuyla konuşuyorlar. Ama inatçı ihtiyarlar “tamam” deyip geçiştiriyorlar.
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Kazım Gülbağ
1966 yılında Tokat-Almus, Armutalan
Köyü’nde doğdu. İki çocuk annesiydi.
1989’da İstanbul’a göç edip Küçükarmutlu’ya yerleşti. Devrim mücadelesine katıldı.
Temizlik işlerine giden bir emekçi, TAYAD’ın yılmaz hak ve özgürlük savaşçılaŞenay HANOĞLU rından biriydi. F Tipi saldırısına karşı dışarıda
ölüm orucu yapılması önerisini ilk getirenlerden biriydi.
Küçükarmutlu’da, adı daha sonra direniş evi olacak olan
kendi evinde, oğlunun ve kızının yanında ölüme yattı. 22
Nisan 2001’de çocuklarının, gecekondu yoksullarının yanıbaşında ölümsüzleşti.
Sorun tam olarak çözülemiyor bu nedenle, devam ediyor.
Şenay da şöyle düşünüyor; madem benim bu sorunum çözülmüyor ben de Ankara’ya gitmiyorum o zaman...
Biz de tamam dedik o zaman bu ihtiyarları kolundan
tutup atalım sorun çözülsün. İster misin? Cevap yok Şenay’da. İstemiyor tabii ki böyle bir şey. “Sana bir şey demiyoruz” diyoruz. “Şu günde otobüs kalkacak, F Tiplerine karşı yürüyeceğiz. Sadece vicdanının sesini dinle ve
ona göre hareket et. Adımız gibi eminiz Şenay da Ankara’ya gidecek... Nihayet Ankara yürüyüşü başladığında
yanılmadığımızı görüyoruz.
Şenay evli, eşi hapishanedeydi. Gündelik temizlik işlerine giderek geçimini sağlıyordu. Cin gibi yaramaz iki
küçük çocuğu vardı. Evin yükü onun omuzundaydı. Her
hafta eşinin ziyaretini aksatmazdı.
Tokat’lıydı Şenay. Çok genç yaşta evlenmiş İstanbul’a göçmüşlerdi. Eşi Belediye’de çalışmaya başlamıştı.
Sonra eşinin işyerinde bir mühendis evlerine gelmeye başladı. Devrimcileri duymuştu ama o zamana kadar tanımamıştı hiç. Evlerine gelip gitmeye başlayan bu mühendis,
şehidimiz İsmet Erdoğan’dı. İsmet’in konuşmaları, olaylara bakış açısı, hareketleri, tavırları karşısında kısa sürede etkilendi. Devrimcilere yakınlık duymaya başladı. Onları sevdi, haklı buldu. Bu nedenle eşinin devrimcilik yapması önünde engel olmadı hiç bir zaman, hep onun yanında oldu, destek oldu.
Armutlu’ya taşındılar. Başlarını sokacak bir gecekondu yapıp içine girdiler. Armutlu’da devrimcilerle
daha bir kaynaştı Şenay. Devrimcilere karşı duyduğu sempati bilince dönüştükçe Armutlu’daki halk örgütlenmeleri içerisinde çalışmaya başladı, görevler aldı.
Kavgacı ve inatçıydı. Eylemlerde, direnişlerde militan tavırlarıyla dikkat çekiyordu. Gözü karaydı. İşkenceymiş, dayakmış vız gelirdi ona. Aldırmazdı hiç. Katıldığı eylemlere ilişkin çekilen fotoğraf karelerinde mutlaka vardır. Onu ya en önde pankartı taşıyanlar arasında,
ya polisle girilen çatışmalarda direnirken görürsünüz.

