
www.yuruyus.com 

info@yuruyus.com

in
fo

@
y
u

ru
y
u

s
.c

o
m

Haftalık Dergi / Sayı: 342
9 Aralık 2012

Fiyatı: 1 TL (kdv dahil)

w
w

w
.y

u
ru

y
u

s
.c

o
m

Tutsak Dev-Genç’liler Serbest Bırakılsın!

GAZ BOMBALARIYLA, KİMYASAL GAZLARLA 
DEV-GENÇ’LİLERİ TESLİM ALAMAZSINIZ!

Dev-Genç’liler Her Yerde Direniyor!

Ayhan Efeoğlu’nu 20 Yıldır Arıyoruz!
KAYIPLARIMIZI DA 

KATİLLERİNİ DE BULACAĞIZ!

Yoldaşlarımızın Saçının Tek Bir Telini
Bile Sahipsiz Bırakmayacağız!



16 Aralık’da Devrimci İşçi Hareke-
ti olarak “İşçi Direnişlerini Büyütelim,
Birleşelim, Direnelim, Kazanalım ”
konserini düzenleyeceğiz. 

Konserimiz, işten atılan, az ücretle
çok çalıştırılan işçilere bir alternatif
olacak. Ayrıca konserin geliriyle direnen
işçiler için fon oluşturulacaktır. Konser-
de “Dayanışma Sandığı” olacaktır. Tüm
gelirlerle, direnen işçilerin ve daha son-
ra direnecek işçilerin direniş boyunca ih-
tiyaçların asgari düzeyde destek olmak
için kullanılacaktır.  

Yapacağımız konserin bir yanı, daya-
nışma için olsa da, konserle asıl amacı-
mız, örgütsüz olan işçilere ulaşmaktır.
İşçileri doğru politikalarla birleştirip,
kazanmalarını sağlamaktır. Halkımı-
zı, işçileri umutsuz bırakanlara karşı
umudu diriltmektir. Çalışmalarımızı bu
amaçla yürüteceğiz. 

Bu yüzden,  Konser çalışmasına kat-
madığımız kimse kalmamalı. 

En yakınımız işçidir unutmayalım.
Önce onlara biletlerimizi verelim, bildi-
rilerimizi okutalım. Ablamız, abimiz, ba-
bamız, annemiz kısacası ailemiz işçidir.
Onları konser çalışmasına katalım! 

Kurduğumuz komiteleri genişletme-
yi ve çoğaltmayı böyle başarırız. Çalış-
malarımızı böyle yaygınlaştırırız. Beş
kişi de, iki kişi de, tek kişi de komite
olur. Önemli olan komite  gibi  çalışmak,
sorumluluk  hissetmek. 

Konsere çağırmadık kimse bırak-

mayalım. Fabrika önlerinde bildirileri-
mizi dağıtalım. Oradaki işçileri konse-
rimize çağıralım. Her atölyeye girelim,
bir dakika bizi dinlemelerini isteyelim,
atölyelerde çalışmaktan iki büklüm ol-
muş işçilerimizi çağıralım konserimize.
16 Aralık gününü her iş kolundan çalı-
şan işçilerle buluşma gününe çevirelim!
Tekstil işçileri, çorap işçileri, belediye
işçileri, tersane işçileri... direnen işçiler-
le birlikte söyleyelim türkülerimizi, bir-
likte haykıralım sloganlarımızı.  
İşçileri çaresiz, örgütsüz bırakmaya-

cağız. Zenginlerin, patronların, “ayak-
lar baş olursa kıyamet kopar” diye be-
lirttikleri korkularını büyütelim. İşten atı-
lan her işçinin, kolu kopan, iş cinayet-
lerinde ölen, iş yerlerinde horlanan her
işçinin öfkesiyle örgütleyelim işçileri.
Örgütlenip, güç olalım. 
İşçi komitelerini, işçi meclislerini kur-

makla başlamalıyız. Her atölyede, her
fabrikada, her iş kolunda işçi komitele-
rini kurup, meclisler oluşturmayı hedef-
lemeliyiz. Bilet verdiğimiz, bildiri ver-
diğimiz her işçiyi bu komitelere katma
hedefimiz olmalı.

Bizler için, “akılsız, beceriksiz” di-
yorlar. Bunu söyleyenler biz olmadan ya-
şayamayan asalaklardır. Onlar biz olma-
dan evini temizleyemez, yemek yapa-
maz. Atölyelerde biz olmadan tek bir
üretim çıkmaz, fabrikalar çalışmaz. Ma-
kinelerin çalışması için düğmeye basan
biziz. Emeğiyle, alın teriyle bizler yaşı-

yoruz bu vatanda. Bu ülkeyi güzelleşti-
ren bizim ellerimizdir. İşte bu elleri bir-
leştirmeliyiz. Güçlü olan biziz.  Unutma-
yalım, bir elin nesi var, iki elin sesi var.
Birlikten kuvvet doğar.

Herkes direnmeden hiçbir şey kaza-
nılamayacağını öğrenecek. 

