
12 Yılda 628 Ton Biber Gazı 
AKP’nin Yönetememe Krizinin 

Sonucudur!

Halkın Her Türlü Talebini
Gaz Bombasına Boğan

AKP İktidarı Meşru Değildir!

BEYİNLERİMİZİ TESLİM ALAMADILAR!

Önderimiz, Öğretmenimiz, Komutanımız
Öğrettiklerinle Kavgayı Büyütüyoruz!

Kavgayı Senden Öğrendik
Senden Öğrendik Her Koşulda 

Sosyalizmi Savunmayı

Senden Öğrendik Tek Başımıza da 
Kalsak Dünyaya Meydan Okumayı

Senden Öğrendik, Israrı Kararlılığı
Senden Öğrendik 

İktidar Perspektifiyle Savaşmayı

Senden Öğrendik Sıra Neferi Olmayı

Sen Bize Halkın Adaletiyle Anılan Bir Parti Bıraktın
Senden Öğrendik Adaleti

Seninle, Senden Öğrendiklerimizle Devrime Yürüyoruz!
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ÖÖğretmenimizğretmenimiz

Gerisi hayat...Gerisi hayat...

Tecrit ile amaç;
ML’de ısrar edenlerin fiziki ideolojik ve 

örgütsel olarak yok edilmesiydi. 
Aslında hedef devrimin silahlı mücadele 

cephesinin geriletilmesiydi.
Çünkü diğer alanlardaki geçici başarılarını 

tersine çevirme dinamiğine sadece silahlı 
devrim cephesinin SAHİP olduğunu çok iyi 

biliyorlardı. 
Bu nedenle saldırının başarı ya da başarısızlığını

belirleyecek olan nokta burasıdır.
İşte saldırının nihai sonucunu belirleyecek

bu noktada 
HİÇBİR BAŞARIDAN SÖZ EDİLEMEZ.

Hasan Selim Gönen (Rıza)
Kavgamızda Yaşıyor, 
Hesabını Soracağız!
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Ülkemizde Gençlik

Direnen BEDAŞ İşçilerinin Sesine Kulak Verelim!
Direnenlere Sahip Çıkmak Onurlu Herkesin Görevidir!

Devrimci İşçi Hareketi

HALKIMIZ!
BEDAŞ İŞÇİLERİ DİRENİYOR!

Roseteks işçileri 8 Mart 2012 tarihinden itibaren
işsizler. Dünya emekçi kadınlar gününde çoğu kadın
olan işçiler hiçbir hakları verilmeden,  tazminatları

ödenmeden kapının önüne konuldular. 

Roseteks işçileri, ödenmeyen 2 aylık maaşları ile kıdem
ve ihbar tazminatı haklarını almak için direniyor. 

Tüm halkımızı Roseteks işçilerinin haklı ve meşru
mücadelesine destek vermeye çağırıyoruz.



Beyinlerimizi teslim alamadılar.
Hasan Selim Gönen bunun en so-

mut örneğidir. 46 yaşında silahı ku-
şanıp Halk Kurtuluş savaşımızda şe-
hit düşen Erdal Dalgıç bunun en so-
mut örneğidir. AKP’nin polisleri kar-
şısında tereddütsüz silahına davranan
savaşçılarımız bunun en somut ör-
nekleridir. 

Büyük direnişin dördüncü yılında
emperyalizmin tecrit saldırısını

değerlendirirken şöyle demiştik: “Em-
peryalizm, teslim almak istediği, po-
litikalarının önünde engel olmaktan çı-
karmak istediği güçleri önce tecrit et-
mekte, yalnızlaştırmakta, kuşatıp,
sonra “terörizm” demagojisini de
kullanarak imhaya yönelmektedir.
Gözden kaçırılmaması gereken nok-
ta, bu politikanın temelinde fiziki im-
hanın ötesinde beyinlerin imha edil-
mesi, teslim alınması ön plandadır.
Fiziki imha, buna hizmet eden bir
araçtır. Zira, direniş yolunu seçenler
yenilseler de, yok olmazlar ve yeniden
ayağa kalkarlar. Bu nedenle düşün-
celerin teslim alınması, yani düzen
içine çekilmesi, egemen sınıflar açı-
sından çok daha belirleyicidir.” (Dev-
rimci Sol Sayı 19, Temmuz 2004)

Yedi yıl boyunca Büyük Direni-
şimizle emperyalizmin bu sal-

dırısının karşısında dünya çapında
öneme sahip güçlü, yıkılmaz bari-
katlar ördük. Emperyalizmin da-
yattığı yaşam ve düşünce biçimi-
ni kabul etmeyeceğimizi gösterdik.
Halkların emperyalizme ve oli-
garşilere karşı her türlü araç ve yön-
temle direnebileceğini gösterdik.
İktidar perspektifini yitirmiş solda
savunulan AB’nin, ABD’nin de-
mokrasicilik oyununun maskelerini
düşürdük. Emperyalizmin on yıl-
lardır propagandasını yaptığı “sos-
yalizm öldü... hiçbir düşünce uğ-
runda ölümü göze almaya değ-

mez... yaşam kutsaldır” pespaye dü-
şüncelerini yerle bir ettik. Kapitaliz-
min yoz, bencil, asalak kültürüne ve
ahlaki çöküntüsüne karşı yeni bir
ahlakı, yeni bir insan tipini, sosyalist
insanın nasıl yaratılacağını gösterdik.
Emperyalizmin siyasi, ideolojik da-
yatmalarını reddettik, bedenlerimiz-
le tüm dünyaya alternatifin sosyalizm
olduğunu gösterdik. 

Önderimiz, Öğretmenimiz, Ko-
mutanımız, Dayı’mız... Gele-

ceği şekillendirecek olan Büyük Di-
reniş sürecinin mimarıdır Dayı. En-
ginler, Erdallar, Hasanlar Büyük Di-
renişimizin yarattığı sonuçlardır. 

Dayı’nın şehitliğinin üzerinden
dört yıl geçti. “Düşmanımızı se-

vindirmeyeceğiz, dostlarımızı üzme-
yeceğiz” demiştik. Geçen dört yıl için-
de düşmanımızı sevindirmedik. Düş-
manın her türlü saldırıları karşısında di-
renişimizle yine barikatlar kurduk. 

Büyük Direnişimizde 122 kez
ölmüştük. Burjuvaziden beslenen

küçük-burjuva aydınlar, reformist
sol, burjuvazinin sivil toplumcu insan
hakları savunucuları “sosyalizm
öldü... hiçbir düşünce uğrunda ölü-
mü göze almaya değmez... yaşam
kutsaldır” diyorlardı. Onların bu
pespaye düşüncesi karşısında her
ölen devrimci, halkımız için ölüyo-
ruz, sosyalizm için ölüyoruz, ör-

gütlülüğümüzü korumak için ölü-
yoruz diyorlardı. Ve tek kişilik hüc-
relerde, hastane hücrelerinde tek baş-
larına gün gün, hücre hücre halkı için,
vatanı için, yoldaşları için, örgütü için
şehit düştü insanlarımız. 

Birimiz hepimiz için, hepimiz bi-
rimiz için dedik. AKP iktidarı

hasta tutsakların tedavilerini yapma-
yarak hastalıklarımızı tutsakları tes-
lim almanın aracı olarak kullanmak is-
tiyordu. Kanser hastası Güler Ze-
re’nin özgürlüğü için hepimiz birimiz
için dedik. Güler Zere’yi aylarca sü-
ren bir kampanya sonucunda faşizmin
hücrelerinden aldık. 

Düşmanın beyinleri teslim alma-
ya yönelik saldırıları hiç dur-

madı. Neredeyse hareketimize yöne-
lik operasyonların, gözaltıların, tu-
tuklamaların olmadığı ay olmadı.
Sürekli bir kuşatma altında olduk. Ör-
gütlü olduğumuz mahalleleri sabaha
karşı yüzlerce, binlerce polis kuşatma
altına alıp helikopterler eşliğinde
bastı. Dergi bürolarımızı, dernekle-
rimizi, kültür merkezlerimizi bastılar.
Her baskında onlarca insanımızı göz-
altına alıp tutukladılar. Ama saldırı-
lar karşısında geri adım atmadık,
teslim olmadık. Önderimizin, öğret-
menimizin, komutanımızın öğrettik-
leriyle direndik. 

“Sensiz ama seninle olacağız”
demiştik. Dayı hep yanı başı-

mızda oldu.  Hücrelerde, işkence-
hanelerde, kuşatmalarda Dayı hep
bizimle oldu. 

12 Eylül cuntasının devrimcileri
teslim alma saldırılarına karşı

Metris’te Dayılar direniş destanı
yazmışlardı. 25 yıl sonra Engin Çe-
ber Metris’te destana yeni sayfalar
ekledi. Burjuvazinin “hiçbir dü-
şünce uğrunda ölümü göze alma-
ya değmez” diyen pespaye anlayı-
şına teslim olunsaydı Engin Çeber

BEYİNLERİMİZİ TESLİM ALAMADILAR! 

Öğrettiklerinle
Kavgayı Büyütüyoruz!

Dayı’nın şehitliğinin
üzerinden dört yıl

geçti. “Düşmanımızı
sevindirmeyeceğiz, dostlarımızı
üzmeyeceğiz” demiştik. Geçen
dört yıl içinde düşmanımızı

sevindirmedik. Düşmanın her
türlü saldırıları karşısında

direnişimizle yine barikatlar
kurduk. 
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işkencecilere direnebilir miydi? Met-
ris’in hücrelerinde 25 yıl sonra Engin
Çeberler’le direniyor Dayı. 

12 Eylül cuntasına karşı direneme-
yen başta DY olmak üzere birçok

örgüt 12 Eylül sonrasında ideolojik ve
fiziki olarak tasfiye oldular. Soldaki
ikinci büyük tasfiye oligarşinin F
Tipi tecrit saldırısı karşısında oldu. Sü-
recin başında tüm sol F Tipi tecrit sal-
dırısının devrimcileri tasfiye amacıyla
yapıldığını söylüyordu. Fakat bu bo-
yuttaki bir saldırı karşısında gereği-
nin yapılması konusunda tüm sol
aynı tavrı göstermedi.  Direnmeyen
çürür demiştik.  Bu çürüme Büyük
Direniş sonrasında bugün kendini
çok daha açık hissettirmektedir. F Tip-
lerinin açılışına kadar şu ya da bu şe-
kilde ideolojik, fiziki örgütsel varlı-
ğını koruyan bir çok devrimci-sos-
yalist hareket, F Tiplerinden sonra var-
lığı-yokluğu tartışılır hale geldi. Bu-
gün fiziki olarak varlığını sürdüren ör-
gütler ise ideolojik olarak hala Mark-
sizmi-Leninizmi savunduklarını iddia
etseler de, pratikte ya reformizmin
kulvarında hızla ilerlemekte ya da ya-
sal partilerini kurup düzen içine yer-
leşmeye çalışmaktadır. 

Bütün bu süreçler boyunca biz dev-
rim iddiamızı en üst seviyede tut-

tuk. Devrim iddiamızdan, sosyalizm-
den vazgeçmeyeceğimizi 122 şehidi-
mizle gösterdik. Dayı’nın şehitliğinden
sonra da düşmanın her türlü saldırıla-
rına karşı bu iddiamıza sahip çıktık. 

Bizi “yola” getiremediler. Devrim
iddiamızdan, Marksist-Leninist

devrim anlayışımızdan vazgeçire-
mediler. Onun için “bir siz değiş-
mediniz” diyor Amerikan uşakları.

Değişmedik çünkü; beyinlerimizi
emperyalizme teslim etmedik.

Beyinlerimizi teslim alamadılar. Be-
yinlerimiz emperyalizmin her türlü
saldırısına kapalıdır. Beyinlerimiz
gıdasını emperyalizmin pespaye ideo-
lojilerinden değil, Marksizm-Leni-
nizm’in bilimselliğinden alıyor. Em-
peryalizmin ve oligarşinin her türlü
saldırısının karşısında direniyoruz. 

Solda emperyalizm gerçeği, em-
peryalizmle halklar arasındaki

uzlaşmaz çelişki adeta yok oldu. Tu-

nus’tan Mısır’a, Libya’dan Suriye’ye
emperyalizmin Ortadoğu’yu yeni-
den şekillendirmek için açıkça kul-
landığı halkların diktatörlüklere kar-
şı olan memnuniyetsizlikleri reformist
ve oportünist sol tarafından da “dev-
rim” olarak değerlendirildi ve des-
teklendi. ÖDP, EMEP gibi reformist
partiler emperyalistlerin “Arap Ba-
harı” adını koyduğu bu gelişmelerle
adeta devrimi yeniden keşfettiler.
Oysa Marksist-Leninistlerin devrim
anlayışı açıktır. Emperyalizmin des-
teğini alan hiçbir hareket halklar için
devrim olmaz. 

Reformist ve oportünist sol, ‘90’la-
rın başında emperyalizmin biz-

zat yönlendirdiği karşı-devrimleri
halk hareketi diye desteklediği gibi,
emperyalizmin “Arap baharı”nı da
“devrim” diye destekledi. 

Biz yine tek başımıza kaldık. Ama
emperyalizme karşı tavır al-

makta asla tereddüt etmedik. Çünkü,
Önderimiz, Öğretmenimiz, Komuta-
nımız, hep yanımızdaydı. 

Dayı bize yolumuzu şaşırmama-
mız için “yüzünüzü ustalara

çevrin, ustalara bakın” demiştir.
“Her sorunun doğru cevabını us-
talardan bulursunuz” demiştir. Yü-
zümüzü emperyalizme değil hep us-
talarımıza döndük. Baş çelişki em-
peryalizm ile ezilen dünya halkları
arasındaki çelişkidir. Emperyalizmle
halklar arası çatışmada tereddütsüz
saflarımız emperyalizme karşı dire-
nenlerin savaşanların yanıdır. Em-
peryalistler ve işbirlikçileri Libya’dan
sonra Suriye’yi de yıkıp, parçalayıp
dize getirmek istiyor. Tüm emperya-
listler ve işbirlikçiler Suriye halkının
karşısında birlikteler. Biz, direnen
Suriye’nin yanındayız. 

Emperyalizme karşı olan tüm anti-
emperyalist güçleri emperyaliz-

me karşı birleştirme iddiasını taşıyo-
ruz. Ülkemizde de emperyalizme
karşı mücadeleyi mücadelemizin hep
başına koyduk. Sol’un emperyalizmi
ağzına almadığı şu günlerde biz
“Kahrolsun Emperyalizm Yaşasın
Bağımsız Türkiye” diye anti-emper-
yalizmin bayraktarlığını yapıyoruz.

Biz değişmedik! Onun için Em-
peryalizmin hedefindeki “en teh-

likeli” yok edilmesi gereken örgüt-
lerden birisi hala biziz. Ve değişme-
yeceğiz. Bunun için ne F Tipi tecrit
hücreleri, ne işkencehaneleri, ne de
katliamları bizi yolumuzdan çevire-
meyecek. Erdal Dalgıçlar’ımız, Ha-
san Selim Gönenler’imiz bunun en so-
mut göstergesidir. Oligarşinin örgü-
tümüzü bitirmek, bizi teslim almak
için yaptırdığı F Tipi hücrelerden çı-
kan Hasan Selim Gönen adımını dı-
şarı atar atmaz “Tekrar dışarıda mü-
cadelenin, savaşın bir parçası olacak
olmanın heyecanını yaşıyorum” di-
yor. Çıkıyor dışarıya; “İnsanlarımız
aç, yoksul, evsiz, adaletsiz bırakılmış,
vatanımızın her karış toprağı em-
peryalizmin işgali altında. Parti-
Cephemiz bu tabloyu değiştirebilecek
tek güç, açların, yoksulların kurtu-
luş umududur. Tepeden tırnağa
adaletsiz bir düzende adaletin tem-
silcisidir. Bu nedenle hareketimize
kopmayacak biçimde bağladım ka-
derimi. Çünkü bu tabloya gözümü
kapatarak yaşayamam ben. Parti-
Cephemiz bana bu tabloyu değiştir-
mek için doğru yolu gösteren kıla-
vuzumdur” diyor ve halkı için, vatanı
için savaşa koşuyor.

Bırakın düşmanın beyinlerimizi
teslim almasını, beyinlerimiz

teslim alınamaz bir bilinçle, zafere
olan inançla donanıyor. Yine Ha-
san’ın anlatımından aktaralım bu
inancı: “F Tipi tecrit politikasını
kesin olarak yendiğimizi de net bir
şekilde gördüm. Düşmanın yaratmak
istediği psikolojinin tam tersi bir
etkiyi yaratmayı başarıyoruz... Özet-
le güçlenerek çıktım diyorum. Ka-
famda mücadeleye dair en küçük bir
soru işareti yok.”

Daha da güçleneceğiz. Devrim
iddiamız daha da büyüyor. Bey-

nimiz emperyalizmin pespaye dü-
şünceleriyle değil, devrim iddiasıyla
dolu. Komutanımız hep yanımızda
olacak. Oligarşiye daha güçlü darbe-
ler vuracağız. Önderimizden öğren-
diklerimizle milyonları örgütleyecek
kavgayı büyüteceğiz. Halkımıza, şe-
hitlerimize, zaferi armağan edeceğiz...
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Kavgayı 
Senden Öğrendik

 Senden Öğrendik
Her Koşulda
Sosyalizmi
Savunmayı

 Senden
Öğrendik Tek

Başına da Kalsak,
Dünyaya Meydan

Okumayı

 Senden
Öğrendik, Israrı

Kararlılığı, Cüreti,
Cesareti

 Senden Öğrendik
İktidar

Perspektifiyle
Savaşmayı

 Senden Öğrendik
Sıra Neferi Olmayı

 Sen Bize Halkın
Adaletiyle Anılan Bir
Parti Bıraktın, Senden

Öğrendik Adaleti

Dört yıldır aramızdaki yok-
luğun sadece fizikidir. Biz, öğ-
rettiklerinle, kavgamızın her
anında seni soluduk. Senin bil-
geliğin, senin kılavuzluğunda
attık bütün adımlarımızı. Bili-

yoruz, yapılacak çok işimiz var daha, ama
yaptığımız büyük küçük her şeyde sen var-

dın. Sana layık olmaya çalıştık. Karşılaş-
tığımız her zorlukta, her engelde sen ya-
nıbaşımızdaydın. Gözün hep üzerimiz-
deydi. Zafere kadar da bu hep böyle olacak.
Bu uzun savaşta, sen bizim pusulamız ola-
caksın. Önderimiz, komutanımız olmaya
devam edeceksin. Öğrettiklerinle bizi sı-
navlardan geçirmeye, yol göstermeye devam
edeceksin. 

Gönlün rahat olsun Dayı; emanetin sağlam
ellerde. Emperyalizm ve faşizm karşısında eği-
lip bükülmemeyi, oportünizmle ve refor-
mizmle aramıza kalın bir duvar çekmeyi, zor-
luklar karşısında yılmamayı, umutsuzluğa
kapılmamayı sen öğrettin bize. Bu nedenle
dimdik ayaktayız. Şehit düştüğünde, dost
da, düşman da “bölüneceğimizi”, “değişe-
ceğimizi” bekledi. Yanıldıklarını anlamak için
çok zaman geçmedi. Değişmedik ve değiş-
meyeceğiz. Bu beklentinin sahipleri, bu ör-
gütün harcının görünenin de ötesinde sağ-
lamlığa sahip olduğunu anlamak zorunda
kaldılar. Boşuna beklediler bölünmemizi. 

Biz senin yokluğunda her zamankinden
daha çok birbirimize sarıldık ve sarılaca-
ğız. İçin rahat olsun Dayı; “Hepimiz bi-
rimiz, birimiz hepimiz” olacağız. Sos-
yalizmi savunmaktan asla vazgeç-
meyeceğiz. Düşmanımızla uzlaşma-
yacak, barışmayacağız. Affetmeye-
ceğiz. İdeolojik-örgütsel bağımsızlı-
ğımızı koruyacağız. Kitleleri ör-

gütleyecek, silahlı mücadeleyi bü-

yüteceğiz. En yoksulları örgütleyerek devri-
me yürüyeceğiz. Biz senden bunları öğrendik.
Öğrettiklerini uygulamak boynumuzun bor-
cudur. Şehitlerimize ve halkımıza sözümüz-
dür. 

Kavgayı Senden Öğrendik 
Biz senin komutanlığın altında çok zafer-

ler gördük. Yapılmaz denileni yaptık, aşılmaz
denileni aştık. Türkiye Devrim tarihinin ilk-
lerini yarattık. And olsun ki yaratmaya devam
edeceğiz. Yine senden öğrendiğimiz gibi
yaptığımız hiçbir şeyi yeterli görmeyeceğiz,
her zaman daha iyisini, daha fazlasını yapmaya
çalışacağız. Her koşulda emperyalizme kar-
şı olmayı, sosyalizmi savunmayı sen öğrettin
bize. Tek başımıza kalsak da dünyaya meydan
okumayı sen öğrettin. Devrim yolu zorluklarla
doludur. Biz de yolumuzun engelsiz olacağı-
nı hiçbir zaman düşünmedik. Kolay olama-
yacak biliyoruz. Sen bizimle olacaksın. Bize
zorlukları aşacak ısrarı ve kararlılığı öğret-
tin. Senden öğrendiklerimizle aşacağız zor-
lukları. Cüretle, cesaretle, inanç ve karar-
lılıkla zorlukları aşmayı senden öğrendik. Zen-
gin ders ve deneylerle dolu bir tarih var ar-
kamızda.   

Senden Öğrendik 
Sıra Neferi Olmayı 

Önderimiz, öğretmenimiz, komutanımız-
sın. Hareketimizi yaratansın. Bizi en zorlu dö-
nemeçlerden yolumuzu şaşırtmadan geçirdin.
Hareketimizin her şeyinde senin izin var.
Kahramanlığı senden öğrendik. Sen kahra-
manlığı kitleselleştirdin. Herkesin inançları
için, devrim için büyük bedeller ödeyebile-
ceğini gösterdin. Sen bize en büyük kahra-
manlıkların önce sıra neferi olmaktan geçti-
ğini öğrettin. Hepimiz birer sıra neferiyiz.

DAYI BİZE, ADI HALKIN ADALETİYLE
ANILAN BİR PARTİ BIRAKTI 

Sensiz Ama Seninleyiz
Öğrettiklerinle 

Devrime Yürüyoruz! 
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Hala düşmanın korkulu
rüyasıyız. “Bir tek sizi hiza-
ya getiremedik” dediği nok-
tadayız. Sesimiz bizim iste-
diğimiz kadar güçlü ve yük-
sek çıkmıyor ama başka ses
de yok. Adımız bile yetiyor
düşmanın saldırmasına. De-
mek ki doğru yoldayız.

Edirne’den, Kars’a tüm
Anadolu’da, linç saldırıları-
na uğramamız boşuna de-
ğil. “Parasız Eğitim İstiyo-
ruz” dediği için, “Yozlaşmaya ve
Çürümeye Hayır” dediği için, “NA-
TO’nun Askeri, Halkların Katili
Olmayacağız” dediği için insanları-
mızın gözaltına alınıp tutuklanması
boşuna değil!  AKP Faşizmi bizi
susturmak, bizi yıldırmak, bizi de “hi-
zaya getirmek” için pervasızca sal-
dırıyor. Gece yarısı, panzerlerle, ak-
replerle, helikopterlerle, gaz bomba-
larıyla mahallelerimizi, dernekleri-
mizi, dergimizi savaşa gider gibi
basması boşuna değil. Grup Yorum bi-
letini satanlara, Kızıldere’ye yürü-
yenlere dava açmaları boşuna değil.
Değil, çünkü korkuyorlar… Bir ge-
cede tüm Anadolu çapında operas-
yonlarla yüzü aşkın yoldaşımızı göz-
altına alıyorlar. Dergilerimizde ki-
taplarımıza, bilgisayarlarımıza el ko-
yuyorlar. Dergi çalışanlarımız işken-
celerle gözaltına alınıp tutuklanıyor.
Kapatma cezaları, milyonlarca lira
para cezaları ile dergimiz susturulmak
isteniyor.  

17 yaşında Ferhat’ımızı Yürüyüş
sattığı için polis kurşunuyla felç etti-
ler. Engin’imizi işkencede katlettiler.
46 yaşında delikanlı savaşçımız Erdal
Dalgıç’ı ve Hasan Selim Gönen’i
yaralı yakaladılar katlettiler. Düşma-
nın tüm bu saldırılarına rağmen em-
peryalizme ve oligarşiye karşı senin
öğrettiklerinle savaşıyoruz. Seni se-
vindireceğini bildiğimiz, kısa birkaç
örnek anlatmak isteriz sana…

“Şehitlerimizi anmak, mücadeleyi
yükseltmektir. Şehitlerimizi anmak
onları adaletsiz bırakmamaktır.” di-
yen sesin kulaklarımızda. 

Bu senin bize vasiyetindir, bir ta-
limattır bizim için. Gönlün rahat ol-

sun Dayı, ölülerimizin mezarları ol-
sun diye ölümü göze aldık biz. Top-
lu mezarları açmak için bedenimizi
açlığa yatırarak direndik ve kazandık!
Ölüm orucu direnişimizin 64. Gü-
nünde toplu mezarları açtırdık. Der-
sim Gerillamız Ali Yıldız’ı gele-
neklerimize uygun gömdük.

Hepimiz birimiz için direndik ve
Güler Zere’yi zulmün elinden aldık.

“Sonuç almayı hedeflemeyen hiç-
bir mücadele kazanamaz” diye öğ-
rettin bize. Hasta tutsak Güler Zere’ye
özgürlük kampanyamız hayattaki
karşılığı oldu öğrettiklerinin. Israrla,
kararlılıkla aylarca süren bir kam-
panya yürüttük. Güler Zere’nin sesi-
ni duymayan kalmayacak dedik. Ana-
dolu’nun dört bir yanında Zere için
özgürlük istedik. Sesimiz ülke sınır-
larını aştı. Zulmün, hasta tutsaklar
üzerinde sürdürdüğü “sessiz imha”
planlarını bozduk. 

1 Mayıs Alanı Taksim’i direnerek
kazandık. On binlerce kızıl bayrakla
donattık Taksim’i. 1 Mayıs şehidimiz
Mehmet Akif Dalcı’nın karşısında ba-
şımız daha dik şimdi. 

38 yıl sonra, ilk kez, Mahir Çayan
ve yoldaşlarının manevi huzuruna
kızıl bayraklarımızla çıkarak senin dü-
şünü de gerçekleştirdik.  Bütün şe-
hitlerimiz huzurunda bir kez daha
“Kızıldere Zaferin Yoludur” diye
haykırdık, bir kez daha. 

Önce 55 bin olduk, sonra 150 bin
olduk, bir yıl sonra 350 bin olduk
Grup Yorum’un Bağımsız Türkiye
Konserlerinde. 350 bin kişi örgütlü-
lüğün gücüdür. 350 bin oligarşinin
tüm sansür ve engellemelerine rağ-
men, oportünizmin, reformizmin,
Kürt milliyetçilerinin tahammülsüz-

lüklerine rağmen Anadolu’nun dört
bir yanında yürüttüğümüz çalışmanın
ürünüdür. Sen bizimleydin devrimin
türküleri söylenirken. Ve işaret par-
mağın bize daha fazlasının olabi-
leceğini, bunu başarabileceğimizi
gösteriyordu. Bunun için kendimize
güvenmemizi söylüyordun. 350 bini
örgütlü güce dönüştürmemiz gerek-
tiğini söylüyordun. Büyük düşünecek
olmaz denilen, yapılamaz denilenle-
ri aşamaya devam edeceğiz. 

Halk Komitelerimizle milyonları
örgütleyeceğiz. Halkımız AKP’nin
zulmü altında. AKP yoksul halkın ev-
lerini başına yıkmanın hazırlıklarını
yapıyor. Kanımız pahasına kurdu-
ğumuz mahallelerden halkımız, dev-
rimcileri sürüp, mahallerimizi em-
peryalist ve işbirlikçi tekellere yağ-
malatmak istiyor. Buna izin verme-
yeceğiz. Mahallerimizi kurmak için
nasıl mafyayla, polisle, zabıtayla ça-
tıştıysak yine çatışacağız. Halk ko-
mitelerimizle milyonları AKP zul-
münün karşısına dikeceğiz. Halkı-
mıza, mahallerimize, tarihimize sahip
çıkacağız.

Trakya Halk Komitesi Uzunköp-
rü’den Ankara’ya 40 Köy, 900 Kilo-
metre Adım Adım Yürüdü! “Ergene
Trakya’dır! Emperyalizmin Çöplüğü
Olmayacak!” sloganı ile. 

Başta da dediğimiz gibi, gözün
üzerimizde biliyoruz. Daha fazlasını,
daha iyisini yapabilirsiniz diyorsun.
Çünkü sen bizi tanıyor, bize inanıyor
ve güveniyorsun biliyoruz. 

Senden Öğrendik 
Her Koşulda 
Sosyalizmi Savunmayı

Bugün dünyada emperyalizme
karşı sosyalizm için savaşan örgüt sa-
yılıdır. Savaştığını söyleyen örgütler
esasında düzenle uzlaşmak için, ma-
saya oturmak için, kendini düzene ka-
bul ettirmek için savaşıyorlar. Sos-
yalizm iddiasıyla savaşan örgüt olma
onurumuzla başımız dik, gururlu-
yuz.

Bugün sosyalizm adına savunulan
düşünceler alabildiğine şekilsizdir.
Sosyalizm ile hiçbir ilgisi yoktur.
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Dünya halklarının
yaşadığı zulüm, sö-
mürü, işgaller, em-
peryalist saldırgan-
lıklar gündemden çı-
karılıyor. Marksist-
Leninist olduğunu
söyleyen örgütler fe-
minizmi savunuyor,
faşizme karşı dire-
nişi, bedeller öde-
yerek mücadele et-
meyi, söke söke al-
mayı değil, sivil top-
lumcu bir mantıkla iktidar perspek-
tifinden uzak, protestoyu aşmayan bir
mücadeleyi savunuyor. 

Sen bize Marksizmin-Leninizmin
bilimsel doğrularını öğrettin: Ve de-
din ki; “Bugün; devrimcilerin ve hal-
kın gündemi “barış” ağırlıklı, uzlaş-
mayı içeren bir bloklaşmayı değil, ik-
tidar mücadelesini esas alan, devrimci
bir cephenin oluşturulması olmalıdır.
Faşizmi yıkacak, halkları kurtuluşa
götürecek bu Devrimci Cephe ola-
caktır. Faşizmi yıkmayı hedefleme-
yen, her türlü blok-cephe yok olmaya
veya işlevsiz kalmaya mahkumdur.
Ne burjuva faşist partiler, Ne “barış”
partileri, Emperyalizme Karşı Ba-
ğımsızlık, Faşizme Karşı Demokrasi
Kapitalizme Karşı Sosyalizm İçin
TEK YOL DEVRİM!”

Senden Halkın Şaşmaz 
Adaletini Öğrendik

Sen bize halkın adaletiyle anılan
bir parti bıraktın. Bugün halkın en bü-
yük özlemi adalettir. Halkımızın ada-
let özlemine tam olarak karşılık ve-
remedik ama senden öğrendikleri-
mizle işkencecilerden, katliamcılar-
dan hesap sorduk. Kimse Hikmet
Sami Türk’ü cezalandırma eylemimizi
sorgulamadı. Herkesin aklına gelen ilk
şey 19 Aralık katliamının hesabının
sorulması oldu. Kimse Sarıyer polis
karakoluna yaptığımız eylemi sor-
gulamadı, halkımızın aklına gelen
tek şey işkencecilerden işkencelerin
hesabının sorulması oldu. Halkımıza
çektirilen zulmün hesabının soruldu-
ğu oldu. Senden öğrendiklerimizle
adalete susayan halkımızın adalet

özlemine cevap vereceğiz... “Silah-
lı savaşı geliştirmeyen, halkı örgüt-
lemeyen ve silahlandırmayan hiçbir
hareketin gelişme şansı yoktur. Yüz
binlere, milyonlara varan halk po-
tansiyelinin varlığı bir gerçek oldu-
ğu kadar bunların örgütsüzlük ger-
çeğini de kabul edip buna göre
adımlar atmak zorundayız” talima-
tını yerine getireceğiz.

Bütün savaşçı ve taraftarlarımız-
la, bütün gücümüzle gelişmeye, daha
büyük bir savaş ortaya çıkarmaya ça-
lışacağız. Bizim devrim iddiamız,
kararlılığımız, disiplinimiz, adaletimiz
defalarca sınavdan geçmiş ve Türki-
ye devrimci hareketinde gelişmenin,
devrimin yolunu açmıştır. Bütün kad-
ro, yönetici, savaşçı ve taraftarları-
mızla, halkımızla hiçbir olanaksızlı-
ğı kabul etmeden, engellere, yoklara
teslim olmadan, örgütlenmelerimizi
büyüteceğiz, faşizmi sarsmaya devam
edeceğiz. Bir halk hareketi olduğumuz
gerçeğini bir an bile unutmadan, hal-
kın öğretmeni ve öğrencisi olacağız.
Senden öğrendik; halkımıza güven-
meyi, halkımıza güveniyoruz, halkı-
mızı örgütleyeceğiz.

Tek Başına da Kalsak 
Dünyaya Meydan 
Okumayı Senden 
Öğrendik! Senden 
Öğrendik İktidar 
Perspektifiyle Savaşmayı

Solda emperyalizm gerçeği adeta
yok olmuştur. Demokrasi emperya-
lizmden beklenmektedir. Emperya-
lizme karşı bağımsızlık diyen bir biz
varız.

Genel olarak sol,
iktidar alternatifi bir
mücadele yerine, oli-
garşinin çizdiği sınır-
lar içerisinde “demok
ratik muhalefet” ol-
mayı seçmiştir. Biz
senin öğrettiklerinle
“ E m p e r y a l i z m e ,
halkların sorunları-
nı çözecek misyonlar
yüklemek, emperya-
lizm ve işbirlikçi ege-
men güçler ilişkisini

anlamamak bir yana, emperyalizme
manevra alanları sağlayarak, halklar
üzerinde yeni oyunlar oynamasına ve
daha çok terör uygulamasına yol
açmak demek” olduğunu biliyoruz.
Emperyalizmle ve işbirlikçileriyle
mücadelenin tek yolunun silahlı mü-
cadele olduğunu sen öğrettin bize.
Tek başımıza da kalsak doğrularımız
için mücadele etmekten vazgeçme-
meyi sen öğrettin. Yine tek başımı-
zayız.

Sol, Kürt milliyetçilerinin yede-
ğine düşmüş kendi politik çizgisi
adeta yok olmuş durumda. Kendi
adına yürüttüğü bir politikası yok. 

‘90’lı yıllarda Sovyetlerde, Doğu
Avrupa’da karşı-devrimler yaşanırken
emperyalizmin ideolojik etkisi altın-
da kalan reformist-oportünist sol,
karşı devrimleri “halk ayaklanma-
sı” diye sahiplenmişti. Şimdi de em-
peryalizmin “Arap Baharı” diye Or-
tadoğu’yu yeniden şekillendirme sal-
dırısına “devrim” diye sahip çıktılar.
Bugün “Arap baharı” denen saldırı-
nın ne olduğu daha açıktır. Biz ya-
nılmadık. Aynı ’90’larda olduğu gibi
tek başımızaydık. Ama doğrularımı-
zı savunmakta bir an bile tereddüt et-
medik. Sen bize bir hareketi destek-
lerken yada karşısında olurken em-
peryalizme karşı olup olmadığına,
hangi sınıfın yararına olduğuna bak-
mayı öğrettin. Bir devrimin nasıl
gerçekleşeceğini sen öğrettin... Sen-
siz ama seninle süren mücadelemiz-
de bütün öğrettiklerin bizim pusula-
mız olacak. Sen bizsin, biz de sen ola-
cağız. Sana söz veriyoruz ki umutla-
rını, özlemlerini senin önderliğinde
devrime taşıyacağız. 



Eline aldığın her işte mütevazilik,
sadelik var. Yıllar sonra yine ara-
mızdaydın, gençliğin içindeydin. Bir
süre alışman zor oldu sese gürültüye
ama bir Dev-Genç’li için zor nedir
ki. Yaşına, deneyimlerine karşın kim-
senin inisiyatifini kırmaz ne iş verilirse
titizlikle onu yapardın. 

Yine mütevazi yine sıra neferiydin. 

Coşkun, kararlılığınla Dev-
Genç’lisin. Her an herkese sakince
bir şeyler anlatırdın. Kaybedecek
vakit yok. Düşmandan katliamların-
dan bahsederken kalmazdı sakinliğin,
gözlerinde öfke okunurdu. Meşhurdur
Yıldız’da çatışmaların. 

Her zaman cüretli, her zaman sa-
hiplenen, şehitlerine en iyisini vermek
isteyen Hasan abimiz. Sorulacak he-
saplarımıza seni de ekledik. Hesabını
soracağız. 

***

Hasan’ın Yerini 
Doldurmak
İstiyorum

Hasan benim için çok
özel ve değerli bir insandı.
Neden değerliydi örgütlü-
lüğü onunla tanıdım. Ko-
caeli’ne geldiğimde darma
duman bir şehir vardı
karşımda ve ben de hiç-
bir şey bilmiyordum.
İstanbul’dan birkaç so-
rumlu geldi gitti ama
sorunları çözemedi.
Hasan, Kocaeli’yi
kendine getirdi. 

Sakindi ama bil-
meyene, öğrenmek
isteyene karşı uka-
lalara, ahlaksızla-
ra karşı, sakin de-
ğildi. Benimle
de çok uğraştı.
Her zaman her-
kese de anlat

m ı -

şımdır.
U z u n

süre çalış-
madık ama

o t u r m a y ı
kalkmayı yol-

daşlık ilişkilerini alt
üst ilişkilerini de-
mokratikte de sa-
vaşçı olunması ge-
rektiğini bana o öğ-
retti.

Saçma sapan so-
rular sorduğum olu-
yordu Hasan’a. Bu
da nerden çıktı, nasıl
böyle düşünebiliyor-
sun demedi hiçbir za-
man, en ince ayrıntı-
sına kadar en başın-

dan anlattı. Hasan bana çok şey öğ-
retti. Hapishanede de yazışıyorduk.
Geçmişte yaşadığımız birçok şeye
özellikle de benim  hallerime güler
olmuştuk. Bana soruyordu, "iç ses-
lerini" dinliyor musun hala diye. O
hallerin eskide kaldığını ona anlatmak
bana gurur veriyordu. Geliştiğimi
göstermek istiyordum. Bu onunda
gurur duyacağı bir şeydi.  Çünkü
bunda onun da emeği vardı.

Dün gençlikten arkadaşlarla Ha-
san’ı konuştuk. Hepsine Hasan’ı an-
layana kadar anlatmak istedim. Önce
çok zorlandım anlatmak istediklerimi
anlatamıyormuşum gibi geldi. Eksik
geldi hep. Onun; emekçiliğini, sabrını,
büyük iş küçük iş demeden her şeyi
yaptığını, bir insanda ne kadar ısrarcı
olduğunu anlatmaya çalıştım. Ama
onun bana birçok şeyi anlattığı yerde
benim bilmeyenlere onu anlatmam
bana çok farklı şeyler hissettirdi.
Daha fazla anlatmalıyım dedim. Bur-
daki herkes onu daha iyi tanımalı,
savaşçılarımızı komutanlarımızı daha
iyi tanımalı ve yarın hepsi onun he-
sabını soracak savaşçılar komutanlar
olabilmeli... 

***

Çıktığımda onu görmeyi çok is-
tiyordum. Çıkar çıkmaz sordum zaten,
ama yoktu. Göremesemde böyle ol-
masına sevindim nasıl olsa bir yer-
lerde görürüm, karşılaşırız diyordum.
Keşke görebilseydim. Görmesek de
beraberiz... Gören arkadaşlara soru-
yordum, nasıldı, ne yapıyordu diye
İnsanlar üzerinde çok büyük bir etki
bırakmıştı Gençlikte kısa bir süre
kalmış ama herkesi çok etkilemiş,
herkeste bir iz bırakmış. İtiraf edeyim,
onun gibi olmaya çalışıyordum. Onun
insanlarla nasıl sohbet ettiğini ilgi-
lendiğini emek harcadığını hayal
edebiliyorum.

Hasan bana gene öğretti. Haya-
tıyla, şehit düşme biçimiyle bıraktığı

Şimdi Senin Umudunu,
Özlemini, Kinini Biz Kuşandık!

Yoldaşları Hasan’ı Anlatıyor:

99

5 Ağustos
2012

Yürüyüş

Sayı: 324

ÖĞRETTİKLERİNLE KAVGAYI BÜYÜTÜYORUZ!

Delikanlım...
iyi bak yıldızlara 

onları belki bir daha 

göremezsin

yıldızların ışığında

kollarını ufuklar gibi açıp 

geremezsin

Delikanlım...

senin kafanın içi 

yıldızlı karanlıklar gibi

güzel korkunç kudretli ve iyidir

yıldızlar ve senin kafan

kainatın en güzel şeyidir

Delikanlım... 

sen ki ya bir köşebaşında 

kan sızarak kaşından öleceksin

ya da bir dar ağacında can 

vereceksin

iyi bak yıldızlara

onları göremezsin belki bir 

daha.....

Nazım Hikmet



izlerle... Hasan elinde silahıyla hayal
ettiği gibi şehit düştü. Bugün bende
elimde silahımla onun hesabını so-
rabilmeliydim. İki gündür aklımdan
hep bu geçti. Burada da hesap sorulur
yaptığımız her şeyle onun hesabını
sorarız, ama onun gibi olmalıydım.
Onun ve tüm şehitlerimizin hesabını
sormalıydım, sormalıyım...

***

Hasan benim, bizim sorulacak
hesabımızdır. Hiçbir güç Hasanı ve
katillerini aklımdan çıkaramaz. Hiç-
birini affetmeyeceğim! Hasan’ın he-
sabı  benim namus borcumdur. Dev-
rimciliğime, savaşçılığıma eklediğim
bir neden dahadır. Hasan’ın hesabını
sormadan ölmeyeceğim.

***

Senin Umudunu, 
Özlemini, Kinini 
Biz Kuşandık Şimdi!

Hasan abi ile tahliye olduktan
sonra tanıştık.  Hasan abiyi daha
önce onunla aynı dönem Dev-Genç
içinde çalışma yürüten arkadaşların
anlatımlarından tanıyordum. İllegal-
deyken yakalandığını duymuştum.
Hasan abiyi tanımaya başladıkça il-
legaldeki mücadelesine kaldığı yerden
devam etmek istediğini her hareke-

tinden ve davranışlarından anlıyor-
dum. Eksik-yarım bıraktığı, tamam-
lamak istediği şeyler olduğunu anlı-
yordum ve de şehitliği ve direnişiyle
de tamamladı yarım bıraktığı işini.
Tutsakken annesine “merak etme
anne bir daha tutsak düşmeyece-
ğim” demiş ve bunu söylerkenki dü-
şüncelerini şimdi daha iyi anlıyorum. 