Cihan TAÇYILDIZ

Cengiz KALA

Bahiye CANİK

Haydar AYDIN
Abidin YILDIZ
Eylem YILDIZ
Devrim ve sosyalizm için çıkmışlardı
yola. Devrime ve sosyalizme ulaşmak nerede olmalarını gerektiriyorsa, orada olmalıydılar. Dersim civarında operasyonların
yoğunlaştırıldığı bir dönemde, daha önce
birkaç kuşatmayı yararak çıkmalarına rağmen Ardıç Köyü’nün Çalaxane Mezrası’nda oligarşinin güçleriyle karşılaştılar.
23 Nisan 1993 günü sabahtan öğleye kadar
süren çatışmalar sonucu 12 gerilladan yedisi katledildi. Mermileri tükenen diğer 5
gerilla sağ ele geçirilmelerine rağmen kurşuna dizildiler.
1973 Dersim doğumlu Cihan, gerillaya
katılmadan önce, gençlik örgütlenmesinin
Elazığ yöneticileri arasındaydı.
1974, Pertek Akdemir Köyü’nden Cengiz, Liseli Dev-Genç’li olarak başladı mücadeleye.
Behiye, gecekondu halkının mücadelesinde yetişen bir Cepheli’ydi.
Apti, TÖDEF’le başladığı mücadelesinde çeşitli sorumluluklar üstlendi.

Erdoğan GÜLER

Apti ŞEKER

Selvi UZUN

Özgür KILIÇ

Hasan AKTAŞ
Ali ÖZBAKIR
Mehmet ÇOLAK
1965 Pülümür doğumlu Selvi, mücadeleyle Fransa’da tanıştı. Ve ülkesine gerilla
olarak döndü. Müfrezenin komutan yardımcısıydı.
Özgür, Kürt-alevi yoksul bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. İlk, orta ve liseyi
Malatya'ya bağlı Kürecik’te okudu. Daha
çocuk yaşlarda devrimcilere ilgi duymaya
başladı. Yaz mevsiminde geçici işlerde çalışan Özgür, evin en büyük çocuğuydu.
Haydar, 1971 Dersim doğumluydu,
1973 Hozat Taçkirek doğumlu Abidin,
Dersim’de çeşitli çalışmalarda yer aldıktan
sonra gerillaya katıldı.
1975 Hozat Taçkirek doğumlu Eylem,
mücadeleye lise yıllarında katılmıştı.
Hasan, 1972’de Elazığ’da doğdu. Mücadeleye İstanbul’da katıldı.
Ali, gecekondu yoksullarının mücadelesinde yer aldı gerillaya katılmadan
önce.Müfreze komutanıydı.
Mehmet işçiydi, Malatya Tavır bürosunda çalıştı. Kavgasını dağlarda sürdürdü.

10 Ekim 1972 Dersim OvacıkBuzlutepe Köyü doğumlu. Kendi
çevresinden tanıyordu devrimcileri.
Kardeşinin tutsak düşmesi sonucu
daha yakından tanıdı. Demokratik
mücadele içinde yer aldı. Ege TAYAD’lıydı. 25 Nisan 2001’de dışarıdaki ölüm orucunun 4. şehidi olarak

ölümsüzleşti.
Erzincan doğumlu. Askeri faaliyetlerde ve mahallelerde görevler
aldı. 1990 atılımıyla oluşturulan ilk
askeri örgütlenmelerde bulundu.
Tutsaklıklar yaşadı. 23 Nisan
1993’de İstanbul Maltepe’de kuşaİbrahim YALÇIN tıldığı üste direnerek şehit düştü.

Yusuf TOPALLAR

24 Nisan
1977’de İstanbul’da
Galatasaray MüÇiğdem YILDIR
hendislik
Yüksek Okulu çıkışında
faşistlerin kurduğu bir
pusuda vurularak katledildi. Dev-Genç saflarında çeşitli görevler üstlendi.
11 Haziran 1976
İstanbul
doğumludur. Aslen
Tokatlı’ydı.
Sedat KARAKURT İmamlık yaparak yaşamını sürdürüyordu. Gazi katliamının
ardından mücadeleye katıldı. Tutsak düştüğünde
Eskişehir tabutluğuna sevkedildi. Eskişehir’de direniş içinde yer aldı. Direniş
sonrası Ümraniye Hapishanesi’ne gönderildi. F
Tipi saldırısı gündeme
geldiğinde ölüm orucu 2.
ekipte yeralıp zulme meydan okudu. 25 Nisan
2001’de Edirne F Tipi’nde şehit düştü.

1962 doğumlu olan Yusuf Topallar “Karakollardaki İşkence ve Tariş Direnişindeki Polis Baskısına Karşı” sürdürülen kampanyada,
Ankara Nato Yolu'nda yapılan bir gösteri sırasında, 23 Nisan 1980’de katledildi. Şehit düştüğünde 18 yaşındaydı.