Hasan abiyi ilk tanıyanlar da onun
mütevazi yanını hemen görürler. Ha-
san abi tahliye olduktan sonra bir
ara onunla eğitim çalışmaları aldık,
ancak bu eğitim sürecinde aramızda
7 yaş olmasına ve benden daha uzun
yıllar örgütlü yaşamda olmasına rağ-
men üstenci bir tavır takınmadı ve
asla böyle bir imada bulunmadı. 

Abi çok emekçi bir insandı, Genç-
likte kaldığı dönem ufak, büyük
hiçbir işi ayırt etmeden yaptı ve
hiçbir gün üf püf demeden sabırla
yaptı. 

İnsanlarımızın hepsiyle çok çabuk
bağ kurdu ve konuştuğu kişilerin
Hasan abisi olması için 5 dakika ye-
terliydi. Çocuklarını derneğimizden
uzak tutmaya çalışan sinirli aileleri
bile yatıştırıp öyle gönderirdi.

2012 1 Mayıs teknik hazırlıkla-
rında emeği büyüktür. Kortejlerimizde
bu sene daha fazla pankart olmasına

karar vermiştik ve bu nedenle 14
pankart yapacaktık. Bu görevi de
Gençlik olarak biz almıştık. Hasan
abi diğer arkadaşların 1 Mayıs duyuru
çalışmalarını yapmaları için Sultan
ile beraber 14 pankartı da bitirdi. 4
gün boyunca günlük 3 saati geçme-
yecek şekilde çalışıp pankartları bi-
tirdiler ve hep biz yaptık, kimse yar-
dım etmedi diye mızmızlanmadı ve
en yeni insan bile Hasan abinin bu
özelliğine çok saygı duyardı.

Hasan abi için söyleyeceklerim
bunlarla sınırlı değil tabii ki, keşke
Hasan abiyi daha uzun tanıma fırsatı
bulsaydım ama tanıştığımız kısa süre
içerisinde çok şey öğrendim ondan.
Hasan abimizin şehitliği bana yarım
kalan işimizi hatırlattı. Hep deriz ya
şehitlerimiz yarım kalan işlerimizi
temsil eder. İşte bu söz Hasan abi de
somutlanıyor. Onun için tek damla
gözyaşı akıtmamaya söz verdim ken-
dime ve akıtmayacağım da. Yarım
kalan işimizi omuzlamaktan, öfkemizi
büyütmekten başka yolumuz olma-
dığını o öğretti bana. 

Sen benim yarım kalan işimsin
Hasan abi ve umutların, özlemlerin,
kinin bende şimdi. Senin umudunu,
özlemini, kinini biz kuşandık şimdi.
Hesabın yarıda kalmayacak. Hesabını
soracağız, hesabını soracağım...

Merhaba

07.01.2012 tarihinde Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Ha-
pishanesi’nden tahliye oldum. Tekrar dışarıda müca-
delenin, savaşın bir parçası olacak olmanın heyecanını
yaşıyorum. Bu kadar çabuk tahliye olmamı ikinci bir
şans olarak görüyor ve bundan önce yaşadığım başarı-
sızlığın özeleştirisi olarak kullanmak istiyorum. Aldığım
eğitimi, tüm yeteneklerimi savaşımızın ihtiyaçlarına
sunacağım ve başarılı olacağım. Omuzumda çok
büyük bir sorumluluk hissediyorum. Sadece şehit-
lerimizin hesabının yakıcılığını değil, yıllarını,
ömrünü cezaevinde geçirecek olan tutsaklarımızın

adalet özlemlerini de içimde taşıyarak geldim dışarı.
Onlara layık olmak, onların özlemlerini yerine getirmek,
düşmanlarımızdan hesap sormak en büyük hedefim.
Ben Parti Cephe’nin bir savaşçısı olarak tutuklandım
bundan sonra da bir savaşçı gibi yaşayacak, mücade-
lemize hizmet edecek ve öleceğim. Bana verilecek her
göreve hazırım. Silahlı birliklerimizde görevlendirilmeyi
çok istiyorum. Ne kendimi ne halkımı ne de Partimi
utandırmayacağım. 

Hasan Selim Gönen

08.01.2012
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Halkın adalet savaşçısı olan Hasan
Selim Gönen’in şehitliği Halk Cep-
heliler tarafından düzenlenen eylem-
lerle anıldı. Hasan Selim’in hesabının
sorulacağının belirtildiği anmalar,
devrim için vatan toprağına düşen
devrimcilerin ölümsüzlüğünü de bir
kez daha gösterdi… Her şehit toprakta
filiz, yüreklerde öfke, inançta kuvvet
olmaya devam edecek…

İstanbul-İkitelli
27 Temmuz Cuma günü İkitelli

Özgürlükler Derneği’nde halk kur-
tuluş şehidi Hasan Selim Gönen için
anma düzenlendi. Saygı duruşuyla
başlayan anma Hasan Selim Gönen
ile ilgili yapılan Cephe açıklamasının
okunmasıyla devam etti. Ardından
Sinan Kukul’un "Kadife Tenli Za-
manlara" şiiri okundu. Hasan Selim
Gönen ile ilgili hazırlanan sinevizyon
izlendi. Hasan Selim’i tanıyanlar onu
anlattılar. Tanıyanlar, Hasan Selim’in
mütevazılığı, emekçiliği, bağlılığı ve
örgütleyiciliğine vurgu yaptı. 1,5 saat
süren anmaya 23 kişi katıldı.

İstanbul-Bahçelievler
26 Temmuz Perşembe günü Bah-

çelievler Özgürlükler Derneği’nde
Hasan Selim Gönen için anma prog-
ramı düzenlendi. Saygı duruşunun

ardından “Şimdi Umudun Öfkenin
Direncin Sevmenin Sınırı Rıza Ol-
maktır”  başlıklı Cephe açıklaması
okundu. Anma, Hasan Selim Gönen’i
tanıyanların onu anlatması ile sürdü.
Türküler ve marşlarla sona eren an-
maya 15 kişi katıldı.

İstanbul-1 Mayıs 
Mahallesi

25 Temmuz akşamı 1 Mayıs Ma-
hallesi’nde halk kurtuluş savaşçısı
Hasan Selim Gönen selamlandı. Ma-
hallenin birçok yerine, “Komutan
Hasan Selim Gönen Ölümsüzdür”,
“İşkencecilerden Hesap Sorduk So-
racağız–Cephe ” yazılamaları yapıl-
dı.

İstanbul-Alibeyköy
Komutan Rıza Alibeyköy Saya

Yokuşu’nda Cepheliler tarafından
yapılan eylemle anıldı. 24 Temmuz
Salı günü akşam saat 20.00’de Gülpa
Market önünde bir araya gelen Cep-
heliler, yola barikat kurarak molo-
toflarla da yolu kesti. “Hasan Selim
Gönen Ölümsüzdür”, “Yaşasın Halkın
Adaleti-Cephe” yazılı iki pankart
asıldı. Pankartların asılmasıyla birlikte
ses bombaları birbiri ardına patlatıldı.
“Hasan Selim Gönen Ölümsüzdür”,
“Umudun Adı DHKP-C”, “Öndere

Selam Savaşa Devam” sloganları
atıldıktan sonra eylem bitirildi. Ayrıca
23 Temmuz akşamı Cengiz Topel
Caddesi’nde birçok yere “Hasan Se-
lim Gönen Ölümsüzdür-Cephe” ya-
zılamaları yapıldı.

İstanbul-Gazi Mahallesi
23 Temmuz günü Gazi Özgür-

lükler Derneği’nde anma düzenlendi.
Saygı duruşu ile başlayan anmada
Çağdaş Hukukçular Derneği’nin yap-
tığı açıklama okundu. Polisin Hasan
ve Sultan’ın bindiği taksiyi arkadan
tarayarak onları infaz etmek istedik-
leri, devletin eli kanlı katilleri polis-
lerinin bu şekilde kalleşçe saldırılarla
halkın savaşçılarını bitiremeyeceği
anlatıldı. 

Anmaya, Hasan Selim Gönen’i
tanıyanların anlatımlarıyla devam
edildi. Hasan’ın ve Sultan’ın savaş
çağrısı olduğu ve geride kalan herkese
bu savaşı büyütmek için görev bı-
raktıkları üzerine sohbetler edildi.
74 kişinin katıldığı anma hep birlikte
söylenen marşlarla son buldu. 

28 Temmuz günü de Gazi Ma-
hallesi girişine ve çeşitli bölgelerine
yazılama yapan Cepheliler, Hasan
Selim Gönen’in ölümsüz olduğunu,
savaşın devam edeceğini vurguladı-
lar.

Yoldaşları Rıza’nın Hesabını Eylemlerle Soruyor!

HER ŞEHİT TOPRAKTA FİLİZ,
YÜREKLERDE ÖFKE, İNANÇTA 

KUVVET OLMAYA DEVAM EDECEK!
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TAYAD’lı Aileler
TAYAD’lı Aileler, 28 Temmuz’da

Hasan Selim Gönen için anma dü-
zenlediler. Saygı duruşuyla başlayan
anma Cephe açıklamasının okunma-
sıyla devam etti. Açıklamanın ardından
bir yoldaşının Hasan Selim’le ilgili
yazdığı bir yazı okundu. Daha sonra
Hasan Selim Gönen’in en sevdiği şi-
irlerden olan Sinan Kukul’un yazdığı
“Kadife Tenli Zamanlara” ve Ümit
İlter’in “Dinle” şiiri okundu.

Şiirlerin okunmasından sonra TA-
YAD’lılar, Hasan Selim Gönen hak-
kında birkaç cümlelik konuşmalar
yaptılar. Tanıyanlar onunla ilgili anı-
larını paylaşarak, anısını yaşattılar.
Yapılan sohbetin ardından marşlar
söylenerek anma bitirildi. “Bize Ölüm
Yok” ve “Dev-Genç” marşları söy-
lendi. Hasan Selim Gönen’in örnek
davranışlarına vurgu yapılarak, örnek
alınması gerektiği mesajı verildi. An-
maya 18 kişi katıldı.

İstanbul-Okmeydanı
27 Temmuz günü Okmeydanı

Haklar ve Özgürlükler Derneği’nde,
Hasan Selim Gönen için bir anma
gerçekleştirildi.

Anma töreni saygı duruşuyla baş-
larken, Ümit İlter’in “Yoldaş” adlı
şiiri ile ardından Hasan Selim Gönen
için yapılan Cephe açıklaması okun-
du. Açıklamadan sonra Sinan Ku-
kul’un “Kadife Tenli Zamanlara”
şiiri okundu. Şiirlerin ardından hep
birlikte Dev-Genç ve Bize Ölüm Yok
marşları söylendi. Komutan Rıza’nın
bir sıra neferi gibi yaşadığı, emek
vermenin ustası olduğu onu tanıyanlar
tarafından anlatıldı. 22 kişinin katıl-
dığı anmanın bitiminde her şehidi-
mizin mücadele bayrağını bir adım
daha yukarı taşıdığı belirtildi.

Mersin
Halkın adaletinden korkan

AKP’nin katil polisleriyle girdiği ça-
tışmadan sonra şehit düşen Silahlı
Propaganda Birlikleri komutanı Hasan
Selim Gönen (Rıza), 29 Temmuz
günü Cepheliler tarafından Mersin’in

Demirtaş Mahallesi’nde selamlandı.
“Hasan Selim Gönen Ölümsüzdür”,
“Rıza’ları Bitiremeyeceksiniz”,
“DHKC-SPB Katillerin Peşinde”,
“Sultan Işıklı Onurumuzdur”, “CEP-
HE”, “DHKP-C” yazılamalarıyla
Rıza Komutan’ın ölümsüzlüğü Mer-
sin duvarlarına nakış nakış işlendi.

30 Temmuz akşamı da Mersin
Haklar Derneği’nde Engin’in hesa-
bını soran Erdal Dalgıç ve Silahlı
Propaganda Birlikleri Komutanı Rıza
için anma programı düzenlendi. 

Ülkemiz ve tüm dünya devrim
şehitleri adına saygı duruşuyla baş-
layan tören, Erdal ve Hasan Selim’in
özgeçmişlerinin anlatılmasıyla de-
vam etti. Daha sonra Erdal Dalgıç
için yazılan “Kırk Altısında Bir De-
likanlı” şiiri ve Rıza Komutan’ın
sevdiği Sinan Kukul’un “Kadife
Tenli Zamanlara” şiiri okunarak,
anma bitirildi.

30 Temmuz’u 31 Temmuz’a bağ-
layan gece saat 03.00 sıralarında
Mersin Kazanlı’da Cepheliler, pan-
kartlı eylem yaptı. “Hasan Selim
Gönen Ölümsüzdür! / Cephe” yazılı
pankart, Kazanlı meydanındaki par-
kın girişine asıldı. Saat 03.00’de
asılan pankart sabah 07.30’a kadar
asılı kaldı. Rıza Komutan’ın hesa-
bının sorulacağını bilen AKP’nin
işkenceci, katil polisi korkusundan
uzunca bir süre pankarta yanaşamadı.
Sabah 07.30 sularında halkın yoğun
ilgisinden kaynaklı pankarta yanaş-
mak zorunda kalan polis 07.30’da
pankartı indirdi.

Hatay
Hasan Selim Gönen, 24 Temmuz

günü Hatay-Samandağ’da anıldı.
Anma öncesinde hazırlıklar yapılarak
Erdal’ın ve Hasan Selim’in fotoğ-
rafları birleştirildi; karanfillerle süs-
lenen masada bulunan mumlar ya-
kıldı.

Anma, iki savaşçı nezdinde tüm
devrim şehitleri için yapılan bir da-
kikalık saygı duruşu ile başladı.
Erdal Dalgıç’ı anlatan bir yazı oku-
narak, katillerden hesap sorma, ada-
leti halkın kendisinin sağlaması ko-
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nuşuldu.

Hasan Selim Gönen bir Dev-
Genç’liydi. Onu tanıyanlar onu an-
latarak nasıl mütevazı ve nasıl emekçi
olduğunu anlattılar. "Kırk Altısında
Bir Delikanlı” ve “Kadife Tenli Za-
manlara” adlı iki şiir okundu. Okunan
şiirlerin ardından Dev-Genç, Haklıyız
Kazanacağız ve Bize Ölüm Yok marş-
ları okunarak anma sona erdi.

* * *

Antalya
Cepheliler, 31 Temmuz Salı günü,

gün doğarken, Eski Otogar alanı ola-
rak bilinen ve alanda yapımı devam
eden Antalya Büyükşehir Belediyesi
İş ve Alışveriş Merkezi'nde sabah
05.00’de “Komutanımız Hasan Selim
Gönen Ölümsüzdür! / Cephe” yazılı
pankartı astılar. Pankart 2 saati aşkın
süre asılı kaldı.

İzmir
Hasan Selim Gönen, 30 Temmuz

günü İzmir de düzenlenen bir prog-
ramla anıldı.

Yapılan bir dakikalık saygı duru-
şunun ardından Cephe açıklaması
okundu. Onu tanıyanlar Hasan'ı an-
latarak nasıl mütevazı ve nasıl emekçi
olduğunu anlattılar. "Bize Ölüm Yok
ve Kadife Tenli Zamanlara” adlı iki
şiir okundu. Anma programı söylenen
Ege türküleriyle ve marşlarla devam
etti. 

Son olarak helva dağıtılmasıyla
anma programı sona erdi.

Erzincan
Erzincan’da 31 Temmuz günü

merkez Arslanlı ve Kazım Karabekir
mahallelerinde “Hasan Selim Gönen,
Sultan Işıklı Onurumuzdur” ve "Cep-
he" yazılamaları yapıldı.

Bursa
Erdal Dalgıç ve Hasan Selim Gö-

nen Bursa’da yapılan yazılamalar ve

anma ile selamlandı. 

26 Temmuz günü Teleferik ve
Akçağlayan mahallelerinde duvarlara,
“Hasan Selim Gönen Ölümsüzdür",
"Erdal Dalgıç Ölümsüzdür",
"DHKC-SPB Katillerin Peşinde",
"Umudun Adı DHKP-C", "CEPHE",
"DHKC” yazılamaları yapıldı; Parti
ve Cephe bayrakları çizilerek şehit
düşen savaşçılar selamlandı. 

Faşist Bursa polisi yazılamaları
sabah saatlerinde karalamaya çalış-
tı.

Bursa'da 29 Temmuz günü de
anma programı düzenlenerek, mü-
cadelenin şehitler verilerek, yeni sü-
recin komutanlarını yaratarak geli-
şeceği açıklandı. Cephe açıklamala-
rının okunduğu anma programında
sinevizyon izletilirken, şiirler de
okundu. 

22 kişinin katıldığı anma sonunda
helva dağıtılarak şehitlerimizi an-
manın ve sahiplenmenin vurgusu ya-
pıldı.

Tecrite Karşı Mücadele Platformu
(TKMP), F Tipi hapishanelerde Tem-
muz ayında gerçekleşen hak ihlal-
lerini, her ay olduğu gibi yine bir
rapor halinde basına açıkladı. 28
Temmuz günü, Galatasaray Lisesi
önünde bir araya gelen Platform
üyeleri, “Tecrite Son!”, “Devrimci
Tutsaklar Yalnız Değildir!”, “Tecrite
Karşı Omuz Omuza!”, “Devrimci
Tutsaklar Onurumuzdur!”, “İçeride
Dışarıda Hücreleri Parçala!” slogan-
larını attılar.

TKMP adına hazırlanan basın
açıklamasına şu sözlerle başlandı:
“Tecrit insanlık suçudur. İnsanın in-
sana yaptığı en büyük işkencedir.
Bugüne kadar F Tipi hapishanelerde
yaşanan ve tecrit-tretman politika-
larıyla sürdürülen işkence sebebiyle
yüzlerce tutsak yaşamını yitirmiş,
yüzlercesi sakat kalmıştır. Ölümler
hala devam ediyor. En son 11 Tem-

muz 2012 tarihinde Kürkçüler F
Tipi Hapishanesi'nde tutuklu bulunan
BDP Adana eski İl Yöneticisi Haki
Kuru, geçirdiği kalp krizi sonucu
yaşamını yitirdi. Haki Kuru 15 gün
önce revire çıkmıştı ve hastaneye
sevk istemişti ancak hastaneye gön-
derilmemişti.” 

Açıklamada, hapishanelerde ya-
şanan hak ihlalleri hakkında da şu
bilgiler verildi: “Doktorlar tecrit iş-
kencesinin sadece bir ayağıdır. Tecrit
işkencesi çok boyutlu olarak devam
etmektedir. Hak gaspları uç noktalara
varmış, iletişim yasakları, görüş ya-
sakları, infaz erteleme vb. cezalarla
tecrit giderek boyutlanmakta ve iş-
kencenin dozu her geçen gün art-
maktadır. Yeşil kartının iptal edil-
mesini protesto eden ve bu nedenle
yaptığı eylemden dolayı 17 yıl ceza
alan Muhlis Barut, yakalandığı ka-
raciğer kanseri nedeniyle bugün ölü-

münü bekliyor. Ömrünün son gün-
lerini ailesi ile geçirmek isteyen Ba-
rut’un bu isteği yerine getirilmiyor.
En son; Tekirdağ 2 No’lu F Tipi
Hapishanesi’nde hak gasplarını ve
insanlık dışı uygulamaları protesto
eden görme engelli Gülnaz Akkurt,
Adem Kurt, Müslüm Polat ve Zeki
Yıldırım, çıkarılan yangın bahane
edilerek, hapishane müdürlerinin ne-
zaretinde gardiyanlarca feci şekilde
işkenceye maruz kalmışlardır.” 

60 kişinin katıldığı eylem, “Bu
işkenceye dur demek elimizde. Dev-
rimci tutsakların yalnız olmadığını
biz Tecrite Karşı Mücadele Platformu
olarak kurulduğumuz günden beri
haykırıyor, onlarla birlikte tecrite karşı
mücadele etmekten onur duyuyoruz.
Bu onurlu kavgaya başta aydınlarımızı
ve tüm halkımızı çağırıyoruz. Gelin
gücümüzü birleştirelim ve tecrite dur
diyelim!” çağrısıyla bitirildi.

İçeride-Dışarıda Tecrit Tüm Halkımıza Dayatılıyor
Tecrite Karşı Mücadeleyi Büyütelim!
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Neredeyse bütün dünya bir olmuş,
17 milyon nüfuslu Suriye halkını
teslim almaya çalışıyorlar. Suriye’de
emperyalist komplo işlemeye devam
ediyor. Irak’ta olduğu gibi doğrudan
kendisi müdahale etmeyen emper-
yalistler bu işi uşaklarına, her türlü
ahlaksızlığı ve vahşeti sergileyecek
paralı askerlere yaptırıyor. 

Suriye halkını katlediyor. Halkları
birbirine düşürüyor. Medyayı da kul-
lanarak beslemelerinin katliamlarını
“Esad’ın vahşeti” diye duyurarak
dünya halklarının desteğini arkasına
alarak olası bir emperyalist müda-
halenin zeminini yaratmaya çalı-
şıyor. 

Ancak tüm dezavantajlarına karşı
Suriye halkı ve Esad iktidarı direniyor.
Tam da bu zeminde emperyalistler
ve işbirlikçilerinin beslemelerinin
katliamları da gizlenemez hale geliyor. 

“Almanya parlamentosunda ve-
rilen bir soru önergesi nedeniyle hü-
kümet, istihbarat örgütlerinin Suriye
raporlarını açıkladı. Raporda El Kai-
de'nin Suriye'nin her yerinde faaliyet
gösterdiği belirtildi. Raporlarda, geç-
tiğimiz Aralık ayından bu yana Su-
riye'de meydana gelen 90 saldırının
El Kaide bağlantılı aşırı İslamcı
grupların işi olduğuna yer veriliyor.
Alman hükümeti ise Suriye Devlet
Başkanı Beşar Esad'ı sivil protesto
gösterilerine saldırmak ve halkını
katletmekle suçluyor. Ancak hükümet,
bu saldırıların hangileri olduğunu
‘ulusal çıkarlar’ gerekçesiyle açık-
lanmadı.” (24 Temmuz 2012, Hür-
riyet) 

2012 yılı Mayıs ayı sonunda Hu-
mus kentine bağlı Hula Kasabası’nda
49'u çocuk, 34'ü kadın toplam 108
kişinin yaşamını yitirdiği bir katliam
meydana gelmişti. Bu katliamı Esad
yönetimine mal eden Alman hükü-
meti, Esad'a iktidarı bırakma çağrısı
yapan diğer ülkeler gibi, Suriyeli
diplomatları ülkeden kovmuştu. 

“Alman basınının saygın gazetesi

Frankfurter Allegmeine Zei-
tung, söz konusu katliamla
ilgili silahlı muhalifleri suç-
lamıştı. Bild gazetesinin de-
neyimli savaş muhabiri Jur-
gen Todenhofer de muhalif-
lerin ‘katliam pazarlama
stratejisi’ kapsamında, ‘si-
villeri katledip hükümetin
kurbanları gibi sunduğunu’
iddia etmişti. Katliamın ya-
şandığı Taldo köyüne giden
Die Welt gazetesinden Alfred
Hackensberger de bölgedeki insan-
ların isyana destek vermedikleri için
muhalifler tarafından cezalandırıl-
dıklarını anlattığını aktarmıştı.”
(agg) 

Suriye’ye yönelik emperyalist
komplo ve saldırganlığın başından
beri halka yönelik katliamları kim-
lerin yaptığı ya da katilam denilen
pek çok görüntü ve haberin düzmece
olduğuna ilişkin pek çok haber çıktı. 

Hatırlanır, sürecin başında Arap
Birliği Suriye’ye gözlemci gönder-
meyi talep etmiş, Esad yönetimi de
gözlemcileri kabul etmiş,  Arap Bir-
liği’nin gözlemcileri “muhalif”, iş-
birlikçi silahlı grupların saldırı, yıkım
ve terörünü görüp rapor etmişlerdi.
Bu gerçeğin görülmesinden rahatsız
olan Arap Birliği hemen gözlemcileri
geri çağırarak görevlerini iptal etmişti.
Dünya o zaman gördü ki, Esad ikti-
darına atfedilen halka yönelik katliam,
saldırı ve terörü işbirlikçi muhalif
denen gruplar yapmaktadır. 

Nitekim süreç içinde bu durum
başka örneklerle de kanıtlanmaya
devam etti. 

“Suriye'de Hula katliamının yanı
sıra başka bazı olayların failleri de
tartışma yaratmıştı. 29 Mayıs'ta Deyr
Ez Zor'da 13 işçinin otobüsten indi-
rilerek infaz edilmesinin ardından
muhalifler Şam yönetimini suçlamıştı.
Ancak bu olayı kısa bir süre sonra
El Kaide'nin Irak ve Suriye kolu olan
El Nusra Cephesi üstlenmişti. 

Yine Mayıs ayı başında 55 kişinin
öldüğü Şam'daki bombalı saldırıyla
ilgili önce rejim suçlanmış ardından
bu katliamı aynı örgüt üstlenmişti.”
(agg) 

Emperyalistler ve işbirlikçilerinin
ahlakı yoktur. Onlar başından beri
olan biten herşeyi çok iyi bilmekte-
dirler. “Gelişmeler kontrolümüz al-
tında” derlerken besledikleri katillerin
neler yaptığını çok iyi bilmektedirler. 

İşte Alman emperyalizminin is-
tihbarat raporlarının itiraf ettiği ger-
çekler. Ancak kendi raporlarında Su-
riye’deki katliamlar Esad’in işi değil
diyen Almanya hükümeti, resmi söy-
lemlerinde ise Esad’ı diktatörlükle,
katliamlar yapmakla suçlamaya de-
vam ediyor. Dahası işbirlikçilerin ve
radikal islamcıların işi dedikleri kat-
liamları deşifre etmek istemiyor. Ne-
den? “Ulusal çıkarları tehlikeye so-
kar” diyor. Halkların yaşadıkları acı-
lar, katliamlar umurlarında değildir.
Onlar için önemli olan emperyalist
tekellerin geleceği, karlarını büyüt-
mesi, karlarına kar katmaktır. Halk-
ların ölümleri, acıları, yoksullukları
pahasına... 

Suriye gerçeği görmek isteyenler

Suriye’de Akan Her Damla Kandan, Halkların
Çektiği Acılardan Emperyalist Haydutlar ve

AKP Gibi İşbirlikçileri Sorumludur!
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açısından bir kez daha gösteriyor ki
Ortadoğu’da, dünyanın her köşesinde
akan her damla kandan emperyalistler
ve onlara uşaklık yapanlar sorumlu-
dur. 

Ortadoğu Halkları ve 
Halkımız Ülkemizi 
Emperyalizmin ve 
Katillerin Üssü Haline 
Getiren İşbirlikçi 
AKP’yi Affetmeyecek! 

Ortadoğu’da-Suriye’de akan her
damla kandan emperyalistler kadar
işbirlikçi AKP iktidarı da sorumludur. 

Başbakan Erdoğan’dan, Dışişleri
Bakanı Davutoğlu’na, Cumhurbaş-
kanı Gül’e, Amerikan uşağı AKP ik-
tidarı Esad yönetimini diktatörlükle,
kendi halkını katletmekle ve zulmet-
mekle suçladılar. 

Yaptıkları herşeyi Suriye halkı
için yaptıklarını söylüyorlar. AKP,
böylelikle hem Amerikan uşaklığını
gizlemeye çalışıyor, hem de Suriye’de
akan kandaki sorumluluğunun üzerine
örtmeye çalışıyor. Hal böyleyken
ağızlarına “Suriye halkı” adını al-
maları alçakça bir demagojiden öte
bir şey değildir. 

Ancak gizlenemez gerçekler her-
kesin gözleri önündedir. Ülkemizi
emperyalizmin füze üssü yapan, em-
peryalizmin çiftliği haline getiren
AKP iktidarı, uşaklığa doymuyor.
Esad iktidarına karşı savaşan işbirlikçi
Suriye’lilere de kucak açtı. Ülkemizi
işbirlikçilerin siyasal üssü haline ge-

tirdi. Ülkemiz, Suriye halkına yö-
nelik emperyalist komplo toplan-
tılarına ev sahipliği yaptı. Yapı-
lanlar bunlarla da sınırlı değildi. 

“Yurt Gazetesi’nin ele geçirdiği
videoda Suriye’nin Şabanlı Kö-
yü’ndeki karakolda 8 askeri vah-
şice katledenler görüntülendi.
Türkçe konuşan ve üzerinde
Türkçe “Allah Korusun” yazan
kamyonetle geldiği anlaşılan sal-
dırganlar hakkında bölgedeki kay-
nakların iddiaları ise tüyler ür-
pertici: ‘Onlar Türk istihbara-
tından!’ 

Türkiye sınırının hemen dibindeki
Şabanlı Köyü karakoluna yapılan
bu saldırı öncesi, eylemcilerin Yay-
ladağı’nın Kızılçat Köyü’ne araçlarla
geldikleri ve ardından sınırı geçerek
bu korkunç saldırıyı gerçekleştirdik-
leri ifade ediliyor.” (30 Temmuz
2012, Yurt Gazetesi) 

Amerikan işbirlikçisi, AKP bes-
lemesi katiller, katliamlarını gizle-
miyorlar bile. Aksine halkta korku
yaratmak amaçlı katliamlarını ser-
giliyorlar. İşbiklikçi AKP bu katli-
amların suç ortağıdır. 

“Söz konusu saldırıyı gerçekleş-
tirenlerin Türkiye’de ve Yayladağı
ile Karbeyaz kamplarında olduklarını
söyleyen yerel kaynaklar, bu katillerin
rahat rahat kentin sokaklarında do-
laştıklarını, kendilerinin bundan ra-
hatsız olduklarını ancak rahatsızlık-
larını anlatacakları hiçbir kurumun
bulunmadığını söylüyorlar. Yayladağı
binlerce saldırganın barınma alanı
haline gelmiş görünüyor. Sınırdaki
askerler dahil devletin hiçbir güvenlik
gücü ortalıkta görünmüyor. Hiçbir
kimliğe sahip olmayan binlerce in-
sanın bu kentte ne yaptıkları ya da
yapacakları büyük bir tedirginlik ya-
ratıyor.” (agg) 

Bunları biz söylemiyoruz. Em-
peryalist medyanın kendisi söylüyor. 

“Suudi Arabistan; ABD, Fransa,
kısaca Türkiye dahil NATO’nun ör-
gütlediği ve silahlandırdığı “Hür
Suriye Ordusu”nun askerlerinin
maaşını ödüyor...” (İngiliz Guardian
Gazetesi) 

“CIA ajanları Türkiye’den (An-
takya), her türlü silahı, ağır-hafif,
sınırlarımızdan Suriye’ye sokuyor
ve bu maaşlı askerleri silahlandırı-
yor.” (Amerikan New York Times) 

Emperyalistlerin isteği ve AKP’nin
gönüllü uşaklığı nedeniyle özellikle
Hatay, adeta Suriye halkına ve Esad
yönetimine karşı savaşan işbirlikçi-
lerin karargahı durumuna gelmiş du-
rumda. Paralı askerler, ülkemizdeki
kamplardan Suriye’ye giriyor, öldü-
rüyor, bomba atıyor ve geri dönü-
yorlar. 

AKP iktidarı emperyalist efendi-
leriyle, İsrail siyonizmiyle el ele,
komşusu bir ülkeyi kana boyuyor.
Din istismarcısı AKP iktidarı nere-
deyse tümü müslüman bir ülke ve
halkını emperyalist sömürü ve talana
açık hale getirme komplosunun gö-
nüllü destekçisi oluyor. 

Ortadoğu halkları, halklarımız
AKP’nin uşaklığını, halklara yaşattığı
acıları unutmayacak, hesabını sora-
caktır. 

Suriye’de Zulümden, 
Zalimden Sözeden 
AKP  ve Oligarşinin
Kürt Düşmanlığı!

Suriye’de çatışmaların şiddetlen-
mesi, belli merkezlerde yoğunlaşması
karşısında Esad yönetimi özellikle
Kürt halkının yaşadığı yerleşim
yerlerinde denetimi bıraktı.

Suriye’nin kuzey bölgesinde, Kürt
halkının yoğun olarak yaşadığı Ka-
mışlı, Kobani, Afrin, Amude, De-
rika, Hemko kentlerinde denetim
ve yönetimin bütünüyle Demokratik
Birlik Partisi’nin (PYD) elinde ol-
duğu söyleniyor. 

“Suriye’de bir Kürt devleti mi
kuruluyor?” şeklinde basında da yer
alan bu gelişmeler Türkiye oligarşi-
sini, AKP iktidarını korkutmaya yetti.
Kürt deyince tüyleri diken diken olan
AKP iktidarının açıklamaları oligar-
şinin Kürt düşmanlığını da bir kez
daha ortaya çıkartıyordu. 

Başbakan Tayyip Erdoğan Suri-
ye’deki son gelişmeler üzerine: “Ku-
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zeyde oluşacak bir yapılanma bizim
için terör yapılanmasıdır. Oraya
müdahale etmek en tabii hakkımız-
dır. Buradaki yapılanma oradaki
Kürtlerin yapılanması olarak de-
ğerlendirilemez. O PKK ile PYD’nin
yapılanmasıdır ki bu da bizim hassas
dengelerimiz arasında yer alacaktır.
Burada bu oluşuma kalkıp da ey-
vallah edecek halimiz yok.” (31
Temmuz 2012, Habertürk) 

Kürt halkını düşman görenler için
ulusal hareket ve onun mücadelesi
de oligarşi için “terör”dür. “Müdahale
ederiz”, “izin vermeyiz” diyorlar.
Emperyalist efendilerinden öğren-
mişler. Sanki kendi toprağı. 

Suriye'nin kuzeyindeki gelişme-
lerle ilgili Dışişleri Bakanı Davutoğlu
da şunları söyledi: “Meşru müdafaa
sebebi sayılır. Her türlü tedbiri
almak bizim hakkımız. Zinhar bunu
Kürt kardeşlerimizle ilgili bir politika
olarak yansıtmamak lazım. Kürtler
orada asırlardır yaşıyorlar, asırlarca
da yaşayacaklar. Onlar oraların asli
unsurlarıdır. Biz her zaman o Kürt
kardeşlerimizin haklarını savunduk.
Onları hiçbir zaman da tehdit olarak
görmedik, görmeyiz. Suni bir sınırla
ayrılmış akrabalarımızdır onlar."
(31 Temmuz 2012, Samanyolu) 

Genel Başkan Yardımcısı AKP’li
Bakan Ömer Çelik de CNN Türk’te
çıktığı programda benzer bir demo-
gojiye sarılıyor. Diyor ki “Suriye’de
ne olacağına Suriye halkı karar ve-
recek. Biz burada anti-Kürt bir tavırla
hareket etmiyoruz. Ama ortaya çıkan
federal yapı PKK’yı ifade ederse,
onu himaye eden bir yapı haline ge-
lirse buna sessiz kalmayız.”

Takiyye, demogoji, yalan, istismar
konusunda uzmanlaşmıştır AKP.
“Kürt kardeşlerinin haklarını” sa-
vunmuş. “Kürtler orada asli unsur-
lar”mış. Yalanın bini bin para. Oradaki
-Suriye- Kürtler asli unsur. Peki Tür-
kiye’deki Kürtler? AKP’ye göre Tür-
kiye’deki Kürtler her türlü zulme la-
yıktır. Her türlü katliam ve aşağılan-
maya layıktır. 

AKP için de “iyi Kürt”, “kötü
Kürt” vardır. Oligarşinin politikalarına
biat etmiş, oligarşinin hizmetindekiler

“iyi”, kendi kaderini kendisi tayin
etmek isteyen, ulusal haklarını is-
teyen, oligarşiye boyun eğmeyen
Kürt ise “kötü”dür, “terörist”tir. 

Oligarşi Suriye’de oluşan Kürt
bölgesine ilişkin tahammülsüzlü-
ğünü her biçimde ortaya koydu.
Başbakan Erdoğan’ın ağzından tu-
tumlarının özü “buna müsade et-
meyiz”dir. Davutoğlu da Barzani ve
Talabani ile görüşmeler gerçekleşti-
riyor. “Suriye’nin üniter yapısının,
toprak bütünlüğünün bozulmasına,
etnik ve mezhepsel bir bölünmeye
karşıyız. Bunun bozulmaması için
elimizden geleni yaparız. Kürtlerin
oluşturduğu yapı eninde sonunda
Özgür Suriye Ordusu ile karşı karşıya
gelecek... Esad iktidarı yıkılıp yeni
bir devlet yapısı oturduğunda yapı-
lacak anayasada Kürtlerin de her
türlü talepleri karşılanacaktır, ana-
yasada yer alması için elimizden
geleni yapacağız” diyorlar. 

Siz kim oluyorsunuz? Her şeyi
belirleme hakkını nereden alıyorsu-
nuz? Suriye halkının kendi kaderini
belirlemesine ne hakla “müdahale
ederiz” diyorsunuz. Bunu da ulvi
amaçlar arkasına sığınarak yapıyorlar
bir de. Suriye’deki Kürtlerin hak-
larının savunucusu kesiliyorlar.
Önce siz Türkiye’de 89 yıldır Kürt
halkını inkar, imha ve asimilasyonun
hesabını verin. Döktüğünüz kanların
hesabını verin. Amerika’ya uşaklıktan
başka bir şey yapmayanlar hiç kim-
seye hiçbir hak veremez. Hiçbir hak-
kın savunucusu olamaz. 

Oligarşinin yaptığı açıklamalarda
kimden güç aldığı da ortadadır. ABD
Dışişleri’nin Avrupa ve Avrasya İş-
lerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı
Philip Gordon da Suriye’de Kürt
bölgelerindeki gelişmelerle ilgili
Amerika’nın tutumunu şu sözlerle
dile getirdi: 

“ABD, Kürtler konusunda iki ko-
nuda çok net konuşabilir. Suriye’de
muhalefetin katılımcı olması gerek-
tiğini söylerken Suriye’de Esad’a
karşı meşru grupların sesinin du-
yulması gerektiğini düşünüyoruz ve
buna Kürtler de dahil. Bununla ilgili
bir şüphe yok. Bununla birlikte bir

konuda daha aynı derecede net dü-
şünüyoruz: Suriye’nin geleceğinde
otonom bir Kürt bölgesi görmüyoruz.
Birleşik bir Suriye görmek istiyoruz.
Hem Suriye’deki Kürtlere karşı hem
de Türkiye’deki muhataplarımıza
özerklik ya da ayrılıkçılığa doğru
hiçbir hareketi desteklemediğimizi
açıkça ilettik. Bunun kaygan bir
zemin olduğunu düşünüyoruz.” (CNN
Türk) 

Tabi herşeye emperyalistler ka-
rar verecek. Bir ülke bölünüp par-
çalanacaksa da, toprak bütünlüğü
devam edecekse de emperyalist
efendiler karar verecek. Emper-
yalizmin çıkarları için ne gereki-
yorsa onu yapacaklar. 

Meşru Olan Kürt 
Halkıdır, Kürt Halkının
Kendi Kaderini
Tayin Hakkıdır!

Biri -Amerika- “Suriye’de otonom
bir Kürt bölgesi düşünmüyoruz” di-
yor. 

Diğeri -uşağı AKP- “Kuzeyde
oluşacak yapı terörist bir yapıdır,
müdahale ederiz” diyor. 

Onların gündemlerinde Kürt hal-
kının ulusal hakları olmadı. Kürt hal-
kının kurtuluşu hiç olmadı. Kürt hal-
kının, halkların geleceğine halklar
değil kendileri karar verirler. Çünkü
onlar halkların kanını emen asalak-
lardır. Halkların düşmanıdırlar. Du-
rumlarını tehlikede hissettiklerinde
halklara “kırıntılar” vererek tehlikeyi
atlatmaya çalışırlar. 

Suriye’nin kuzeyindeki gelişmeler
bu gerçekleri bir kez daha gözler
önüne serdi. Emperyalistler ve iş-
birlikçileri tutumlarını net olarak or-
taya koyuyorlar. Peki Suriye’deki
Kürt halkının meşru güçlerinden
PYD ne yapmaktadır? 

16

Yürüyüş

5 Ağustos
2012

Sayı: 324

ÖĞRETMENİMİZ, ÖNDERİMİZ, KOMUTANIMIZ



Birincisi; Kürt halkı kendi kade-
rini kendisi tayin etmelidir. Bu çer-
çevede Suriye’deki oluşum (Demok
ratik Özerklik diyorlar) emperya-
lizmin Suriye’yi bölüp parçalama
ve işbirlikçi bir iktidar kurulmasına
hizmet etmemelidir. Şu anda görülen
PYD’nin Suriye’de emperyalistlerin
ve işbirlikçilerinin politikalarının kar-
şısında olduğudur. Bununla birlikte
açıktan Esad’ın yanında da değildir...
İşbirlikçilerin Suriye’de “Kürdistan
Özerk Bölgesi’ne kesinlikle izin ver-
meyiz” tutumuna karşı “Özgür Suriye
Ordusu üzerimize gelirse çatışırız”
diyorlar. 

Fakat PYD bu söylemlerine rağ-
men tavırları yeterince net değildir.
Yarın birgün Esad devrilirse diğer-
leriyle de uzlaşmaya gidebilir. 

Nitekim PYD Eşbaşkanı Salih
Muhammet Müslim, Başbakan Er-
doğan'ın açıklamalarına tepki göste-
rirken diğer taraftan da Türkiye'nin
kendileriyle diyalog kurması için
çağrı yapıyor.

Oligarşi, Türkiye'deki Kürt hal-
kının kaderini belirleme hakkına
sahip olmadığı gibi Suriye'deki Kürt
halkının kaderini belirleme hakkına
da  sahip değildir. Kürt halkı kendi
kaderini kendisi belirler. 

İkincisi; bu noktada Kürt halkı
da kendi kaderini belirlerken em-
peryalistlere ve işbirlikçilerine karşı
net tavır almak zorundadır. Emper-
yalizm ve işbirlikçi iktidarların Kürt
halkının taleplerini karşılaması ola-
naklı değildir. 

Üçüncüsü; PYD, eninde sonunda
emperyalistlerle, işbirlikçileriyle karşı
karşıya gelecektir. Ya emperyalizme
tabi olacak ya da emperyalistlerle
çatışacaktır. Bugün Kürt halkının ge-
leceği Suriye halkıyla ittifak içinde
emperyalist politikalara ve işbirlik-
çilerine karşı savaşmaktır. Bu yapıl-
mazsa, yarın Suriye’de Esad iktidarını
yıkmayı başardıklarında, sıra oradaki
Kürt Bölgesi’ne gelecektir. 

Ortadoğu bölgesinde Kürt halkı
onyıllardır acı çekiyor, zulme uğruyor,
katliamlar yaşıyor. Yok sayılarak,
asimile edilerek, katledilerek teslim
alınmaya, boyun eğdirilmeye çalışı-

lıyor. Hiç kuşkusuz bu politikanın
belirleyici unsuru emperyalistlerdir.
Onların işbirlikçisi, uşağı, halka da-
yanmayan yönetimlerdir. 

Kürt halkı artık yeter demelidir.
Düşmanını tanımalı, çözümün, kur-
tuluşun nereden geçtiğini bilmelidir.
Savaşını bu temellerde büyütmeli,
halkların düşmanlarına aynı kararlılık
ve inançla cevap vermelidir. 

Kürt sorununun çözümü Kürt
halkının kendi kaderini tayin hak-
kındadır. Bu çözümün önündeki
engel emperyalistler ve işbirlikçi-
leridir. Kürt halkı bulunduğu coğ-
rafyada mücadelesini, taleplerini
diğer halklarla birleştirmeden kur-
tuluşunu sağlayamaz, emperyalizmi
ve işbirlikçilerini yenemez. 

Emperyalist Komplonun 
Amacı Yeni-Sömürge
Bir Suriye Yaratmaktır!

Emperyalizm işbirlikçisi katillerin
saldırıları ve kitle katliamları da Esad
yönetiminin adına “muhalif”, “Özgür
Suriye Ordusu” denilen işbirlikçi,
katiller sürüsüne yönelik bastırma
hareketleri de halk nezdinde Suriye’ye
emperyalist müdahalenin propagan-
dası için kullanılmaktadır. 

Suriye halkına yönelik ne kadar
büyük terör estirirlerse, ne kadar çok
kitle katliamları yaparlarsa aynı anda
burjuva medyadan çağrılar yapacaklar:
“Vahşeti durdurun! Esad’ı durdurun!
Müdahale edin!” diyerek emperyalist
saldırının, yani daha büyük katliam-

ların zeminini hazırlamış oluyorlar. 

Amaçları emperyalizmin deneti-
mine girmeyi kabul etmeyen, onun
uşaklığını reddeden, ülkesini emper-
yalist tekellerin sömürüsüne açmayan
bir ülkeyi -Suriye’yi- teslim almaktır.
Suriye’de emperyalizmin çıkarlarına
hizmet eden yeni-sömürge bir düzen
kurmaktır amaç. 

“Dışarıdan empoze edilen hiçbir
şeyi kabul etmeyiz. Her şeyi kendi
iç dinamiklerimizle belirleriz. Ben
kişisel olarak koltuğu düşünmüş ol-
saydım Amerikan telkin ve talimat-
larını yerine getirirdim. Petro-do-
larların peşinde koşardım ve kendi
ilkelerim ve ulusal tutumumdan vaz-
geçerdim. Ama daha önemlisi ül-
kemde füze kalkanı kurmasına izin
verirdim.” (Beşar Esad, Cumhuriyet
Gazetesi’ne verdiği röportajdan) 

Ulusal onur diye birşey bilmeyen,
bağımsızlık diye bir anlayışı olmayan
AKP iktidarı için, Tayyip Erdoğanlar
için emperyalizme karşı direnmek
sözkonusu değildir. Onlar emperya-
lizmin artıklarıyla beslenmeyi bilirler.
Bunun için uşaklık yaparlar. 

İşte emperyalistlerin Suriye’ye
yönelik komplo ve saldırılarının
amacı budur. Kendi uşaklarını iktidara
getirmek. Köle bir ülke yaratmak. 

Suriye’nin petrolünü, doğalgazını
ve diğer zenginliklerini yağmala-
maktır amaçları. Ortadoğu’da Siyonist
İsrail’e de dayanak olacak yeni bir
merkez, bir karargah oluşturmaktır
amaçları. Bunun için azgınca saldı-
rıyorlar Suriye’ye. 

Dünya halkları emperyalist sal-
dırganlığa ilk kez tanık olmuyor. Bu
saldırının daha büyüklerini, çok daha
elverişsiz koşullarda karşılayıp al-
tetmesini bilmiştir. 

Emperyalist saldırganlığı bertaraf
edecek yegane güç halkların devrimci
önderlik altındaki örgütlü birleşik
mücadelesidir.

Siz kim oluyorsunuz? Her şeyi
belirleme hakkını nereden

alıyorsunuz? Suriye halkının
kendi kaderini belirlemesine ne

hakla “müdahale ederiz”
diyorsunuz. Bunu da ulvi amaçlar
arkasına sığınarak yapıyorlar bir

de. Suriye’deki Kürtlerin
haklarının savunucusu

kesiliyorlar. Önce siz Türkiye’de
89 yıldır Kürt halkını inkar, imha
ve asimilasyonun hesabını verin.
Döktüğünüz kanların hesabını
verin. Amerika’ya uşaklıktan
başka bir şey yapmayanlar hiç
kimseye hiçbir hak veremez.

Hiçbir hakkın savunucusu olamaz. 
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AKP iktidarı, IMF-Dünya Ban-
kası’nın direktifleriyle hayata geçirilen
özelleştirme politikalarına sağlık ala-
nında hız verdi. Bu konuda önüne
çıkabilecek engelleri aşmak için arka
arkaya yasa, yönetmelik düzenleme-
leriyle sağlık sektörünü yap-boz tah-
tasına döndürdü. İktidarın el atmadığı
konu kalmadı. Doktorlara yönelik
tam gün yasası, üniversitelerde ho-
caların özel hastanelere gitmesi için
getirilen kısıtlamalar, eczacıların dev-
reden çıkarılması ve ilaçların market
raflarında satılır hale getirilmesi,
yeşil kartın iptali, Genel Sağlık Si-
gortası (GSS), Kamu Hasteneleri
Birliği... vb. diye uzayıp gidiyor bu
liste...

Özelleştirmenin yolu her zaman
hizmetlerin bölünmesiyle açılır. Sağ-
lıkta da aynı durum geçerlidir. Hiz-
metlerin hızlandırılması adına devlet
hastanelerinde yapılan laboratuvar
hizmetlerinin özelleştirilmesi ve her
tarafta özel laboratuvarların açılma-
sıyla başlayan bu süreç milyonlarca
SSK'lının yıllardır ilaç ihtiyacını kar-
şılayan ilaç fabrikalarının kapatılması
ve özelleştirilmesiyle devam etti.
Bugün ilaç tekelleri daha rahat ve
denetimsiz kar edebilsin diye ilaçların
marketlerdeki tezgahlarda satılabil-
mesinin zemini yaratılmaya çalışılı-
yor. Emperyalistler kendi ülkelerinde
yapamadıkları deneyleri kobay olarak
kullanacağı yoksul halkımız üzerinde
yapabilsin diye yasal engeller kaldı-
rılıyor. 

Genel Sağlık Sigortası (GSS) sis-
temiyle herkes sigortalı olacak diye
propaganda yapan AKP iktidarı ger-
çekte tedavi ve muayeneyi paralı
hale getiriyor. Yeşil Kartı ortadan

kaldırırken, hastanelerde
yapılan her işlem için
"Katkı payı" adı altında
-oranları değişse de- para
olmaya başladı. GSS'den
faydalanmanın şartı olarak
da prim ödemeyi zorunlu

hale getiriyor. GSS herkes için zo-
runlu olduğu gibi, primlerini öde-
memiş hiç kimseye sağlık hizmeti
vermeyecek. Önce prim harçları tahsil
edilecek. 

Yine büyük bir aldatmaca yapı-
larak, mal varlığı asgari ücretin 1/3'ün-
den az olanların primini devletin
ödeyeceği açıklandı. (Hemen hatır-
latalım hesaplamaya esas olan aylık
gelir değil, söz konusu ailenin üzerine
kayıtlı olan her türlü taşınır taşınmaz
mal varlığıdır. Böyle olunca da, dev-
letin primini ödeyeceği vatandaş sa-
yısının hiç de yüksek olmayacağı
açıktır.) Asgari ücrete kadar olanlar-
dan 34 lira, asgari ücretten çok olanlar
için de 202 lira GSS primi alınıyor.

Primleri dışında daha önceden
ücretsiz olan birçok şey için az da
olsa para almanın yöntemini geliş-
tirmekte de çok yaratıcı iktidar. Ya-
zılan ilaç sayısına göre reçete için
ek ödeme yapmak gibi cinliklerle
uçandan-kaçandan para almanın yo-
lunu açıyor.

Ayrıca gündemde hiç tartışılmayan
ve peyderbey gaspedilen haklar da
var.

Örneğin daha önce devlet me-
murları ve emekliler için gözlük çer-
çevesi 2 yılda, camlar her 6 ayda bir
yenilenebilirken; şimdi çerçeve 3
yılda, camlar eğer numara değişmişse
yılda bir değiştirilebiliyor...

AKP iktidarı herkesi GSS güven-
cesine alıyor derken oy hesabıyla,
sağlıkta parasız adım atılmasını im-
kansız hale getirdiğini de bu ve ben-
zeri yöntemlerle gözden kaçırıp giz-
lemeye kaçırıyor.

Sağlıktaki asıl tasfiye ise hazır-
lıkları yapılan Kamu Hastaneleri Bir-
likleri ile olacak. AKP, Kamu Has-
taneleri Birlikleri (KHB) ile ülke
genelindeki 850 devlet hastanesini
her ilde kurulacak birliklerde birleş-
tirmeyi hedefliyor. Bunu yaparken
devletin elindenki hastanelerin gerçek
anlamıyla AKP'nin çiftliği haline ge-
tirilmesi için her şey ince ince düşü-
nülmüş.

Her ilde kurulacak KHB ile o
ildeki tüm hastaneler tek bir mer-
kezi yönetim altında toplanacak
ve bir Genel Sekreter tarafından yö-
netilecek, 4 yıllık sözleşmeli olacak.
Genel Sekreterlerde sağlık gibi bir
konuda uzmanlık aranmadığı halde
tıbbi, mali ve idari konularda yetkili
olacaklar. Üstelik bu yetkilerdeki
hastanelerin tamamında geçerli olacak
AKP iktidarı yasal zorunluklardan
kendi kadrolarını muaf tutmak için
her ayrıntıyı hesaplamış!

Alım-satım, ihale işleri, personelin
il içinde hastaneler arasında keyfi
olarak görevlendirilmesi, hastanelerde
var olan olanakların başka hastanelere
kaydırılması gibi birçok yetkisi olan
bu genel sekreterin altında tıbbi, idari
ve mali konulardan sorumlu yardım-
cıları olacak. Ve aynı mekanizma
her hastanede de aynı şekilde oluş-
turulacak, iktidarın doğrudan gö-
revlendirdiği yöneticiler başhekim-
lerin üzerinde olacaklar.

Devlet açısından da illerdeki
KHB'ler İl Sağlık Müdürlüğü’ne
değil, doğrudan Ankara'daki Tür-
kiye Kamu Hastaneleri Kurumu'na
bağlanacak... İktidar, yargıyla, var
olan personelin kazanılmış haklarıyla
uğraşmak istemediği için kendi ku-
rumunu kendisi yaratıyor. Hem de
10 bin 300 yeni sözleşmeli personelle
kadrolaşmasını sağlayarak.

Hazırlanan kanun tasarısında KHB
içinde yer alan hastanelerdeki per-
sonelin il sınırları içindeki tüm has-

AKP'nin Sağlık Politikası ve
Kamu Hastaneleri Birlikleri!

Sağlıklı ve
Güvenli̇kli̇
Bi̇r Yaşam

Hakkımızdır
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tanelerde görevlendirilebileceği mad-
desine de yer veriliyor. Sağlık emek-
çilerinin örgütlülüklerinin dağıtıl-
ması ve hızla tasfiye edilmesi ikti-
darın öncelikli hedeflerinden. Çün-
kü daha önce özelleştirilen TEKEL,
SEKA gibi yerlerde karşılaştığı di-
renişlerden dersler çıkardı. Şimdi de
hastaneleri özelleştirdiğinde perso-
nelin yasal yükümlülükleriyle tekelleri
uğraşmaktan kurtarmak derdinde. Bu
madde sürgünlerin, örgütlü sağlık
emekçilerinin tasfiye edileceğinin

şimdiden ilan edilmesidir.

Oluşturulan bu birlikler ile devletin
elindeki tüm olanaklar birleştirilip
"kar eden" hastaneler yaratılırken,
önemli bir kısmı da "kâr oranı düşük"
diye tasfiye edilecek. Burada halkın
sağılığını, çalışan sağlık emekçilerini
düşünen yok iktidar kar eden hasta-
neleri özelleştirerek ya da "49 yıllığına
kiralama" gibi peşkeş yöntemleriyle
yaratılacak soygunun peşinde...

Özelleştirilmedik yer-iş bırakma-
yan AKP iktidarı Kamu Hastaneleri

Birlikleri ile kamu hastaneleri tekel-
lerin yutacağı hazır lokma haline ge-
tirirken aynı zamanda;

- Kendi kadrolaşmasını,

- Özelleştirmeye direnecek sağlık
emekçilerinin tasfiyesini,

- İhale vb. işlerin doğrudan mer-
kezden yönetilmesini,

- İller bazında soygundan yan-
daşlarına pay dağıtımını,

- Denetimden kaçırmak için yeni
kurumlaşmayı da sağlamış olacak.

Roseteks işçileri, ödenmeyen 2 aylık
maaşları ile kıdem ve ihbar tazminatı
haklarını almak için bu hafta da Roseteks
patronları Nedim Aşkın ve Bülent Te-
muroğlu’nun ortağı oldukları Köşebaşı
Restoran Levent şubesi önündeydiler. 

28 Temmuz günü 30 işçi "Köşebaşı
Restoran sahipleri Nedim Aşkın, Bülent
Temuroğlu ve Yalçın Temuroğlu, Çal-
dığın Haklarımızı İstiyoruz Alacağız"
yazılı pankartlarını açarak yolu trafiğe
kestiler ve Köşebaşı'nın önüne kadar
"İşçiyiz Haklıyız Kazanacağız", "Direne
Direne Kazanacağız", "Haklarımızı Kö-
şebaşı'na Yedirmeyiz" sloganlarıyla ve
dövizleriyle düzenli kortej halinde yü-
rüdüler. 

Yapılan açıklamanın ardından oturma
eylemine başlandı. Oturma eylemi sı-
rasında restorantın bahçesinden işçilerin
fotoğraflarını çeken bir kişinin görülmesi
üzerine işçilerin avukatı Taylan Tanay
tarafından müdahale edildi, fotoğraf

çekenler teşhir
edildi. Çekilen
fotoğrafların
silinmesi is-
tendi. Aksi
halde işçilerin
Köşebaşı 'na
gireceği söy-
lendi. Olaylara
seyirci kalan
polise "Neden
engellemiyor-

sun? O fotoğrafları mafyaya mı veri-
yorlar? Polis-mafya ortaklaşa çalışıyor."
denilerek polis teşhir edildi. 

Korkak ve aciz polis ise işçileri,
çevik kuvveti oraya yığmakla tehdit
etti. Çevik kuvvet geldiğinde ise işçilerin
cevabı bulundukları yerde kararlılıkla
durmak ve hiç susmayan sloganları
oldu: "İşçiyiz Haklıyız Kazanacağız!" 
İftar vakti yaklaşınca işçiler yanla-

rında getirdikleri yiyeceklerle güzel bir
"komün" yaptılar. Herkesin bir katkıda
bulunduğu sofrada oruçlarını açtılar.
Saat 21.30'da tekrar düzenli kortej oluş-
turularak, sloganlarıla Levent Polis
Merkezi'ne kadar yürünerek eylem bi-
tirildi. 

Pazar günü bir kez daha aynı saat-
lerde bir araya gelen işçilerin sayısı bu
kez 50 kişiyi bulmuştu. Pankartlarını
açarak yolu trafiğe kesen işçiler slo-
ganlarla Köşebaşı restoran önüne gelip
burada açıklama yaptılar. "Çalışma Ba-
kanlığı, İş mahkemeleri işçilerin ala-
cakları için hiçbir şey yapmadı. Rose
Teks işçileri Köşebaşı’ndan sadaka değil
haklarını istiyorlar. Alacağız!” diyen
işçiler kararlılıklarını dile getirdiler. 

Oturma eylemi ve iftarın açılmasıyla
süren eyleme halk müziği sanatçısı
Pınar Aydınlar ve fotoğraf sanatçısı Ali
Öz de destek verdi. Pınar Aydınlar’ın
ve işçilerin hep birlikte Çav Bella Mar-
şı’nı söylemesinin ardından eylem bi-
tirildi.
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Kursağımızdaki Lokmaya 
Göz Dikenlerden Hakkımızı Alıncaya        
Kadar Her Köşe Başı Eylem Yeridir!

Almanya’da Anadolu Fe-
derasyonu ırkçılığa karşı mü-
cadelesini sürdürüyor. Köln’de
Federasyon çalışanlarının her
Cuma günü 13.00-15.00 sa-
atleri arasında açtıkları imza
standı 27 Temmuz günü de
kuruldu. Stant süresince imza
toplayıp bildiri dağıtırken, ay-
rıca çevredeki insanlarla sohbet
edildi. Irkçı cinayetlerle ilgili
davanın başlamasına yakın
imha edilen dosyalar hakkında
sohbet edildi. Mahkeme baş-
ladığında bizler de orada olup,
davamıza sahip çıkmalıyız
çağrısında bulunuldu. Anadolu
Federasyonu yöneticilerinden
Halit Uzunçelebi, kendisine
açılan soruşturmayla ilgili Al-
man Polisi Irkçılığa Karşı Mü-
cadele Edenlerle Değil, Irkçı-
larla Uğraşmalıdır başlıklı bil-
diriyi okudu.

Konuşma da yapan Uzun-
çelebi, Bizim bu ırkçılık so-
runuyla ısrarla uğraşmamız
ve teşhir etmemiz belli ki
polisi rahatsız etti. Bu konuyla
ilgili ileri bir tarihte ayrıca bir
basın açıklaması, bilgilendirme
yapacağız. bilgisini verdi.

Irkçıların
Yargılanacağı

Mahkemede Olacağız,
Davamıza

Sahip Çıkacağız 



M i l l i
E ğ i t i m
Bakanlığı
Özel Eği-

tim Kurumları yönetmeliği 21 Mayıs'ta
yürürlüğe girdi. Bu yönetmeliğe göre
engelli çocuklar özel eğitim ve reha-
bilitasyon hizmetinden mahrum bıra-
kılmış olacak. Buna neden olarak gös-
terilen ise; uygun şartların sağlana-
maması ve özel eğitimden yararlana-
bilmeleri için eğitime devam şartının
koyulması. Yönetmeliğin bir diğer ku-
ralı ise ders devam takibi için getirilen
kimlik doğrulama sistemi. Her seans
başında ve sonunda eğitime giren en-
gelliler ve eğitimcisi avuç içi damar ta-
rama yöntemiyle kimliğini doğrulata-
rak, kimlik doğrulanmadığı takdirde se-
ansa giremeyecek.

Bu uygulamanın yanısıra "ders de-
vam takibi" için yapılacak olan kimlik
tarama sisteminde kimlik doğrulan-
madığında o seansın telafisi mümkün
değil. Engelli çocukları dahi denetimi
altına alması, AKP iktidarının nasıl bir
korku içerisinde, güvensizlik içinde ya-
şadığının bir göstergesidir. Öyle ki, en-
gelli çocuklardan korkusu değildir bu
elbette. Nasıl bir sömürgen olduğunun
gayet farkında olan AKP, gölgesinden
dahi korkar olmuştur.

Zorunlu eğitim döneminde olan
engellilerin özel eğitim alabilmesi için
örgün eğitime devam ettiğinin belge-
lenmesi şartı koşulmuş durumda. Fa-
kat engelli çocukların örgün eğitim al-

maları da mümkün değildir. Öyle ki; ör-
gün eğitim okullarında engelli çocuk-
lar için uygun fiziksel koşullar yok. Ser-
vis hizmeti, tekerlekli arabalar, asansör,
engellilere uygun tuvalet vb. gibi ge-
reken koşullar yok. Okulların engelli-
ler için kaynaştırma sınıfları, özel alt sı-
nıflar açmaları gerektiği halde açma-
mayı tercih ediyorlar. Açılan sınıflar-
da ise gerekli tedbirler alınmıyor. Bu
koşullarda da çocuklar örgün eğitime
devam edemiyor. Ve bununla birlikte
özel eğitim ve rehabilitasyon eğitimi ör-
gün eğitime devam ettiğinin belgelen-
mesi şartına bağlanmış durumdadır.

Yani sözde hizmet veriyor görün-
tüsüyle aksine tüm hakları ellerinden
alınıyor engelli çocukların.

AKP iktidarı engelli çocukların
eğitim hakkını çalıyor.

Engelli çocukların eğitimi büyük bir
sabır, emek, özveri istemektedir. Tüm
bunlarla birlikte fiziksel donanımı tam
olarak sağlanmış rehabilitasyon mer-
kezleri özel eğitim sistemi gerektir-
mektedir. Şimdi bu yönetmelikle 6 bin
engelli çocuk sürekli olarak tedavi
gerektiren bu hastalıklarıyla yaşama-
ya zorlanacaktır. Resmi anlamda hiz-
met veren rehabilitasyon kurumları
1958 yılından beri engelli çocukların
eğitimiyle görevlendirilmiştir.

Bu kurumlarda, yeterli eğitimin
verilmemesi, ödenek ayrılmaması, fi-
ziksel koşulların maddi manevi ko-
şulların sağlanmaması gibi çeşitli so-
runlar yaşanmıştır. Bu da engelli ço-

cukların ruh ve beden sağlığına yan-
sımıştır. AKP hükümetinin buna 'çö-
zümü' ise, bu eğitim hizmetini kökten
ortadan kaldırmaya hizmet etmiştir. En-
gelli çocuklar AKP iktidarının günde-
minde ancak bu şekilde olabilir.

AKP iktidarının eğitime yönelik
gündeminde, eğitimi paralı hale geti-
rilen okulların kapısını halk çocuklarına
kapatan, güvenlik adı altında öğrenci-
leri Özel Güvenlik Birimleri ve polis
terörü altında tutan, parasız eğitim is-
teyen öğrencilere onlarca yıllık ceza-
lar yağdıran politikalar vardır. Kaldı ki,
6 bin engelli çocuğun eğitimi için har-
canacak ödenek miktarı nedir ki? Bu ra-
kam, milyonlarca dolarla sömürülen
ülke için hiç de önemli bir miktar de-
ğildir. Fakat AKP o kadar kan emici ki
engelli çocukların eğitimini bile çal-
maktadır…

6 bin engelli çocuk AKP iktidarının
umurunda değildir.

6 bin engelli çocuğun sosyal faali-
yetlere açlığı, 6 bin çocuğun sabır ve
özveriyle bir eğitim ihtiyacı, 6 bin en-
gelli çocuğun özel eğitim ve rehabili-
tasyon hizmetlerine olan ihtiyacı, bu-
rada oldukları sürece yüzlerinde oluşan
mutluluk, 6 bin engelli çocuğun evle-
rinde hapsolması, çevresine, insanlara
korkuyla bakması, AKP iktidarının
umurunda değildir.

AKP iktidarı 6 bin engelli çocuğun
eğitim hakkını gaspedecek, çalacak ka-
dar halka düşmandır.

Düşmanı
Halk

AKP

6 Bin Engelli Çocuk AKP 
İktidarının Umurunda Değildir!

Biz Halkız!
Bu Vatan Bizim!
Halk Düşmanlarının
Yasaları Halkın Gücü
Önünde Anlamsızdır!

27 Temmuz günü, Örnektepe
Halk Kitaplığı  önündeki, Neşe Al-
ten Parkı’nda “Yıkımlara Karşı Bir-
leşelim Direnelim İktidara Halkın Ye-
nilmez Gücünü Gösterelim” başlık-
lı panel yapıldı. 

Panele konuşmacı olarak Dev-
rimci Mücadelede Mimar-Mühen-
disler’den Mühendis Mehmet Gö-
çebe, Halkın Hukuk Bürosu’ndan Av.
Günay Dağ, Alibeyköy Halk Komi-
tesi’nden Şevket Avcı katıldı. Bir bu-
çuk saat boyunca Örnektepe hal-
kıyla AKP’nin Kentsel Dönüşüm
yalanına karşı neler yapabileceği
tartışıldı. Panele 90 kişi katıldı.

Mahalle halkından bazıları, “Az
kişiyiz, ne yapabiliriz” dedi. Buna
karşı Şevket Avcı “Biz de on kişiy-

le başladık, sonra 70 kişi olduk.
Şimdi binlerce kişiyle miting yapı-
yoruz. Bizi evlerimizden atmak isti-
yorlar. Kapımıza panzerler, gaz bom-
baları dayanmadan biz yüz bin kişiyle
Büyükşehir Belediyesi önüne git-
meliyiz. Yıkımları durdurabiliriz.
Biz halkız!” dedi... 

Örnektepe Mahallesi'nde yıkım-
lara karşı ilk defa panel yapılmasına
rağmen, izleyiciler umutla ayrıldı...
Komite kurmanın önemi, örgütlen-
menin önemi anlaşıldı... 
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Sevgili Devrimci Okulun öğren-
cileri, Merhaba! Bu haftaki dersi-
mizde, Örgüt İçinde "Birey Olma"yı
ele alacağız. Sözünü ettiğimiz elbet-
teki "bireyci" anlayış, "bireyci"
çalışma tarzıdır.

Bireyci çalışma tarzına sahip dev-
rimci; kolektif kültür ve komitelerle
çalışma yerine rekabet içinde, kendi
kişisel hırslarını yerine getiren, tek ba-
şına çalışan, işlerini de tek tek kişilerle
yerine getiren kişidir. Kısaca, "biz"
kavramının yerine, "ben, ben, ben"
diyen kişidir.

Bireyciliğin temeli, burjuva top-
lumun temelini oluşturan kutsal özel
mülkiyettir. Toplum tarafından insan
üstünde yapılan baskıdan doğmuştur.
Bir savunma psikolojisidir.

Örgütlü mücadele içinde bu du-
rum bir çelişkiyi barındırır. 

Her şeyden önce uğrunda savaş-
tığımız sosyalist düzende herşeyin or-
tak üretilmesi ve paylaşılması esastır.
Sosyalizm, kolektivizm demektir.
Doğal olarak da örgütlülüklerimizde,
kurumlarımızda; kısacası örgütlü mü-
cadele içinde yer aldığımız her yer-
de bu değerleri oluşturmak ve çalış-
malarımızı kolektif bir tarzda örgüt-
lemek zorundayız.
İktidar mücadelesi her şeyden

önce örgütlü bir mücadele demektir.
İktidar tek tek kişilerin mücadelesi ile
değil, halkın örgütlü gücü ile alınır.

Hepimiz Tek Başımıza
Bir Hiçiz, Ancak
Birleşince Güç Oluruz!
İki Birden Büyüktür!

Her şey bu kadar açık ve nettir.
Kolektivizm örgütlülüktür. Örgütlü-
lük ise bireyin sonudur. Eğer bir
alanda kolektif bir çalışma tarzı ge-
liştirilmiyorsa arada örgütlülük yok-

tur. Orada bireyler
üzerinden yapılan
işler vardır. Bu da
örgütlülüğün so-
nunu getirecek ça-
lışma tarzıdır. Ko-
lektivizmin işle-
tilmediği yerde
var olan örgütlü-
lükler düşmanın

bir saldırısında yok olur gider. 
Kolektivizm en ileri örgütlülük bi-

çimidir. Kolektivizm sayısal bir ço-
ğunluğun da ötesinde örgütlülüğün ge-
lişimi demektir.

Bireyciliği yıkıp yerine devrimci

kültürü koymak devrimciliğin bir
gereğidir.

"Kendisi devrimci olmayanlar
devrimci yetiştiremez, kitleleri ör-
gütleyemez" (Kongre Belgeleri) Dev-
rimcilik bir yaşam biçimidir; duygu
ve düşüncede, çalışma ve yaşam tar-
zında, "birey" olmaya karşı çıkılarak
yapılabilir.

Bireycilik Burjuva
İdeolojisinin Sonucudur!

Örgütlülük bir deniz gibidir. "Tek bir
damla nedir ki" sözünü duymuşuzdur.
Denizi meydana getiren damlaların
birleşmesidir. Bu damlalar birbirinden
ayrı durabilir mi? "Örgütlülük, içinde
birey olmak"da, bu örgütlülük deni-
zinde bir damla olmayı becerememek
anlamına gelir. Olsa olsa "denizin üze-
rine düşen bir kibrit çöpüdür" Bundan
dolayı yalnızdır, tektir. Denizdeki dam-

lalardan, yani örgütlülük içindeki kit-
lelerden kopmuştur. Hareketle, halkla
bir bütün olamaz.

Birey olarak kendi başına iş gör-
mek, tek başına iş yapmak aslında bir
tercihtir.

Devrimciliğin doğasında olan ör-
gütlü çalışma tarzının karşısına bireyci
çalışma tarzı konulursa bir tercih ya-
pılmış olur. Özünde ideolojik bir ter-
cihtir. Bireycilik burjuvazinin kültü-
rüdür.

"Yalnız çalışmayı seviyo-
rum","yalnız çalıştığım zaman daha
verimli olduğumu düşünüyorum",
"tamam, o işi yaparım ama yanıma
kimseyi vermeyin, ben yaparım!"

Örgütlü mücadele içinde böyle
söylenebilir mi, böyle düşünülebilir
mi? Düşünülemez elbette.

Ancak bu tarzı hakim kılan bur-
juvazidir. Düzenden devrimci safla-
ra taşınan "BEN" sevgisidir.

Ancak bencil insan yalnız çalış-
mayı sever. Bildiğini hemen yanı-
başındakine öğretmez. Yanıbaşın-
dakinden de öğrenmez. Örgüt ve
kendisi ayrı yerlerdedir. Kendisine ait
"doğruları" vardır. Sonuç olarak bi-
reyci insanın BEYNİ ÖRGÜTSÜZ-
DÜR. 

Burjuvazi paylaşmamayı ve hiç
kimseye güvenmemeyi öğretir. 

"Yalnızlığı seviyorum" diyen ama
aynı zamanda mücadele içinde olan
insanlarla bile karşılaşabiliriz. Yal-
nızlık sevilebilir mi? Hele bir dev-
rimci, iktidarı alma mücadelesi için-
de olan, sürekli kitleler içinde çalış-
ma yürütmesi gereken biri bunu söy-
leyebilir mi? 

Aksi burjuva bireyci kültürün içi-
mizde yer bulması demektir. 

Kapitalizm, "İnsan, insanın kurdu-
dur" der. Bencilliğin, bireyciliğin do-
ğal olduğunu savunur. Oysa insan in-
sanın kurdu değil, dostudur, yoldaşıdır. 

Kapitalizm karşısında birey yalnız
ve silahsızdır. Onu kurtaracak olan
birlik ve mücadeledir. "Bireycilik"de
insanın doğasında değil, bu sömürü
sisteminin doğasında vardır. Ayrıca-
lıklı olmak, tek olmak, kendisi için ça-
lışmak, başkalarından üstün olmak...
bu düşüncelerin kökleri kapitalist
düzendir, burjuvazinin kültürüdür. 

Ders: Örgüt İçinde
Birey Olmak

ÖRGÜT
İÇİNDE BİREY

OLMAK,
MİLYONLARIN

İÇİNDE TEK
BAŞINA

KALMAKTIR!
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Güçlü Kişilikler
Örgütlü Mücadele ve
Örgütlülük İçinde
Kazanılır!

Örgütlü olmak, düzenin kö-
leleştirdiği, "tek tip" haline
getirdiği bireyler olmak yerine
onurlu, düşünce ve iradesine
her koşul altında sahip çıkan
kişiler olmak demektir.

Bugün de "birey"le örgüt-
lü yaşam arasında kıyasıya bir
savaş sürmektedir. Öyleki, sol
saflarda bile "önce birey ol-
mak" cümlesini duyarız. Çoğu kez
örgütlülüğün, insandaki "birey"i yo-
kettiğini, toplumda birey olmayı ba-
şaramayan birinin, mücadelenin için-
de, neferlerden biri olamayacağı sa-
vunulur. "Birey" olan kişinin, "ken-
di kişiliğini" bulduğu söylenir. "Ki-
şilik" veya "birey olmak" bir insanın
doğuştan gelen niteliği, karakteri ola-
rak anlatılır.

Bu değerlendirmeler, İNSANI
KOŞULLARIN YARATTIĞI gerçe-
ğini yok sayan düşüncelerdir. İnsan
yaşadığı düzenin ekonomik, sosyal, si-
yasal koşullarının bir sonucudur. 

Oysa insan toplumsallaştıkça ki-
şiliğini bulur. İnsanın toplumasallaş-
ması ise ancak onun örgütlü mücadele
içinde yer alması ile olabilir.

Birey olma anlayışını sadece ör-
gütlülük içinde yer alarak yıkamayız.
Örgütlenmek sadece atılan ilk adım-
dır. Damlaların denizle bir olması gibi,
örgütlülükle bir bütün olduğumuzda,
onu kendimizden ayrı görmediği-
mizde, devrimci kişiliğimizi buluruz.

Engels, "özgürlük, zorunluluk-
ların kavranmasıdır" der. Hayatı-
mızdaki bu zorunluluklar, örgütlü
mücadele içinde, halkımıza karşı duy-
duğumuz görev ve sorumluluklardır.
Bizler bu sorumlulukların farkında ol-
duğumuz için her işi yaparız, müca-
delenin sıra neferi oluruz. Bu bizim ki-
şiliğimizi yok etmez, tam tersine yeni
değerler ekleyerek onu büyütür.

Bireyci kültür, kapitalizmin yüz-
yıllardır şekillendirdiği bir kültür-
dür. Eşitsizliğin, adaletsizliğin ve ge-
lecek kaygısının olduğu bir ülkede,

"bireyciliğin" pompalanması çok
doğaldır.

Örgütlü yaşam içinde bu özellik-
lerin hemen yok olmaması doğaldır.
Ancak sürekli bir ideolojik mücade-
leyi gerektirir. 

Karşımıza nasıl çıkar bu özellik-
ler?

Bu anlayış her işi yapmaz. Kendini
varolan örgütlenmenin içinde ayrı-
calıklı görür. O, daha bilgili, daha pra-
tik, daha zeki, daha... daha... sayıla-
bilecek onlarca özelliği vardır. Der-
gi dağıtamaz, derneği temizleyemez,
kapı kapı gezemez.

Oysa devrimci herşeyden önce
alçakgönüllüdür. Büyük iş, küçük iş
demez, her işi yapar, her işe koşturur.

Sıra neferi olmak, kendini halk
için, vatan için tereddütsüz feda ede-
bilmeyi gerektirir. "Bireyci" anlayışın,
kendini feda edebileceği değerleri
de zayıflamıştır, kitlelerle bağı za-
yıflamıştır. Bunun için milyonların
içinde bile olsa tek başına kalmıştır.

Devrimcilik, tek başına bir hiç ol-
duğunun farkında olmaktır. Örgütlü-
lük bir zorunluluktur, örgütlü müca-
dele içinde yer almak bilinçli bir ter-
cihtir. Bu bilinç insanların tereddüt-
süz sıra neferi olmasını sağlar. 

Sivil toplumcu bakış açısı geliş-
miştir: Sivil toplumcu kafa, demo-
kratik mücadeleyi meşruluk temelinde
değil, yasal sınırlar etrafında sürdür-
meye çalışır. Militan çalışma tarzı ona
uzaktır. Militanlık, en başta uzlaş-
mamayı getirir. Ancak "benim özel-
liğim" dediği statüleriyle, birey yan-
larıyla çoktan uzlaşmıştır. Bunları
örgüte de kabul ettirmeye çalışır.

Bu tarz pratikte düzenin sı-
nırlarına hapsolan bir çalış-
mayı doğurur. Örneğin hak
alma mücadelesini salt pro-
testolardan oluşan bir anlayı-
şa indirgeyebilir. Ya da çalış-
tığı alan veya birimde siyasal
mücadeleyi azaltır, yok eder.
"Benim düşüncem" anlayışı-
nın doğmasına neden olur.
Hep yapabilecekleri "aykırı"
bir önerileri, düşünceleri var-
dır. Bir toplantı bir seminer,
bir sohbet... hiç farketmez.
"Bu benim düşüncem, benim

önerim" diye ifade ederler. Oysa
"benim düşüncem" kendini dayat-
maktır. Örgütsüzlüğü savunmaktır.

Komitelerle çalışmak, devrimci
çalışmanın özüdür. Ancak komiteler
ve kolektif çalışma ile üretim ve ör-
gütün sürekliliği sağlanır.

Bireyci anlayış, komite kurmaz;
kolektivizmi işletmez. Bir yere mi gi-
dilecek, bir iş mi yapılacak, bir şey mi
getirilecek, hep tek başına yapılır... En
küçük bir operasyonda ya da bir so-
runda, o alan ya da birimdeki örgüt-
lenme dağılır.
İş ayrımı yapan; "benim düşün-

cem" adı altında yapılan kuralsızlık-
lar örgütsüzlüğü doğurur. Hareketin ih-
tiyaçlarını karşılamayan, denetime
gelmeyen, plan ve programın olmadığı
bir birimde örgütlülükten söz edile-
mez. Sorunların, eksikliklerin kayna-
ğı doğru tespit edilemez. Çünkü tüm
"bireyler" kendi bildiğini yapıyor-
dur. Ortak kuralların; ortak düşünce ve
ruhsal şekillenmenin olduğu yerde ör-
güt denetimi de sağlanamaz. 
İlkesizliklere ve kuralsızlıklara

karşı oradaki örgütlülük kendisini
zayıf düşürmüştür. Günübirlik, he-
defsiz bir çalışma vardır.

Sevgili Devrimci Okul Öğrenci-
leri, "Bir adım öne çıkmak" için dü-
zenin yaratmış olduğu bu "birey"
anlayışını yıkalım; milyonları ku-
caklayalım. Devrimci Mücadeleyi
başarıya ulaştırmadaki temel anah-
tarlardan biri halk güçlerini birleştir-
mektir. Düşman güçlerini daraltmak,
dost cephesini büyütmektir. 

Haftaya başka bir konuda görüş-
mek üzere... Hoşçakalın.

Birey olma anlayışını sadece
örgütlülük içinde yer alarak

yıkamayız. Örgütlenmek sadece
atılan ilk adımdır. Damlaların

denizle bir olması gibi,
örgütlülükle bir bütün

olduğumuzda, onu kendimizden
ayrı görmediğimizde, devrimci

kişiliğimizi buluruz.
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“Halk İçin Emniyet, Adalet
İçin Hizmet(!)”

Emniyetimiz için infaz, işkence,
kötü muamele, adaletimiz için sahte
deliller, komplolar üreten polis ger-
çeğini örtmek için bulundu bu söz-
cükler. Kulağa hoş gelse de gerçek
karşısında çaresiz kaldı çoğu zaman.
Çünkü halkın emniyetini en çok
polis tehdit etti. Yasal dergi satanlar,
eşini hastaneye götürenler, hakları için
sokağa çıkan işçiler, öğrenciler, dev-
rimciler dizginsiz bir terörün muha-
tabı oldular. Adaletsizlik en çok po-
lis tarafından yapıldı. Hazırlanan fez-
lekelerle, üretilen sahte delillerle bin-
lerce insanımız gözaltına alındı, tu-
tuklandı.

Bizzat polis tarafından hem em-
niyetsiz bırakıldık hem de adaletsiz.

Bu gerçeği görmeyen gözler, duy-
mayan kulaklar görsün ve duysun
diye İstanbul Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadeleden Sorumlu İl
Emniyet Müdür yardımcılığına Se-
dat Selim Ay atandı. 

Artık ne görmemek ne de duy-
mamak mümkün. 

ÇÜNKÜ SEDAT SELİM AY,
BİR İŞKENCE HÜKÜMLÜSÜ-
DÜR. İşkence yapmaktan ötürü
tam 11 ay hapis cezası almıştır.

Çünkü Sedat Selim Ay, teşhis
edilmiş bir tecavüzcüdür. Gözaltın-
da tecavüz edilen Asiye Güzel Zey-
bek tarafından teşhis edilmiştir. Ya-
pılan bu atamayla AKP’nin  işken-
ceciliği bir kez daha tescillenmiştir.
AKP, ne işkenceyi ne de tecavüzü
terfinin önünde bir engel olarak
görmemektedir. 

Hukukun karanlık sokaklarında bir
kez daha adaletsiz bırakılmak isten-
mekteyiz. Sedat Selim Ay’ın onlar-
ca işkence davasından beraat et-
mesi, aldığı hapis cezasının erte-
lenmesi, tecavüz suçundan ceza-
landırılmaması masumluğunun de-
ğil işkencenin cezasız bırakıldığının
kanıtıdır.
İşkence; mevzuatta suç olarak ta-

nımlanıp ceza yaptırımına bağlan-
masına ve bu konudaki tüm uluslar-
arası sözleşmeler imzalanmasına rağ-
men cezasız bırakılmaya devam edil-
mektedir. İşkence failleri, kamu gö-
revlisi olmaları, yine fiillerinin dev-
let yararına olduğu anlayışı nedeniy-
le çoğunlukla yargı organlarının kar-
şısına dahi çıkarılmamaktadır. Ka-
muoyunun baskısı sonucu yargı kar-
şısına çıkarılan nadir örneklerde ise,
bu kez sanıklar ya beraat ettirilmek-
te ya zamanaşımı ile cezaları düşü-
rülmekte ya da verilen küçük cezalar
erteleme kapsamı içerisine alınmak-
tadır. Sorun sadece işkence fiillerinin
soruşturulması ve cezalandırma ko-
nusu yapılmasındaki kayıtsızlık da de-
ğildir. İşkence; hali hazırda faillerine
devlet katında itibar ve makam sağ-
lamaktadır. Son yapılan bu atamayla
terfi ve atamalarda infaz ve işken-
ce yapanlara öncelik tanındığı bir
kez daha açığa çıkmıştır.

AKP iktidarı, işkenceye sıfır to-
lerans söylemiyle işkenceyi kesinti-
siz sürdürürken diğer yandan işken-
cecileri terfi ettirmektedir. Mehmet
Ağarlar, özel hapishanelerde evle-
rindeki gibi hayatlarını sürerken
AKP’nin polisi 1000 operasyonu
Hasan Selim Gönen’i katlederek
sürdürmektedir.

Sedat Selim Ay Münferit 
Bir Örnek Değildir! 
Tüm Emniyet Müdürleri 
Halkın Kanını Döke 
Döke Yükselmişlerdir!