17 Temmuz 1964 Sivas doğumludur.
1980’lerin ikinci yarısında gençlik mücadelesine katıldı. İYÖ-DER kurucularındandı.
Dev-Genç’te milis komutanlığı yaptı.
1993’de iradi olarak yurtdışına çıkarıldı. Burada da çeşitli görevler üstlendi. Son dönem
Kazım GÜLBAĞ çeşitli eksiklikleri nedeniyle örgütsel ilişkisi
kesilmişti. Ama o partisiz, yoldaşsız, mücadelesiz yaşayamazdı. Son görevini, kendisi belirledi ve bir feda eylemiyle
23 Nisan 2001’de ölümsüzleşti.
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AVRUPA’dakiBİZ
Camilere yönelik yazdığımız bir önceki yazımızda "Irkçılığa karşı mücadele sınıfsal temelde olmalıdır demiştik. Yine bu
yazımızda da bunu söylüyoruz. Bunun somut örneği Alevilerdir.
Türkiye'de yaşanan Alevi katliamlarının hepsi
devlet desteği ile yapılmıştır. Yani Katil, Devlettir. Sivas Katliamı bizzat devlet desteği ile olmuştur. Bizzat SHP’nin
koalisyon ortağı olduğu döneminde
yapılmıştır. Maraş Katliamı devlet
eliyle gerçekleşmiştir. Hiç bir faşist
saldırı devlet desteği olmaksızın
yapılmaz.
Peki bu kadar açık olmasına rağmen neden Alevi örgütleri katil devlettir, faşizmdir diyemez? Neden
bunu ağzına almaz? Sloganlarında hedefleri neden yobazlar, gericilerdir?
Çünkü devlettir dediğinde bedel
gerektirir. Çünkü o devletin kurumları içerisinde onun kurtaracak olan
"sosyal demokrat"lar olduğuna inandırmıştır kendisini ve halkı.
Her zaman Alevileri seçimlerde oy
deposu olarak gören CHP'ye bel bağlamıştır Alevi örgütleri. Onları umut
olarak göstermiştir. Onları laik, demokrat, Alevi halkının inançlarına sahip çıkacak parti olarak göstermiştir.
Maraş, Sivas, Gazi katliamlarından
iktidarda CHP vardı. Buna da bir cevapları vardır tabii. “CHP'nin gücü
yetmiyor, izin vermiyorlar onlara.”
derler. Devletin içindeki, "derin devlet" izin vermiyordur CHP’ye.
Bu kafa yapısı Alevi örgütlerinin
Avrupa’daki çalışma tarzına da yansımıştır. Avrupa’daki Alevi Örgütleri "Irkçılığın sorumlusu Alman devletidir" dahi diyemiyor. Bırakın Türkiye devletini, Alman devleti için
bile diyemiyorlar. Neden? Çünkü
demokrasi adına örnekleri hep Avrupa olmuştur. Halka umut olarak
gösterdikleri yer Avrupa’dır. Özgürlükler beşiğidir Avrupa(!).
Peki gerçekten öyle midir? Örneğin Alman basını özgür müdür? O
yüzden filmlerinde Alevi gelenekle-

Onlar Vatanın Bağımsızlığı, Halkımızın Kurtuluşu İçin Şehit Düştüler

ALEVİ ÖRGÜTLERİ
SAFLARINI BELİRLEMEK
ZORUNDADIR!
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BUGÜN KERBELA
KEUPSTRASSE'DİR!
rine küfür etme özgürlükleri vardır. O
yüzden vatandaşlık soruları Müslümanları aşağılamayla dolu.
Demokrasi var değil mi? O yüzden başka otopsi yapılmasın diye
karakolda öldürülen gencimizin beynine el koyuyorlar. Ve hiç kimse
ceza almıyor.
Demokrasi var, demokratik mücadelelerinden kaynaklı Anadolu Federasyonu çalışanları tutuklanıyor
ve yıllarca tecrit hücrelerinde tutuluyor, aileleriyle dahi görüştürülmüyor.
Demokrasi var, o yüzden Nazi’leri besliyor, büyütüyor ve halkın
üzerine salıyor.