Bu noktada Sedat Selim Ay, iş-
kence ve infazlara katıldığı için ter-
fi alan tek örnek de değildir. Mehmet
Ağar komiser yardımcılığından İçiş-
leri Bakanlığı’na uzanan yükselişini
insanlarımızın kanını dökmesine,
1000 operasyona borçludur. Bugün de
işkenceci ve katliamcılığından dola-
yı AKP iktidarı tarafından hiç kim-
senin görmediği şekilde hapishanede
ona ayrıcalıklı davranılmaktadır. 

Reşat Altaylar, 16 Mart’ın ka-
tillerinden olduğu için Trabzon Em-
niyet Müdürlüğüne kadar yükselmiş-
tir. Ünal Erkanlar, Hayri Kozak-
çıoğulları Kürt halkının kanını dök-
tükleri için bakan yapılmışlardır. Nec-
det Menzir, Perpa başta olmak üze-
re onlarca katliamı yönettiği için mil-
letvekili yapılmıştır. Şefik Kul, Ar-
mutlu başta olmak üzere onlarca kat-
liamı planladığı, bizzat katıldığı için
Emniyet müdürü yapılmıştır. Liste
uzundur. Emniyet müdürlerinin ta-
mamı makamlarını, terfilerini halkın
kanını dökerek kazanmışlardır.

AKP iktidarı son dönemdeki uy-
gulamalarıyla artık demokrasi mas-
kesini taşımayı dahi gereksiz gör-
mektedir. Demokrasi mücadelesi içe-
risinde olan insanları afişe etmekte
yeni infazlara hazırlanmaktadır. İs-
tanbul Emniyet Müdürlüğüne yapılan
atamalar bu nedenle tesadüf olarak de-
ğerlendirilemez. Kuşkusuz emniyet
içerisinde deşifre olmamış, adı ka-
muoyu tarafından bilinmeyen binlerce
Sedat Selim Ay bulunmaktadır. Göz-
altına alınan her insanımıza istisnasız
işkence yapılmaktadır. Bu nedenle so-
run sadece Sedat Selim Ay değildir.
AKP iktidarı çokça başvurduğu de-
magojiyi hayata geçirip Sedat Selim
Ay’ı görevden de alabilir. Ama sonuç
değişmeyecektir. Çünkü karşımızda
bir devlet politikası olarak uygulanan
işkence ve infaz gerçeği durmaktadır.
Sedat Selim Ay’ın görevden alınma-
sı mücadelesi infaz ve işkenceye kar-
şı mücadelenin bir parçası olarak ele
alınmak zorundadır.

AKP iktidarı insanlarımızı katle-
diyor. Genç, yaşlı tüm insanlarımıza
işkence yapıyor. Açılan göstermelik
davalar beraatle sonuçlanıyor. Her şe-
yin çok açık olduğu Engin Çeber da-
vası dahi 4 yıldır sürüyor. Katiller,
kendilerini aklayan mahkeme karar-
larına sığınarak kurtulamazlar. Çün-
kü halk adaletsiz kalmaz, Bunun için
Erdal Dalgıçlar yaşamlarını ortaya ko-
yuyorlar. İşkencenin ve infazın he-
sabını soruyorlar.

İşkence ve İnfaz Bi̇r Devlet Poli̇ti̇kasıdır! 
AKP İşkence ve İnfazları Kesi̇nti̇si̇z Sürdürüyor!

Halkın 
Hukuk
Bürosu
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AKP kendisinden demokrasi, hak,
hukuk, eşitlik bekleyenlere halk düş-
manlığıyla cevap vermeye devam
ediyor. Her gün yeni bir işkenceciyi
ödüllendiren AKP, eli kanlı halk düş-
manlarına terfi yoluyla ödül vermeye
devam ediyor. Onun demokratlığı
da demokrasisi de kendisi gibi işbir-
likçi katilleredir. Halkımız acı üstüne
acı yaşarken, ramazanda iftar yapacak
bir tas çorba bile bulamazken işbir-
likçi AKP, tetikçilerinin hizmetine
sunuyor halkın emeğini. Halkın kur-
sağından kestiğini eli kanlı halk düş-
manlarına hediye ediyor. Nasıl et-
mesin, o katiller daha çok lazım ola-
cak AKP‘ye. Bu yüzden katilleri ko-
ruyor onlara gözü gibi bakıyor. 

Mehmet Ağar’ın 2 yıllık tatili
için Aydın’da ikamet ettiğini daha
önce yazmıştık. Öyle ki katil Ağar
daha fazla rahat edebilsin diye emrine
araç tahsis edilmiş, ziyaretçileri için
helikopter pisti bile yapılmıştı. 

Sadece bu da değil Ahmet Koca,
halk düşmanı bir grup polis tarafından
suçlu diye yerlerde sürüklenip, karı-
sının çoluk çocuğunun gözü
önünde AKP’nin katil polisi
tarafından işkenceye maruz
kalıyor. İşkencecilerse ken-
dilerine bir şey olmayacağının
rahatlığında pervasızca dav-
ranıyorlar, sözde verdikleri
savunmalarında bile dalga ge-
çiyorlardı. 

AKP’ye açılım yapacak
diye bel bağlayanlar, hala ‘de-
mokratikleşen Türkiye’den
bahsedenler, AKP’nin bu ka-
dar pervasızlaşmasının önünü
açıyorlardı. Onlar AKP’ nin
iki dudağı arasında acizce
umut beklerken AKP işkenceci
katillerini korumak için azimle
çalışıyordu. AKP çıkardığı
son 3.Yargı Paketi ile eli kanlı
faşist köpekleri sokağa saldı.

AKP İşkencecilere 
Destek Veriyor
Katilleri Ödüllendiriyor!

“İstanbul İl Emniyet Müdürlü-
ğü’ne yapılan yeni atamalar sonucu
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne
bir dönem Diyarbakır Terörle Mü-
cadele Şube Müdürlüğü de yapan
Sedat Selim Ay getirildi. Selim Ay’ın
ismi 1997’de gözaltına alınan 15 ki-
şiye işkence olayında geçti. Bu olayda
Asiye Zeybek Güzel adlı gazeteci
tecavüze uğradığını söyleyerek Selim
Ay ve bir grup polis hakkında suç
duyurusunda bulundu ancak soruş-
turmada takipsizlik çıkınca dava açıl-
madı. Zeybek daha sonra AİHM’ de
dava açıp Türkiye’yi mahkum ettirdi.
Sedat Selim Ay başka bir işkence
davasında ise 14 ay hapis cezası
aldı.” (Taraf 22.07.2012)

Kendisine yakışan işkenceciyi
bulmuş AKP. Hangisi diğerinden
daha fazla namussuz ise onu seçiyor,
seçtiğine ödül veriyor. İşkencecilere
hamilik yapıyor, “Siz katledin, ben

arkanızı toplarım” diyor. Daha fazla
katliam , daha fazla tecavüz, daha
fazla işkence için en çok hak edeni
seçiyor. Bu yüzden yarışıyor katiller
en iyisi olmak için. 

İşkenceci, tecavüzcü Sedat Selim
Ay’ın Şube Müdür Yardımcılğı’na
atanması AKP gibi bir iktidara yakı-
şanıdır. Bir taraftan ahlaktan, na-
mustan bahseden AKP’nin nasıl bir
ahlaksız, nasıl bir namussuz olduğunu
göstermektedir. 

AKP’nin tecavüzcü Sedat Selim
Ay’ı İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele Şube Müdür Yar-
dımcılığına atanmasından sonra ba-
sında çıkan haberler ve halktan gelen
yoğun tepkiler üzerine gazeteciler
İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin’e
gazetelerde Sedat Selim Ay hakkında
çıkan haberler soruluyor. İçişleri Ba-
kanı’nın cevabı: “Bahsettiğiniz ha-
berleri okumadım” oluyor. AKP’li-
ler ahlaksız oldukları kadar da piş-
kinler. Halkı aptal yerine koyuyorlar.
Ne kadar yalan olursa olsun halk sa-

dece kendi açıklamalarına
inansın istiyorlar. Ne söyler-
sek herkes bunu sormadan,
sorgulamadan doğru kabul
etsin istiyorlar. İçişleri Bakanı
ilgili haberleri okumuş ol-
saydı sanki durum değişe-
cekti. AKP sanki Sedat Selim
Ay’ın işkenceciliğini, teca-
vüzcülüğünü bilmiyor. 

Tecavüze uğrayanlar ta-
rafından işkenceci açıkça teş-
his edilmiş. AKP hala bununla
ilgili bir mahkumiyet kararı
yok diyor. Avukatlar işken-
ceci, tecavüzcü alçak hak-
kında 11 ay kesinleşmiş mah-
kumiyet kararının olduğunu
açıklıyor. 

Tam tersine AKP Sedat
Selim Ay’ı işkenceci, teca-

İstanbul'un Yeni TEM Emniyet Müdür Yardımcısı Sedat Selim Ay... 

AKP’ ye Yakışan Belgeli Sapık,
İşkenceci Katili Tanıyın! 

Halkımız; 
Tanıyın bu alçağı! 

İstanbul Emniyeti’nin
işkenceci, tecavüzcü 

katil polisidir. 
AKP iktidarı tarafından 

bu alçak tecavüzcü,
İstanbul Emniyeti 

Terörle Mücadele Şube
Müdür Yardımcılığı’na

atanarak ödüllendirilmiştir. 
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vüzcü olduğu için bu göreve atamıştır.
Nitekim tartışmaların ilerleyen gün-
lerinde AKP’liler bu tavırlarını açıkça
ortaya koydular. Tecavüzcülerini sa-
hiplenirken daha da pervasızlaştılar.
Alçaklaştılar. İşkenceciliklerini, te-
cavüzcülüklerini gizlemediler: “Siz
ne derseniz deyin biz işkencelere
de, tecavüzlere de devam edeceğiz”
diyorlar.

AKP’nin İstanbul Emniyet Mü-
dürlüğü tecavüzcünün atanmasını
“MAHKUMİYET TERFİYE EN-
GEL DEĞİL” diye savundu. 

Evet bu bir itiraftı fakat aynı za-
manda işkenceci, tecavüzcü devletin
onyıllardır var olan bir gerçeğidir.

Ülkemizde işkenceciler, katiller, te-
cavüzcüler oligarşinin bütün iktidar-
ları tarafından korunmuş, kollanmış,
sürekli terfi ettirilerek ödüllendiril-
miştir. Mahkumiyet kararları da bu-
güne kadar bu terfilere engel olma-
mıştır. AKP’nin İstanbul Emniyet
Müdürlüğü de bu gerçekten hareketle
korkmadan, çekinmeden itiraf  ediyor.
AKP’li vekiller gibi “kesinleşmiş
mahkumiyet kararı yok” diye yalan
söyleyerek kıvırmak yerine açıktan
işkenceci, tecavüzcü Sedat Selim
Ay’ı sahipleniyor. 

İstanbul Emniyet Müdürlüğü bu
“açıklığı” elbette yine AKP’nin yüzde
yüz arkasında olan korumasından alıyor. 

Çünkü işkenceciler, tecavüzcüler,
katliamcılar olmadan yönetemez.
AKP’nin halka işsizlikten, açlıktan,
işkencelerden, katliamlardan başka
verebileceği politikası yoktur. Bu
açlık ve yoksulluğu büyüten AKP’nin
halktan korkusunun sonucudur. Bu,
evlerini başlarına yıktıkları yoksul
halkın  bir gün gecekondulardan gelip
karşılarına dikilmesinin korkusudur. 

Halkımız! Bu namussuz, işbirlikçi,
işkenceci, tecavüzcü katillerin zul-
müne, pervasızlığına dur diyelim.
İşkencecilerin korkularını büyütelim.
Ekmeğimize, aşımıza kan doğrayan-
lardan hesabımızı soralım. Savaşan
evlatlarımıza sahip çıkalım. 

İstanbul-Alibeyköy: Özgür Karakaya isimli
Halk Cepheli, 30 Temmuz Pazartesi günü saat 13.05’de
Alibeyköy Cengiz Topel Caddesi Dumanlı Sokak’ta, 6
sivil araçtaki katil polisler tarafından işkence yapılarak
kaçırıldı. Araçların plakaları kaçırılmasına şahit olan
halk tarafından tespit edilemese de, araç modelleri ve
renkleri tespit edildi. Arabaların model ve renkleri
şöyle: gümüş renkli Fiat Line, beyaz Audi, Seat Leon,
Renault Clio Symbol, Renault Megane, siyah Ford Fo-
cus.

Alibeyköy Halk Cephesi tarafından, aynı gün yapılan
açıklamada, kaçırılma olayıyla ilgili şunlar ifade edildi:
“Arkadaşımızı kaçıran AKP’nin katil polisleri halk ta-
rafından tanınmaktadır. Başına gelebilecek herhangi bir
olaydan işkenceci katil AKP’nin polisi sorumludur... 

İstanbul-Çağlayan: Gençlik Federasyonu ça-
lışanlarından Eser Morsümbül, 30 Temmuz günü Çağ-
layan'da polisler tarafından işkenceyle kaçırıldı. Gözaltı
sebebi öğrenilemezken, Morsümbül'ün Siyasi Şube'de
olduğu öğrenildi. 

Gözaltıyla ilgili olarak Gençlik Federasyonu tarafından
bir açıklama yapılarak, "Eser, sağlık açısından birçok
rahatsızlığı olan, düzenli ilaç kullanması gereken bir
arkadaşımızdır. İşkence merkezi Vatan Emniyet Mü-
dürlüğü'nde başına gelebilecek her şeyden AKP'nin iş-
kenceci polisleri sorumludur. Eser Morsümbül derhal
serbest bırakılsın. İşkence yapmak şerefsizliktir." de-
nildi.

İstanbul-Okmeydanı: Sultan Işıklı’nın tedavi
gördüğü hastane önünde eylem yapan Dev-Genç’lilere
saldıran polis, saldırılarını Okmeydanı Mahallesi’nde

de devam ettirdi. Dev-Genç'li Aysun Saban’ı işkence
ve tacizde bulunarak gözaltına aldı. Saban, 22 Temmuz
günü saat 15.00 sularında Okmeydanı'nda yürürken, iş-
kenceci polislerce zorla gözaltına alındı ve akrep diye
bilinen araca bindirilip, suratına dipçiklerle vuruldu.
Gördüğü işkenceler sonucu burnu kanayan, vücudunun
çeşitli yerlerinde morluklar oluşan Saban'a, 18 yaşından
küçük olmasına rağmen kelepçe takıldı. Saban, işkenceli
gözaltından sonra serbest bırakıldı.

Aysun Saban'a yapılan işkencelerle ilgili olarak
Gençlik Federasyonu tarafından İstanbul Adliyesi'nin
önünde eylem yapıldı. Federasyon adına yapılan açık-
lamayı Güney Güzelkara okudu. Güzelkara açıklamada,
“AKP’nin zulüm düzenini halka işkence yapmadan
ayakta tutamazsınız. İşkencelerinizin tek sebebi zen-
ginlerin soygun, talan düzenini ayakta tutma çabanızdır.
Ama çabanız boşuna. İşkence yapmaktan vazgeçin. Şe-
refsizlik yapmaktan vazgeçin. Limon satın, kağıt toplayın
ama onursuzluk yapmayın. Hesabı sorulmaz sanmayın.
Adalet er ya da geç tecelli edecek.” dedi. 

Açıklamanın ardından Aysun Saban, AKP’nin katil
polisleri hakkında avukatlarıyla birlikte suç duyurusunda
bulundu. Eyleme 40 kişi katıldı. 

Bolu: Bolu'da İzzet Baysal Caddesi'nde, 27 Temmuz
Cuma gecesi yolda yürürlerken gözaltına alınan Gençlik
Federasyonu çalışanları Doğan Küden ve Ali Onur
Polat, 28 Temmuz günü savcılığa sevk edildiler. Serbest
bırakılan Küden ve Polat’ın kollarında ve bacaklarında
darp ve işkence izleri olduğu görüldü. Bolu Gençlik
Derneği Girişimi, işkenceyle ilgili olarak “Arkadaşlarımızı
sahiplenmekten, halkımıza gerçekleri anlatmaktan vaz-
geçmeyeceğiz!” açıklamasında bulundu. 

Yüreği̇nde Korku Olanlar Korkusuzları Anlayamazlar
Kaçırmalar, İşkenceler Nafi̇ledi̇r Boşuna Uğraşmayın!
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Polisinden sivil faşist çetelerine
kadar tüm kontrgerilla güçlerinin
halk düşmanlığının yanısıra her za-
man oligarşik iktidarların ve Em-
peryalizmin hizmetinde olduğu, em-
peryalistler tarafından eğitilip bes-
lendiklerini sürekli yazdık, anlattık...

Ve yaşanan her olay yapılan her
itiraf bu konuda söylediklerimizin
belgesi olmaktadır... 

Polisten Sivil Faşistine 
Hepsi Amerikan Uşağı!

Geçtiğimiz günlerde tescilli maf-
yacı faşist Alaattin Çakıcı’nın yaptığı
bazı itiraflar basına yansıdı... Çakıcı
hem kendi meşrebini ortaya koyarken
aynı zamanda kendisini kullanan
faşist devletin MİT gibi bir örgüt-
lenmesinin nasıl çalıştığını ve kimlerin
hizmetinde olduğunu da ortaya ko-
yuyordu... 

CIA ve MOSSAD eğitimleri gibi
bir eğitime tabi tutulduktan sonra
devletin hizmetinde çeşitli görevler
üstlendiğini söyleyen faşist, mafyacı
Çakıcı “...MİT’in küçük ayağı İsrail,
büyük ayağı CIA’da. Örnek mi isti-
yorsunuz? Bakın Hakan Fidan’ı
nasıl ortaya çıkardılar, miadı doldu”
diyerek devletin de kendisinin de
gerçekte nasıl bir Amerikan uşaklığı
içinde olduklarını anlatmaktadır. 

İlk kuruluş yıllarından bu yana
MİT’inden polis teşkilatına, sivil
faşist kurumlarına kadar tüm kontr-
gerilla örgütlenmesinin Amerikan iş-
birliği içinde kurulup yönetildiği her
gün daha fazla açığa çıkıyor... Her
zaman biz söylüyorduk, şimdi ken-
dileri aynı şeyleri itiraf ediyorlar.
Faşist Çakıcı yıllarca bir yandan
mafyacılık yaparken diğer yandan
ise faşist devletin hizmetinde çeşitli

görevler aldı... Gö-
rev aldığı kurum-
ların başında gelen
MİT’in nasıl bir
bataklığın içinde
olduğunu da en iyi
bunlar biliyorlar...
Halka karşı her
türlü aşağılık sal-
dırı ve komplonun
örgütlenmesinde
ve hayata geçiril-
mesinde rol alan
bu kişi ve kurum-
lar devrimcilere karşı yapılan ope-
rasyonlar ve katliamlardan da so-
rumludurlar... 

Yeri geldiğinde kendi it dalaşları
çerçevesinde ağızlarını her açtıkla-
rında bir yandan bu düşmanlıklarını
kusarlarken diğer yandan da kendi
niteliklerini, uşaklıklarını ve aşağılık
karakterlerini ortaya sererler... 

Çakıcı’nın Ergenekon davasındaki
itirafları bunun sadece son örneğidir...
Ancak ilk örnek değildir... Aylar önce
de yine aynı şekilde eski MİT’çi
Mehmet Eymür’ün itiraflarında vardı
nasıl birer uşak oldukları... 

Eymür yaptığı açıklamalarda; dö-
nemin Başbakanı Tansu Çiller’in
kendilerini MOSSAD ile yapılan gö-
rüşmeden nasıl çıkardığını ve Özer
Çiller tarafından nasıl görevlendiril-
diklerini anlatırken aslında Çakıcı
ile aynı şeyleri söylemekteydi. Kendi
pencerelerinden ve kendilerine ait
bazı çıkar hesaplarıyla söyleseler de
itiraflarında kaçamadıkları ve hep
gelip dayandıkları ortak nokta CIA
ve MOSSAD işbirliğidir... Nasıl birer
Amerikan uşağı olduklarını ve ken-
dilerini kullanan devletin nasıl Ame-
rika ile işbirliği içinde olduğunu an-
latmaktan hiç geri duramadılar...

Çünkü yedikleri içtikleri herşeyde
Amerika’nın parmağı vardı. Parasal
destekten, eğitim desteğine kadar
her tür desteği Amerika’dan aldıkları
gibi yaptıklarını da Amerika’nın emir
ve talimatlarıyla yapıyor, onun hiz-
metine her an hazır durumda bulu-
nuyorlardı. 

Çakıcı, Eymür veya onların iti-
raflarında hem öykündükleri ve hem
de baş tacı ettikleri Hiram Abas veya
Memmet Ağar gibilerinin ortak özel-
liğidir bu işbirlikçilik ve uşaklık. 

Halkı Aşağılayan 
İşkenceci Polis Aynı
Tavrı Kendilerine de
Gösteriyor!

AKP iktidar olduğundan bu yana
her geçen gün saltanatını sağlamlaş-
tırmanın adımlarını attı... Yaptığı her
işte attığı her adımda adeta yeni bir
Osmanlı Hanedanlığı yaratıyor tavrı
içinde oldu... Bir yanda kendisinden
önceki dönemin teşhir olmuş yapı-
larını “demokrasi” adına değiştirip
imajını tazelerken öte yanda ise kendi
iktidarını sağlamlaştırdığı oranda her-
kese kafa tutuyor. Oligarşi içinde
dahi kimseyi takmayan ABD’nin
söyledikleri dışında kimseyi kaale

Faşist Çakıcı’dan itiraflar: “CIA ve MOSSAD Eğitimine tabi
tutuldum... MİT’in küçük ayağı İsrail, büyük ayağı CIA’da!”

Onyıllardır Söylüyoruz; 
Hepiniz Amerika’nın Uşağısınız!
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almayan bir tavır sergiliyor. 

Halkın yaptığı her direnişte, her
hak alma eyleminde polisini insan-
ların üzerine saldırtıp, insanları gaza
boğan, coplarla sokak ortasında iş-
kence yaptıran halk düşmanlığında
sınır tanımadığı gibi bu işkenceleri
yapan, insanları gazla, işkenceyle
katleden polisini her zaman korumaya
almıştır. Hatta salt korumayla da ye-
tinmeyip terfi ettirmiştir. Hatta par-
lamento içinde yer alan BDP’li ve
CHP’li milletvekillerine saldıran,
coplayıp yaralayan polislerini dahi
korumaya almaktan geri durmamış,
tüm pervasızlığıyla yapılanları sa-
vunmuştur. Ancak bir kez işin ucu
gelip de kendisine dayandığında
AKP’nin tavrı bu kez tam tersi ol-
muştur...

Geçtiğimiz günlerde basına da
çokça yansıyan olay Hatay Dörtyol’da
yaşandı. AKP Hatay Milletvekili
Hacı Bayram Türkoğlu’nun oğlu ve
aynı zamanda AKP Gençlik Kolları
Başkanı İstemi Kağan Türkoğlu ve
bir arkadaşı emniyette polis tarafından
tartaklandıklarını söylediler... Savcının
emriyle hemen polisler sıraya dizdi-
rilip ellerine numaralar tutuşturulan
polisleri vekilin oğlunun karşısına
çıkarılıp teşhis ettirdiler... 

Bunu yaptıran da savcının tali-
matıyla İlçe Emniyet Müdürü Mustafa
Marangoz... Halka karşı aslan kesilen
ama AKP iktidarı karşısında kedi
gibi sıraya girip, sıraya dizen bir
uşak olarak hizmet gören biri... Ma-
rangoz geçmişte Eskişehir’de “Te-
rörle Mücadele Şube Müdürlüğü”
görevinde bulunmuş ve devrimcileri
işkencelerden geçirmiş olan biridir.

Ama burada tam bir yalaka ve tam
uşak olarak AKP’li vekilin oğlunun
isteğiyle emrindeki polisleri hizaya
dizip hemen orada bir yardımcısının
apoletlerini söktürebiliyor... 

AKP ise İçişleri Bakanının ağzında
“Olur, geniş açıdan bakın. Çözeriz,
çözülür. Başka sıkıntı olmasın” di-
yecek kadar pervasız bir tutum alır-
ken, tepkilerin yoğunlaşması karşı-
sında soruşturmalarla vb. işi kapatma
telaşına düşmüştür. 

Ama gerçekte AKP kendisine ya-
pılan saldırılar karşısında hemen tepki
verip polisi hizaya sokacak bir saltanat
kurmuştur. Bu yanıyla da polislere
kapıdaki it muamelesi yapması hiç
de şaşırtıcı değildir. Bunun bir yanı
AKP’nin pervasızlığı ve kendinden
olmayan her kesime karşı olan düş-
manlığı iken diğer yanı ise herkese
diş gösterip pervasızca saldıran polisin
AKP karşısında nasıl bir zavallı
uşak durumuna düştüğüdür. Efen-
diye yaranmak için saldırganlıkta sınır
tanımayanlar hakettikleri muameleyi
de işte böyle görürler! 

Astığı Astık Kesti̇ği̇ 
Kesti̇k AKP! 

AKP iktidarı bir yanda emperya-
lizme ve tekellere uşaklıkta sınır ta-
nımazken öte yanda ise kurduğu sal-
tanatıyla tüm halk kesimlerine karşı
tam bir pervasızlığı sürdürmektedir. 

Bunun bir örneği de Konya’nın
Yunak ilçesinde yaşanmıştır. AKP’li
belediye başkanı bir esnafı kendisine
hakaret ettiği gerekçesiyle bir çok
insanın gözleri önünde tokatlamıştır. 

Bu saldırı öncesinde kendisinden

haksız yere çevre ve temizlik vergisi
kesilmek istenen esnaf yapılan hak-
sızlığa itiraz eder. Zabıtanın kestiği
makbuzu almayıp götürün belediye
başkanına verin o ödesin diyerek al-
maz makbuzu... Bunu üzerine zabı-
talar gidip Belediye Başkanı’nı yan-
larına alarak geri dönerler... Belediye
başkanı zabıtaların ve bazı halktan
insanların gözü önünde esnafa tokat
atar. Güvenlik kameralarının da gö-
rüntülediği bu saldırı karşısında bile
Belediye Başkanı özür dilemek yerine
yaptığı savunmaya devam etmiştir... 

Herkesi yasalara uymaya çağıran
ve her hakkını arayanı yasalarla tehdit
eden ve yasal yollara davet eden
AKP’nin belediye başkanı bir esnafı
tokatlamayı kendine hak görüyor.
Öyle ya iktidar olunca saltanat kol-
tuğuna da oturmuş oluyorlar ve iste-
diklerini yapma hakkını kendilerinde
görüyorlar.

Ki, bunlar basına yansıyan, büyük
çoğunlukla da AKP içi çatışmanın
sonucu ortaya çıkabilen haberlerdir.
AKP’nin bu ve benzeri astığım astık,
kestiğim kestik olayları ülkenin her
tarafından pervasızca sürmektedir.
Devletin tüm kademelerine yerleşen
AKP’liler kendilerini her şeyi yap-
maya o kadar muktedir görüyorlar
ki, saltanat sürme benzetmemiz bo-
şuna değildir. Bugün AKP’nin tüm
kadroları halkı kendilerinin köleleri
görmektedir . Özetle tüm AKP kad-
roları halk düşmanlarıdır. Halka karşı
suç işlemektedirler. 

Elbette halkın da kendince bir
adaleti vardır. Halkın öfkesini büyüten
her saldırıları bir gün isyan olup
kendilerine dönecektir... 

Kıdem Tazminatımızın
Gasbedilmesine İzin Vermeyeceğiz!

Devrimci İşçi Hareketi (DİH), 25 Temmuz'da İstan-
bul Çağlayan’daki Vatan Caddesi üzerinde "Kıdem
Tazminatı Emeğimiz, Geleceğimiz, İş Güvencemizdir,
Vazgeçmeyelim, Direnelim, Kazanalım" başlıklı bildi-
rilerini dağıttılar. 6 DİH'li, üzerinde “İşçiyiz Haklıyız
Kazanacağız, Devrimci İşçi Hareketi” yazılı önlükleri
ile 45 dakika içerisinde 500 bildiriyi işçilere ve Çağla-
yan halkına ulaştırdı. İşçilerin iş çıkış saatleri olması
nedeniyle ilgi yoğundu. Yüksek sesle yapılan konuş-

malar eşliğinde bildiri dağıtılırken, bir yandan da hal-
kın sorduğu sorulara cevaplar verildi. 

DİH’liler,
AKP’nin kıdem taz-
minatı hakkımızı yok
etmeye çalışmasına
karşı bir hafta önce
de Şişli Meyda-
nı’ndan Şişli İşkur
binasına yürümüş ve
orada bir açıklama
yapmıştı.



Yıllardır hapishanelerdeki işken-
ceyi anlatıyoruz. Kimileri abarttığı-
mızı düşünerek, devlet bu kadar da
yapmaz diyor. Ama hayat, işkenceci
devlet gerçeğini her seferinde bir
kez daha gösteriyor. 

İşte, 27 Temmuz’da Sivas Hapis-
hanesi’nde işkence ile katledilen adli
tutuklu Ali Cem Gündoğan’ın ya-
şadığı ölüm bu işkence gerçeğinin en
yakın örneği olmuştur. 

Hatırlanacağı gibi Engin Çeber,
gözaltına alındığı polis karakolunda
başlayan işkencenin Metris Hapis-
hanesi’nde devam etmesiyle, sistemli
işkenceler sonucu katledilmişti. Bu
katliamla beraber, geniş bir kesim iş-
kenceyi ve hapishanelerdeki uygula-
maları tartışır oldu. Devlet, göster-
melik bir özür ile geçiştirmek istedi.
Son zamanlarda “özür” artık üstünden
sorumluluk atmanın bir aracı haline
getirilmişti. Biz, bu oyunun bir par-
çası olmadık ve “'Özür' değil, Ada-
let İstiyoruz” dedik. Adalet isteğimiz
sadece yargılananların ceza alması de-
ğildi. Adalet isteğimiz, bir yandan
katillerin cezalandırılması ve asıl
olarak işkencenin siyasi sorumlu-
larının cezalandırılması iken diğer
yandan bu işkenceye neden olan ko-
şulların ortadan kaldırılması iste-
ğimizdi. 

Çünkü, bu koşullar değişmedikçe
başka evlatlarımız işkence görmeye,
katledilmeye devam edecekti. Bunu
evlatlarımızın hapishanelerde, kara-
kollarda yaşadıklarından biliyorduk.
Ve bu bilinçle adalet istemeye devam
ettik. 

Bir evladımız daha bu koşullar
içinde işkence ile katledildi. Adli bir
davadan Sivas Hapishanesi’nde hü-
kümlü bulunan Ali Cem Gündoğan,
27 Temmuz günü yaşamını yitirdi. Fa-
kat, bu ölüm sıradan bir ölüm değil-
di. Aile, cesedin üzerinde darp ve yara
izleri görmüştü. Yani, işkence görm-
üştü Ali Cem. 

Bu yaşananlar üzerine Adalet Ba-

kanlığı malum açıklamalarından bi-
rini daha yaptı: “Hükümlü, alkol ve
uyuşturucu bağımlısıdır, kullan-
madığında krizler geçirmektedir,
kendini yerden yere atmıştır…”
Yani, işkence yoktur, hükümlü ken-
di kendine zarar vermiştir, zaten ba-
ğımlı birisidir, müstehaktır vs… 

Adalet Bakanlığı ve devlet yetki-
lileri bu tür açıklamaları hapishane-
lerde, karakollarda yaşanan her ölü-
mün ardından yapmaktadır. Bunlara
kimse artık inanmıyor. Ve haklı ola-
rak aile soruyor: “BU NASIL BİR
ADALET?” 

Baba Ali Kaya Gündoğan, yaşa-
nanları şöyle anlatıyordu: “Oğlumun
konulduğu Sivas Açık Ceza İnfaz Ku-
rumu yönetimini aradık. Oğlumun
madde ve alkol bağımlısı olduğunu ve
alkol alamadığı zaman hırçınlaştığı-
nı söyledik. Ayrıca emniyet yetkilileri
de cezaevi yönetimine bu konuda bil-
gi vermişler. Benim oğlum birkaç sa-
kinleştiriciyi doktor raporu ile kulla-
nıyordu. Krize girdiği anda bu ilaçları
kullandığı anda tamamen sakinleşi-
yordu. Oğlum 23 Temmuz günü Sivas
Açık Ceza İnfaz Kurumu'na teslim
edildi. 24 Temmuz günü dövüldükten
sonra hastaneye kaldırılmış. 2 gün has-
tanede kalıyor, durumu ağır olmasına
rağmen bize hiçbir şekilde haber ve-
rilmiyor. Bizi arayıp 'Gelin cenazeni-
zi alın' diyorlar. Bu nasıl bir adalet?
Oğlumu çok feci bir şekilde dövmüş-
ler, hırpalamışlar. Oğlumu cezaevine
gönderdiler. 4 gün sonra cenazesini al-
dık… Savcı bana 'Oğlun kendi ken-
disine zarar vermiş' dedi. Bu nasıl
olur? 'Vücudunda pek bir şey yok' de-
diler ama biz cenazeyi yıkadığımız za-
man baktık, kolu, omuz kısmından kı-
rıktı, bacaklarında morluklar vardı.
Ayak parmakları tamamen morar-
mıştı, vücudunun her yerinde darp izi
vardı. Burnu tam anlamıyla kırılmış ve
içe gömülmüştü. Kafasının birçok ye-
rinde darp izi ve kırık vardı, boynu kı-
rılmıştı. Bize diyorlar 'Beyin kana-
masından ölmüş.' Peki soruyorum; Bir

çocuk kapalı bir alanda kendisine bu
denli zarar verebilir mi? Nasıl yapa-
bilir bütün bunları? Oysa biz ilaçla-
rıyla, haplarıyla oğlumuzu cezaevine
teslim ettik. İlaçlarını kullandığı anda
sakinleşiyordu madem krize girmiş ne-
den ilaçları verilmedi?” 

Kız kardeşi Tülay Gündoğan da
“Ben cenazeyi gördükten sonra kar-
deşimin dövülerek öldürüldüğünden
eminim. Bir insan kendisine o dere-
ce zarar veremez. Kardeşim tek ba-
şınaydı savunmasızdı. Adım gibi emi-
nim ki kardeşim dövülerek öldürüldü.
Herkes bize yardım etmeli, bu olay
açığa çıkmalı. Biz hakkımızı kesinlikle
arayacağız, o gencecik biriydi, ona
kesinlikle kıydılar” diyerek kardeşi Ali
Cem’in işkence ile öldürüldüğünü an-
latıyordu. 

Ali Cem adli bir davadan Der-
sim’de tutuklanmıştı. Daha 24 ya-
şındaydı. 23 Temmuz günü Sivas
Hapishanesi’ne sevkedildi. Ve gitti-
ğinin ertesi günü yediği dayaklar, gör-
düğü işkenceler nedeniyle hastaneye
kaldırıldı. 27 Temmuz’da işkence ile
katledilmiş cesedi ailesine teslim
edildi. 

İşkence, bir devlet politikasıdır.
Bunun hapishanelerde, karakollarda
olması sadece bir ayrıntıdır. Bakın ül-
kemizin karakollarına, hapishanele-
rine; Son 10 yılda binlerce evladımız
katledilmiştir. Karakolda dayak, iş-
kence, insanlık dışı uygulamalar…
Hapishanelerde daha girişten başlayan
onursuz aramalar, dayak, işkence,
tecrit, cezalar… Tüm bu tablonun
içinde evlatlarımızın insanca koşul-
larda yaşaması beklenebilir mi? Da-
hası bu uygulamaları yapanların in-
sanlığı ne kadar kalmıştır? Ve sonuç
olarak katledilen, işkence gören hep
bizim evlatlarımız, halkın çocukları
olmuştur. Ölüm hep bizim payımıza
düşmüştür. 
İşkenceciler Cezalandırılsın! 

Katiller Halka Hesap Verecek! 

İşkence Yapmak Şerefsizliktir!

Oğlu Hapishanede Katledilen Bir Baba Haykırıyor: 

“BU NASIL BİR ADALET?”
TAYAD’lı Aileler
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Kendisi de geçtiğimiz yıl polisin
biber gazına maruz kalan Umut Oran,
Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati
Yazıcı'nın yanıtlaması istemiyle ver-
diği soru önergesinde, ne kadar
biber gazı ve göz yaşartıcı gaz ithal
edildiğini sordu. Oran’ın soru öner-
gesine verilen yanıt AKP iktidarının
halk düşmanlığının somut belgesidir. 

Soru önergesine verilen cevaba
göre Türkiye son 12 yılda 628 ton
biber gazı ithal etmiş, yani AKP,
iktidarı boyunca halkın üzerine ton-
larca gaz sıkmış. 

İlk olarak 1871 yılında üretilmeye
başlanan gaz bombaları, göz yaşartıcı
maddeler, sprey ve bomba halinde
1990 yılların başlarında yaygın olarak
kullanılmaya başlandı. Türkiye’de
kullanımı bu yıllardan sonra sürekli
artış gösterdi. AKP iktidarında ise
kullanımı had safhaya ulaştı. 

Kişi başına milli gelirin sürekli
arttığını, 16 Bin 126 dolara yüksel-
diğini söyleyen AKP’nin bu kadar
gazı kullanmaya ihtiyacı nerden do-
ğuyor?   Ülkenin genel durumuna,
halkın AKP iktidarı boyunca yok-
sulluğundaki artışa baktığımızda AKP
iktidarının halka getirdiği ‘hizmetlere’
baktığımızda daha iyi anlaşılmaktadır. 

AKP iktidarının, sürekli demo-
kratikleşme, 12 Eylül’lerle, darbelerle
yüzleşme, demokrasi önündeki tüm
engelleri kaldırma demagojileri sü-
rerken diğer yandan AKP’nin mas-
kesini düşüren gerçekler bir bir ortaya
çıkıyor.

AKP, iktidarı boyunca halka zul-
meden, halkın elinden, yıllarca be-
deller ödeyerek kazandığı hakları bir
bir gasp eden bir iktidar olma özel-

liğini icraatlarını daha da pervasız
şekilde devam ettirerek göstermek-
tedir. Oligarşi içinde iktidarı güç-
lendirdikçe kadrolaşmasını artırdıkça
halka saldırısı da o ölçüde artmaktadır.
AKP halkı ancak terörle yönetebiliyor,
çünkü halk artık AKP’nin yalanlarına
inanmıyor, 

İleri demokrasi dedi; anayasayı
değiştiriyoruz, demokratikleşiyoruz
diyerek halkın on yıllar içinde mü-
cadeleyle kazandığı haklarını da gasp
etti.

Torba yasası ile işçileri yasal köle
haline getirdi. İşçilerin çalışma ko-
şullarını daha da ağırlaştırırken pat-
ronların işçileri pervasızca sömüre-
bilmesi için önündeki tüm engelleri
kaldırdı. Türkiye’de her 6 saatte bir
işçi ölmekte ve bu oran günden güne
artarak devam ediyor. Bunun karşı-
sında bu ölümlerin tek sorumlusu
olan patronlardan cezalandırılan tek
bir patron yok. Çoğu kez tüm kabahat
ölen işçiye bulundu. 

Sağlıkta dönüşüm dedi; yeşil karta
mahkum olan yoksul halkın tedavi
hakkı elinden alındı. İlaç ve hastane
tedavi ücretleri arttı. Parası olmayan
birinin muayene olabilme imkanı
ortadan kaldırıldı. Özel hastaneler

devlet desteğiyle teşvik edildi.
Devlet hastanelerinin özelleş-
tirilmesi ise  devam ediyor.

Eğitimin parasız olmasını
isteyen öğrenciler gözaltına
alınıp işkencelerden geçiriliyor.
Tutuklanıp F Tiplerine atılıyor,
yıllara varan cezalar veriliyor.
Okullarından atılıp eğitim hak-
ları gasp ediliyor. Özel üni-
versiteleri teşvik etti, bütçeden
kaynak aktarılarak özel üni-
versiteleri yaygınlaştırmak için

elinden geleni yapıyor. 

Ülkemizin madenlerinden akar-
sularına, göllerine ormanına tüm yer-
altı yerüstü kaynaklarını özelleştirerek
emperyalist tekellere peşkeş çekiyor.
Tekellere halkı daha çok sömürebil-
mesi, ülkemizi daha çok yağmala-
yabilmesi için her türlü yasal olanağı
sağlıyor. 

Önlerindeki her engel gerek yasa
değişiklikleriyle gerek copla gazla
kaldırılmakta tereddüt edilmiyor.
HES’lere, barajlara, nükleer santral-
lere, siyanürle altın aranmasına karşı
çıkan halk gaz bombalarıyla, gözal-
tılarla, tutuklamalarla, cezalarla bas-
tırılmaya çalışılıyor. 

Alevi halkının inançlarını, değer-
lerini yok sayarak hakaret ederek
Alevileri asimile etmeye Sünnileş-
tirmeye çalışılıyor. Sünni yaşam ko-
şulları dayatılıyor. Bizzat iktidar ta-
rafından uygulanan politikalarla Al-
evi-Sünni düşmanlığı körükleniyor. 

Kürt halkına yönelik on yıllardır
imha, inkar ve asimilasyon politikaları
sürüyor.

Vatanımızın her karesine Ameri-
kan üsleri kurdurdu. Ülkemizi Suriyeli
işbirlikçilerin karargahı haline getirdi. 

Bu AKP’nin Yönetememe Krizidir!
AKP Teröre Başvurmadan Yönetemez
Halkın Her Türlü Talebini Gaza Boğan 

AKP Meşru Değildir!

Son 12 Yılda Halka Karşı 628 Ton Biber Gazı

SON 5 YILDA AKP’NİN 
GAZ BİLANÇOSU

2008’de 67 ton... (2.5 milyon dolar) 
2009’da 37 ton... (1.6 milyon dolar) 
2010’da 48 ton... (2.5 milyon dolar) 
2011’de 39 ton... (1.9 milyon dolar) 
2012’de 21 ton... (1.3 milyon dolar) 
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Kentsel Dönüşüm adı altında
yedi milyon evi yıkacağım diyerek
halka açıktan savaş ilan etti. 

AKP, bir avuç tekelin dışındaki
tüm halkın düşmanıdır. AKP ik-
tidarı halkın hiç bir sorununu çö-
zemez. 

AKP halkın iktidara olan tep-
kisini bastırabilmek için halka
yönelik sürekli bir terör estirmek-
tedir. Bunun içinde sürekli daha
fazla saldırı silahına gerek duy-
maktadır. AKP halkın canına tak
dediğinde neler yapabileceğini
iyi bilerek gelecek tehlikenin far-
kındadır. Bundan dolayı da halkın
örgütlenmesini engellemek için
elinden geleni ardına koymuyor.
Halkın her türlü talebini yüzlerce
polisle panzerlerle, gaz bomba-
larıyla, basınçlı su sıkarak sindirmeye
yıldırmaya çalışmaktadır. 

Polisin halkın her talebine per-
vasızca saldırması bundandır. Öyle
ki, gaz kullanması için yer ve mekanın
hiç önemi yoktur: Hapishane, hastane
önü-içi, huzurevi, okul, kreş... hiç
fark etmez. Yaşlı demeden, çoluk
çocuk demeden herkese gaz sıkıyor
AKP’nin polisi. Bir olay karşısında
eli refleks olarak gaz sıkmaya gidiyor.
Bu polisin halkın tüm kesimlerini
düşman olarak görmesinin sonucudur.
Polise göre halk düşmandır. Ve gaz
sıkarak etkisiz hale getirilmelidir. 

Yalancılık, takiyecilik ve katli-
amcılık AKP iktidarının kimliği, ka-
rakteridir. 

Suriye Devlet Başkanı Beşar
Esad’ı halkına zulmetmekle suçlarken
ülkemizde halka zulmeden AKP ik-
tidarıdır. 

Aşağıda aktardığımız gaz bombası
tüketimi bunun en somut gösterge-
sidir. Suriyeliler de ilk kez gaz bom-
basıyla kamplarda AKP’nin polisi
aracılığıyla tanıştı. 

Polisin halka karşı kullandığı

biber gazı ithalat rakamları
açıklandı. 

BUNA GÖRE: 

- 2008’de 67 ton... (2.5 milyon
dolar) 

- 2009’da 37 ton... (1.6 milyon
dolar) 

- 2010’da 48 ton... (2.5 milyon
dolar) 

- 2011’de 39 ton... (1.9 milyon
dolar) 

- 2012’de 21 ton... (1.3 milyon
dolar) 

Biber gazı ithal edilmiş. Son 12
yılda biber gazı ithalatına ödenen
miktar ise 269 milyon dolar... 

İşte bağımsızlığını koruyan Esad’a
akıl vermeye kalkan Amerikan uşağı
AKP’nin suç dosyası halkı ne kadar
düşündüklerinin belgesi, Esad’a kim-
yasal silah kullanma diyerek demagoji
yapan AKP kendi bulduğu ilk fırsatta
kimyasal silah olan bu gaz bomba-
larını kullanmakta insanları katlet-
mekte tereddüt etmiyor. 

- 1 Mayıs 2007: İbrahim Sevin-
dik 

- 4 Nisan 2009 Mahsum Ka-
raoğlan 

- 6 Ekim 2009 İshak Kalvo 

- 9 Ekim 2009 Mehmet Uy-
tun 

- 27 Nisan 2011: Kazım Şe-
ker 

- 31 Mayıs 2011: Metin Lo-
kumcu 

- 12 Haziran 2011: Hatice
İdin 

- 26 Temmuz 2011: Doğan
Teyboğa 

- 28 Ağustos 2011: Yıldırım
Ayhan 

21 Mart 2012: Hacı Zengin 

27 Mayıs 2012: Çayan Bir-
ben AKP iktidarında gaz bombası
ile katledildiler. (10 haziran 2012
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İbrahimler, Çayanlar polisin kul-
landığı insanların üzerine hedef gö-
zeterek sıktığı gaz nedeniyle katle-
dildiler. Onları katleden polislerden
ne soruşturma açılan ne de ceza alan
var, aksine uluslararası sözleşmelere
göre öldürücü olduğu için yasaklanan
gaz bombalarının kullanımı devam
etmekte ve kulanım çeşitleri de art-
tırılmaktadır. Zulüm bu değilse ne-
dir?... 

Diğer bir konu ise AKP bu kim-
yasal silah olarak görülen gaz bom-
basını kimden ve nasıl aldığını “ticari
sır” gerekçesiyle açıklamamaktadır.
Ancak şu açık ki, bugün en çok
“insan hakları” diyen, “demokrasi”den
bahseden emperyalist ülkelerdir doğ-
rudan halka karşı kullanılan bu gazları
üreten ve bütün dünyaya halkları sin-
dirmek için kulanan.

Görüldüğü gibi AKP iktidarı hal-
kın ekmeğinden, aşından keserek sü-
rekli halka karşı silah almakta, hem
efendilerine kazandırıp hem de halka
zulmetmektedir. 

SON 5 YILDA AKP’NİN 
GAZ BOMBASIYLA
KATLETTİKLERİ

- 1 Mayıs 2007: İbrahim Sevindik 
- 4 Nisan 2009 Mahsum Karaoğlan 
- 6 Ekim 2009 İshak Kalvo 
- 9 Ekim 2009 Mehmet Uytun 
- 27 Nisan 2011: Kazım Şeker 
- 31 Mayıs 2011: Metin Lokumcu 
- 12 Haziran 2011: Hatice İdin 
- 26 Temmuz 2011: Doğan Teyboğa 
- 28 Ağustos 2011: Yıldırım Ayhan 
- 21 Mart 2012: Hacı Zengin 



AKP, ülkemizin dört bir yanını
talan ediyor. Ülkemizin dağlarında,
ovalarında, ırmaklarında, kıyılarında
emperyalist işbirlikçi tekeller cirit
atıyor. Trabzon’dan Mersin’e, Si-
nop’tan Erzurum’a yağma ve talan
sürüyor. Hatay, Artvin, Rize, Çanak-
kale, Manisa, Afyon ve daha onlarca
ilde HES’lere karşı, barajlara karşı,
nükleer santrallere karşı, nehirlerin
kirletilmesine karşı mücadeleler ve-
riliyor. Birçok yerde köylülerin, yöre
halkının direnişlerine de tanık olu-
yoruz. AKP halkın karşısına polisleri,
jandarmayı, özel güvenlikleri çıka-
rıyor. Silahlarını halka çeviriyor, gaz
bombalarıyla, coplarla saldırıyor, iş-
kence yapıyor gözaltına alıyor. Halk
şimdilik kendini taş, sopa, toprakla
savunuyor. AKP’nin bu azgınca sal-
dırısı karşısında halkın her türlü
araçla direnmesi topraklarını, dere-
lerini, ormanlarını, nehirlerini sa-
vunması meşrudur.  

Daha yakın zaman önce Afyon’da
taş ocaklarına karşı çıkan halka AKP
faşizminin gaz bombalarıyla nasıl
saldırıp işkence yaptıklarını gördük.
Yapımı jandarma eşliğinde sürdürülen
Çaykara’nın Karaçam beldesindeki
HES inşaatını engellemek isteyen
köylülere jandarmanın nasıl saldır-
dığını, kendi hırsızlıklarını gizlemek
için 25’i kadın 70’e yakın köylüyü
“mala zarar verme ve adam yara-
lama” suçlamasıyla nasıl gözaltına
alıp sorguladıklarını gördük. 

Afyon’da, Trabzon’da ve daha
onlarca kentte ve köyde ortaya çıkan
bu tablo, AKP’nin halk düşmanı ger-
çek yüzüdür. AKP, bu saldırılarla “te-
kellerin ve emperyalistlerin çıkarı
için yapamayacağım şey yoktur, ezer
geçerim” demek istiyor. Ne mahkeme

kararlarını ne de sıradan
protestoları dikkate almıyor. 

AKP’nin pervasızlığı kar-
şısında kitle hareketleri Der-
sim’de olduğu gibi radikal-
leşmek zorundadır. Bu
AKP’nin tüm saldırıları için
de geçerlidir. Şehirlerde
“Kentsel Dönüşüm”e, sağ-
lıkçılara, öğretmenlere, avu-
katlara, işçilere, köylülere,
öğrencilere, kadınlara kısa-
cası her alanda AKP’nin pervasızlığına
karşı halk her türlü yöntemi kullanarak
kendi direniş biçimini yaratmak zo-
rundadır. Aksi durumda bu saldırılar
durdurulamaz. Bu topraklar bizim.
Emperyalistlere, işbirlikçilerine ülke-
mizin babalarının çiftliği olmadığını
göstermeliyiz. Ülkemizin emperyalistler
ve işbirlikçiler için dikensiz gül bahçesi
olmadığını göstermeliyiz. Doğamızı
korumak, nehirlerimize, dağlarımıza,
yer altı-yerüstü kaynaklarımıza sahip
çıkmak istiyorsak emperyalizme ve
işbirlikçi oligarşilere karşı mücadele
etmekten başka çaremiz yoktur.

AKP’nin her türlü protestoya, hak
alma eylemine gaz bombalarıyla per-
vasızca saldırması karşısında Der-
sim’de olduğu gibi direnmekten başka
çare yoktur. Dersim halkı, örnek di-
renişiyle, çevre mücadelesinin, “sivil
toplumcu” bakış açısıyla, “teşhir”
ve “protesto”dan, barışçıl gösteriler-
den çıkarmak gerektiğini gösterdi. 

HES’lere Karşı Halk, 
Polise, Askere, Makinaya 
Taş, Toprak, Sopa İle 
Direniyor

Dersim Halkı doğasını, toprağını,
suyunu elinden alınmak istenmesine

sessiz kalmadı. Peri Çayı üzerinde
yapımı süren Pembelik Hidroelektrik
Santrali(HES)’ne tepkisini göstermek
için pankartları ve sloganlarıyla baraj
şantiyesine yürüdü. Özel güvenlik
korumalarının halkın şantiyeye gir-
mesine izin vermemesi üzerine halk,
demir makaslarıyla şantiye tellerini
kesip içeriye girdi. Özel güvenlikçi-
lerin halkı korkutmak için havaya
ateş açması üzerine halk taş ve sopa-
larla karşılık verdi. Halkın öfkesinden
korkan özel güvenlik, Jandarma’dan
destek istedi. Jandarmanın havaya
ateş açarak müdahaleye başlaması
üzerine halk, şantiye barakalarını ve
iş makinelerini,  şantiye deposunu,
bir pikabı ve bazı araç ve gereçleri
ateşe verdi. Halka karşı emperyalizmin
ve tekellerin sermayesinin bekçiliğini
yapan jandarma ve özel güvenlik si-
lahlarını halka doğrulttu. Halk taş ve
sopalarla karşılık verdi ve 4 özel gü-
venlikçi yaralandı. 

Dersim halkının bu direnişi ken-
disinin olanı sahiplenmeye örnek bir
direniştir. 

HES’ler Hem Doğamızı
Hem İnsanımızı Katlediyor 

AKP, yeni sömürü alanı olarak
ülkemizdeki hemen her nehir, dere

AKP’nin Pervasızlığı Karşısında Halkın
Her Türlü Araçla Direnmesi Meşrudur!

Dersim Halkı, Doğasını, Toprağını,
Suyunu Elinden Almak İsteyenlerin
Şantiyesini Bastı
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üzerinde çok sayıda, barajsız hidro-
elektrik santral kurmayı hedefliyor.
Devlet Su İşlerinin verilerine göre
Türkiye’de yapılması planlanan HES
sayısı 2 bin 600. Enerji ihtiyacı için
“yeni bir kaynak” denilen iki bin
altı yüz HES’le yeni ölüm kapıları
açılacak. Hem doğamız hem insanı-
mız katledilecek. Bu aynı zamanda
halkımızın kendisini ezenlerden, sö-
mürenlerden, elindekileri çalan hır-
sızlardan hesap soracağı yeni mü-
cadele kapıları demektir. Çünkü he-
men her gün derelere kurulan hid-
roelektrik santrallerinden ölüm ha-
berleri, heyelan ve yıkım haberleri
geliyor. Tabi aynı zamanda polisin,
jandarmanın, özel güvenlikçilerin
halka saldırı haberleri geliyor. 

İki yıl gibi, “Rekor” sürede ta-
mamlanan HES inşaatlarında maliyeti
ucuzlatmak için güvenlik önlemleri
alınmıyor ve işçiler öldürülüyor.
AKP iktidarının, “Denetim hizmet-
lerini” bile özelleştirilerek piyasaya
açması sonucu, zaten olmayan iş ve
işçi güvenliği denetimi hiç yapılmı-
yor. Bu güvencesiz ve ağır çalıştırma
koşulları sonucu ölümlere ise “iş ka-
zaları“ diyorlar. Hayır, iş kazası
değil, devletin katliamıdır bu. 

31 Aralık 2010’dan bugüne kadar
HES’lerde meydana gelen kazalarda
49 işçi öldü, 67 işçi yaralandı. 2012
yılının ilk 5 ayında HES inşaatlarında
hayatını kaybeden işçi sayısı 26, ya-
ralı sayısı ise 16’dır. 

24 Şubat’ta Adana’da EnerjiSA’ya
ait Gökdere Köprü HES inşaatında,
tünel kapağının patlaması sonucu iş-
çiler akıntıya kapıldı ve 10 işçi öldü. 

Erzurum’un Aşkale İlçesi’nde bu-
lunan Karasu HES Baraj Gölü’deki
elektrik direğini tamir etmek için
giden 5 TEDAŞ işçisi, 3 Nisan günü
göle düştü. Gölde işçileri kurtarmaya

gidecek bir bot bile yoktu. İşçiler
donarak öldü. 

Zonguldak Çaycuma’da 6 Nisan
günü akarsu rejiminin değişiminin
değişiminden dolayı yıkılan köprüde
5 insanımız hayatını kaybetti. Kısa-
cası, Erzurum’da, Antep-Nizip’te,
Adana-Feke’de, Nevşehir’de, Şır-
nak’ta, Maraş’ta, Ankara’da, Erzin-
can’da, Gümüşhane’de, Artvin’de,
Düzce’de, Batman’da, Giresun’da,
Samsun’da, Birecik’te yapımı sür-
dürülen HES inşaatları onlarca işçiye
mezar oldu. Tıpkı sellerde ve dep-
remde katledilen halkımız gibi bu
ölümler de AKP’nin umurunda de-
ğildir. AKP’nin bu pervasızlığını bo-
zacak olan, AKP’ye karşı mücadelenin
militanlaşması ve hesap sorulması-
dır.

Ekmeği, aşı ve geleceği demek
olan suyuna, toprağına sahip çıkıyor
halk. Kendisinin olanı emperyalist-
lere, tekellere vermek istemiyor. Ana-
dolu’nun dört bir yanındaki halkın
bu tepkisini birleşik ve örgütlü güç
haline getirmek zorundayız. 

Reformizmin teşhir ve protesto
çizgisinden çıkmayan sivil toplumcu
çevrecilerin etki alanında kalan halkın
haklı öfkesi baskı ve terörle sindiri-
lecektir. Çevreciler ve yasalcılar, ica-
zet çizgisinde olanlar, gerçekleri, ya-
şanan olayların asıl nedenlerini ve
gerçek sorumlularını göstermiyorlar
halka. Allanoi, Zeugma, Hasankeyf
gibi tarihimizin sular altında kalma-
sına karşı çıkıyorlar ama bu sonucu
yaratanın, asıl sorumlunun emper-
yalizm ve işbirlikçisi AKP olduğunu
görmezden geliyorlar. İçinde halk
olmayan üç-beş protesto gösterisi,
birkaç basın açıklamasıyla görev ya-
pılmış oluyor. Daha da ötesi ve çarpık
olan yanlış ise çevreye yönelik kimi
hareketlere, kampanyalara ve ey-
lemlere tekellerin sponsor olmala-

Çevre Sorunu Halkın 
Açlık ve Yoksulluğa 
Mahkum Edilmesidir
Akarsular, geçtikleri her yerde mik-

roorganizmalardan insana kadar,  ta-
rımdan, hayvancılığa, ikliminden bitki
örtüsüne, mimariye kadar bütün canlılar
için kendisine bağlı bir hayat şekillen-
dirir. Anadolu toprakları yarı kurak bir
iklime sahiptir. Dereler, derin vadilerde
düzensiz bir şekilde akar. Akarsuların
etrafında bu kaynağa bağımlı bir yaşam
şekillenir. HES’lerin yapıldığı yerlerde
su yataklarının yönünün değiştirilmesi,
daha önce suyun geçtiği bölgede hem
tarımı, hem doğayı, hem insanı olumsuz
etkiliyor.

Araştırmalara göre; Türkiye’nin kul-
lanılabilir su potansiyeli yılda 112
milyar metreküp. Bunun 98 milyar
metreküpü yer üstü, 14 milyar metre-
küpü de yer altı suyu. Kullanılanı miktar
ise; 40 milyar metreküp.  AKP,  geri
kalan yüzde 64’ü de rant alanına almanın
planlarını yaptı. Bu amaçla 2003’te Su
Kullanım Hakkı Anlaşması (SKHA)
için bir yönetmelik hazırladı. 2007’de
satış sözleşmelerini imzalamaya başladı
ve bütün ülke çapında 2 binin üzerinde
başvuru alındı. 

Mayıs 2010 verilerine göre de inşaatı
devam eden 145, proje aşamasında da
1576 HES bulunuyor. Planlama aşa-
masındaki 325 santrali de ilave ettiği-
mizde ülke genelindeki sayı 2 bin 46’ya
yükseliyor. Trabzon 41, Artvin 25, Rize
23, Giresun 12.

Toprağın ve suyun yok olması ya-
şamın yok olmasıdır. Ülkemiz, yılda 1
milyon 400 bin metre küp toprağını
kaybetmektedir. Büyük bir hızla göl-
leri, ırmakları, yeraltı suları kirleniyor
ve kuruyor. Seller, heyelanlar artıyor.
Bunun bedeli açlık, yoksulluk ve göçtür.
Hastalıktır, ölümdür. Suyu ve toprağı
elinden alınan on binlerce yoksul insanın
kentlere göç etmesi ve işsizler ordusu-
nun daha da büyümesi demektir. 

Örneğin; 2000’de Birecik Barajı
sonrası 30 bin insan göç etmek zo-
runda kalmıştır. Bu baraj ayrıca tarihi
alanlardan Zeugma’yı da yok etmiştir. 

Hasankeyf’i sular altında bırakan
Ilısu Barajı’yla da 50-70 bin arasında
bölge halkını etkilemiştir. 

332

Yürüyüş

5 Ağustos
2012

Sayı: 324

ÖĞRETMENİMİZ, ÖNDERİMİZ, KOMUTANIMIZ



rının kabul edilmesidir. Doğanın
katillerinin duyarlılığını keşfedenler,
bilerek veya bilmeyerek doğa katil-
lerini aklamaktadırlar. 

Mücadelenin yönü emperyalizm
ve AKP faşizmi olmalıdır. Bunlara
karşı çıkmadan ve bunlarla savaş-
madan ne tarih, ne çevre ne halk ko-
runamaz. Çünkü; sorun sadece bir
çevre kirliliği sorunu değildir. Halkın
yaşama hakkı gasp edilmektedir. Hal-
kın toprakları, suları, doğal zengin-
likleri yağma talan edilmektedir. Af-
yon Beyyazı köylüleri diyor ki; “bu
taşocakları yapılır ve buraya yol açı-
lırsa, burdan çıkacak toz bizim tar-
lalarımızı kurutur.” Beyyazı köylü-
lerinin aç kalması, ölmesi demektir.

Yine aynı şekilde Dersim’de o
barajın yapılması binlerce köylünün
karnını doyurduğu topraklarının sular
altında kalması ve binlerce köylünün
toprağının da susuzluktan kuruması
demektir. Bu köylü halkımız için ya-
şam ve ölüm meselesidir. 

Bu HES’ler, nükleer santraller,
fabrikalar, barajlar, nehirlerimizin
kirletilmesi, dağlarımızda altın aran-
ması bizler için ölüm fermanıdır. 

Bu saldırıları bedeller ödemeyi
göze almadan püskürtemeyiz. Aksi
durumda ödeyeceğimiz bedeller çok
daha büyük olacaktır. Şimdiden sa-
dece HES’lerin inşaat sürecinde on-
larca insanımız katledildi. Bu bedelleri
bize ödetiyorlar zaten. 

Topraklarımızı, sularımızı, doğa-
mızı, tarihimizi doymak bilmeyen
aç gözlü emperyalistler yok ediyor.
İnsanlarımız katlediyor. Bu yüzden
sorun sadece bir çevre sorunu değildir.
Bu saldırılar vatanımızın yağmalan-
masıdır, halkımızın sömürülmesidir.
Halkın ölüme mahkum edilmesidir.
Mücadelemiz de emperyalist tekelleri
ve işbirlikçilerini karşısına almak
zorundadır.  

İşbirlikçiler tekellerin ülkemizi
yağma ve talanı sürdüğü sürece do-
ğanın ve insanın katliamı sürecektir.

Çevre ve doğa sorunu, HES’lerden,
siyanürle altın üretimine, genetiği
değiştirilmiş tohumlardan kuraklığa,
yangınlara, sellere, erozyona kadar
halkın yaşamını doğrudan etkilemek-
tedir. 

Mücadelemizde teşhirle sonuç
alınamaz. Bizim katlimize ferman
okuyan tekellerin şantiyelerini baş-
larına yıkmalıyız. 

Bizim canımız ucuz. Her vesileyle
katlediliyoruz. Ama tekellerin canı
pahalıdır. Onlara da bedel ödetmeli-
yiz. İşte o zaman kepçelerini, iş ma-
kinelerini, şantiyelerini bırakıp ka-
çacaklardır. Bu gün Anadolu’nun he-
men her ilinde, ilçesinde, köyünde
halkımız tekellerin bu saldırısının
kendileri için ne anlama geldiğini
çok iyi bilmektedir. 

Biz bu sorunu mücadelemizin bir
parçası olarak görüp sahiplenmeli,
halkı örgütleyerek işbirlikçi AKP’nin
karşısına çıkarmalıyız. 

CEPHELİ BİR DEĞİL,
BİN GÖZ OLANDIR!
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Cepheli örgütlüdür, örgüttür. Onun
olduğu yerde Cephe vardır. Çünkü
Cepheli Cephe'nin gözü, kulağı, sesi,
herşeyidir. Gittiği her yere örgütünün,
ideolojisini, düşünce ve duygularını
taşır. Cepheli aynı zamanda halkı
ve halkın taleplerini de örgüte taşı-
yandır. Bunun için Cepheli halkın
içindedir. Her Cepheli örgütün halkın
içindeki gözleridir. Bu gözlerle halkı
örgüleyip savaşı büyütüyoruz. Bu
gözlerle halkı tanıyoruz, düşmana
darbeler vuruyoruz.

Cephe'nin bir gözü olmak bur-
juvaziye yaşama şansı tanımamak-
tır. Cepheli bu misyonunun farkın-
dadır. Bu misyonun gerekliliğinin
daha fazla gözler yaratmak olduğunun
da bilincindedir. O yüzden Cephe-
li'nin hedefi bir değil bin göz ola-
bilmektir. Bunu yaratabilmek için
öncelikle herşeye kendinden başlar.
O bir gözünü bu hedefe ulaşabilmeye
göre şekillendirir. Çok yönlü düşün-
mesi ve çalışmasını bu temelde plan-
laması bu bakış açısının sonucudur. 

Cepheli sadece dergi dağıtımını
örgütlemeye odaklanmaz. Ya da sa-
dece maddi gelir için yapılan satış-
larda yer almaz. Ona verilenin daha
fazlasını yapmayı düşünür, bu yönde
her türlü yaratıcılığını, emeğini, ça-
basını ortaya koyar. Verilenle sınırlı
kalmaz ya da sadece kendi çalışma
yaptığı alanla ilgilenmez; mahalle,
gençlik, memur, işçi, askeri... her
alanın ihtiyacına vakıftır. Bu yüzden
örgütlenmesini yaparken çok yönlü
düşünerek üretir ve hareket eder. Bu
çalışma tarzını hayata geçiren her
Cepheli mücadelenin her türlü ihti-
yacını bilir. Bunun için en temelde
de savaşımızın temel gücü olan
silahlı mücadeleyi büyütmeye yönelik
bir çalışma yapar. Gözleri bu yönde
çoğaltır... Yani bir savaşçı gibi dü-
şünüp herşeye savaşçı bir gözle
bakar. Düşmanlarımız kim, nerede,
nasıl yaşarlar, ne yer, ne içerler, ne-
relerde gezerler? Bir Cepheli'nin ha-
fızasında her zaman bunlar vardır.
Cepheli bilir ki halkın adaletinden

kaçanlar yerin yedi kat altına da
gizlenseler muhakkak bir çift göz
onları görür. İşte, Cepheli bu gözü
bulan ve örgütleyen olmalıdır. Bir
değil bin göz olmak işte bu bakış
açısıyla yaratılabilir ancak...

Cepheli insanları da bu bakış açı-
sıyla eğitir. Aynı anda birçok işi ya-
pabilmeyi, birçok insanı gözleyip
örgütleyebilmeyi ve bulunduğu her
yerde savaşı büyütmeyi öğretir. Cep-
he'nin gözleri… Cepheli'lerin en
önemli görevi insanları iyi göz-
lemleyip, değerlendirmek, gelişi-
mini hızlandıracak görevler ver-
mek ve eğitmektir.

Cephe'nin gözleri Cepheli'lerdir.
Bu gözler umuttur! Bu gözlerden
çıkan ışıkla gerçekler aydınlanır, bi-
linmeyenler bilinir kılınır. Bu gözlerle
yalanlar, yok olur, doğrular konulur.
Bu gözler öyle güçlü, öyle çok olmalı
ki, istenilen hedefe ulaşabilsin. Unut-
mamalıyız! Bu gözlerle büyüyecek,
savaş ve zafer bu gözlerin azmiyle
kazanılacak! 
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Röportaj

Grup Yorum konserinin tanıtımı
ve benzeri demokratik faaliyetler
nedeniyle tutuklanan Halil Top ile
Devrimci Alevi Komitesi’nin yaptığı
röportajı yayınlıyoruz.

Devrimci Alevi Komitesi: Nasıl
gözaltına alındınız? Nasıl
tutuklandınız?

Halil Top: 27 Nisan Cuma sabah
saat 05.00 sularında kapı zilinin se-
siyle uyandım. Eşim benden önce
uyanmış kapıyı açmıştı. Kapının ara-
lığından biri konuşuyor, eşimde uy-
kulu bir şekilde öylece bakıyordu.
O an ben kapıya geldim. Kapıda bir
grup resmi ve sivil polis topluluğu
vardı. Halk Cephesi ve DHKP/C ile
ilgili Ankara Savcılığı’nın talebi ve
arama izniyle evimi arayacaklarını
söylediler. Önde bulunan polis şefinin
elinden belgeyi alarak inceledim,
sonra kimlik kartına baktım. Bu arada
da zorluk çıkarmamamı zorluk çı-
karılması halinde zorla girileceğini
söyleyerek “nazikçe” tehdit ediyor-
lardı. Arama öğleye kadar devam
etti. 11.50 civarı arama sonlandı,
rapor yazıyorlardı. Beni de alacak-

larını bildiğimden eşime ve kızıma
merak etmemelerini söyledim. Gözaltı
birkaç gün sürer Pazartesi’ye kadar
gelmeyeceğim muhtemelen tutuk-
larlar dedim. Biz çıktıktan sonra
diğer arkadaşlara haber vermelerini
söyledim. Evden çıktık araca bindi-
rilene kadar; “Kahrolsun Emperya-
lizm, Yaşasın Bağımsız Türkiye!’’
ve “ Gözaltılar, Tutuklamalar, Bas-
kılar Bizi Yıldıramaz!” şeklinde slo-
ganlar attım. Oradan başkanlığını da
yaptığım Pir Sultan Abdal Kültür
Derneği’ne götürdüler. Giderken yine
aynı sloganları tekrarladım. Dernek-
teki aramalar esnasında Pir Sultan
Abdal’ın sözünün yazılı olduğu bir
pankartı yere attıklarını gördüm. He-
men müdahale ettim. Muhtarlıktan
yetkililerin de önünde “Sizin inanç-
lara saygınız yok mu, bu pankartı
nasıl yere atarsınız.” diyerek teşhir
ettim. Sonra pankartı yerden alıp
katlayarak kaldırdım. Arama bittikten
sonra çıktık. Çıkışta sloganları tekrar
ettim ve karakola getirildim. Yapılan
aramalarda aldıkları gazete, dergi,
kitap, Grup Yorum konser afiş ve
davetiyeleri, Kızıldere, Malatya-Kü-
recik çağrıları ve Halk Cephesi imzalı
pankartlar “ele geçti” biçiminde ifade
edip yasadışı örgüt üyesi olmak suç-
laması şüphelisi olarak gözaltına
alındım ve Ankara’ya götürüleceğim
söylendi.

Devrimci Alevi Komitesi: Neyle
suçlandınız? Suçlamaları nasıl
değerlendiriyorsunuz?

Halil Top: Yasadışı örgüt üyesi
olmak, örgüt adına örgüte elaman
kazandırmak için çalışmalar yapmak
iddiasıyla tutuklandım. Ancak ge-
rekçeler açık, aleni bir şekilde yapılan,
tamamen anayasal haklarımız olan

demokratik eylemler. Düşünün “Tam
Bağımsız Türkiye” talebiyle düzen-
lenen Grup Yorum Konseri’nin çağrı
afişleri ve davetiyeleri, Malatya-
Kürecik’te füze kalkanına karşı
yapılan kampanya afişleri, eyleme
çağrı bildirileri, Maraş Katlia-
mı’nda yitirdiğimiz canlarımızı
anma eylemlerine çağrı bildirileri,
el ilanları, Devrimci Alevi Komi-
tesi’nin hazırladığı “İnanç Özgür-
lüğü İstiyoruz” kitapçığı, örgüt
üyesi suçlamasına gerekçe olarak
delil olarak önümüze konuyor.

Tüm bunlar gösteriyor ki; ülke-
mizde emperyalizme ve faşizme karşı
bağımsızlık ve demokrasiyi savunmak
suç, inanç özgürlüğü istemek suç,
bırakın bu anlamda eylem yapmayı,
konser yapmak veya konsere katılmak
bile suç. 

AKP’nin bu hazımsızlığı ve sal-
dırganlığının sebebi yaptığımız bu
tarz eylemlerle AKP’nin maskesini
düşürdüğümüz ve onun gerici, faşist,
işbirlikçi, emperyalizme uşak yü-
zünü ortaya çıkardığımız içindir.

Devrimci Alevi Komitesi: Sizin
gözaltına alınıp tutuklandığınız
dönemde, yine benzer şekilde,
demokrasi mücadelesi veren
yüzlerce insan gözaltına alındı, bir
kısmı tutuklandı. Bunu nasıl
değerlendiriyorsunuz?

Halil Top: Bizim düşüncemiz
hiçbir ayrım yapmaksızın tüm inanç-
lardan ve milliyetlerden halkımızın
sorunlarının çözümü için mücadele
etmektir. Bu nedenle de, herhangi
bir il veya bölge ayrımı yapmaksızın,
ülkemizin her yanı bizim için müca-
dele alanıdır. Bu nedenle bir bakı-
yorsunuz “füze kalkanını” protesto

Halil Top: Kamu Emekçileri
Cephesi’nden, Eğitim Sen Üyesi

Öğretmen, Aynı zamanda
Çorum Pir Sultan Abdal Kültür

Derneği Şube Başkanı.

ÇORUM’DA TUTUKLANAN DEVRİMCİLER SERBEST BIRAKILSIN!

İnanç Özgürlüğü İstemek, 
Konser Düzenlemek Suç Değildir!
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Röportaj

için Kürecik’e yürüyoruz; Maraş
Katliamı’nın hesabını sormak için
Maraş’a, Kızıldere katliamının he-
sabını sormak için Kızıldere’ye gi-
diyoruz. Bir bakmışsınız tüm halkı-
mızın sorunu olan bağımsızlığı vur-
gulamak için “Tam Bağımsız Türki-
ye” talebi için Grup Yorum’la ba-
ğımsızlık türkülerini haykırmak için
350 bin kişiyle İstanbul Bakırköy
Meydanı’nı dolduruyoruz.

İşçisiyle, köylüsüyle, memuruyla,
öğrencisiyle, emeklisiyle tüm emekçi
halkımızın meşru ve haklı talepleri
için 36 bin kişilik kortejimizle Taksim’e
yürüyoruz. Yaptığımız bu eylemler
bize nasıl coşku, heyecan ve cesaret
veriyorsa, faşizmi de o derece korku-
tuyor, can havliyle şuursuz bir şekilde
kendi koydukları kanunları, yasaları
bile çiğnemek pahasına, tüm yurtta
azgınca saldırıyor. Ancak, onlar sal-
dırdıkça, biz ne kadar doğru şeyler
yaptığımızı ne kadar doğru yolda ol-
duğumuzu daha iyi kavrıyoruz.

Devrimci Alevi Komitesi:
Mahkeme süreci nasıl işliyor? Ne
zaman mahkemeye
çıkarılacaksınız?

Halil Top: Bildiğim kadarıyla
henüz dava açılmadı. Bu nedenle
daha mahkeme günü belli değil. Dos-
ya üzerinde de gizlilik kararı olduğu
için çok bir bilgi de alamıyoruz. O
nedenle tutuklanmam konusunu an-
layabilmiş değilim. Hem gizlilik,
hem tutukluluk bir arada. Dosya ha-
zırlanmış, deliller toplanmış şüpheli
olan bir kişi gözaltına alınmış savcıya
ifadesini vermiş. Yani artık delilleri
karartma ya da kaybetme gibi bir
şey söz konusu değil. Bunların ya-
nında kaçma gibi bir durumumda
yok. Devlet memuruyum, evliyim,
bulunduğum ilde PSAKD gibi bir
kurumunun başkanıyım. Gerçekten
bu tutuklamanın gerekçesini anlamış
değilim.

Hadi diyelim ki tutuklandım, artık
elinizdeyim, F Tipi hapishanedeyim,
tecritteyim, ne kaçma ne de delilleri
karartma veya yok etme durumum
olamaz Dosyadaki gizlilik neden o
zaman! Bu durum artık savunma

hakkımızı gasp etmektir.

Devrimci Alevi Komitesi:
Hapishanede hangi koşullarda
tutuluyorsunuz? Bu koşulları
nasıl değerlendiriyorsunuz?

Halil Top: Şu an F Tipi Hapis-
hane’de iki arkadaşımla birlikte ka-
lıyoruz. Bu arkadaşlar ve gardiyanlar
dışında kimseyi görmüyoruz. Yani
tecrit en ağır şekilde kendisini his-
settiriyor. Sohbet hakkımız hem süre
bakımından hem de sohbet grubu
sayısı bakımından ilgili genelgeye
uygun bir şekilde uygulanmıyor. Tu-
tuklu, hükümlü, aynı dosyadan ol-
mayan vb. ayrımlar konarak sohbet
hakkımız gasp edilmeye çalışılıyor.
Telefon hakkımız da yine idarenin
dayatmaları yüzünden çoğu zaman
yapılamıyor. Telefon, revir, avukat
görüşü, normal görüşlerde, hücreden
çıkışta ve dönüşte ayakkabılarımızın
içine kadar onur kırıcı bir şekilde
aranıyoruz. Bütün haklarımızı gasp
etmeye çalışan idare zihniyeti, basit
gerekçelerle ceza üstüne ceza veriyor.
Bu cezalar; kınama, görüş yasağı,
telefon yasağı, mektup yasağı, tek
kişilik hücre cezasına kadar farklı
cezalar uygulayabiliyorlar.

Devrimci Alevi Komitesi: Alevi
inanç özgürlüğü mücadelesi veren
bir kurumun başkanısınız, “Alevi
açılımı” diyerek inanç
özgürlüğünün önünü açacağını
söyleyen AKP iktidarının size ve
derneğinize saldırısını nasıl
değerlendiriyorsunuz?

Halil Top: AKP iktidarının “Al-
evi açılımı” diye ortaya arttığı prog-
ram tamamıyla bir devşirme, asi-

milasyon harekatıdır, bu oyun yeni
bir oyun değildir. Yezidin Hz. Hüse-
yin’e, Hızır Paşa’nın Pir Sultan Ab-
dal’a yaptıkları kirli tekliflerin yani
“benim iktidarımı tanı”, “bana
biat et” sana saraylar, hazineler se-
reyim teklifleriyle, bugün AKP’nin
Alevi açılımı projesi de aynıdır. Kat-
liamlarla yok edilemeyen Alevilik
devşirme ve asimilasyon yöntemle-
riyle, devlet kontrolünde, emperya-
lizmle, faşizmle barışık bir devlet
Aleviliği haline getirilmeye çalışılıyor.
AKP’nin bu açılım aldatmacasına
inanmayan ve oyuna gelmeyen, Hz.
Hüseyin gibi, Pir Sultan Abdal gibi
biat etmeyen direnen, inanç özgürlüğü
isteyen devrimci Aleviler olduğu
gibi, bugün de içimizden Hızır Pa-
şalar, hainler, işbirlikçiler çıkmaktadır.
Çağlar boyunca olduğu gibi, bugün
de bize Sivas’ta, Dersim’de, Maraş’ta,
Çorum’da, Gazi’de olduğu gibi kat-
liamları reva görenler, zorunlu din
dersleriyle, köylerimize zorla cami
yaparak, cemevlerimize “cümbü-
şevleri” diyerek bizleri aşağılayan,
asimilasyon ve devşirme politikala-
rıyla bizi yok etmeye çalışan zihniyet,
içimizden çıkan hainlerle, Hızır Pa-
şa’larla işbirliği yaparak başında ol-
dukları kurumların etkinliklerine,
bize her türlü katliam, asimilasyon
ve devşirme politikalarını reva gören,
devlet erkanını davet edip başköşe-
lerde ağırlayacak kadar alçakça bir
ihanet içindedirler. AKP iktidarı yarın
kullandıktan sonra onları da bir kenara
atacaktır. İşte bugün şahsıma baş-
kanlığını yaptığım kuruma yapılan
saldırıyı bu temelde değerlendirmek
gerekir. Bu saldırılar, direnen devrimci
Alevilikle, işbirlikçi Aleviliğe, dev-
letin nasıl baktığının bir sonucudur.
Ne AKP’nin ne “Devletin Alevisi”
olmayacağız. 

Devrimci Alevi Komitesi:
PSAKD şubesi olarak Çorum
katliamı ve inanç özgürlüğü
konularında ne gibi çalışmalar
yaptınız? Hedefiniz neydi?

Halil Top: Çorum PSAKD Şu-
besi olarak, biz yeni bir derneğiz,
bir yıl önce kurulan bir dernek. Der-
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nek olarak Çorum katliamı konusunda
yapacaklarımızı kendi içimizde der-
nek çalışanlarıyla ve bazen de yap-
tığımız etkinliklerde gündeme taşı-
yarak, Çorum katliamı “Bir Alevi
katliamı mı” yoksa farklı bir şekilde
tarif edilebilir mi? Nedenleri nelerdi,
sonuçları nelerdi ve nasıl gerçekleşti
gibi sorulara cevap bulmaya çalıştık.
Bu konuda bir bilinç yaratmak istedik.
Çevremizde bulunan o günleri yaşa-
mış, çatışmalarda bizzat bulunmuş
insanların anlatımlarını dinledik.

Örneğin; dernek çalışanlarımızdan
Dursun Turna’nın babası, bu katliamda
hayatını kaybettiği için onun bilgile-
rinden faydalandık. Belirtmekte yarar
var: Dursun Turna şu an bizimle
birlikte tutukludur. ‘80’li yıllarda
Çorum’da o dönem politik etkinlik
içinde olan insanlarla görüştük. Hü-
seyin Ağabey (Teke) yine o dönemleri
yaşamış bir insan. Onun anlatımlarını
dinledik. Kendisi de şimdi bizimle
birlikte tutuklanmıştır. O dönemleri
aktif olarak yaşamış ve yıllarca hapis
yatmış, bugün de dönemi anlatan
araştırmalarını bir kitapta toplayan
Gazi Eke’nin de görüşlerini dinledik.

Bu aşamalardan sonra kafamızdaki
düşünce katliamın yaşandığı 29 Ma-
yıs’tan 4 Temmuz’a kadar yayılacak
çeşitli eylemler yapmayı programlı-
yorduk. Ancak sürekli devletin baskısı,
saldırısı ve kuşatması altında kaldık
ki malum sonuçta da tutuklandık. Dü-
şüncelerimizi hayata geçiremedik.

Yaptığımız araştırma sonunda kat-
liam, devrimcilerle faşistler arasındaki
çatışmanın seyrini ve niteliğini de-
ğiştirmek amaçlı yapılmıştır. Kulla-
nılan argümanlar “Kızılbaşlar cami
bombaladı” ve benzeri propaganda
üzerinden hayata geçirildiği ve kat-
ledilen insanların neredeyse tümünün
Alevi olması (içlerinde Alevi dedesi,
vahşice öldürülen çocuklar, hamile
kadınlara dahi tecavüz, öldürme) iti-
bariyle bu katliam bir Alevi katliamı
olarak, Çorum’da, örgütlü, birleşik,
devrimci irade öncülüğünde oluştu-
rulan ve halkımızın katıldığı büyük
bir halk direnişi var. Kurulan bari-
katlar, cezalandırmalar, nöbet sis-
temleri, erzak dağıtımının organi-
zasyonu tümüyle bu birleşik devrimci

iradenin bir eseridir. Tüm bunlar bir
araya konduğunda, Çorum’da yaşa-
nan durum, en doğru şekilde telaffuz
etmek gerekirse bu “Çorum katliamı
ve Çorum Halk Direnişi” şeklinde
olmalıdır. Bu nedenle de bu halk di-
renişinin özellikle unutturulmaya ça-
lışıldığını düşünüyorum.

Biz bu konuda ilk önce katliamın
başladığı tarih olan 29 Mayıs tarihine
yakın bir zamanda, Çorum katliamı
ve direnişi temalı bir konser yapmayı
planlıyorduk, konserde katliamda
kaybettiğimiz insanların mezarlarını
yaptırmak için, bildiri, afiş, son gün
panel yapacaktık. 4 Temmuz yani
bitiş günü veya ona yakın, uygun bir
günde de, bütün kurumlarla birlikte
yapılacak bir yürüyüş düşünüyorduk.
Bu yıl bunları yapmayı planlıyorduk.
Ancak faşizm izin vermedi.

İnanç özgürlüğüne gelince; bu
konuda özel bir çalışma yapılmadıysa
da, genelde yaptığımız bütün eylem
ve etkinliklerimizde bu konuyu sürekli
işledik, el ilanlarımızı, kitapçıklarımızı
dağıttık.

Zorunlu din derslerinin kaldırıl-
ması için eylemler yaptık. Bu ey-
lemlerin hazırlık aşaması ve yapılması
sırasında saldırıya uğradık, gözaltına
alındık. Ben de daha eylem için el
ilanı dağıtırken bir arkadaşımla bir-
likte gözaltına alındım. Eylem günü
polisin saldırısıyla gözaltına alındık.
Memur olmamdan kaynaklı milli
eğitim müdürlüğü ve valilik yetkilileri
tarafından defalarca uyarıldım.