Hangi Demokrasiden
Bahsediyorsunuz
Almanya'da? Kendinizi
Kandırmaktan Vazgeçin!
Çıkarlarınız İçin Alman
Emperyalizmini Karşınıza
Almak İstemiyorsunuz!
Evet açık söylüyoruz, hesap yapıyorsunuz ve bunu meşrulaştırmak
için ama "Şu konuda da Alevilere yardımcı oldular" gibi cevaplarla kendinizi ve halkı kandırıyorsunuz.
Türkiye’deki hangi faşist uygulamalar karşısında Avrupa şimdiye kadar Türkiye devletine baskı uyguladı? Hangi hakkı "Avrupa demokrasisi" sayesinde kazandınız?
Alevilik dersleri mi?
Belli okullarda verilmeye başlanan
bu derslerde Aleviliğin felsefesi yoktur, Aleviliğin mazlumun yanında
zalime karşı kılıç kuşandığı yoktur. Pir
Sultan, İmam Hüseyin yoktur.
Aleviler ülkemizde ve Avrupa'da

şu an rahatça Alevi olduklarını gururla söyleyebiliyorlarsa bunlar halkın ve
devrimcilerin ödediği bedellerle olmuştur. Faşizmi
teşhir ederek, asla inançlarından taviz vermeyerek,
mücadele ederek kazanılmıştır.

Bütün Faşist
Saldırılar Sınıfsaldır,
Bunun İçin Buna Karşı
Mücadele de Sınıfsal
Olmak Zorundadır!
Tarih boyunca Alevi halkın yaşadığı katliamların hiç birisinin temelindeki gerçek neden onların Alevi olmaları değildir. Selçuklular’dan, Osmanlı’ya ve Cumhuriyet tarihine kadar bakın: Tüm Alevi isyanlarının temelinde Alevi halkın açlığa, yoksulluğa, iktidarların zulmüne karşı isyanları vardır. Alevi halk, açlığa, yoksulluğa, zulme karşı mücadele ettikleri için katledilmiştir. Yani bu Alevilik değil başka inanca sahip olan
bir halk da olabilirdi. Ezen sınıfa karşı ezilen sınıftan kim daha çok sesini çıkarıyorsa onun sesinin kısılmasıdır yaşanan.
Avrupa’da da hedef yoksul yabancı emekçilerdir. Avrupa’da çalışan
emekçilerin büyük çoğunluğunu da Asya’dan, Ortadoğu’dan, Afrika’dan gelen müslümanlar oluşturmaktadır. Egemenlerin halkları birbirine düşürmek,
aralarında düşmanlık yaratmak için
kullandığı en önemli araçlardan birisi din diğeri milliyetçiliktir.
Avrupalı emperyalistler de din ve
milliyetçiliği-ırkçılığı kullanarak göçmen emekçi halklarla yerli halklar arasında ve göçmen halkları kendi aralarında birbirlerine düşmanlaştırmaktadır.
Avrupa devletlerindeki ırkçı politikaların, katliamların amacı göçmen
işçileri geri ülkelerine gönderek değil. Onların ucuz emek gücüne ihtiyacı var emekçilerin. Halkın emeğine, alınterine ihtiyaçları var.
O zaman bir gün "Emeğimizle
varız, hakkımızı istiyoruz" demesini