Bir ilköğretim okulunun 3 tane 6.
sınıf şubesi yani (6/a–6/b–6/c) şeklinde
yaklaşık 100’den fazla öğrencinin,
üstelik tüm öğrencilerin Alevi olduğu
bir okulda “Uygulamalı Eğitim Ge-
zisi” adı altında çocukların topluca
namaza götürüleceğini bir velinin
bize başvurmasıyla öğrendik. O gün
velinin yanında dernekten bir arkadaş
görevlendirdik. Arkadaş kameralı bir
telefonla gitti. Alevi öğrencilere zorla
namaz kıldırılmasını kameraya çe-
ken veli ve arkadaşım, türbanlı öğ-
retmen ve cami imamı tarafından
tartaklanarak dışarı atılmışlar.

Biz o hafta sonu iki ekip oluşturup
o bölgeyi kapı kapı dolaştık, durumu
anlattık. Velileri basın açıklaması ey-

lemimize çağırdık. Basın açıklama-
mıza öğrenci ve velilerden gelenler
ve bir Alevi dedesinin katılımıyla,
yaşananları halka ve basına yansıttık.
Elimizdeki resimleri basına verdik.
Öğrenci velileri de konuştu. Basın
konuya bir ölçüde yer verdi. Alevi
halkın inançlarına bir saldırı ve asi-
mile etme amaçlıydı. Bu konuda ik-
tidarı teşhir edip, halkta bir duyarlılık
yaratmıştık.

Devrimci Alevi Komitesi:
Çalışmalarınız sırasında ne gibi
engellerle ve baskılarla
karşılaştınız? Çorum halkının
yaptığınız çalışmalara yaklaşımı
nasıldı?

Halil Top: Burada özellikle şunu
demek isterim ki, derneğimiz bir tem-
silcilik olarak açılmıştı. Bir süre sonra
şubeleşecektik kısa zaman da, sadece
semah, bağlama, tiyatro grubu gibi
kurslarımıza katılan öğrenci sayısı
120 civarındaydı. Birçok eylem ve
etkinlik yaptık. Aşure, konser, piknik,
panel, söyleşi, bu eylemlerimize yüz-
lerce insan geldi. Hatta konserimize
o dönem PSAKD Genel başkanı ve
bazı yöneticilerimizde geldi. Yaklaşık
1000 kişilik bir salon konseriydi.

Bunun dışında Çorum özelinde
de, gerici ve iş birlikçi bir zihniyetin
elinde olan Hacı Bektaş Vakfı en
küçük bir destek ve sahiplenme gös-
termedi. Gözaltına alındık, işkence
gördük arayıp geçmiş bile olsun de-
mediler. Kurum olarak bir açıklama
dahi yapmadılar. Yani biz sözde dost-
larımızdan büyük zorluk gördük.

Diğer tarafı zaten devlet politi-
kası… Saldırılar, gözaltılar, uyarılar,
sivil polisler tarafından yapılan anti
propagandalar… Her şeyi yaşadık. 

Ancak her şeye rağmen Çorum
halkının önemli bir kesiminin ısrarla
yanımızda olmalarını da sağladı. 

Bu nedenle saldırıya uğradığım
bu günlerde derneğimizi açabilecek,
bir inisiyatif alabilecek insanlarımızın
olduğunu biliyorum. Bu dostlara, bu
canlara bu günlerde ihtiyacımız var.
Tüm canları derneğimize ve inanç-
larımıza sahip çıkma noktasında so-
rumluluk almaya çağırıyorum.

Röportaj



Ülkemizde Gençlik

Dev-Genç, tabanı aslen  küçük bur-
juva özellikler gösteren gençlik kitle-
sinden oluşur. Zamanla Dev-Genç’li-
ler devrimcileşerek küçük burjuva
yanlarını aşarlar. 

Küçük burjuva olmak ne demek-
tir? Küçük burjuvalar, doğallığında
burjuva olmayan, burjuvaziye özenen,
burjuvazinin ahlak anlayışından, gi-
yiminden yaşam tarzından etkilenen,
düzene karşı zaaflı insanlardır. 

Küçük burjuva yanlar nelerdir? 
Küsmek, alınmak, eleştiriye açık

olmamak, tüketim, tembellik ve di-
siplinsizlik. Ancak bu yanları yenen in-
sanlar devrimcileşir. Küçük burjuva
yanlarını ısrarla yenmeyenler devrime
değil düzene hizmet eder. Halkın gün-

demini, sorunlarını bilmezler. Halktan
birisidirler, halkın içindedirler ama
halktan kopuk, halka yabancı, burju-
vaziye özenti içinde yaşarlar.  Dev-
Genç’liler halktan kopuk olamazlar.
Halkın sorunlarına çözüm üretirler
ve halkı örgütleyip bilinçlendirirler.
Küçük burjuva yanlar ancak eğitim ve
pratikle ezilir ve dönüştürülür. Dev-
Genç’liler eylemlerde, işgallerde, grev-
lerde, yıkımlarda, direnişin ve halkın
olduğu her mevzide varlardır. Dev-
Genç’liler yaptıkları her şeyi halk
için yapar halka her zaman sahip çı-
karlar ve bedel ödemekten korkmaz-
lar. Boşuna dememişler Dev-Genç’li-
ler vatanı sevmenin ustasıdırlar diye.
Yıkımlarda Dev-Genç’liler halka bir-

likte en önde direnmişlerdir ve dire-
neceklerdir.

Dev-Genç’liler her zaman halkı ör-
gütlemiş ve yönlendirmiştir. Coşku-
larıyla, devrime inancıyla, vatanlarına
olan sevgileriyle halka örnek olmuş-
lardır ve olmaya devam edeceklerdir.
Dev- Genç’li olmak bağımsız bir va-
tan için mücadele etmektir. Yeni bir dü-
zen halktan kopuk değil halkla birlik-
te kurulacaktır. Dev-Genç’liler bu
yüzden oldukları her yerde halkın so-
runlarını dinler ve sorunlara yönelik çö-
züm üretir. Halka yaşam tarzlarıyla, de-
ğer anlayışlarıyla örneklerdir. Halkı
hiçbir zaman hor görmezler. Her şeyini
halka borçludur. Bu bakış açısıyla
hareket eder. 

Dev-Genç'li olmak halkla bütün-
leşmek demektir. Hiçbir zaman unu-
tulmamalıdır ki Dev-Genç'i yaratan
halktır.

Dev-Genç'i Yaratan Halktır!

Okulların tatile girmesiyle birlikte liselilerin çoğunun
hayatında bir boşluk oluştu. AKP bu boşluğu doldurmak
için mahallelerde uyuşturucuyu, çeteleşmeyi ve her
türlü pisliği yaygınlaştırıyor. Amaçları düşünmeyen, sor-
gulamayan, boş şeylerle uğraşan, hakkını aramayan, mu-
halif olmayan bir liseli gençlik yaratmak. Uyuşturucu ve
yozlaştırma bir devlet politikasıdır. Polis özellikle uyuş-
turucu pazarlayan satıcılarla işbirliği içindedir ve çete-
leri mahallelerde yaygınlaştırma çabası içindedir. Özel-
likle feodal ilişkilerin, komşu ilişkilerinin iyi olduğu, Ana-
dolu değerlerini kaybetmeyen mahalle halkına azgınca
saldırmaktadır. Özellikle düzenin pisliğinden etkilen-
meyen mahallelerde bu politikaları yaygınlaştırma çabası
içindedirler. Liseliler boş zamanlarında mahallelerde ge-
zerken çete ve uyuşturucu gerçeğiyle karşı karşıyadır. Li-
seli gençlerin yozlaştırılmasına ve Anadolu kültüründen
uzaklaştırılmalarına izin vermemeliyiz. Bizler liselilere
kendi değerlerimizi, bu düzenin pisliğini, eğitim siteminde
adaletsizliği, anlatıp hakkını arayan bir liseli gençlik ya-
ratmalıyız.

Mahallelerde yozlaştırmaya karşı liselileri örgütleyip
Liseli Dev-Genç çatısı altında toplayıp liselilerin kendi
mahallerini sahiplenmesini sağlamalıyız. Uyuşturucu sa-
tıcılarını, çeteleri mahallelerde barındırmayacağız. Li-
selilerin yozlaştırılmasına izin vermeyeceğiz. 

Uyuşturucu Satıcılarını, Çeteleri
Mahallelerde Barındırmayacağız!
Liselilerin Yozlaştırılmasına İzin

Vermeyeceğiz! 
Kocaeli’de “Füze Kalkanı Değil Demokratik Liseler

İstiyoruz” pankartı açtıkları için 3 Aralık 2011 tarihin-
de tutuklanan Gülşah Işıklı ve Meral Dönmez'in duruş-
ması 30 Temmuz'da görüldü. 8 aydır hukuksuz bir şekilde
tutuklu bulunan Işıklı ve Dönmez’in duruşmasının gö-
rüldüğü Çağlayan Adliyesi'nin önünde Dev-Genç’liler ta-
rafından eylem yapıldı. Arkadaşlarının serbest bırakıl-
masını isteyen Dev-Genç'liler, yaşanan hukuksuzluğu teş-
hir ettiler.

Eylemde yapılan açıklamada; Gülşah ve Meral’in tu-
tuklanmalarının sebebinin ülkemizde Amerikan üsleri ku-
rulmasına, paralı eğitime karşı mücadele etmeleri oldu-
ğu ifade edildi. 

Yapılan açıklamanın ardından “Parasız Eğitim İsti-
yoruz Alacağız", "Füze Kalkanı Değil Tam Bağımsız Tür-
kiye İstiyoruz", "Gülşah ve Meral Serbest Bırakılsın",
"Kahrolsun Faşizm Yaşasın Mücadelemiz", "Yaşasın Dev-
Genç Yaşasın Dev-Genç’liler" sloganlarının atılmasıy-
la 25 kişinin katıldığı eylem sona erdi.

Dev-Genç’liler, Adliye önünde yaptıkları eylemin ar-
dından duruşmaya katıldılar. İstanbul 15. Ağır Ceza Mah-
kemesi'nde görülen duruşmada Meral Dönmez ile Gül-
şah Işıklı’nın “Üzerlerine atılı suçları işledikleri hususunda
kuvvetli suç şüphesini gösteren olgular bulunması ne-
deniyle” tutukluluk hallerinin devamına karar verildi ve
duruşma 15 Ekim 2012 tarihine ertelendi.

Vatanın Bağımsızlığını İstemek
Suç Değildir
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Emperyalistler ve işbirlikçi pat-
ronların, bütün istek ve beklentileri-
ni kendine rehber edinen AKP iktidarı,
hazırladığı yasa ve kanunlarla bütün
halkı köleleştirmeyi hedefliyor. Kent-
sel Dönüşüm yasasından, Ulusal İs-
tidam Stratejisine, Kıdem Tazmina-
tının kaldırılmasından Bölgesel Asgari
Ücrete kadar halkı, köle gibi çalışan
ve itaat etmeye zorlayan politikalarına
devam ediyor. 

AKP’nin önündeki hedeflerden
biri de Ulusal İstihdam Stratejisinin bir
parçası olan “Kiralık işçiler” kanu-
nun çıkarılması… AKP her saldırıda
olduğu gibi kiralık işçiler kanununda
da, “çalışma hayatının esnekleşti-
rilerek işsizliğin azaltılmasının” he-
deflendiğini belirtiyor. Yani yalan ve
aldatma bunda da devam ediyor. 

Ancak halkın tepkisinden de çe-
kiniyor. Bundan dolayı hazırladığı sal-
dırı yasalarını açıktan ortaya koyup
savunmak yerine, “basına sızdır-
ma” veya ikinci, üçüncü şahıslar
üzerinden açıklama yoluna gidiyor.
Tepkilerin ortaya çıktığı nokta da
ise, “hükümetlerinin ilgisinin ol-
madığını veya çalışmanın taslak ol-
duğunu, değiştirileceğini” söyle-
yerek zaman kazanma yoluna gidiyor. 

Kıdem Tazminatı’nın kaldırılma-
sı konusunun gündeme geldiği nok-
tada, yapılan çalışmayı sahiplenme-
miş, bürokratların ve işverenlerin bir
çalışması olduğunu açıklamışlardı.
Fakat koşulları ve zamanı olduğunda
saldırı yasaları gündeme gelecektir. 

“Kiralık İşçi” 
Değil, Köle İşçi… 

Hürriyet Gazetesi’nden Aysel Alp
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan-
lığı’ndan sızdırdığı haberde, 4857
Sayılı İş Yasasının geçici 7. Madde-
sinde değişiklik yapılacağını, "kira-
lık işçilik" konusu ‘geçici iş ilişkisi’
başlığıyla özel istihdam bürolarının
kurulacağını ve geniş bir alanda ala-
bildiğince esnek kiralık işçi kullanı-
lacağını belirtiyor. 

Bakanlığın kanun tasla-
ğında belirttiğine göre: İşçinin,

"herhangi bir nedenle iş görme edi-
niminin yerine getirememesi veya iş
hacminin öngörülmeyen ölçüde art-
ması durumunda” işçi kiralanabile-
ceğini açıklıyor. 

Muğlak ve her yana çekilebilecek
bir ifade… İşçinin iş görme edinimini
yitirmesi… Patron için, işçinin has-
talanması, yaşlılık, askere gitmesi,
izin, doğum, evlilik, kaza veya göz-
altı vb. gibi nedenler iş edinimini kay-
betmesidir. Haksızlık karşısında iş-
çinin iş yavaşlatması veya grev, iş edi-
nimini kaybetmesidir. Hali hazırdaki
yasalarda kağıt üzerindeki haklarına
rağmen, bunları kullanamayan işçi, bu
yasa ile birlikte hiçbir hakkı, hukuku
olmayan saatlik, günlük, mevsimlik
işçi haline gelecektir. Yani patronla-
ra köle olacaktır. 

Ayrıca taslakta; 
Aralıklı olarak gördürülen kısa sü-

reli işler ile işletmenin günlük işle-
rinden sayılmayan veya iş güvenliği
bakımından acil olan ya da mevsim-
lik işlerde, Temizlik işlerinde ve evde
görülen hasta, yaşlı ve çocuk bakım
hizmetlerinde de geçici (kiralık) işçiler
kullanılabilecek. 

Mevcut yasada sadece holding
ve şirketlere verilen kendi işçisini ki-
ralama imkanı, yeni düzenlemede
özel istihdam bürolarına veriliyor. Bu
şekilde şirket, holding sınırlaması
kalkıyor. 

Aynı zamanda bir patron işçisi-
ni, diğer patrona ödünç olarak ve-
rebilecek. 

Mevcut yasada geçici iş ilişkisi sü-
resinin 6 ayı geçmeyeceği, gerekli
durumlarda bu sürenin 2 kere uza-
tılabileceğini, ancak yeni taslak, 6
aylık süreyi 3 aya düşürüyor. 

100’ün üzerinde işçi çalıştıran iş-
yerlerinde % 20’ye kadar kiralık işçi
kullanılabilecek, 100’ün altında işçi
çalıştıranlara ise, bir sınırlama yok.

Türkiye’deki işletmelerin büyük
çoğunluğunun 100’ün altında işçi
çalıştırdığını düşünürsek kiralık işçi
(köle işçi), bütün işyerlerine yayıla-

cak demektir. Ayrıca bu aynı zaman-
da 100’ün üzerinde işçi çalıştıran
firmalarda da taşeronluk sistemi ile bu
100’ün altına düşürülerek kiralık işçi
çalıştırılacaktır.

Rutin bir izin kullanan, hasta olan,
kaza geçiren her işçinin yerine kiralık
işçi alınacaktır. Kiralık işçi demek, dü-
şük ücretli, sosyal güvencesi olma-
yandır. Yaptığı iş beğenilmediğinde he-
men kapı önüne konulabilecektir. Sa-
atlik, günlük veya aylık olduğundan
hiçbir koşulda sendikal bir örgüt-
lenmenin içerisinde olamayacaktır. 

Patronlar, köle pazarlarında (İs-
tihdam bürolarında), yeteneğine, fi-
ziksel özelliklerine göre en ucuz işçiyi
seçecektir. Kiralık işçiler, kadrolu iş-
çiler üzerinde bir baskı unsuru olarak
kullanılacak, grev kırıcılığından diğer
saldırılara kadar patronların kullanmak
istediği her alanda kullanılmak iste-
necektir. İşçiler karşılıklı olarak bir-
birlerine karşı kullanılacak, sınıfı böl-
me, sendikal hareketi bitirmenin bir
aracı olarak da ele alınabilecektir. 

AKP, tekellerin ve patronların,
işçi sınıfını daha fazla sömürmesi için
elinden geleni arkasına koymamak-
tadır. AKP bir sermaye ve patronlar
partisi olarak, emperyalistlerin ve
işbirlikçilerinin desteğinin devamı
için bu saldırı yasalarını çıkarmak zo-
rundadır. AKP’den işçi sınıfı ve bü-
tün halk için iyi şeyler beklemek
bugün hayalden de öte gaflettir. AKP
ve patronlar ancak ve ancak işçi sı-
nıfının uzlaşmaz mücadelesi karşı-
sında gerileyebilir. 

AKP, işçilerin, köylülerin, me-
murların, küçük esnafın, işsizlerin…
Bir bütün olarak emekçi halkın düş-
manıdır. İşçileri kölelik koşullarında
çalışmaya mahkum eden, halkın yok-
sulluğuyla dalga geçen AKP’ye kar-
şı mücadele, işyerlerindeki patron-
lardan başlayarak hayatın bütün alan-
larına kadar yayılmak zorundadır. 

Sınıf mücadelesi sert ve acıma-
sızdır. Her gün onlarca sınıf kardeşi-
miz iş kazalarında ölmekte, hasta-
lanmaktadır. Binlercemiz işsiz kal-
makta, sefalet içerisinde çürümeye

AKP Halka Köleliği Dayatıyor!

Sırada Köle İşçiler VarDevrimci İşçi
Hareketi
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terk edilmektedir. İşbirlikçi AKP,
yoksulluğumuzdan, işsizliğimizden,
kazalarda ve hastalıklarla ölümleri-
mizden emperyalistler kadar sorum-
ludur. AKP’ye karşı mücadele, em-
peryalistlere  karşı mücadeledir. 

Mücadele, işçi sınıfını özgürleşti-
recek, örgütleyecektir. Başeğmez mü-
cadelemiz, adım adım kazanımlarla bü-
yüyecektir. Kıdem Tazminatının kal-
dırılmasına karşı mücadeleden, kira-
lık işçi bürolarına kadar sınıfımıza yö-

nelik her saldırı aynı şiddette karşılık

bulmak zorundadır. AKP ve işbirlik-

çilerin anladığı tek dil budur. 

DEVRİMCİ İŞÇİ HAREKETİ 

Alınterimizin Karşılığını İstiyoruz!
Yaklaşık 6 aydır direnişlerini sürdüren, kışın so-

ğuğunda, yağmurunda fabrikanın önünde oturan Hey
Tekstil işçileri, 29 Temmuz günü Bakırköy Özgürlük
Meydanı’nda bir eylem gerçekleştirdiler. 

Yaklaşık 15 kişinin katıldığı eylemde yapılan ko-
nuşmada: "Biz Hey Tekstil işçileri 171 gündür direni-
yoruz. 171 gündür çalıştığımız, ürettiğimiz fabrikanın
önünde direnişteyiz. Çünkü orada bizim emeğimiz ça-
lındı. Emeğimizin karşılığını alıncaya kadar da dire-
nişimiz sürecek. Bizleri köle gibi çalıştırmak istiyor-
lar, bizler köle değil işçiyiz. Alınterimizin, emeğimi-
zin karşılığını istiyoruz." denildi. 

Atılan sloganlardan sonra işçiler el ilanlarını dağı-
tarak, kafelerdeki halkla sohbet ettiler.

BEDAŞ Yönetiminin Oyunu Bildik
Bir Oyundur! Direnişçileri Bölüp
Parçalamasına İzin Vermeyelim!

TAYAD’lı Aileler, Taksim’de BEDAŞ Genel Merkezi’nin
önünde çadır açarak direnişlerini sürdüren BEDAŞ işçile-
rini 27 Temmuz günü ziyaret ettiler. “BEDAŞ İşçisi Yalnız
Değildir!”, “İşçiyiz Haklıyız Kazanacağız”, “Direne Dire-
ne Kazanacağız!” sloganları eşliğinde direniş alanına giren
TAYAD’lı Aileler, işçilerle sohbet ederek, 68 gündür devam
eden direnişin geldiği aşamayla ilgili bilgi aldılar. BEDAŞ
işçilerinin, her Cuma günü saat 15.00’te Galatasaray Lise-
si’nden Taksim Meydanı’na yürüdüklerini ve bu eylemle-
re direnişte olan diğer işçilerin de katıldığını öğrendiler.

İşçiler ayrıca, işverenin, direnişte göze çarpan işçiler dı-
şındaki tüm işçileri işe geri almak istediğini bildirdiğini söy-
lerek, “Bir arkadaşımızı bile arkada bırakmayacağız.” de-
diler. 13 TAYAD’lı, ziyaretlerini yine sloganlarla sonlan-
dırarak; her Cuma saat 19.00’da Taksim Tramvay Dura-
ğı’nda Ayhan Efeoğlu’nun mezar hakkı için yaptıkları ey-
leme işçileri davet ettiler. 30 Temmuz günü de, Adana'da
151, İstanbul'da 71 gündür direnişlerini sürdüren BEDAŞ
işçileri, Devrimci Mücadelede Mühendis Mimarlar
(DMMM) tarafından ziyaret edildi. 

İstanbul Taksim’deki BEDAŞ Genel Müdürlüğü önün-
deki direniş çadırında gece gündüz demeden direnişlerini
sürdüren BEDAŞ işçilerini "BEDAŞ İşçileri Yalnız De-
ğildir”, “İşçiyiz Haklıyız Kazanacağız" sloganlarıyla se-
lamlayan Devrimci Mücadelede Mühendis Mimarlar, her
koşulda ve her zaman haklı mücadelelerinin yanında ol-
duklarını, kararlı ve baş eğmez bir direnişin her koşulda ba-

şarılı olacağını, söylediler.
Enerji-Sen Genel Başkanı Kamil Kartal'da direnişin gel-

diği noktadaki gelişmeleri detayıyla anlatarak "Mutlaka,
ama mutlaka kazanacaklarını" belirtti.

Bedaş Direnişi Kazanımla
Sonuçlanıncaya Kadar Sürecek!

Direnişlerinin 68. günündeki BEDAŞ işçileri her Cuma
olduğu gibi 27 Temmuz günü de Galatasaray Lisesi’nden
BEDAŞ binası önüne kadar yürüdüler. Yürüyüş kortejinin
en önünde işçilerin çocukları ve “BEDAŞ’tan Atılan İşçi-
ler Geri Alınsın” pankartı vardı. 

Taksim THY bürosu önüne gelindiğinde direnişteki THY
işçileriyle dayanışmak için 10 dakikalık bir eylem yapıldı
ve “THY İşçisi Yalnız Değildir” sloganı atıldı. Polis ta-
hammülsüzlüğünü THY bürosunu boşaltıp kepenkleri in-
direrek gösterdi. Yürüyüşlerine devam eden işçiler BEDAŞ
önünde bir basın açıklaması yaparak eylemlerini sonlandırdı. 

Basın açıklamasının ardından konuşan bir işçi "BEDAŞ
binasını ne kadar korursanız koruyun o binaya gireceğiz,
köprüyü kestik, bahçeye girdik, binaya da gireceğiz.” dedi. 

100 kişinin katıldığı eylemin ardından TMMOB’da top-
lanan işçiler direnişin durumu hakkında bir değerlendirme
yaptılar ve direnişe işçi ailelerinin daha etkin katılması yö-
nünde karar aldılar.

Genel-İş Avrupa Yakası 1. No’lu Şubesi de BEDAŞ iş-
çileriyle dayanışmak amaçlı erzak yardımı yaptı. İşçi tem-
silcileri getirilen kolileri direnişteki işçilere paylaştırdı.

BEDAŞ işçileri Malatya’da Alevi halkımıza yapılan ge-
rici-faşist saldırıyı protesto için Gazi Mahallesi'nde düzenle-
nen yürüyüşte de yerlerini alarak saldırıyı lanetlediler.

Cansel Malatyalı, işten atıldığı İnşaat Mühendisleri Odası
önünde 164 gündür "İşimi Geri İstiyorum" talebiyle oturma ey-
leminde. İMO yönetimi tarafından Cansel Malatyalı'nın işe geri
alınması ile ilgili herhangi bir girişim olmaması üzerine, 1 Ağus-
tos günü sabah saat 07.15 sularında Cansel Malatyalı ve 4 Halk
Cepheli İMO'nun 6. katından pankart astı. Saat 08:00 suların-
da İMO yönetiminin polise ihbarının ardından halk düşmanı AKP
polisi ilk önce çadırda bekleyen Halk Cepheliler ve Cansel Ma-
latyalı'nın ailesine, ardından da pankart asanlara saldırarak, 10
kişiyi işkenceyle gözaltına aldı.

Gözaltına alınan Ezgi Antmen, Özkan Kayöz, Deniz Malatyalı,
Ali Altunsoy, Mehmet Malatyalı, İsmail Ozan Demirel, Cansel
Malatyalı, Uğur Can Güneş, Serhat Parlak ve Mahir ... aynı gün
akşam saatlerinde serbest bırakıldı.

İşimi Geri İstiyorum!
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Ankara Valiliği, Çankaya Cemevi
Yaptırma Derneği'nin kapatılması
için dava açtı. 16. Asliye Hukuk
Mahkemesi, "Cemevleri yüzyıllardır
Alevilerin ibadet yeri olarak top-
lumca bilinmiş ve kabul görmüştür"
diyerek Valiliğin dava talebini red-
detti.

Ancak AKP'nin "Alevi Açılımı"
teslimiyeti dayattığı için, mahkemeleri
de ona göre karar veriyor. Yargıtay 7.
Hukuk Dairesi, Cemevlerini yasadışı
konuma düşüren bir karar aldı ve şu
kararını açıkladı: "Cami ve mescit
dışındaki yerlerin ibadethane olarak
kabul edilmesi mümkün değildir."

Yargıtay bu kararı verirken; 26
Temmuz’da Polat Renaissance Ote-
li’nde, Anadolu Alevi Bektaşi Fe-
derasyonu isimli Alevileri temsil
etme yetkisi olmayan “naylon” bir
kurum tarafından iftar yemeği ve-
rildi. Yemeğin başkonuğu Cumhur-
başkanı Abdullah Gül’dü. Gül, if-
tarda yaptığı konuşmada, geçmişte
yaşananların bir gün unutulacağını
ve gelecek nesillerin daha iyi bir ge-
lecekte yaşayacağını belirterek, “So-
nunda acılar çekildikten sonra doğ-
rular öğrenilir. Türkiye’nin her ta-
rafından herkes bir araya gelmeye
çalışsın. Çevremize baktığımızda ne
büyük acıların çekildiğini görüyoruz.
Sıkıntılarımız var tabii. Bu sıkıntıları
aşabilecek gücümüz var. Önümüz-
deki yıllar çok daha parlak olacaktır.
Geçmişimize baktığımızda nelerle
uğraşmışız diyeceğiz. Biz birçok kri-
tik eşikleri aşmış bir ülkeyiz. Hepimiz
düşüncemiz, inançlarımız ne olursa

olsun bu ülkenin asli vatandaşları-
yız.” dedi.

Devlet, her dönem olduğu gibi
Alevi halkın inançlarını kullanmaya
ve onları zorla değiştirmeye, düzen
içine çekme çabasına devam ediyor.
Gül, Alevilerin asli vatandaşlar ol-
duğunu söylerken; yargı öyle söyle-
miyor. Yargı diyor ki, Alevilik diye
bir şey yoktur, ibadethaneleri de ola-
maz, yasal değildir. 

Gül’e sorulsa, hemen “Rahatsı-
zım” diye bir açıklama yapar. Yoksa
söylediklerini sahiplenmesi ve gereği
ne ise onun yapılmasını sağlaması
gerekir.

Devletin Alevileri daha fazla kan-
dırmasına izin vermeyelim. Bizden
geçmişi unutmamızı istiyorlar. Bizim
unutacak bir şeyimiz yoktur. Aksine
hatırlayacak ve hesabını soracağımız
bir tarihimiz var. Kanla yazıldı bu
tarih. Kanı biz değil, devlet döktü.
Dökenler iktidardaydı, hala da ikti-
dardalar… 

Geçmişe baktığımızda “neyle uğ-
raşmışız” demiyoruz biz.  Aksine,
katillerimizin isimleri sayıyoruz tek
tek. Çorum’da, Maraş’ta, Sivas’ta,
Gazi’de… yandık, yakıldık diyoruz.

Bizi diri diri yakanlar cezasını bul-
madan bize rahat yüzü yok diyoruz.
Devletin saldırıları, böl-parçala-yönet
politikası bitmez, bu gidişata bir son
vermek için örgütlenmeliyiz diyoruz. 

Evet biz de halkın bir parçasıyız.
Bizi bu halkın dışında göstermek is-
teyen hep devlet olmuştur. İşte Ma-
latya’da yine Alevilerin yaşadığı bir
eve saldırı düzenlendi. Adıyaman,
Erzincan ve Didim’de yaşanan sal-
dırılara şimdi bir de Malatya eklendi. 

Biz geçmişi unutmadığımız için,
bugün yapılan bu saldırıların, söyle-
nen bu sözlerin amacını da çok iyi
biliyoruz. Önümüzdeki “parlak” yıl-
lara bakmamızı tembihleyen Gül,
aslında bizden teslim olmamızı iste-
mektedir. Düzenin işleyişi böyledir.
Hakkımızı çalarlar, “çalmamak lazım”
derler; katlederler, “katletmemek la-
zım” derler. Sopayla başımıza vu-
ranlar da onlardır, “Çok acıdı mı gel
bakayım” diyenler de. 

Yargıtay’ın kararı ile Gül’ün söy-
ledikleri on yıllardır, yüz yıllardır
devam eden işleyişin son halidir.

Bir grup Alevi bezirganı Cum-
hurbaşkanı Gül’e İftar sofrası hazır-
larken, AKP’nin mahkemeleri Ale
viler hakkında bu kararı verdi. 

Peki biz cemevi hakkımızı bir
mahkeme kararı ile yasadışı hale ge-
tiren bu düzenin temsilcisinin söy-
lediklerine inanacak mıyız? Alevileri
teslim alma, düzeniçileştirme saldırısı
karşısında susacak mıyız?

Acıları çeken biziz, doğruları da
öğrendik, biliyoruz. Doğru olan, Ale
vilere, ezilen tüm halka zulmedenlere
karşı örgütlenmek ve haklarımız için
mücadele etmektir. 

Alevilerin direngen, devrimci yan-
larını törpülemek için sopayla vurup
ardından kucak açanlara inanmaya-

“Adalet, halkın dirliği ve düzeni, idarecilerin ise süsü ve
güzelliğidir.”                                                        Hz.  Ali

Cemevi Hakkımız Yargı 
Kararlarıyla Yasaklanamaz
Kararlarınızı Tanımıyoruz

Cemevi Meşru Hakkımızdır!

Devrimci Alevi Komitesi Olarak Diyoruz ki

ALEVİ HALKIN NEREDA
İBADET YAPACAĞINI 

DİYANET BELİRLEYEMEZ
TBMM Başkanı Cemil Çiçek, CHP

Tunceli Milletvekili Hüseyin Ay-
gün’ün, Meclis’te cemevi açılmasına
ilişkin talebine “Diyanet’e göre, Al-
evilik ayrı bir din olmayıp İslam içi
bir oluşum, İslamın tarihi süreçte
ortaya çıkmış bir zenginliğidir ve İs-
lam dininin ibadet yerleri camilerdir”
diyerek cevap verdi.
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cağız. O kucak, kanlarımızla dol-
muştur. Devletin yalanlarına inan-
mayacağız, o dilleri katlimize ferman
vermiştir.

Düzenin mahkemelerinin karar-
larını tanımayacağız, o mahkemeler
katillerimizi serbest bırakmış, ce-
mevlerimizi yasaklamıştır.

Onların “doğrularını” kabul etme-
mizi istiyorlar. Etmeyince katliamlar
bizi bekliyor. Örgütlenir, güç olursak
istedikleri gibi katledemezler, istedikleri
gibi bölüp parçalayamazlar. 

Tüm Alevi örgütlerine çağrı ya-
pıyoruz. Bizim katlimize ferman
okuyanlara iftar sofrası kuranlar dö-
neklerdir. Bu, Alevileri Alevi düş-
manlarına peşkeş çekmektir. İhanettir.
Aleviler bu düşkünlüğü meşrulaş-
tırmamalıdır. Bu düşkünleri içimizde
barındırmamalı, bizim adımıza ko-
nuşanları susturmalıyız. Polat Holding
Alevilerin inançlarını AKP iktida-
rından ihale almak için pazarlamak-
tadır. Alevi halkımız, Polat Holding
gibi dini, imanı herşeyi para olan
AKP yalakalarını teşhir edelim. İnanç-
larımızın tekeller tarafından pazar-
lanmasına izin vermeyelim. 

Her şeyden önce Alevilikte İF-
TAR diye birşey yoktur. 

Polat gibi düşkünlerin tek dertleri

Alevi halkımızı devlete yedekleme
karşılığında ihaleleri kapmaktır.
İnançlarımızla alay ediliyor. 

Bugün faşist devletin Alevi hal-
kımıza karşı saldırıları bu kadar açık-
ken, “kardeşlik” demagojileri ya-
panlar sahtekarlardır. 

Bu devlet Alevi halkını yok sa-
yıyor.  Elbette Alevi halkımızın Sunni
halkımızla bir sorunu yoktur. Devlet
Sünni inancını Alevi halkımıza da-
yatarak “kardeşiz” diyor. Özellikle
AKP, kendi gerici oy tabanını Alevi
halka karşı her vesileyle kışkırtıyor. 

Malatya’daki son saldırının Si-
vas’tan farkı ne? “Alahuekber”di-
yerek, “tekbir” getirerek Malatya’da
Alevi halkımız linç edilmek isten-
miştir. Bu mu kardeşlik? Bu Yezid’in
katliamcı mirasını sürdürmektir. 

“Kardeşiz” diyenlere bakın; Utan-
madan Başbakan Yardımcısı Bülent
Arınç çıkıyor televizyon ekranlarına
“Davul çalma nedeniyle Malatya
Sürgü'de yaşanan linç saldırısına
ilişkin basının sorularına olayın
büyütüldüğü kadar vahim olmadı-
ğını söyleyerek ‘çatışma ortamı çı-
karmaya gayret edenler var. Alevi-
Sünni kavgısına yol açabilecek bir
kıvılcım dahi yok’ diye açıklama
yapıyor. 

“Malatya’da olanlar senaryo”
ymuş. “Provokasyon”muş. Kim yaz-
mış bu senaryoyu? Kimmiş provo-
katör? Alevi halkımız Ramazan da-
vulu dinlemek zorunda mı? Alevi
halkımız AKP iktidarı tarafından her
vesileyle baskı altına alınıyor. İnanç-
ları yok sayılıyor. Malatya’da linç
girişiminde bulunan faşist yobazlar-
dan kaç kişi linç saldırısından dolayı
gözaltına alındı?

Provokasyonmuş! Tek provokatör
halkları birbirine düşmanlaştıran dev-
lettir. 

Alevi halkımız! Faşist AKP ikti-
darı her geçen gün saldırılarında per-
vasızlaşıyor. Alevilere karşı tarihsel
düşmanlığını ortaya koyuyor. 

Devlet’in dayatmalarına, saldırı-
larına karşı birlik olalım! Cemevi
meşru bir hakkımızdır. Kimse bize
cemevi gibi en meşru haklarımızı
BAHŞEDEMEZ!.. Meşru haklarımızı
her koşulda kullanırız. 

Bugünkü sorunumuz “ibadetimizi
nerde yapacağız”ın ötesindedir. AKP
bugün bize “ya devletin Alevisi olur-
sunuz ya da sizi katlederim” diyor.
Aleviliği kökten asimile ederek yok
etmek istiyor.

(Eyüp Can, 31 Temmuz 2012,
Radikal)

En başa medyayı koyarak Mec-
lis'e, Diyanet ve Yargıtay'a soruyo-
rum. Ortada bir provokasyon varsa
bu provokasyonda sizin rolünüz yok
mu? ...

Hafta sonu Malatya’nın Doğan-
şehir ilçesinde yaşananlar nasıl oldu
da bir anda Türkiye’nin gündemine
‘Alevi-Sünni çatışması’ olarak otur-
du?

Bazıları için cevap hazır: Pro-
vokasyon!

Adını yazmıyorum hedef olmasın.
Derdim kendisi değil zihniyetiyle.

Beyazgazete’de çalışan bir mu-
habir. Konu sosyal paylaşım sitele-
rinde yoğun bir biçimde tartışılırken
dayanamamış baştan aşağı nefret
söylemi kokan şu satırları yazmış:
‘O yamyam aile de mübarek ra-
mazanın simgesi olan davuldan ra-
hatsız olmayacak. Nasıl bizler sizin
ceminizden, deminizden rahatsız
değilsek, siz de artık hazmedin. Et-
mezseniz yakarlar da, yıkarlar da
gardaşım. Herkes akıllı olacak, her-
kes inancına saygılı olacak.’

Durun daha bitmedi. Gelen tep-
kiler üzerine kin ve nefret kusmaya
devam etmiş: ‘Aleviler neden hep
Müslüman mahallesinde salyangoz

satarlar. Satarlarsa
tıpkı bizim can Si-
vas’ımızda olduğu gibi
sizi de yakarlar oğ-
lum!’

Hayli rahatsız edici bu örnekleri
buraya bilerek koyuyorum çünkü
bir bu zihniyete sahip insanların sa-
yısı hiç az değil. Maraş, Çorum,
Sivas durduk yere yaşanmadı.

Önce sosyal ve psikolojik zemin
hazırlandı sonra provokatörler dev-
reye girdi. Tahrik olmaya hazır kit-
leler yaratılmadan, hiçbir provokas-
yon sonuç vermez.

O zaman başa dönüyorum:

En başa medyayı koyarak Mec-
lis’e, Diyanet ve Yargıtay’a soruyo-
rum. Ortada bir provokasyon varsa
bu provokasyonda sizin rolünüz
yok mu?

Malatya’da Esas 
Provokasyonu Kim Yaptı?Basından

Devrimci Alevi Komitesi Olarak Diyoruz ki
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28 Temmuz günü, Malatya’ya bağlı
Doğanşehir ilçesi Sürgü beldesinde
Alevi-Kürt bir ailenin evine, gerici-
faşistler tarafından taşlı-silahlı saldırı
düzenlendi. Saldırı sırasında evin cam-
ları kırıldı, duvara kurşun sıkıldı ve
aile katledilmek istendi.

Saldırı 28 Temmuz’u 29 Temmuz’a
bağlayan gece yarısı başladı. Gece,
sahur için köyde dolaşan davulcu, Evli
Ailesi’nin gecekondusu önüne geldi-
ğinde davulu ısrarla çalmaya başladı
ve tokmakla cama vurarak camı çatlattı.
Davulcuyu uyaran aile “evdekilerin
oruç tutmadığını ve sabah işe gide-
ceklerini” söyledi. Bunun üzerine da-
vulcu ile bir tartışma başladı ve davulcu
“bugün davulumuzu engellemeye ça-
lışıyorlar, yarın orucumuza karışacaklar”
diye bağırarak provokasyon yaratmaya
başladı. Davulcunun yarattığı provo-
kasyon sonucu toplanan(!) 50-60 kişilik
faşist güruh Evli Ailesi’nin gecekon-
dusuna taş ve silahlarla saldırdı. Saldırı
sonucu duvarlarda kurşun ve taş izleri
oluştu, camlar kırıldı. Aile katledilmek
istendi. Faşist güruh evin önünde İstiklal
Marşı okudu ve tekbir getirdi. Askerin
gelmesi ile dağılan faşist güruh ertesi
gün gece saat 23.00’a kadar ailenin
köyü terk etmesini istedi. Aksi taktirde
tekrar saldıracaklarını söylediler. Ailenin
bunu kabul etmemesi üzerine toplanan
500 kişilik faşist güruh tekrar eve
doğru yürüyüşe geçti. Aile ise köyü
terk etmeyeceğini söyledi. Askerlerin
eve yaklaştırmadığı faşistler gece yarısı
dağıldı.

Sürgü Belediye Başkanı Alevi ai-
leye, “Sizin can güvenliğinizi alamam.
Kamyonu ben ayarlayacağım, bir an
önce buradan gitmeniz gerekiyor.”
dedi. Aile sürgünü kabul etmeyerek,
“Bu bize değil, Aleviliğe yapılan bir
saldırıdır.” cevabını verdi.

Malatya’daki ailenin evinin önü
kalabalık kitle ile sarılıyken, bu katliam
girişimine karşı başta İstanbul olmak
üzere birçok yerde protesto eylemleri
düzenlendi. Bu eylemlerden bazıları
şöyle: 

İstanbul
İstanbul Taksim’de, 29 Temmuz’u

30 Temmuz’a bağlayan gece biraraya

gelen Alevi dernekleri Malatya’da sal-
dırıya uğrayan Alevi ailesinin yanında
olduklarını belirttiler.

“Alevi İnancı Engellenemez” slo-
ganıyla başlayan eylemde, Vedat Kara
tarafından bir açıklama yapılarak, “Dün
gece Malatya Sürgü Beldesi’nde ya-
şanan gerginlik hala devam etmektedir.
Bu ilçede daha önceki süreçlerde de
Alevi halkına yönelik bu tür tacizler
yaşanmıştır. Bu tacizler sonunda Alevi
bir ailenin evine saldırıya dönüşmüştür.
Burada yaşanan saldırılar münferit de-
ğildir. 

Bu aile yaşadığı kenti terk etmek
istememektedir. Devlet bu saldırıya
karşı hiç bir olanağını seferber etmiyor.
Bugün küçücük bir beldede bir ailenin
güvenliğini alamayan polis de asker
de… bugün bu saatte biz buraya top-
landık buraya on dakika içinde yüzlerce
polis yığdılar. Ne yazıktır ki oranın
belediye başkanı ve komutanı, orda
toplanan bir grup gericiye ‘Bu aile
buradan gidecek’ sözü verebiliyor. Al-
eviler oradan gitmeyecek. Aleviler bu
ülkede ilçelerinde, köylerinde, illerinde
yaşıyorlar.” denildi. 

Kara, saldırganların Başbakanın,
Bülent Arınç’ın konuşmalarından ce-
saret aldıklarını belirterek, konuşmasını
“Malatya’daki ailenin can güvenliği
sağlanana kadar bizler de bulunduğu-
muz her yerde eylemlere devam ede-
ceğiz. Şu anda da birçok Alevi kuru-
luşlarından temsilciler Malatya’ya git-
mektedirler.” diyerek bitirdi.