hedefi Aleviler olur, Almanya’da
Müslümanlar ve Türkiyeliler, İspanya’da Çingeneler olur. Fransa’da
Zenciler... Bu fark etmez, potansiyel
tehdit kim ise orada ırkçılığın ilk hedefi oduru.
Alevi örgüteleri nasıl ki Türkiye'de
"faşizm" yerine yobazlar, gericiler diyor ve katliamları basitleştiriyor. Burada da bu Alman devletinin ağzına
dahi almamaya dönüşüyor.
9 esnafın içinde Aleviler de vardı.
Alevi örgütleri ırkçı saldırılar karşısında neredeyse sessiz.
Türkiye’de Sivas Katliamı zaman aşımına uğrama aşamasında onbinlerle sokağa çıktınız. Alevi örgütleri aynı duyarlılığı ırkçılığa karşı da göstermelidir. Bunun için neyi
bekliyorsunuz? Daha fazla yakılmayı mı? Daha fazla çocuklarımızın
sokak ortasında katledilmesini mi?
Irkçı yasaların çok daha katılaşarak
çıkmasını mı? Daha fazla çocuğumuzun dili geç öğrendiği için zihinsel engelliler okuluna gitmesini mi?
Alevi örgütleri düşmanına "düşman" demek zorundadır. Düşmanına
yarı dost yarı düşman diyemez. Ortası yoktur. Irkçılığı bizzat destekleyen
Alman devletidir. Bu bizzat kendi kurumları ve basını tarafından teyit edilmiştir. Bir tane gizli servis üyesine dahi
ceza verilmiyor, NEDEN sizce?
Irkçılık Alevi, Sünni, Türk, Arap,
Kürt, Polonyalı diye ayırt etmiyor. Faşizm ilk önce önünde kendisine engel
olacak kim varsa onu seçiyor.
Alevi örgütleri Keupstrase’de yürüyüşe neden katılmadıklarını sorgulamalıdır! Alman faşistlerini sevindirmişlerdir. Alman basınını, polisini, devletini sevindirmişlerdir.
Çünkü böyle bir yürüyüşe binlerce
kişi bekliyorlardı. Ama Anadolu Federasyonu kendi kitlesi ile 170 kişi katıldı. Peki siz neredeydiniz?
Evet Nazileri sevindirdik! 100
bin Türkiyeli’nin yaşadığı bir şehirde binlerce bildiri dağıtılmasına rağmen 170 kişi katıldı. Halkımızın korkuları vardır bunu biliyoruz. Onların
bu korkuyu kıracaklarını da biliyoruz.
Bunun için devrimciler ev ev dola-

şarak, defalarca giderek, pes etmeyerek başaracak.
Ama Alevi örgütleri bunu kıracak
güce sahiptirler. Sorun ideolojiktir; isteyip istememek değil. İdeolojik olarak safınızı belirlemek zorundasınız!
Alevi Halkımız!
Alevi halkı her zaman mazlumun
yanında, zalimin karşısında el pençe
değil, kılıç kuşanan olmuştur.
Alevi halkı devrimcilerin yanında
saf tutmuştur, bu yüzden katledilmişlerdir.
Düşmanını iyi tanımanın gerekliliğini en iyi Aleviler bilir. Asla Muaviyelere güvenmeyeceksiniz! İmam
Hüseyin gibi ölümüne direnen, Pir
Sultan gibi "Dönen Dönsün Ben
Dönmezem Yolumdan" diyenlerin
köklerinden geliyorsanız, zalimin
karşısında olmalısınız.
Sivas’ta diri diri yaktılar ve dava
zaman aşımına uğradı. Ludwigshafen’de diri diri yaktılar, dosya kapandı. Sivas’ta da devlet desteği ile
yapıldı, Almaya'da da.
Yaşadığımız ülkelerde faşizmin
hedefi Müslümanlar, Türkiyeliler,
Araplar, Afrikalılar... O zaman bir araya gelip mücadele etmeliyiz. Irkçılar
evimizi yakarken Alevi misin, Sünni misin diye sormuyor? Onlar için şu
an en büyük engel Türkiyeliler ve onları seçiyorlar!
Bunun için camilere saldırıyorlar!
Alevi derneklerine saldırmayacaklarının garantisi yok. Bunlar da gelecek, peki bekleyecek miyiz? Sıranın bize gelmesini mi bekleyeceğiz?
Avrupa’nın demokrasi yalanlarına inanmayın! Unutmayın, onların
desteği olmaksızın Türkiye faşizmi
Alevilere bu kadar baskı yapamaz!
Çünkü hiçbir Avrupa ülkesi direnenleri, zalimin karşısında el pençe durmayanları sevmez!
Sivas’ın katillerini saklayan! Ve
bunun adına da demokrasi diyen Alman devletidir.
TÜRKİYELİLER OLARAK
BİRLİK OLUP IRKÇILARDAN
HESAP SORALIM!
BİZ SUSTUKÇA DAHA ÇOK
SALDIRACAKLAR!

Umudun Kuruluşunun 18. Yılını Kutluyor Şehitlerimizi Anıyoruz

engellemek için emekçi halkların sesini kısmak ve kesmek gerekir. Ama
emeklerine ihtiyacı var, o zaman korku vermek gerekir. İşte Almanya’nın
ve diğer Avrupa ülkelerinin yapmak
istediği budur. Daha fazla kazanması için modern köleler yaratmak.
Abartıyor muyuz diyorsunuz? İlk
gelen kuşağa bir bakın nasıl çalışmışlar? Hepsinin hastalıkları çalışma
şartlarından kaynaklıdır. Ruhr bölgesinde çalışan insanlarımızda kanser ve akciğer hastalıkları çok yaygındır örneğin. Temizlik işine giden
annelerimize bir sorun bin ah işitin.
Peki son kuşak?.. Tek işle geçinebiliyorlar mı? Hayır! Ama emek veriyorlar, çalışıyorlar, normalinde çok
rahat yaşayabilmeleri gerekir. Ama
emeklerinin yarı karşılığını dahi alamıyorlar. Bunun yanına, gittikleri
her yerde yabancı oldukları için
ikinci sınıf insan muamelesi görmeleri ekleniyor.
Irkçılığı her geçen gün daha fazla hisseder oldu insanlarımız; özellikle
devlet dairelerinde, okullarda, hastahanelerde. İşte bunlardan korkuyor
Alman devleti. Bunları yaptığı bir
halk örgütlenecek ve ona karşı mücadele edecektir. O zaman ilk önce
bunları asimile etmek zorundadır.
Kapitalizmin yoz kültürünü vermek
zorundadır. Diskosu ile, kitapları ile,
basını ile..
Evet gençlerimiz bu kültürün içine kısmen düşmüşlerdir. Ama yaşadıkları ırkçılık onları her zaman kendilerine getiren bir unsur olmuştur.
"Sen Almanya’da yaşıyorsun Almansın" diyorlar. Ama her yerde, sen bir
kara kafalısın bakışlarını görüyorlar.
Bencillik o kadar had safhada ki
emperyalist ülkelerde, kendimize getiriyor bunlar bizi. Bu kültür, insanları, yaşlandıklarında köpekleri ile yaşamaya mahkum ediyor. Çocukları,
torunları yanında olmuyor. Bunlar bizi
kendimize getiriyor. Ve asla asimile
edemiyorlar bizi ve edemeyecekler
de. Çünkü Anadolu halkının kültürleri çok köklüdür. Kapitalizmin çürütmesinin önünde engeldir.
Anlatmaya çalıştığımız şu ki, ırkçılık sınıfsaldır. Ülkemizde faşizmin
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AVRUPA’da
Hayatın Öğrettikleri
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"Bizim Gençlik" Gazetesi Dağıtımı

Belçika Anadolu Gençlik olarak ilk çıktığımız "Bizim
Gençlik" gazete tanıtımında ikişer kişilik ufak gruplar olarak çalışma yürüttük. Biraz gecikmeli başladığımız gazete satışında, başarılı olamamamızdaki büyük etken adaş
kuzenler ekibinin açık arayla önde olmalarının bizlerde
yarattığı acı duygu idi. İmajımız, adımız o kadar zarar
görmüştü ki, zoru başarmaya karar vererek Cheratte bölgesine gittik. Yolculuk sırasında aklımızda olan soru işaretlerinden arınmaya çalışıp birbirimize motivasyon verirken, ellerinde gazete çantaları ile adaş kuzenlerden birini gördük.
Daha önce bana verdiği gazeteyi de iade etmemi istemekten çekinmeyen kardeşim, yüzünde "Ne yaparsanız yapın, bizim kadar iyi olamazsınız." ifadesiyle 1-0 öne
çıkmayı kısmen başardı
Belirlediğimiz bölgeye vardığımızda kendimizden
emin, heyecanlı bir şekilde başladık dağıtımımıza. İlk gazetemizi verdiğimiz kişi bir dönerciydi ve tahmin ettiğimizin aksine çok içten karşılandık. Hatta bizlere eski
matbaası olduğunu söyleyerek zor durumda kaldığımızda
aklımızın bir köşesinde bulundurup, kendisine güvenebileceğimizi belirtti. O kadar kendimize güvenimiz yerine gelmişti ki, bakkalın dışında olan "Karadeniz" kelimesine güvenip, karşılaştığımız Pakistanlı’ya bile gazetemizi vermek için çaba sarf etmekten geri kalmadık.
Kullandığımız cümlelerin karşısında duyarsız kalınmadığını gördüğümüz için aynı tempo ile devam ettik ve hiçbir olumsuz tavırla karşılaşmadık. Sokakta karşılaştığımız Diyanetin gönderdiği misafirleri gezdiren cami hocası bizlere yardımcı olmak istediğini belirterek, camiye de birkaç tane gazete bırakabileceğini söyledi. Mahallede birbirinden çok farklı Türkiyeli ailelerle karşılaştık.
Hangi evlerde Türkiyelilerin olduğunu bilmek içinse ipucumuz tül perde detayı oldu. Çat kapının, benim adıma
en eğlenceli tarafı, insanların birkaç dakikalığına da olsa
hayatlarını, tepkilerini görmek oldu.
Hangi teşkilata ait olduğumuzu öğrenmek isteyenlerden, bir sonraki ay bizlere eleştirilerini yazılı olarak