Daha sonra saz eşliğinde söylenen
deyişler ve türkülerle oturma eylemine
devam edildi. Saat 04.00’e kadar süren
oturma eyleminde “Malatya Sivas Ol-
mayacak”, “Sürgü Sürgün Yeri Olma-
yacak”, “Aleviyiz Haklıyız Kazana-
cağız”, “Katil Devlet Hesap Verecek”,
“Direne Direne Kazanacağız”, “Yaşasın
Halkların Kardeşliği” sloganları yak-
laşık 150 kişi tarafından atıldı.

30 Temmuz Pazartesi günü saat
20.00’de Alevi kurumlarının öncülü-
ğünde binlerce kişi tekrar toplandı.
Alevi kurumları adına Vedat Kara ta-
rafından okunan basın açıklamasında;
Alevilerin yaşadıkları her saldırıda
aynı oyunla karşı karşıya geldikleri
dile getirildi. Kara, Doğanşehir Sürgü’de

saldırganların “galeyana gelmesi” için
bir bahane yaratıldığını ve saldırının
düzenlendiğini, sonra da Alevilerin
kenti terk etmelerinin beklendiğini
söyledi. Kara konuşmasında, Valinin
hala beldeye gelmediğini ve kayma-
kamın aileyi ziyaret etmediğini de be-
lirtti.

Yapılan açıklamanın ardından tünele
doğru yürüyüş başladı. Yürüyüşe Pir
Sultan Abdal Kültür Dernekleri, ABF,
HVAKV, siyasi partiler, demokratik
kitle örgütleri ve Devrimci Alevi Ko-
mitesi katıldı.

Yürüyüş boyunca, “Katil Devlet
Hesap Verecek”, “Sürgü Sivas Olma-
yacak”, “Aleviyiz Haklıyız Kazana-
cağız”, “Davamız Mahşere Kalmaya-
cak”, “Kerbela’da Hüseyin Dersim’de
Seyit Rıza Sivas’ta Pir Sultan’ız”, “Pir
Sultan Pirimiz Kızılbaşlık Yolumuz”
sloganları atıldı. Tünel mevkiinde ya-
pılan saygı duruşuyla yürüyüş sonlan-
dırıldı.

İstanbul-Nurtepe
30 Temmuz günü Nurtepe’da Halk

Cephesi tarafından da bir eylem yapıldı.
Eylem öncesi Halk Cepheliler Çayan
Mahallesi’nde yaptıkları konuşmalarla,
halkı yapılacak eyleme çağırmak için
kapı kapı dolaştılar. Yapılan konuş-
malarda “Saldırının sorumlusu işbirlikçi
AKP iktidarıdır. AKP iktidarı halka
saldırmaya devam ediyor.” dendi.

30 Temmuz Pazatesi günü saat
20.00’de Dilan Kafe önünde toplanan
kitle “Aleviyiz Haklıyız Kazanacağız”
pankartı açarak, kortejler oluşturarak
Sokullu Caddesi’nde yolunu trafiğe
kapattı. “Aleviyiz Haklıyız Kazana-
cağız”, “Halkız Haklıyız Kazanacağız”,
“Katil Devlet Hesap Verecek”, “Fa-
şizme Karşı Omuz Omuza”, “Kahrol-
sun Faşizm Yaşasın Mücadelemiz”,
“Katil Polis Mahalleden Defol”, “Bizler
Ateşte Semah Bile Döneriz” sloganları
ile yürüdüler. 

Daha sonra Dilan Kafe önünde
yolu trafiğe kapatarak açıklama yaptılar.
Açıklamada şunlara değinildi: “Alevi
açılımı, Kürt açılımı, Roman açılımı
politikalarıyla muhalif kesimleri al-
datmaya çalışan AKP'nin içyüzü ortaya
çıkmaya devam ediyor. AKP iktidarı

Yeni Katliamlara İzin Vermeyeceğiz!
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Alevi halkını yok sayıyor, Alevi halkını
hedef gösteriyor. Malatya’da Doğan-
şehir ilçesinde Alevi ailenin evi 60 ki-
şilik faşist grup tarafından saldırıya
uğramış, ev taşlanmıştır. Alevi olan
aileler tehdit edilmektedir. İşte AKP
iktidarının Alevi halkına düşmanlığını
gösteriyor. Alevilere yapılan saldırının
sorumlusu işbirlikçi AKP iktidarıdır.
AKP iktidarı inanç özgürlüğünü sa-
vunduğunu söyleyerek Alevi halkını
kandırıyor. Aleviliğin direngenliğinin
yok edilmesine ve asimile edilmesine
izin vermeyeceğiz. Devletin Alevisi
olmayacağız. Bunun için Kerbela'nın
direngenliğiyle bugünün Yezitleri olan
emperyalistlere ve işbirlikçi AKP'ye
karşı mücadele edeceğiz. Bizler zalimin
zulmü varsa mazlumun direnme hakkı
vardır. Ölürüz de zulmün önünde diz
çökmeyiz. Yezitlere karşı direnmeye
inançlarımızı savunmaya devam ede-
ceğiz. Bizi yok sayamazsınız. Dar-
ağacında Pir Sultan Abdallar, İmam
Hüseyinler, Seyit Rızalar zalimin önün-
de boyun eğmediler. Bizler eğmeye-
ceğiz. Bizler halkız katliamlarla bas-
kılarla bizleri yıldıramazsınız.” dendi. 

500 kişinin katıldığı eyleme, mahalle
halkı da balkonlarına çıkarak alkışları
ile destek verdi. Eylem atılan sloganlarla
saat 21.00’de sona erdi.

Eylem sonrasında kitle dağılırken,
halk düşmanı katil polis mahalleyi ab-
lukaya alarak halka saldırdı. 

Halk düşmanı polis, 4 otobüs çevik
kuvvet, 1 TOMA ve 7 adet akrep tabir
edilen araçla mahalleyi ablukaya alarak,
Sokullu Caddesi’nde bekleyen halka
gaz bombası ile saldırdı. 

Polisi saldırısıyla ilgili olarak Çayan
Halk Cephesi tarafından bir açıklama
yapılarak, “Mahallemizi katil polise
karşı savunmaya devam edeceğiz. ”
denildi.

İstanbul-Gülsuyu
29 Temmuz tarihinde, Malatya’da

Alevi Mahallesi'ne yapılan faşist sal-

dırıyı duyan Gülsuyu Gülensu halkı
saat 23.30’da saldırıyı protesto etmek
için Heykel meydanında toplanarak
eylem başlattı. 

Sloganlarla çağrı yapılarak son du-
rağa gidildi. Burada toplanan halk,
kitlesel bir şekilde yürüyüşe geçerek
mahalle sokaklarını dolaşarak Heykel
Meydanı'na geldi. Meydandaki akrep
isimli polis aracı halk tarafından “Katil
Polis Gülsuyu’ndan Defol", "Malatya
Faşizme Mezar Olacak", "Malatya
Halkı Yalnız Değildir” sloganları eşli-
ğinde taşlanarak kovuldu. 

Daha sonra oturma eylemi başlatıldı
ve saat 02.30’a kadar sürdü. Oturma
eylemi sırasında devrimci yapılar oluş-
turdukları komiteyle, 30 Temmuz'da
Gülensu son durakta yürüyüş kararı
aldılar. Halka bu karar açıklanarak,
eyleme kitlesel katılım çağrısı yapıl-
dı.

30 Temmuz günü saat 18.30’da
Halk Cephesi, Partizan, ESP, KÖZ ve
Maltepe Pir Sultan oluşumu tarafından,
araçlarla sesli çağrı yapılarak esnaflar
ve kafeler dolaşılarak, akşam gerçek-
leşecek yürüyüşe katılım çağrısı yapıldı.
2 saat süren sesli çağrıda tüm mahalle
halkına eylemin duyurusu yapıldı. 

Saat 21.00’de Gülensu son durakta
toplanarak yürüyüşe geçildi. Heykel
Meydanı'na doğru ilerleyen kitle her
sokak başında bekleyen halka da yü-
rüyüşe katılım çağrısı yaptı. Slogan
ve alkışlarla Fatmahanım durağına
ilerleyen kitle polis barikatlarıyla kar-
şılaştı. 

Polis, “Katil Polis Gülsuyu’ndan
Defol", "Malatya Halkı Yalnız Değil-
dir", "Malatya Faşizme Mezar Olacak",
"Hepimiz Aleviyiz Hepimiz Kürdüz",
"Biji Biretiya Gelan” sloganları ile
protesto edilirken, kitlenin önünü açması
için de yürüyüş kararlılıklarını polise
bildirdiler. Beş köprü girişinde açıklama
yapmakta kararlı olduklarını söyleyen
kitle yarım saat sonra yürüyüşüne de-
vam etti. 

Halkın ısrarı ve kararlığıyla pan-
zerler ve çevikler geri çekildi ve kitle
açıklama için belirlediği alana girdi.
Bu zaferi sloganlarla haykıran kitle
ardından basın açıklamasını yaptı.
Açıklamayı mahalle halkından bir kişi
okuyarak, devletin bir kez daha katliam
hazırladığını anlattı. Açıklamada, "Artık
yeter! Katledilen, yok sayılan ve her
durumda saldırıya uğrayan halkların
birleşme zamanı geldi geçiyordu. Sivas
davası zaman aşımına uğratıldığında
Başbakan 'gazanız mübarek olsun'
dedi. Roboski'de ise katledilen Kürt
gençlerin ailelerine para teklif ederek
aileleri susturmaya çalışıyor. Kapılara
yazılan ırkçı yazıları münferit olaylar
olarak açıklayıp yeni katliamların sin-
yalini veriyor AKP. Katliamcı devlet
zihniyetini fütursuz savunucusu oldu-
ğunu her durum da ortaya koyuyor.

Biz ezilen halklar komşumuza ya-
pılan saldırıyı kendimize yapılmış gör-
mezsek sağ olan yılanın bizi sokmasını
bekleriz, sokakta insan avına çıkanlara
bizim yanıtımız halkların birleşik mü-
cadelesi olacaktır.

Dün başlayıp bugün hala devam
eden saldırılar karşısında onca silahına
gaz bombasına, elektronik copuna, as-
kerine, polisine rağmen saldırıyı dur-
duramadığını söyleyen devlet, açık ki
katliamları tetikliyor. Biz ezilen, hor
görülen, yok sayılanlar milyonlar olup
sokaklara akacak ve Malatya’daki Al-
evilerin ve Kürtlerin yalnız olmadığını
göstereceğiz.

Eylemlerimize ani tepkiler olarak
değil katliamcı ırkçı zihniyete geri
adım attırana kadar devam edeceğiz."
denildi.

Basın açıklaması bittikten sonra
Heykel Meydanı'na doğru sloganlar
eşliğinde yürüyüşe devam edildi.  Mey-
danda, beş bin kişinin katıldığı eylem
sona erdi. Eyleme EMEP, HDK 1.
Bölge yürütme ve BDP de destek ver-
di.
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Gazi Halk Cephesi, Malatya’da
Alevilere yönelik yapılan faşist sal-
dırıya karşı 29 Temmuz Pazar günü
yürüyüş düzenledi. Malatya ili Do-
ğanşehir İlçesi Sülün Beldesi’nde
Alevilere yönelik olarak sivil faşist-
lerin “oruç tutmuyorlar” provokas-
yonuna karşı Gazi halkı birlik oldu. 

Eski Karakol Durağı’ndan başla-
yan yürüyüşte “Faşist AKP İktidarı
Alevi Halkını Teslim Alamaz, Ma-
latya Halkı Yalnız Değildir - Halk
Cephesi” pankartı taşındı. “Aleviyiz
Haklıyız Kazanacağız”, “Malatya
Halkı Yalnız Değildir”, “Kahrolsun
Faşizm Yaşasın Mücadelemiz”, “Hal-
kımız Saflara Hesap Sormaya”, “Hal-
kız Haklıyız Kazanacağız”sloganla-
rıyla başlayan yürüyüşe, Gazi halkı
da evlerinden çıkarak katıldı.

500 kişinin katıldığı yürüyüş sı-
rasında, Malatya halkının faşist sal-
dırılar karşısında yalnız kalmayacağı,
zalimlerin yüzyıllardır Alevi halkı
katlettiği ama teslim alamadığı, bun-
dan sonra da teslim alamayacakları
anlatıldı. Ve halk yürüyüşe çağrıldı.
Gazi Cemevi önüne sloganlarla yü-
rüyen kitle, cemevi önünde açıklama
yaparak, Alevi halkının başına gele-
ceklerden AKP iktidarının sorumlu
olduğunu söylediler. Halka katliamı
reva gören AKP iktidarının halkın
adaletinden kaçamayacağı; Bedred-
dinler’den Seyit Rızalara, Mahir-
ler’den Hasanlar’a hesabın sorulduğu
ve mutlaka sorulacağı belirtildi. 

Açıklamanın ardından yeni kara-
kola doğru yürüyüş devam etti. Yeni
karakola gelindiğinde halk karakola
yönelerek, öfkesini sloganlarla gös-
terdi. Gazi halkı 10 dakika burada
durduktan sonra iradi olarak eski ka-
rakola doğru yürüyüşe devam etti.
Dört yola gelindiğinde kısa bir açık-
lama yapılarak mücadelenin devam
edeceği söylendi ve eylem bitirildi.

Antalya
30 Temmuz günü Pir Sultan Abdal

Derneği’nin çağrısı ve demokratik
kitle örgütlerinin katılımı ile Antalya

Kışlahan Meydanı’nda eylem ya-
pıldı. Antalya Devrimci Alevi Ko-
mitesi’nin de destek verdiği eyleme
150 kişi katıldı. Açıklama sırasında,
“Aleviler Susmadı Susmayacak”,
“Direne Direne Direne Kazana-
cağız”, “Faşizme Karşı Omuz
Omuza”, “Aleviyiz Haklıyız Ka-
zanacağız” sloganları atıldı. Ey-
lemin devamında yapılan açıkla-
mada, AKP iktidarının Alevilere
yönelik saldırıları, devletin Alevisi
yapma politikası anlatıldı. Eylem
alkışlarla ve sloganlarla bitirildi. 

İzmir
İzmir’de Alevi Bektaşi Fede-

rasyonu İzmir Bileşenleri 30 Tem-
muz Pazartesi günü saat 18.00’de,
Malatya’nın Doğanşehir ilçesi Sür-
gü Beldesi’nde Alevi ailenin evine
yapılan saldırıyı protesto etmek
için Konak Sümerbank önünde
bir eylem gerçekleştirdi.

Yapılan açıklamada: “Alevilere
yönelik yapılan saldırı AKP’nin
ve devletin talimatları üzerine ger-
çekleştirilmiştir. AKP, Aleviler
üzerinden oluşturduğu inkar ve
asimilasyon politikalarıyla katli-
amlara zemin hazırlamaktadır.”
denildi. Eylemde “Malatya Faşiz-
me Mezar Olacak”, “Faşizme Kar-
şı Omuz Omuza”, “Katil Devlet
Hesap Verecek” sloganları atıldı.
500 kişinin katıldığı eyleme Dev-
rimci Alevi Komitesi de destek
verdi. Açıklamanın ardından kitle,
sloganlar eşliğinde AKP İzmir İl Bi-
nası’na yürüdü.

ÇHD İstanbul Şubesi
31 Temmuz günü ÇHD İstanbul

Şubesi de yaptığı yazılı açıklama ile
Malatya’da yaşanan linç girişimini
protesto etti.

“Bu Devletin Tarihi Katliamlar
Tarihidir.” başlıklı açıklamada, “Ma-
latya’nın Doğanşehir ilçesine bağlı
Sürgü Beldesi’nde Alevi yurttaşları-
mıza yönelik linç girişimi de devletin
Alevilere olan inkarcı, asimilasyoncu

yaklaşımının bir sonucudur.” denil-
di.

Açıklama şu sözlerle bitirildi:
“Sürgü'de yaşananlar, AKP iktidarının
dini motiflerle süslediği faşizminin,
bu ülkenin insanlarına yeni Çorumlar,
Maraşlar ve Sivaslar yaşatabileceğini
bir kez daha göstermiştir. Bu tür kat-
liamların bir daha yaşanmaması için
Sürgü’de yaşanan linç girişimi ve
saldırıların failleri ile olaylara zemin
hazırlayan ve göz yuman kamu gö-
revlileri derhal cezalandırılmalı, Sür-
gü'de ve tüm yurtta Alevi yurttaşların
can güvenliği sağlanmalıdır.”

Alevi ve Sünni Tüm Halkımız Kardeştir,
Ortak Düşman AKP’dir!

444

Yürüyüş

5 Ağustos
2012

Sayı: 324

ÖĞRETMENİMİZ, ÖNDERİMİZ, KOMUTANIMIZ

Nurtepe-Çayan

İzmir

Antalya



İstanbul-Yenibosna
25 Temmuz günü Bahçelievler

Yenibosna’da bir araya gelen Yürü-
yüş Dergisi okurları toplu dergi da-
ğıtımı yaptılar. Yenibosna Pazar Pa-
zarı’ndan Kuleli’ye kadar yol boyunca
Yürüyüş Dergisi’nin tanıtımı yapıldı.
2 saat süren ve konuşmalar eşliğinde
yapılan dağıtım boyunca 50 dergi hal-
ka ulaştırıldı. Dağıtıma 11 Yürüyüş
okuru katıldı.

Bursa
15 ve 25 Temmuz günleri Teleferik

Akçağlayan Mahallesi’nde, 17 Tem-
muz’da da Ortabağlar Mahallesi’nde
Yürüyüş dergisi okurları tarafından der-
ginin dağıtımı yapıldı. Dağıtım sıra-
sında adalet talebi dile getirilerek, yı-
kımlarla ilgili sohbet edildi. AKP’nin
yıkım politikası anlatılarak, yıkım de-
ğil yerinde ıslah istiyoruz denildi. 

4 Yürüyüş okurunun katıldığı ça-
lışmada Akçağlayan Mahallesi’nde
30, Ortabağlar Mahallesi’nde 15 der-
gi halkımıza ulaştırıldı. 

Bursa’nın Kestel Mahallesi’nde de
29 Temmuz günü Yürüyüş okurları ta-
rafından dağıtım yapıldı. 5 Yürüyüş
okurunun katıldığı çalışmada top-
lamda 15 adet yürüyüş Dergisi halka
ulaştırıldı. Megafonla derginin tanı-
tımı yapan Yürüyüş okurlarını bal-
kondan alkışlarla destekleyen ve yı-
kımlara Kentsel Dönüşüm’e karşı

olduğunu dile getiren halkımızla ko-
nuşuldu. Ve Kentsel Dönüşüm’ün
aslında bir rant yasası olduğu söy-
lendi. Çalışma 1,5 saat sürdü.

Yürüyüş dergisi, 1 Ağustos günü
Bursa’nın Teleferik Mahallesi’nde
Yürüyüş okurları tarafından dağıtıldı.
3 Yürüyüş okurunun katıldığı çalış-
mada 10 dergi halkımıza ulaştırıldı.

Bursa-Gemlik
Gemlik’te Yürüyüş okurları tara-

fından Yürüyüş Dergisi’nin dağıtımı
ve tanıtımı yapıldı. AKP’yi savunan
bir esnafa, AKP’nin demokrasiyi de-
ğil faşizmi büyüttüğü örnekleriyle an-
latıldı. Bunun üzerine esnaf, AKP’ye
güvenmediğini ama kötünün iyisi
olduklarını düşündüğünü söyledi.
Bunun üzerine halkın çözümsüz ol-
madığı, kötünün iyisine razı olun-
maması gerektiği anlatıldı. 2 saat
süren çalışmada Dereboyu ve Or-
hangazi caddeleri ile Yeşilova Ma-
hallesi’nde 40 Yürüyüş, 10 da Halk
Gerçeği dergisi olmak üzere toplam
50 dergi Gemlik halkına ulaştırıldı.

İzmir
İzmir’de Yürüyüş okurları 26

Temmuz günü Şirintepe’de, 28 Tem-
muz'da Gültepe'de, 29 Temmuz günü
ise Menemen Mahallesi ve Bademler
Köyü'nde Yürüyüş dergisini halka
ulaştırdılar.

Halka yapılan konuşmalarda Yü-
rüyüş'ün yayın yasaklarıyla susturu-
lamayacağı ve yine AKP’nin yıkım ve
talan politikası anlatıldı. Halktan ise
"Bunlar bizlere daha neler getire-
cek?" diyerek AKP'den şikayetleri
geldi. Bir teyze, “Her şey bitti de ev-
lerimiz kaldı sanki, bir sorun başka iş-
leri yok mu?” dedi.

7 dergi okurunun katıldığı çalış-
mada toplam 209 Yürüyüş Dergisi
halka ulaştırıldı.

Yürüyüş Halka Ulaştıkça Gücümüz Artıyor!
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27 Temmuz günü saat 19.00’da Taksim Tramvay Du-
rağı’nda toplanan TAYAD’lı Aileler, bir kez daha kayıplar
için eylem yaptılar. “Ayhan Efeoğlu’nun Mezarı Nerede?
Cevap Alıncaya Kadar Susmayacağız” pankartının açıl-
dığı eylemde “Ayhan Çarkın Ayhan Efeoğlu’nun Cese-
dini Nereye Gömdü?”, “Kaybeden Devlettir! Hesap So-
racağız” dövizleri taşındı.

TAYAD’lı Aileler adına Lerzan Caner tarafından yapı-
lan açıklamada, Ayhan Efeoğlu’nun cenazesinin ailesine tes-
lim edilmesi istenerek, “Kaybedilen evlatlarımızın bağım-
sızlık düşleri, özgür bir ülke düşleri mücadelemizde yaşı-
yor. Onları ve düşüncelerini sahiplenmekten asla vazgeç-
medik. Bundan sonra da vazgeçmeyeceğiz. Onları canımız
pahasına da olsa sahipleneceğiz. AKP iktidarının kayıplar
ile ilgili yalan politikalarını yüzüne çarpacağız. Halkı kan-
dırmalarına izin vermeyeceğiz. Gerekirse kendi ellerimiz-
le kazacağız o toprakları. Ama kayıplarımızı mezarsız bı-

rakmayacağız.” de-
nildi. 

Eylemin sonun-
da, her hafta Cuma
günü saat 19.00’da
Taksim Tramvay
Durağı’nda toplana-
rak, Ayhan Efeoğlu ve onun gibi kayıp  evlatları için yü-
rüdüklerini vurguladılar. Eyleme 23 kişi katıldı.

6 Ekim 1992’de İstanbul’da gözaltına alınarak kay-
bedilen Ayhan Efeoğlu için TAYAD’lılar 1 Ağustos
günü de Galatasaray Lisesi’nin önünde masa açtılar. 

Açılan masada halka kayıplar anlatıldı ve Ayhan Efe-
oğlu’nu anlatan bildiriler dağıtıldı.

1,5 saat açık kalan masada halk Cuma günü yapıla-
cak eyleme çağrıldı. Ayrıca 13 tane Yürüyüş dergisi hal-
ka ulaştırıldı. 

Gerekirse Kendi Ellerimizle Kazacağız O Toprakları!
Ama Kayıplarımızı Mezarsız Bırakmayacağız!

Bursa

Yenibosna



Mersin Kazanlı’da, Kazanlı Halk Kültürünü Yaşatma
ve Dayanışma Derneği tarafından 29 Temmuz Pazar günü
piknik düzenlendi. Evvel Temmuz Festivali’nin  ardından
Adanalıoğlu Köyü’nde yapılan pikniğe 70 kişi katıldı.

Sabah 09.00’dan itibaren piknik alanında toplanan kit-
le önce birlikte kahvaltı yaptı. Öğlene kadar, gelenlerle
tanışılıp sohbetler edildi, birlikte oyunlar oynandı. Öğleden

sonra hepbirlikte mangallar
yakılıp, yemekler hazır-
landı. Yemek sonrasında
demlenen çaylar içilirken
köy halkının sorunları ve
çözümleri üzerine tartışıldı.
Piknik akşam biterken, kit-
le, paylaşmanın mutlulu-
ğuyla ayrıldı alandan.

Arkadaşlarımızı
Zulmün Elinden Alacağız!

30-31 Temmuz günlerinde Halk Cepheliler arkadaş-
larının serbest bırakılması için Hatay Ulus Meydanı'nda
bir saatlik oturma eylemi yaptılar.

8 Mayıs 2012 tarihinde Türkiye’nin 14 ilinde AKP’nin
faşist polisleri Cephelilerin kurumlarına saldırmış ve on-
larca devrimciyi gözaltına almıştı. Gözaltına alınanlar-
dan 36 kişi tutuklanmıştı. 8 Mayıs günü baskın yapılan
illerden biri de Hatay’dı. Hatay’dan da İbrahim Arslan-
han, Selda Özçelik, Yılmaz Viraner adlı devrimciler tu-
tuklanmışlardı. 8 Mayıs'tan bu yana Halk Cepheliler, tu-
tuklamaları protesto etmek için her hafta Cumartesi gün-
leri yarım saatlik oturma eylemi yapmaya devam ediyorlar.

Tutuklananların yargılandığı davanın 2 Ağustos’taki
duruşması öncesi de 3 günlük bir eylem programı çı-
kartıldı. Bir saatlik oturma eyleminin ilki 30 Temmuz günü
yapıldı. “İbrahim Arslanhan, Selda Özçelik, Yılmaz Vi-
raner Serbest Bırakılsın” pankartının açıldığı, sloganla-
rın atıldığı eyleme 10 kişi katıldı. 

31 Temmuz günü yapılan oturma eyleminde halka ey-
lemin içeriğini anlatan broşürler dağıtıldı. Halk Cephelilerin
yanına gelen bir kişi, getirdiği burma tatlısını onlara ver-
di ve eylemlerinde başarılar diledi. Bir önceki gün yapılan
eylemi gören ve Halk Cephelilerin yanına gelen bir teyzeye
de derneğin adresini yazan bir kart verildi. Halktan bir kişi
“İmza toplasanız daha çok insan destek verir” önerisinde
bulundu. Bir saat boyunca Halk Cephelilerin etrafını saran
faşist polislere karşı halk da desteklerini sundu.

24 Mart 2012'de Ankara'da ev ve dernek baskınlarında
gözaltına alınanlardan 6 devrimci, Ankara Emniyeti’nin
kurduğu komplo sonucu tutuklanmıştı. Tutuklulukları de-
vam eden 6 devrimcinin serbest bırakılması için; “Tür-
kiye'de Hukuk Yok mu? Adalet İstiyoruz! Ankara Em-
niyeti Komplo Kuruyor, Mahkeme Tutukluyor” kam-
panyası çerçevesinde, 29-30 Temmuz günlerinde 200'ün

üzerinde afiş
asıldı. Anka-
ra'nın Misket,
Çöplük ve Mut-
lu mahalleleri ile
Zabıta Blokla-
rı'na yapılan
afişlerle, komplo
davası halka du-
yuruldu.
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Halk Cephesi tarafından komplolar ve uydurma se-
beplerle tutuklanan devrimcilerin serbest bırakılması
için her Pazartesi günü Adana İnönü Parkı’nda yapılan ey-
lemlere 30 Temmuz günü saat 18.00’de devam edildi.

Eylemde ilk önce Halk Cephesi açıklaması okunarak,
AKP iktidarının devrimcilere karşı estirdiği tutuklama te-
rörü teşhir edildi ve tutuklanan devrimcilere özgürlük is-
tendi. Bağımsız, demokratik bir ülke isteyen devrimcilerin
F Tipi hücrelerde tecrit politikasıyla yıldırılmaya çalı-
şıldığının ifade edildiği açıklamada aylara, hatta yıllara
varan görüş, mektup yasaklarıyla en yakınlarıyla görüş-
melerinin de engellendiği vurgulandı. Son olarak;
AKP’nin halka uyguladığı zulme karşı daha fazla örgüt-
lenmenin gerektiği ifade edilerek, halkın onurlu ve namuslu

evlatları olan devrimcileri sahiplenme vurgusu yapılarak
açıklama sona erdi ve oturma eylemine geçildi.

Ardından, Kürkçüler Hapishanesi’nde tutuklu bulunan
Bahri Erinç’in annesi yaşanan adaletsizliği anlattı. Oğlunun
katıldığı eylemlere binlerce insanın katıldığını, demokratik
kurumlara terör demagojisiyle saldırıldığını anlattı. Kom-
plolar ve uydurma iddialarla tutuklanan devrimcilerin 23
Ağustos’ta yapılacak olan mahkemelerinde halkın onur-
lu evlatlarına sahip çıkma çağrısı yaparak konuşmasını
bitirdi. 13 kişinin katıldığı eylem, “Kahrolsun Faşizm Ya-
şasın Mücadelemiz”, “Baskılar Gözaltılar Tutuklamalar
Bizi Yıldıramaz”, “Halkız Haklıyız Kazanacağız” slo-
ganlarının atılmasıyla ve alkışlarla bitirildi.

Komplolarla Yıldıramayacaksınız! Milyonları Örgütleyeceğiz!

Komplolarla Tutuklananlar
Serbest Bırakılsın!

Halk Sofraları Paylaşımın
Örneğidir, Paylaştıkça

Bereketlenir Sofralarımız!



Faşizme Karşı Bir Adım
Öne Çıkalım!

Adana’da Halk Cepheliler, birlik ve dayanışma ye-
meği düzenlediler. 30 Temmuz günü bir araya gelen Halk
Cepheliler yenilen yemeğin ardından, yaşanan süreci de-
ğerlendirdi. Cepheyi sahiplenmenin umudu büyütmek
olduğu, daha fazla örgütlenmek olduğu vurgulandı. Soh-
betlerin ardından çalınan sazlar ve türküler eşliğinde ha-
laylar çekildi. 

16 kişinin katıldığı dayanışma yemeğinde faşizme
karşı birlik olmanın önemi ve bir adım daha öne çık-
manın gerekliliği konuşuldu.

Hasta Tutsaklarımızı Hücrelerde
Bırakmayacak, Zalimin Elinden
Çekip Alacağız!

7 ay önce Çayan Mahallesi’ne düzenlenen polis bas-
kınlarında gözaltına alınarak tutuklanan ve tecrit koşul-
larında böbrek kanseri olan İbrahim Çınar tahliye oldu.
TAYAD’lı Aileler, 30 Temmuz günü Çağlayan Adliyesi
önünde yaptıkları eylemle, Çınar’ın tahliyesini duyura-
rak, “Bir Hasta Tutsağımız Daha Özgürlüğüne Kavuştu”
dediler ve Çınar'ın serbest bırakılması için başlattıkları
kampanyayı bitirdiklerini duyurdular.

Yapılan açıklamanın ardından “İbrahim Çınar’ı mü-
cadelemizle özgürlüğüne kavuşturduk. Ancak Tecrit tut-

saklarımıza ağır hasarlar vermeye devam ediyor. Biz TA-
YAD olarak tecrite karşı mücadelemize sonuna kadar de-
vam edeceğiz. Hasta tutsaklar ancak bizim verdiğimiz mü-
cadele ile özgürlüklerine kavuşarak tedavilerini yaptıra-
bilirler. İbrahim Çınar şu an tedavi işlemlerini yapıyor,
o yüzden basın açıklamasına gelemedi” denildi.

Eylemde “Bir Hasta Tutsağımız Daha Özgürlüğüne Ka-
vuştu! Hasta Tutsaklar Serbest Bırakılsın" pankartının açıl-
dığı eylemde, kanser hastası Güler Zere ve böbrek has-
tası Yasemin Karadağ için TAYAD’lı Aileler tarafından
verilen mücadelelerin İbrahim Çınar’ın tahliye edilme-
sine de vesile olduğu belirtilerek, hasta tutsaklara sahip
çıkılacağı belirtildi. İbrahim Çınar’ın tedavisinin, dışa-
rıda en iyi koşullarda yapılacağı bilgisi verildi.

Mahallelerimizde
Kendi Sinemalarımızı Kuralım!

İzmir’in Doğançay Mahallesi’nde 28 Temmuz Cu-
martesi günü Doğançay Yardımlaşma ve Dayanışma Der-
neği’nde film gösterimi yapıldı. Derneğin bahçesinde ya-
pılan film gösteriminde Yılmaz Güney’in “Umut” filmi
mahalleliye izletildi. 22 kişinin katıldığı film gösteriminin
sonunda yapılan sohbetlerde köy halkı filmi çok be-
ğendiğini, film gösteriminin her hafta tekrar edilmesi-
nin gerektiğini, mahallede bir farklılık oluşturacağını söy-
lediler. Mahalleden gençlerle beraber derneğin temizlenip
toparlanmasından sonra 3 saat süren film gösterimi sona
erdi.
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AKP iktidarının, Kentsel Dönüşüm adı altında İstanbul’da
7 milyon evi yıkma planı karşısında, Halk Komiteleri'nin ey-
lemleri devam ediyor. AKP'nin rantsal dönüşüm planına kar-
şı 25 Temmuz'da 1 Mayıs Mahallesi’nde film gösterimi ya-
pıldı.

Bir saat süren gösterimin ardından yapılan konuşmada,
örgütlenme çağrısı yapılarak, evlerimizi yıktırmamak için
birlikte olmanın önemi vurgulandı. 1 Mayıs Halk Komite-
si adına konuşma yapan bir kişi, “Birleşirsek, örgütlenirsek,
örgütlü hareket edersek evlerimizi yıkamazlar. Örgütlü ha-
reket etmediğimizde bedeller ödeyerek kurduğumuz ma-
hallerimizi yıkacak, yerlerimize ağababaları gelecek, ma-
hallerimizden sürgün edecekler. Bunun olmaması için ko-
miteler kuralım, bu komitelerde toplu mücadele edelim.” dedi.

50 kişinin katıldı-
ğı film gösterimin-
de, 28 Temmuz’da
yapılacak eyleme ka-
tılım çağrısı da ya-
pıldı.

28 Temmuz ak-
şamı saat 21.00'de, 1
Mayıs Mahallesi'nde
meşaleli yürüyüş ya-
pıldı. Merkez Ma-

hallesi 30 Ağustos İlköğretim Okulu önünde kortejler oluş-
turularak yürüyüşe başlandı. Yürüyüş boyunca yüksek
sesli çağrılar ve sloganlar eşliğinde halk yürüyüşe çağrıldı.
Camlardan bakan halk, alkışlar ve zılgıtlar eşliğinde destek
verdi. Halktan insanlar "Size güveniyoruz, sizinle omuz omu-
za yıkımlara karşı duracağız, evlerimizi AKP'ye vermeye-
ceğiz. Bizim buradan ancak ölümüz çıkar." dediler. Yürü-
yüş boyunca her sokakta halkın katılımı oldu.

Eylem, 1 Mayıs Mahallesi 3001 Caddesi üzerinde yapı-
lan basın açıklamasıyla devam etti. Açıklamada, "Anadolu’nun
farklı farklı yerlerinden ekmek kavgası için büyük şehirle-
re göç etmiş, burada kendisine yeni bir yaşam kurmuş mil-
yonlarca insanımız, tekellerin çıkarları uğruna tarihin en bü-
yük sürgününe gönderilmeye hazırlanıyor. Bizlerin alınteriyle
değerlenen mahallelerimiz sermayeye peşkeş çekiliyor.
Kentsel Dönüşüm bir kandırmadan ibarettir. Bizi deprem ris-
ki var diyerek evlerimizden çıkartıp, arazilerimizi ellerine ge-
çirecekler ve Samsun'da yaşanan yağmanın daha büyüğünü
gerçekleştirecekler. İstanbul’da Halk Cephesi'nin yıkımlara
karşısı kurduğu Halk Komiteleri'yle örgütleneceğiz, dire-
neceğiz ve yıkımlara izin vermeyeceğiz." denildi. 

100 kişinin katıldığı eylem, "Yıkımlara İzin Vermeye-
ceğiz", "Evimizi Yıkanın Villasını Yıkarız", "Yıkımlara Kar-
şı Gücümüz Birliğimizdir", "İşgalci Değiliz Halkız Haklı-
yız Kazanacağız" sloganlarıyla son buldu.

Yıkmaya Gelecekler, Yıktırmayacağız! Sürgün Edecekler, Gitmeyeceğiz!
Yağmacılardan, Talancılardan Hesap Soracağız!



Almanya-Stuttgart
Almanya Stuttgart’ta Halk Cephe-

si tarafından 29 Temmuz günü Hasan
Selim Gönen için anma gerçekleştiril-
di. Mumlardan oluşturulmuş iki yıldız
ve kızıl karanfillerle bezenmiş olan ma-
sasının üzerinde Hasan Selim Gönen ile
Erdal Dalgıç’ın resimleri yerleştirildi.

Saygı duruşu ile başlayan anmada
Halk Cephesi adına yapılan konuş-
mada, kısa süre içerisinde ardarda şe-
hitler verilen bir sürece girildiğine ve
bu nedenle şehitlik sözcüğünün anla-
mını yeniden kavramak ve kavratmak
gerektiğine vurgu yapıldı. Şehitlik
olgusunun devrimci anlayıştaki algı-
lanma biçimine yer verilen konuş-
madan sonra konuyla ilgili açıklama
okundu. Sinan Kukul’un “Kadife
Tenli Zamanlar” ve Nail Çakırhan’a
ait “Daha Çok Onlar Yaşamalıydı” şi-
irleri okundu. 30 kişinin katıldığı
anma, verilen yemek ve helva ile
sona erdi.

Almanya-Wuppertal
Almanya’nın Wuppertal şehrinde

29 Temmuz Pazar günü anma düzen-
lenen anma bir dakikalık saygı duru-
şuyla başlayıp, Hasan Selim’in öz-
geçmişinin okunmasıyla sürdü. Onun
tereddütsüz mücadeleye olan bağlılığı,
halkına karşı olan sevgisi, fedakarlığı
da anlatıldı. Onun anısına Adnan Yü-
cel'in "Yeryüzü Aşkın Yüzü Oluncaya
Dek" şiiri okundu.

Anma mücadelenin geldiği boyut

üzerine  yapılan konuşmalarla devam
etti. Mücadelenin gittikçe büyüdüğü
ve herkesin bir şeyler yapması ge-
rektiği vurgulandı. Daha sonra Hasan
Selim Gönen anısına hazırlanan hel-
va dağıtıldı.

Fransa-Paris
Hasan Selim Gönen Paris’te 26

Temmuz günü Cepheliler tarafından
selamlandı. Türkiyeliler’in yoğun-
lukta olduğu, Strassbourg-Saint De-
nis ve Bonne Nouvelle mahallelerinde
toplam 10 yere Türkçe ve Fransızca
“Savaşımız Komutan Hasan Se-
lim’lerle Büyüyor-DHKC”, “Hasan
Selim Komutan Ölümsüzdür!-
DHKC” yazılamaları yapıldı.

İngiltere-Londra
İngiltere’nin başkenti Londra’da-

ki Türkiye Büyükelçiliği önünde, 26
Temmuz günü, DHKC şehidi Hasan
Selim Gönen ve yaralı olarak tutsak
düşen Sultan Işıklı için katillerin ve
işkencecilerin temsilciliği önünde
protesto eylemi düzenlendi. 

Halk Cephesi tarafından yapılan ey-
lemde Hasan Selim Gönen’in resmi-
nin yer aldığı “Türkiye’de Faşist Dev-
let Bir Katliam Daha Yaptı. Katliam-
ların Hesabını Soracağız! Halk Ada-
letsiz Kalmaz! Yaşasın Halkın Adale-
ti! Hasan Selim Gönen Ölümsüzdür!”
yazılı pankart açıldı. Dövizlerin ve kı-
zıl flamaların da taşındığı eylem, atı-
lan sloganlarla son buldu. Ardından,
Türkiyeliler’in yoğun olarak yaşadığı
Tottenham, Edmonton ve Enfield böl-
gelerinde yazılamalar yapıldı.

Almanya-Düsseldorf
Almanya'nın Düsseldorf şehrin-

deki Türkiye Konsolosluğu önünde,
Halk Cephesi tarafından 27 Temmuz
günü protesto eylemi düzenlendi.
Konsolosluk önüne gelen Halk Cep-
heliler, “Hasan Selim Gönen Katle-
dildi, Yazgısız İnfazlara Son” pan-
kartlarını açarak, sloganlar attılar. Ey-
lemde açıklama yapılarak, "Herkes bil-
melidir ki; HALKIN ÇOCUKLARI-

NIN KANI ZANNEDİLDİĞİ KA-
DAR UCUZ DEĞİLDİR. Halkın da
bir adaletinin olduğunu, tüm haksız-
lıkların hesabının bir gün mutlaka so-
rulacağı gerçeğini halk düşmanları
asla aklınızdan çıkarmayın!" denildi.

Hollanda-Rotterdam
Hollanda'nın Rotterdam şehrinde-

ki Türkiye Başkonsolosluğu’na 25
Temmuz gecesi “Hasan Selim Gönen
Ölümsüzdür-Cephe” yazılı pankart
asıldı. Başkonsolosluğa iki adet molotof
atıldı ve bir de sis bombası yakıldıktan
sonra eylem yerinden uzaklaşıldı. Ya-
pılan eylemin ardından hasar gören
konsolosluk bir süre kapalı kaldı.

Yunanistan
Yunanistan’ın Atina şehrinde 22

Temmuz günü Cepheliler, düzenle-
dikleri törenle halk kurtuluş savaşçı-
sı Hasan Selim Gönen'i andı.

Anmada yapılan konuşmada, "Ta-
rihimiz işkencelerle, katliamlarla dolu
ama görülmemiştir unuttuğumuz. İşte
bu yüzden korkuyor düşman Anado-
lu’nun yiğit evlatlarından. Katlederek
bitiremediler bizi, bitiremeyecekler.
Anadolu’nun isyan damarından bes-
lenendir komutan Rıza. “Kurtuluşa
Kadar Savaş” azminin, kararlılığın
adıdır. O savaş için mükemmel ko-
şulları bekleyen değil, düşmanı cü-
retiyle yenendir.

Anmada, Enver Gökçe’nin “İlk
Adım” şiiri ile şehidimiz Kahraman
Altun’un “Düşmana” adlı şiiri ses-
lendirildi. Hasan Selim Gönen için “O
Bir Dev-Genç’liydi” başlıklı yazı
okunarak, Dev-Genç’lilerin her zor-
lu süreci istek ve kararlılığıyla aştı-

Av ru pa’da
Savaşımız 

Hasan Selim’lerle Büyüyor!
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Londra

Paris

Almanya



Bilim İnsanları,
Avukatlar, Savcılar!
Bunca Hukuksuzluk
Karşısında Susacak
Mısınız?

DHKC’nin İstinye Polis Karako-
lu’na yönelik eyleminden sonra polis
tarafından tüm hukuk kurallarının
rafa kaldırılarak, devrimcilerin afişe
edilmesiyle ilgili olarak Halkın Hu-
kuk Bürosu (HHB) tarafından yazılı
bir açıklama yapıldı.