teslim edeceğini söyleyenlere kadar çeşit çeşit tepkilerle karşılaştık. En ilginci ve bizleri güldüren ise, kapısını çaldığımız evdeki 15 yaşındaki Neslihan adındaki genç
kız oldu. Evde annesinin ve babasının olmadığını söyledikten sonra peki 1 euron var mı diye sormamızın üzerine, soru sormadan koşarak bize parasını getiren genç
kızın "Sonuna kadar arkanızdayım gençler, vallaha tebrik ediyorum, gerçekten çok müthiş birşey yapıyorsunuz."
demesinin üzerine çok gülerek ve heyecanlı bir şekilde
çalışmamıza devam ettik.
Kapısının iki genç kız tarafından çalınmasına çok sevindiğini belirten Karadenizli bir teyzeden, bizleri evlerinde türk kahvesi içip kız kıza oturmaya davet eden hanımlara kadar bizi çok sevindirdi.
İnşaat olduğu için kapılarını açamayıp, bağırarak bizi
pencerelerinin aralığından evlerine davet edenler de oldu,
kapısının üzerinde "Zile bastıktan sonra aceleyle arka
kapıda buluşalım" afişi ile telaşlandıklarımız oldu.
Dersimli bir adamın bize "Hanım izin vermedi gazete
almama, alamıyorum." diyerek acılı bir bakışıyla bizi
çok duygulandırdığı da oldu. O kadar alışmıştık ki Türkiyelilerle karşılaşmaya, başı örtülü genç kadına Türkçe aynı tanıtım cümlesini tekrarladıktan sonra, kendisinin Faslı olduğunu anlayınca da, neden daha önce söylemedi diye düşünsek de amacımızı anlattıktan sonra destek olarak para vermesi bizlere güç verdi.
Camiden halk eğitim merkezlerine, Alevi derneklerinden Türkiyeli esnaflara, her yere girmeye çalıştık ve
anladık ki her ortamda kendimizi ifade ettikten sonra çok
olumlu tepkilerle karşılaşmamız hiç de zor olmuyormuş.
Her milliyetten, her inançtan ve mezhepten ama Anadolulu olan bizleri nasıl ki öldürürken, diri diri yakarken
ayırdetmiyor ırkçılar; işte biz de bu saldırılara karşı mücadele ederken birbirimizden kopmamak zorundayız. Gazetemizin satışı bunun için öğretici oldu.
Ve tabii tüm gazetelerimizi bitirdikten sonra adaş kuzenlerle karşılaşmamız mükemmel oldu.
BELÇİKA ANADOLU GENÇLİK
Komite tarafından mahal-

Verilen Sözler Tutulsun
lede düzenlenen halk toplanmahallenin öncelikMahallemizde Cemevi İstiyoruz! litılarında,
sorunu olarak cemevi ihtiİzmir'de Alevilerin yoğun olarak yaşadığı
Gültepe Mahallesi'nde, Gültepe Halk Komitesi
tarafından cemevi kurmak için bir kampanya
başlatıldı.
Gültepe'de, İzmir Büyükşehir Belediyesi
tarafından yıllar önce verilen cemevi kurma sözününün yerine getirilmemesi sebebiyle, mahalle halkı cenazelerini başka bir ilçede bulunan cemevinden kaldırıyor.

yacı gösterildi. Bunun üzerine
“Verilen sözler tutulsun mahallemizde cemevi istiyoruz!” talebiyle
imza kampanyası başlatıldı. 5 Nisan
günü, kahvelerde imza toplayan komite üyeleri, düzen partilerinin halkın sorunlarını çözemeyeceğini anlattılar. 3 kişinin katıldığı çalışmada
toplamda 300 imza toplandı.