1 Ağustos’ta, “Siyasi Şube’nin
sıkıyönetim ilan etmesi ve önüne
gelen herkesi afişe ederek vur emri
vermesi üzerine” yapılan açıklamada,
“Yerel ve ulusal basında internet si-
telerinde isimlerinin baş harflerine

rastladığımız bu insanların baş harf-
leri verilerek korunduğunu düşün-
meyin. Çünkü fotoğrafları boy boy
emniyet müdürlüklerini süslemekte-
dir. B.Y – Ş.Y – E.K – S.A – D.T –
F.M – B.S – H.K fotoğrafları emni-
yet birimlerine teşhir edilen bu kişi-
ler neye dayanarak teşhir ediliyor?
Hemen söyleyelim asla bir hukuk ku-
ralına göre değil.

Öyle bir ülkedir ki Türkiye ‘eylem
yapacaklardı’ deyivermek yeterlidir
‘Neye dayanıyorsun’ diye soramazsın,
‘istihbarat’ deyip geçiverirler. İstih-
barat sanki ayet inmesi gibi bir şey-
dir. Hiçbir maddi dayanağı yoktur. İs-
tihbarat dedin mi akan sular durma-
lıdır. Daha fazla soru sorulmamalıdır.”
denildi.

Türkiye Cumhuriyeti kanunlarının

hiç birinde; “gelecekte eylem yap-
masından şüphelenilen kişiler” diye
bir tanımlama olmadığını belirten
HHB, “Ceza muhakemesinde işlen-
memiş bir suçun olası faillerinin fo-
toğraflarını dağıtmak diye bir uygu-
lama yoktur. Bunun adı suç uydur-
maktır. Bunun adı suçlu yaratmaktır.
Bunun adı suç işlemektir. 

Bu yapılanları yasa ile hukuk ile
açıklayabilen varsa susacağız. Eğer
yasalar ve hukuk, eğer kanun koyu-
cu ve hukukçular susuyor ise onlar da
yalancıdır. Onların üniversite kürsü-
lerinde, mahkeme salonlarında ko-
nuşmaya hakkı yoktur. Cüppelerini çı-
karıp üniformalarını giymeli ve hal-
kı aldatmaktan vazgeçmelidirler.”
diyerek açıklamayı bitirdi.

Düzen Sorun Yaratır,
Halk İse Sorun
Çözücüdür!

Gazi Halk Cephesi, 27 Temmuz
Cuma günü Sultan Düğün Salonu’nda
“Hırsızlığa Uyuşturucuya, Yozlaşma-
ya Karşı Halk Toplantısı” düzenledi.
Mahallenin sorunlarının ve bu sorun-
lara yönelik çözümlerin tartışıldığı
toplantıya yaklaşık 90 kişi katıldı.

Gazi Halk Cephesi adına toplan-
tıyı açan Günay Özarslan’ın ardından
Gazi Halk Meclisi’nin kurucuların-
dan İsmet Amca, sözü alarak, Halk
Meclisi döneminde yapılan çalış-
maları, halkın birliğinden doğan
gücü, sorunların çözüm yollarını an-
lattı. İsmet Amca’nın ardından Yunus
Emre Mahallesi Halk Komitesi’nden
Ayhan Keskin yaptığı konuşmayla;
mahallenin yaşadığı sorunların kay-
nağının devletin kendisi olduğunu;
hırsızları da, uyuşturucu satanları
da polisin açıktan koruyup kolladığını
anlattı. Yapılan çalışmalarla mahal-

lenin temizleneceğine vurgu yapan
Ayhan Keskin, “Bu pisliklerin çözü-
mü bu mahallede yaşayanların, yani
burada bulunan herkesin çabasıyla
mümkündür. Halk Komiteleri’nde
örgütlerek sorunlarımızı çözelim.”
çağrısında bulundu. 

Halk Cephesi adına söz alan Gü-
nay Özarslan, örgütlenmenin önemini
anlatarak, “Halkın tek güç alacağı yer
yine kendisidir. Halk Meclisleri dö-
neminde bunun pek çok örneğini
yaşadık. Sorunları çözmenin tek
yolu, kendi çözüm yollarımızı bul-
mak ve harekete geçmektir.” dedi.

Toplantıya katılanların da söz al-
masıyla mahallenin tüm sorunları
konuşuldu. Mahalle halkı, mahalle-
nin pisliklerden temizlenmesi için el-
lerinden geleni yapacaklarını, örgüt-
lü olmadan, mahalle için bedel öde-
yen devrimcilerle birlikte olmadan
çözüm olmayacağına vurgu yaptılar. 

Son olarak Gazi gençliği adına söz
alan mahallenin genci Ali, yaptığı ko-
nuşmayla; yoksul bir mahallede ya-

şadıklarını, yozlaşmanın etkisinde
en çok gençliğin kaldığını, düzenin
kendilerini hedeflediğini ama Gazi
gençlerinin buna karşı mücadele ede-
ceğini, kendilerinden önce mücade-
le eden şehit düşen tutsak olan abi-
lerinin yolundan yürüyeceklerini,
hırsızlığa uyuşturucu yozlaşmaya
izin vermeyeceklerini söyledi. Yaşa-
dıkları mahallenin ve ülkenin geleceği
olduklarını vurgulayan Ali, gelecek-
lerine tüm mahallenin sahip çıkma-
sını ve özellikle mahallenin büyük-
lerinin kendilerini yalnız bırakma-
masını istedi ve konuşmasını bitirdi.
1,5 saat süren toplantı, herkese ka-
tıldığı için teşekkür edilerek bitirildi.
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ğına, Cepheliler’in yoldaşlarının he-
sabını soracağına vurgu yapıldı. Cep-
helilerin coşkuyla söylediği “Bize
Ölüm Yok ve Dev-Genç” marşıyla
anma sona erdi.

Anma sonrasında 15 Temmuz’da
hayatına son veren Melek Serin’in 7
yemeği verildi. 

İsviçre-Zürih
Hasan Selim Gönen, 29 Temmuz

Pazar günü İsviçre’nin Zürich şeh-
rinde yapılan bir anma ile anıldı.
Komutan Rıza nezdinde tüm devrim
şehitleri için saygı duruşuyla başlayan
anma, DHKC Basın Bürosu tarafın-
dan yapılan açıklamanın okunma-

sıyla devam etti. Açıklamanın ardın-
dan mücadele sürecimizle ilgili soh-
bet edildi.

“Hasan Selim Gönen Ölümsüzdür-
Halk Cephesi” pankartının asılı ol-
duğu dernekte, yenilen yemeğin ar-
dından anma sona erdi. Anmaya 15
kişi katıldı.



Anadolu Federasyo-
nu'nun ırkçı katliamlarla
ilgili bildirisinde yer alan
"Alman Devletinden
Hesap Soracağız" sö-
zünden dolayı Federas-
yona soruşturma açıldı. 

Alman Devleti'nin bu
katilleri koruduklarıyla
ilgili bizzat kendi basın-
yayın organlarında yer alan haberle-
ri sıralayabiliriz.

1- Son olarak Thüringen Anaya-
sayı Koruma Teşkilatı’nın bünyesin-
de kurulan ‘Sağcı Şiddet’ adlı ko-
misyonun, NSU’nun 2000 ile 2001
yıllarını kapsayan faaliyetlerini araş-
tıran raporlarının yer aldığı dosyanın
kaybolduğu ileri sürüldü. 

2- Almanya’da daha önce de NSU
ile ilgili dosyalar ortadan kaybol-
muştu. İlk olarak iç istihbarattan so-
rumlu Anayasayı Koruma Örgütü'nün
(BfV) NSU ile ilgili dosyaları imha
ettiği ortaya çıkmıştı. İçişleri Ba-
kanlığı Sözcüsü Jens Teschke, 5 Ara-
lık 2011’de imha edilen dosyaların
dinleme raporları ve NSU'lu katillerle
bağlantılı olduğunu açıklamıştı. Bu
deşifrasyonun ardından BfV Başka-
nı Heinz Fromm istifa etmişti. Bu is-
tifanın da tek amacı vardı, o da hal-
kı demokrasi yalanlarına inandır-
mak. Devletin kurumlarının içindeki
bir kaç kişinin üzerine atmak için bir
kurtuluş yoluydu.

3- Yine daha geçen hafta deşifre
olmuşlardı. Bu kez Federal İçişleri
Bakanlığı’nın talimatıyla NSU’ya
yönelik dinleme kayıtlarının ‘zama-
naşımına uğradığı’ gerekçesiyle imha
edildiği ortaya çıkmıştı.

4- Kassel’de işlenen son cinayet sı-
rasında olay yerinde olduğu tespit
edilmesine rağmen serbest bırakılan
“Küçük Adolf” lakaplı eski istihbarat
çalışanı Andreas Temme’nin hala
memur olarak Kassel Valiliği'nde ça-
lıştığı ortaya çıktı. 

5- NPD'nin yasaklanması tartışı-
lıyor sözde. Hamburg'da yaşayan
“Küçük Hitler” lakaplı Christian
Worch, “Die Rechte” (Sağcı) adını
verdiği bir parti kurdu.

27 Mayıs'ta kurulan partinin Wi-
esbaden'deki Federal Seçim Komis-
yonu tarafından onaylanması için
başvuruda bulunan Worch, Spiegel
dergisine verdiği demeçte partisinin
ilk kez 2014'deki Avrupa Parlamen-
tosu seçimlerine katılmasını hedef-
lediğini söylemiş.

Alman Devleti'nin bu katliamlar-
dan sorumlu olduğunu gösteren on-
larca örnek verebiliriz. Irkçı faşist ka-
tiller kollanırken, diri diri yakıldığı-
mız davaların dosyaları kapanıyor.
Şimdiye kadar onlarca cami yakıldı
hangi sorumlu yakalandı. 

Ludwigshafen ne oldu? Dosya
kapandı. Onlarca ev yakılmaya çalı-
şıldı, hiç birinin sorumlusu bulun-
madı. Ya da bulunmak istenmedi.

Bu sonuçlardan ne çıkarmalayız. 

ANAYASAYI KORUMA ÖR-
GÜTÜ, İÇİŞLERİ BAKANLIĞI,
VALİLİK, PARLAMENTO KİME
BAĞLIDIR?

Bunların hepsi de devletin so-
rumluluğu altındaki kurumlardır. O
zaman bu kurumların yaptığı des-
teklediği, göz yumduğu olaylar dev-
letin sorumluluğundadır. 

Bu yüzden evet, ALMAN DEV-
LETİ'NDEN HESAP SORACA-
ĞIZ, ALMAN DEVLETİ HESAP
VERMEK ZORUNDADIR!

Bizim sormak istediğimiz hesap
bu katillerin yargılanması ve cezala-
rını çekmesidir. Ve bütün bu kurum-
ların yargı önüne çıkarılmasıdır. Biz
bütün halkımıza Alman Devleti'nin
bizzat bu katliamlara göz yumduğu-
nu anlatmaya devam edeceğiz. Ana-
dolu Federasyonu'nun bu katliam-
lardan hesap sorma talebi meşru ve
haklıdır. Ayrıca Alman Anayasası'na
göre de yasal bir taleptir.

Bu haberleri Anadolu Fe-
derasyonu uydurmadı, sizin
basınınız yazdı. Sizin Başba-
kanınızın -amacı başka da
olsa- sorumluluğu kabul etti.
O zaman sorumluysa hesap
vermek zorundadır.  

İNSAN HAYATI BASİT
BİR ÖZÜR İLE GEÇİŞTİ-
RİLEMEZ...

Bunların amacı halkı sindirmek ve
korkutmaktır. Daha önceki yazımız-
da şöyle demiştik. Biz emperyalizmin
yedi rengini de çok iyi biliriz. Bu da
renklerinden biridir. Korkutarak tes-
lim almak, asimile etmek. 

Hiçbirinin birbirinden farkı yok-
tur. 

Belçika'daki Aygün kardeşlerin
cenazelerini almak için başlatılan
kampanya kurgusu internetten sildi-
rilmiş. Eğer ki emperyalistler bu ka-
dar kendilerine güveniyorlarsa bu
baskı niye? 

Her şey onların elinde gazete, tel-
evizyon, radyo bütün iletişim araçları.

Bizim araçlarımız onlarınkinin
yanında çok küçük kalır. Ama kor-
kuları şudur: Bizim halka götür-
düklerimiz, anlattıklarımız doğ-
rudur. 

Bir doğruyu halka anlatmak çok
daha kolaydır.  Biz doğrularla, onlar
yalanlarla halkı ikna etmeye çalışı-
yorlar, o yüzden biz çok daha güçlü-
yüz. Bunu biliyorlar ve bu yüzdendir
baskıları.

Ama yılmayacağız. Asla halkımızı
sahipsiz bırakmayacağız. Ne yapa-
bilirsiniz, öldürür müsünüz? Onu da
çok gördük. Diri diri yakılıyoruz, iş
yerlerimizde kurşuna diziliyoruz za-
ten. Neden korkabiliriz ki artık?

Ama siz emperyalistler, siz çok şey
kaybedersiniz. Siz halka sunduğunuz
o demokrasi yalanınızı kaybedersiniz. 

Halk gerçekleri öğrendiğinde pa-
ralarınızı kaybedersiniz. Yozlaşmaya
karşı bilinçlendiğinde tüketimden
kazandığınız paraları kaybedersiniz.

ASLA BOYUN EĞMEYECE-
ĞİZ. ASLA BİAT ETMEYECE-
ĞİZ...

AVRUPA’dakiBİZ

NSU DOSYASINDA BİR
DOSYA DAHA KAYIP!
KAYIP DOSYALARIN
SORUMLUSU ALMAN

DEVLETİDİR!
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Devrimcilik; 
Nerde olursan ol, düzenin sömürüsüne tepki duymak-

tır. 
Irkçılığa,faşizme, asimilasyona, katliamlara öfke duy-

maktır. Emperyalizmin; onursuz, adaletsiz, eşitsiz yaşamına
hayır demektir. 

Devrimci olmak için vatan topraklarında yaşamak ge-
rekmez. Devrimcilik, vatan topraklarında hiç kimsen
kalmasa dahi mezarlarına sahip çıkmaktır. Kültürünü, de-
ğerlerini unutmayan vatanını da unutmaz. Devrimcilik, Av-
rupa’da da olunsa, vatanını çok sevmektir. Vatan dünya-
daki en temiz, en saf, en onurlu parçadır devrimci için. 

Devrimcilik yaşadığımız ülkelerdeki halk gerçeğidir.
Halkımızın aşağılanması, gittiği her alanda ırkçılığa ma-
ruz kalması, en kötü, en ağır işlerde çalışması, diri diri ya-
kılması ve bütün bunlara rağmen asimilasyona direnme-
si bizim Halk Gerçeğimizdir. Vatanımızda ve emperyalist
ülkelerde devrimci olmak için binlerce sebebimiz varken,
devrimci olmamak için tek bir sebebimiz dahi yoktur. Dev-
rimciliğimiz onurlu, namuslu, ahlaklı bir yaşam içindir.
Devrimciliğimiz halk içindir. 

Halkımızın "Devrimci tutsaklar onurumuzdur"
sözlerinin içi dolu doludur, çok anlamlıdır. Halk devrim-
cileri kendinden bir parça, evladı olarak görmüş, onlarla
onur duymuş, gurur duymuştur. Çünkü, devrimciler hak-
lıyı, doğruyu savunmuş ve o uğurda mücadele etmiştir. 

Avrupa’daki devrimci tutsaklar onurlu, adaletli ve eşit-
lik içinde bir yaşam istedikleri için Avrupa emperyalist dev-
letleri tarafından tutuklandılar ve bedel ödüyorlar. Alman
emperyalizmine göre böyle bir dünya istemek suçtur. Kül-
türüne, onuruna, halkına sahip çıkmak suçtur. Halkının so-
runlarıyla ilgilenmek suçtur.

Devrimci tutsaklarımızdan Şadi Özbolat için Alman
Anayasayı Koruma Örgütü ajanının hazırladığı rapor
çarpıcıdır. Rapor, devrimciliğin nasıl “suç” olduğunu
şöyle anlatıyor: "Sürekli yolculuk yapıyor... Çok az
uyuyor... Daima sorun çözmek için uğraşıyor…"

SUÇU SABİT... Halk için mücadele ediyor. Halkı için
yaşıyor… Bu rapor devrimciler için onurdur... Alman em-
peryalizmi için ise suç… Çünkü onların istediği sahipsiz
bir halk. Sahipsiz bir halkı istedikleri gibi yakabilir, kat-
ledebilir, en ağır işlerde çalıştırabilir, çocuklarını son-
derschuleye gönderebilir, hastanelerinde kobay olarak kul-
lanabilir, çocuklarını özgürlük adı altında yozlaştırabilir.

Devrimci tutsaklar halkımız için mücadele etti ve tut-
sak düştü. Peki devrimcilerin, sempatizanları, demokrat-
lar tutsaklarımıza ne kadar sahip çıkıyor? Sahip çıkmıyoruz
yeterince.

Unutmayın "Devrimci Tutsaklar Onurumuzdur" sloganı,
TAYAD'lıların ve halkımızın sloganıdır. Halk, onur ola-
rak görmüş onlara sahip çıkmayı.

Peki onuruna sahip çıkmayan başka neyi sahiplenir?
Onurumuza sahip çıkalım.

Nurhan Erdem, Cengiz Oban, Faruk Ereren, Şadi
Özbolat, Gülaferit Ünsal devrimci tutsaklarımız.

Hepimiz tanıyoruz onları. Bir eylemde birlikte slogan
atmışızdır, ekmeğimizi paylaşmışızdır. Bir sorunumuzu an-
latmışızdır, dinlemişlerdir saatlerce, çözüm bulmaya ça-
lışmışlardır. Sevinçlerimizi paylaşmışızdır; konserlerimizde,
düğünlerimizde birlikte halay çekmiş, birlikte oynamışızdır.
Birlikte temizlik yapmış, birlikte yemek yapmışızdır. 

“Kötü gün dostu olmak” çok önemli bir sözdür. Evet
fedakar olmak devrimcilerin görevleridir. Onlar için
onurdur. Halkı için kendini yaşamını feda eden devrim-
cileri sahiplenmek de taraftarlarımız, halkımız için onur-
dur. Bu bir rica değildir, bu umudun taraftarlarının bir so-
rumluluğudur. Onuruna sahip çıkmasıdır. Davalarımıza sa-
hip çıkalım. Emperyalizmin o salonlarında yoldaşlarımı-
zı yalnız bırakmayalım. Hınca hınç dolduralım o salonları. 

Hapishane önlerine gidelim her ay, sesimizi duyuralım
tutsaklarımıza. Gidelim sesli müzik dinleyelim o hapis-
hanelerin önlerinde. Mutlaka duyacaklardır sesimizi. Ço-
cuklarımızı götürelim davalara. Çocuklarımıza tutsakla-
rımızı anlatalım. Toplu şekilde kartlar atalım.

Davalar genellikle hafta içinde olur, gösteriler de... Çoğu
insan işe veya okula gidiyor. Ama bir gerekçe olmamalı-
dır. İstersek mutlaka izin alabiliriz. AMA GERÇEKTEN
İSTERSEK… GERÇEKTEN VEFA DUYGULARIMIZI
YİTİRMEMİŞSEK…

Alman hakimler, savcılar, Anayasayı Koruma Örgütü
çoğu zaman tehdit ediyor bu davalara katılmamamız için.
Kimliklerin fotokopileri alınarak fişleniyor insanlarımız.
Bunların tek bir amacı var: Korkutmak ve sindirmek. O
davalara gitmek, izlemek çok meşrudur. Bu meşruluğu Al-
man emperyalizminin karşısında savunmaktan korkma-
yalım. Evet o davalara gidince demek ki "Siz bunları ta-
nıyorsunuz." deniliyor savcı tarafından.

Evet biz açtık devrimcilere kapımızı. Bu kültür sade-
ce devrimcilere özgü değil, Anadolu kültürüne has bir du-
rumdur. Kapına geleni en iyi şekilde ağırlarsın; gelen kişi
onurlu, dürüst, sana değer veriyor ve seni dinliyorsa başı-
nın üzerinde de taşırsın. Çünkü biz vefa duygusunun bü-
yük bir erdem sayıldığı bir ülkenin çocuklarıyız. Bu dü-
şünceyi savunmak çok meşrudur. Çünkü gerçekte olan bu-
dur. Dünya tarihinde TAYAD gibi bir örnek daha yoktur.
TAYAD bütün dünyaya devrimci tutsaklar nasıl sahiplenilir,
onlar için nasıl mücadele ediliri gösteren çok güçlü bir ör-
gütlülüktür. O yüzden TAYAD'lı Ailelerimizden öğrenecek
çok şeylerimiz var. 70-80 yaşındaki TAYAD'lılar klavu-
zumuz olsun.

DEVRİMCİ TUTSAKLAR ONURUMUZ VE GE-
LECEĞİMİZDİR…

Tutsaklarına Sahip Çıkmayan 
Onuruna Sahip Çıkamaz!

AVRUPA’da 
Hayatın Öğrettikleri
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Yitirdiklerimiz
Bağımsızlık Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

11 Ağustos 17 Ağustos

16–17 Nisan direnişinin yaşandığı günlerdi. Birliğimize
misafir olarak birisinin geleceği söylendi. Uzun süredir fark-
lı bir yoldaş görmediğimiz için gelecek olan yoldaşı merak
ediyorduk. Randevuya beni gönderdiler. Buluşma saati gel-
diğinde baktım birisi bana gülümsüyor. Tanıyor muyum diye
dikkat ettim, hayır, tanıdık bir sima değil. Ama bana neden
gülümsediğini merak etmeye başlamıştım. O arada kalkıp
yanıma gelip selam verdi. Kendisini tanıttı. Beklediğimiz yol-
daştı. Bir süre sonra, “Beni tanıyıp da mı gülümsedin. Ben
seni daha önce hiç görmemiştim” dediğimde, “Hayır ben de
seni ilk defa görüyorum. Ama sen içeri girince birisini arar
gibi dikkatlice etrafını kontrol ettin. Ama bunu öylesine ace-
mice yaptın ki anında fark edilecek bir durumdu. Buraya ge-
lirken de en son A. sokağından geçtin. Yine etrafa belirgince
baktın. Ama biraz dikkatli olsaydın o sokaktaki bakkalın
önündeki insanlardan birisinin ben olduğumu fark ederdin“
deyince utandım. Bu kadar dikkatli bir yoldaşın yanında be-
nim dikkatsizliğimin durumu. Bunu fark eden Vehbi yoldaş,
“Bak yoldaşım, bizim yapacağımız bir hata son hatamız olur.
Bunun da ne olduğunu biliyorsun. Yoldaşlarımızın şehit düş-
mesine neden oluruz. Buna da hakkımız yok değil mi?” ce-
vabını vermişti. 

Vehbi sanki içimi okumuş gibi, “Bak yoldaşım şimdi sen
içinden diyeceksin, ne ukala birisi, gelmeden, daha doğru
dürüst tanışmadan bir eksikliğimizi yüzümüze vurmaya baş-
ladı. Öyle değil, birbirimizi hiç görmesek de aslında birbi-
rimizi çok iyi tanıyoruz. Hepimizin eksikliği birbirimizin ben-
zeri aşağı-yukarı. Birbirimizi uyarmak, eleştirmek yoldaş-
lık görevimiz” demişti.

Esprisi, konuşması, yaklaşımı yeni dersler veriyordu, eleş-
tirilerini öyle bir dille yaklaşımla yapardı ki, kimsenin “itiraz”
edecek hali kalmazdı. Bir yoldaşımız üsse aldığımız gaze-

tenin işimize yarar bölümlerini kesmiş, ortaları kesilmiş
gazeteleri kahvaltı masasının üzerine sermişti. Buna o
güne kadar sakin görünüşlü Vehbi yoldaş tepki göster-
miş, kızarak böyle bir yanlışı nasıl yapabildiğini, “Gazeteyi
kim keser. Arşiv yapan birisi keser. Herkes anlayabilir
bunu. Sen bunu götürüp çöpe atacaksın değil mi?” diye
kızmıştı.

Vehbi yoldaş bir eylemden sonra yaralanmıştı. Ey-
lem bölgesi düşmanca kuşatılmış, çekileceği yere çekile-
memişti. Hemen bir ara sokağa girerek bir kapıyı çalmış, “Os-
man abi burada mı?” diye sormuş. Kapıya çıkan kadın “Ha-
yır, burada Osman diye biri oturmuyor. Ama 2 sokak aşa-
ğıda Osman diye birisi var.” deyince Vehbi, “Ben onun in-
şaatında çalışıyorum. Koluma çivi battı. Eczaneye gidece-
ğim de, haber vereyim demiştim. Varsa bana bir bardak su
verir misin” diye kadınla bir süre sohbet ederek polisin böl-
geden geçeceği zamanı kazanmıştı. Üsse döndüğünde gü-
lümseyerek “Yaralandım, bir leğen getirin de kanı boşalta-
lım” demişti. Biz gülerek “Geç dalganı“ deyince Vehbi “ger-
çekten yaralıyım” demişti. Yaralı olduğunu görünce bayağı
şaşırmıştık. Bize sakin olmamızı söylüyor, bizi teskin etme-
ye çalışıyordu. Bu kadar sakin, soğukkanlı olabileceğini dü-
şünemiyorduk. 

Vehbi yoldaşı bir süre için bir halk ilişkisine bırakmamız
gerekmişti. Ama elimizde hazır bir ilişki yoktu. Bir tek evi-
miz var. O evin kadını da sürekli memnuniyetsizliğini dile
getiriyordu. Bunu Vehbi’ye anlatıp mecburen o eve götür-
dük. Birkaç gün sonra yanına uğradığımızda Vehbi’yi
evin iki çocuğu ile odada oyun oynarken bulduk. Evin ka-
dını bize neden sık gelmediğimizi soruyordu. Bizim için ca-
nını verebileceğini söylüyor, eski yaklaşımları için özür üs-
tüne özür diliyor. Vehbi, aile ile öyle bir kaynaşmış ki ka-
dın “Ali artık benim kardeşim, bu evden birisi“ çocuklar ise
“dayı, dayı“ diye yanından ayrılmıyorlar. Bir süre sonra ev-
den alıp götürdük. O eve her gidişimizde sürekli Vehbi’yi
soruyorlardı. Kadın, “Devrimcileri asıl olarak Ali ile tanıdım“
diyordu.

Vehbi yoldaşın yaşamı şimdi Halk Kurtuluş Savaşçıla-
rı için örnek oluyor. Kendi deyimiyle “Yoldaşlarımın bana

“Zaferden hiç kuşku duymadım. Çünkü zafer
Parti-Cephe geleneğidir. Doğru, haklı ve meşru olan
biziz. Bu yüzdendir ki daha direnişimize  başlarken
KAZANMIŞTIK.” 

Osman OSMANAĞAOĞLU

Vehbi Melek’i bir yoldaşı anlatıyor: 
“Yoldaşlarımın Güvenini
Kazandıysam Ne Mutlu Bana”

Selami Kurnaz, 1964, Arsin-Trabzon
doğumludur. Devrimci düşüncelerle 12
Eylül öncesinde 14 yaşında tanıştı, 17
yaşında mücadeleye katıldı. Cunta yılla-
rında tutsak düştü.

1990’lı yıllardan itibaren mücadelesi-
ni devrimci hareket saflarında sürdürdü.

Trabzon ve İstanbul’da görevler üstlendi. 2001’de tut-
sak düştü. Mücadele içinde son görevini bedenini ölü-
me yatırarak yerine getirdi.

2000-2007 Ölüm Orucu direnişinin Gültekin Koç
Ölüm Orucu Ekibi’nde görev üstlendi. 12 Ağustos
2004’te bir Ölüm Orucu direnişçisi olarak ölümsüzleşti.

Selami KURNAZ

KAYIP

PERPA’da gerçekleştirilen katliama bağ-
lı olarak Ağustos 1993’te gözaltına alındı ve
o zamandan beri kendisinden haber alına-
madı.

Erdoğan ŞAKAR

1972’de, Kahramanmaraş’ın Elbistan il-
çesinde doğdu. Mücadeleye ilgisi lise yılla-
rında başladı, gençlik mücadelesi içinde bir
Dev-Genç’li olarak yer aldı. 1993’te tutsak
düştü. 1996 Ölüm Orucu direnişinin birinci
ekibinde yer aldı. Direnişte kalıcı sağlık so-

runları oluştu. 1999’da sağlık durumunun
ağırlaşması nedeniyle tahliye edildi. Tedavisi için yurtdışı-
na çıkarıldı. 11 Ağustos 2001’de Atina’da tedavi gördüğü
hastanede elleri arkadan bağlı öldürülmüş olarak bulundu.

İbrahim ERDOĞAN

Anıları Mirasımız



Osman Osmanaoğlu, aslen Artvin-
Hopalı olup, 1957’de Karabük’te doğdu.
1976’da örgütlü mücadeleye katıldı. İs-
tanbul Üniversitesi’nde öğrenci iken, dev-
rimci bir militan olarak mücadele içindey-
di.

Mahalli alan örgütlenmesinde görevli
iken 1981’de tutsak düştü. Tahliye oldu-

ğunda yeniden mücadeleye koştu. Çeşitli görevler üst-
lendi ve yeniden tutsak düştüğünde milis komutanıydı.
Ölüm Orucu direnişçisi olarak şehit düştüğünde 44 ya-
şındaydı. Devrimciliği bir ömür boyu sürdürdü, onurlu
bir direnişte ölümsüzleşti.

Ümraniye Hapishanesi’nde Ölüm Orucu direnişinin
birinci ekibinde yer aldı. 19 Aralık katliamı sonrasında
direnişini Kandıra hücrelerinde sürdürdü. Tahliye edil-
dikten sonra, direnişine kuşatma altındaki Armutlu’da
devam ederek 14 Ağustos 2001’de şehit düştü.

Osman
OSMANAĞAOĞLU

13 Ağustos 93’te İstan-
bul Okmeydanı’nda PER-
PA iş merkezinde sorgusuz
sualsiz infaz edildiler.

Mehmet Salgın ve Ha-
kan Kasa devrimci hare-
ketin üyesi, Nebi Akyürek
ise taraftarıydı. Selma Çıt-
lak ve Sabri Atılmış ise,
devrimci hareketle hiçbir
ilişkisi olmayan, tek suçları
o gün orada bulunmak olan
halktan insanlardı.

Mehmet Salgın, 1972 Dersim Maz-
girt doğumluydu. Kürt milliyetindendi.
1991’de Devrimci Sol saflarına katıldı.
Nurtepe’de mahalli çalışmalarda yer
aldı.

Hakan Kasa, 1975 Kars doğumluy-
du. İstanbul Alibeyköy’de büyüdü ve

devrimci hareketle burada tanıştı. Son görevi milis
savaşçılığıydı.

12 Ağustos 1980’de, Ay-
bastı’da iki köy arasındaki çe-
lişkilerin devrimcilerin müda-
halesiyle çözülmesi sonucun-
da düzenlenen barış toplantısı-
na giderken, yolda geçirdikle-
ri trafik kazasında kaybettik.Nuri ASLAN Metin KÖSE

Elif Karaman,
1981’de doğdu. Aslen Ma-
latyalı olan Elif, İzmit do-
ğumludur. İzmit Demokra-
tik Lise İçin Mücadele
Komiteleri sorumlusu,
aynı zamanda Kurtuluş

dergisi dağıtımcısıydı.

Aydın Yıldırım, halkının mücadelesine gönül ver-
miş bir devrimci, bir sanatçı adayıydı. Bağcılar’daki
Karanfiller Kültür Merkezi Müzik Topluluğu üyesiydi

Elif ve Aydın’ı 17 Ağustos 1999’da meydana gelen
Marmara depreminde kaybettik.

Elif KARAMAN Aydın YILDIRIM

13 Ağustos 1992’de Anka-
ra Maltepe’de bulundukları ev
ölüm mangaları tarafından
kuşatıldı, faşizmin cellatlarına
karşı direnerek şehit düştüler.
Onlar, adaletin olmadığı bu
düzende, halkın adaletinin uy-

gulayıcılarıydılar.

Vehbi Melek, 1972 Dersim Hozat doğumludur. Kürt bir
işçi ailesinin çocuğu olan Vehbi ortaokul-lise yıllarından
itibaren devrimci mücadelenin bir parçası oldu ve şehit
düştü.

Nurten Acar, 1965 Erzurum Hınıs doğumludur. Kürt
bir ailenin kızı olan Nurten, devrimci mücadeleyle tanışma-
dan önce tüm yaşamı ev kadınlığıyla, evin işleriyle sınırlıy-
dı. 1989-90 yıllarında tanıştığı devrimci mücadele onun
tüm yaşamını, kişiliğini değiştirdi. SDB savaşçısı olana
dek, demokratik platformda, kadın örgütlenmesinde (DEM-
KAD’da) faaliyet gösteren Nurten, ülkemiz kadınının mah-
kum edilmek istendiği “kader”e karşı mücadele etti.

Vehbi MELEK Nurten ACARMehmet SALGIN Hakan KASA

Nebi AKYÜREK Selma ÇITLAK

Sabri ATILMIŞ

13 Ağustos 1992’de Ankara
Küçükesat’ta bulundukları üs
kuşatıldı. Çatışarak ve devrim-
ci hareketin direniş geleneğini
sürdürerek şehit düştüler. Şehit
düşerken, umudun adını kanla-
rıyla duvara yazdılar.

Arslan Arı, 1963 Bursa Gemlik doğum-
ludur. 12 Eylül öncesinden beri mücadele
içindeydi. 1991’de silahlı birliklerde görev
almıştı. 

Eyüphan Polat, 1966 Sivas, Zara do-
ğumludur. Bir Kürt ailesinin çocuğuydu.

1988 yılında devrimci mücadeleyle tanıştıktan sonra ya-
şamı bir bütün olarak kazanmak gerektiğini ve bunun için
yapılması gereken çok şey olduğunu gördükten sonra tüm
enerjisini yaşamı bütünüyle kazanma mücadelesine, dev-
rimci mücadeleye verdi.

Nurhayat Beyhan, 1969 doğumludur. İşçiydi Nurha-
yat, konfeksiyon atölyelerinde, tuğla fabrikalarında çalış-
tı. Emeğin, alın terinin ne olduğunu iyi bildiği gibi, dün-
yayı sömürücülerden, zalimlerden kurtarıp, emeğin, alın
terinin nasırlı ellerine verme mücadelesine atılırken, bu
yüzden en küçük bir tereddüt bile yaşamadı. Yaşamını, ki-
şiliğini bu mücadelede buldu, tanıdı; sevgiyi, acıyı, saygı-
yı, sevinci, tüm gerçekliğiyle bu mücadelede yaşadı.

Arslan ARI Nurhayat BEYHAN

Eyüphan POLAT



28 Temmuz tarihli Evrensel Gazete-
si'nde HEY Tekstil işçilerini konu alan
"EMEP yaz kampının misafirleri arasında
hakları için direnen HEY Tekstil işçileri de
var" içeriğinde bir reklam haberi yayımlandı.
Direnişteki Hey-Tekstil işçileri, direnişten
ziyade Evrensel Gazetesi, Hayat TV ve özel-
likle de yaz kampını konu alan çerçevede
yazılan bu haberle ilgili olarak, 1 Ağustos
tarihli yazılı bir açıklama yaptılar. 

"Hey! EMEP, Direniş Burada!" başlıklı
açıklamada, HEY-Tekstil işçilerinin fi-
güran olarak kullanıldıkları belirtilerek,
"Tatile götürdüklerinin aslında HEY Teks-
til önünde direnen arkadaşlarını yalnız bı-
rakıp, EMEP ile birlikte direnişi bitiren ko-
mitedekiler olduğunu yazmayıp küçük bir
reklam hilesi yapmayı da ihmal etme-
mişler." denildi.

Açıklamada, haberin içeriği şu şekilde
anlatıldı: "...Bu nedir şimdi? İşçiler kamp-
ta mı direniyor? Yoksa kamp, HEY Teks-
til'in önünde mi yapılıyor? Kamptakiler di-
renişteki HEY Tekstil işçileri ise peki
HEY Tekstil'in önünde direnenler kim?

İkitelli'den Ege sahillerine bir EMEP
direniş klasiği! 

Yazının ilerleyen bölümlerinde dire-

nişteki arkadaşlarına sırtlarını dönen ko-
mitedekilerin sözlerine yer verilmiş. Bakın
Melek Sönmez onu kampta en çok neyin
mutlu ettiğini nasıl anlatmış. 'Beni kamp-
ta en mutlu eden olay direnişte olan billur
tuz ve Micha işçilerini ziyaretimiz oldu. Bu
ziyaret bana denize girmek veya yaptığı-
mız başka işlerden daha iyi geldi.'

Direnmenin ne olduğunu bilmeyenler,
direnişe sırtını döndüğünü de unutur ol-
muşlar. Aynen aktarıyoruz: Kamptan 1 gün
sonra yapılacak Kaz Dağları gezisine de-
ğinen Sönmez, AKP hükümetinin Kaz
Dağları'na saldırılarının olduğunu anlatı-
yor. 'Hükümet her yere saldırıyor. Sinop’ta
Ordu’da HES’ler kurulmak isteniyor.’ E
bir de Karadeniz turuna çıkın tam olsun!

EMEP İstanbul İl Yöneticisi Arife
Onat, yazının sonunda kampın hem dire-
nişin daha iyi ilerlemesi hem de direniş-
teki kazanımların ve tecrübelerin aktarıl-
ması açısından olumlu olduğunu dile ge-
tirmiş."

Direnişteki HEY Tekstil işçileri, açık-
lamalarını şöyle bitirdiler:

"Birincisi kamp ve HEY Tekstil dire-
nişi arasında hiçbir bağ yoktur. İkincisi 6
ayı geride bırakan direnişte bir kazanım

olmamıştır. Üçüncüsü bu süreçten biz
HEY Tekstil işçilerinin edindiği tecrübe
EMEP’in işçileri kendi grup çıkarları
için nasıl kullandığıdır. EMEP’in kendi
grup çıkarlarından başka hiçbir şeye de-
ğer vermediğini işçiler tecrübeleri ile öğ-
rendiler.

Bizim kimsenin kampına, tatiline bir şey
dediğimiz yok. Ama direnenleri hiçe sayıp
bir de artık direniş ile alakası kalmamış ki-
şileri direnenler onlarmış gibi konuşturmaya
da EMEP’in hakkı yok. Zaman artık çok
hızlı akıyor, yatsıya kadar bile yanmıyor. Sı-
nıfı dilinden düşürmeyen EMEP’in Ege sa-
hillerinden attığı yalanlar İkitelli'deki HEY
Tekstil direniş çadırına çarpıyor. Siz kaçıp
gitmiş olsanız da burada direniş sürüyor.
Herkes ne olduğunu biliyor.

Siz şaşaalı laflar ile insanları oyala-
maya çalışacağınıza sendika ve kurumların
direniş için verdikleri paraları kime, na-
sıl dağıttığınızı açıklayın! 

16 Temmuz günü direnişin nasıl biti-
rildiğini, direnmek isteyen bizlerin önü-
ne nasıl geçmeye çalıştığınızı anlatın.

En önemlisi ne sizin ne de komiteni-
zin direniş ile bir ilgisi kalmamıştır. Bun-
ları yazın. Çünkü; HEY Tekstil direni-
şindeki gerçekler direniş çadırının içinde
işçilerin olduğu yerdedir. Ege sahillerin-
de ya da Kaz Dağları'nda değil." 

Roseteks işçileri, ödenmeyen 2 aylık
maaşları ile kıdem ve ihbar tazminatı hak-
larını almak için bu hafta da Roseteks pat-
ronları Nedim Aşkın ve Bülent Temu-
roğlu’nun ortağı oldukları Köşebaşı Res-
toran Levent şubesi önündeydiler. 

28 Temmuz günü 30 işçi "Köşebaşı
Restoran sahipleri Nedim Aşkın, Bülent
Temuroğlu ve Yalçın Temuroğlu, Çaldı-
ğın Haklarımızı İstiyoruz Alacağız" ya-
zılı pankartlarını açarak yolu trafiğe kes-
tiler ve Köşebaşı'nın önüne kadar "İşçi-
yiz Haklıyız Kazanacağız", "Direne Di-
rene Kazanacağız", "Haklarımızı Köşe-
başı'na Yedirmeyiz" sloganlarıyla ve dö-
vizleriyle düzenli kortej halinde yürü-
düler. 

Yapılan açıklamanın ardından oturma
eylemine başlandı. Oturma eylemi sıra-
sında restorandın bahçesinden işçilerin fo-

toğraflarını çeken bir kişinin görülmesi
üzerine işçilerin avukatı Taylan Tanay ta-
rafından müdahale edildi, fotoğraf çe-
kenler teşhir edildi. Çekilen fotoğrafla-
rın silinmesi istendi. Aksi halde işçilerin
Köşebaşı'na gireceği söylendi. Olaylara
seyirci kalan polise "Neden engellemi-
yorsun? O fotoğrafları mafyaya mı veri-
yorlar? Polis-mafya ortaklaşa çalışıyor."
denilerek polis teşhir edildi. 

Korkak ve aciz polis ise işçileri çevik
kuvveti oraya yığmakla tehdit etti. Çevik
kuvvet geldiğinde ise işçilerin cevabı bu-
lundukları yerde kararlılıkla durmak ve
hiç susmayan sloganları oldu: "İşçiyiz
Haklıyız Kazanacağız!" 

İftar vakti yaklaşınca işçiler yanla-
rında getirdikleri yiyeceklerle güzel bir
"komün" yaptılar. Herkesin bir katkıda
bulunduğu sofrada oruçlarını açtılar.

Saat 21.30'da tekrar düzenli kortej oluş-
turularak, sloganlarla Levent Polis Mer-
kezi'ne kadar yürünerek eylem bitirildi. 

Pazar günü bir kez daha aynı saatlerde
bir araya gelen işçilerin sayısı bu kez 50
kişiyi bulmuştu. Pankartlarını açarak
yolu trafiğe kesen işçiler sloganlarla
Köşebaşı restoran önüne gelip burada
açıklama yaptılar. "Çalışma Bakanlığı, İş
mahkemeleri işçilerin alacakları için
hiçbir şey yapmadı. Roseteks işçileri
Köşebaşı’ndan sadaka değil haklarını
istiyorlar. Alacağız!” diyen işçiler ka-
rarlılıklarını dile getirdiler. 

Oturma eylemi ve iftarın açılmasıy-
la süren eyleme halk müziği sanatçısı Pı-
nar Aydınlar ve fotoğraf sanatçısı Ali Öz
de destek verdi. Pınar Aydınlar’ın ve iş-
çilerin hep birlikte Çav Bella Marşı’nı
söylemesinin ardından eylem bitirildi.

Hey! EMEP, Direniş Burada!

Kursağımızdaki Lokmaya Göz Dikenlerden 
Hakkımızı Alıncaya Kadar Her Köşe Başı Eylem Yeridir
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