Tek başına da olsa direnilerek zafe-
rin kazanılacağını Türkan Albayrak’tan,
Cansel Malatyalı’dan öğrenecekler...
Hukuk mücadelesinin, işçileri oyalamak
olduğunu Roseteks işçilerinden öğrene-
cekler. Oturup beklemekle patronların
haklarımızı vermeyeceğini BEDAŞ iş-
çilerinden, Hey Tekstil işçilerinden öğ-
renecekler. Bedel ödemeden hiçbir hak-
kın kazanılmadığını Darkmen işçile-
rinden öğrenecekler. Direnen işçiler
Devrimci İşçi Hareketiyle mücadele
ederek herkese, zaferin nasıl elde edile-
ceğini öğretecekler. 

Bu yüzden görevin en büyüğü Dev-
rimci İşçi Hareketi’ne düşüyor. Çünkü
örgütsüz olan bu tabloyu değiştirecek
güç Devrimci İşçi Hareketi’ndedir.
Umut bizde, çare biziz! 

16 Aralık Pazar günü Bağcılar Olim-
pik Spor Salonu’nu direnişleri büyütme-
ye ve örgütlemeye söz vereceğimiz bir
güne dönüştürelim! Birleşelim, Direne-
lim, Kazanalım!

İŞÇİYİZ HAKLIYIZ
KAZANACAĞIZ!
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Bencillik, korkuyu büyütür.
Bencillik, uzlaşmacı yapar. 

Bencillik, teslimiyeti 
meşrulaştırır. 

Savaş böyle bir şeydir. 
Ölüm ve yaşam üzerine
kurulu, her an birinin
diğerinin yerini aldığı
bir denklem gibidir.
Benciller savaşamaz. 

“Ben” yerine 
“Bizi” büyütmeliyiz! 
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İşçi Direnişlerini Büyütmek İçin Birleşelim, Direnelim, Kazanalım!
16 Aralık Pazar günü Yapacağımız Konsere Çağırıyoruz!
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çadır. Direnişimiz. Dost
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6 AKP kayıplarımızı aramıyor, açığa

çıkanlarında üstünü örtüyor.

Ayhan Efeoğlu’nu ve diğer

kayıplarımızı kendi ellerimizle
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evlatlarımızın tek bir soçının

telini bile sahipsiz
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aramaktan vazgeçmeyeceğiz!
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Ülkemizde Gençlik

4 Ayhan Efeoğlu’nu 20 yıldır arıyoruz.

Yoldaşlarımızın saçının telini bile
sahipsiz bırakmayacağız!
Kayıplarımızı da katillerimizi de
bulacağız

KAYIPLARIMIZI DA KATİLLERİNİ DE BULACAĞIZ!

Tavır Dergisinin Aralık Sayısı Çıktı! 
İçindekiler

anti-aydınlar
 suriye’de barış demek
 ölümüne vatanını

savunmanın adıdır
muhammed rafeh

 sanatçılar ve sosyal
hakları
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TAYAD’lı Aileler 1 Aralık’ta İs-
tanbul polisi tarafından 20 yıl

önce gözaltına alınıp, işkenceyle kat-
ledilip, sonra cesedi kaybedilen Ay-
han Efeoğlunu’nun cenazesini Çer-
kezköy’de aradılar. 

Yağan yoğun yağmur altında
Trakya’yı sel götürürken TA-

YAD’lılar evlatlarının bir kemiğini
bulabilmek için kazmayla, kürekle, el-
leriyle, tırnaklarıyla toprağı kazdılar.
Bir yıl önce katil Ayhan Çarkın’ın
gösterdiği yerde yaptılar aramayı.
Devlet özel aletlerle, iş makineleriy-
le arama yapmış ama “bir şey bula-
madık” deyip çekip gitmişti. TA-
YAD’lılar aynı yerlerde yaptığı kazıda
bir erkek hırkası, terlik ve kemik
parçaları buldu. 

Gün boyu şiddetli yağmur yağıyor,
sel götürüyor her tarafı. O yağ-

murun altında TAYAD’lılar tırnakla-
rıyla toprağı kazdı. Tam 20 yıldır ara-
dıkları kayıp evlatlarının -Ali Yıl-
dız’dan sonra- ikinci kez bu kadar ya-
kın izine rasladılar. Belki bir kemik,
saçının bir teli, bir işaret daha bulu-
ruz diyorlardı, yağmura aldırış et-
meden kazdılar, bırakamıyorlardı
aramayı.

Yıllardır kayıp olan kardeşi Nes-
lihan Uslu’dan bir parça bulmuş

gibi kazıyor toprağı Nagehan Kurt.
Buldukları kemik parçaları umutlan-
dırıyor ve öfke dolu: “Topraklarımızı
evlatlarımızın bedeniyle dolduran
katilleri unutmayacağız" diyor. 

Yıllardır kayıp olan bir kardeşin
kemiğine kavuşmanın ne de-

mek olduğunu çok iyi biliyor Hüsnü
Yıldız; "Ali'yi gömdüğümüzden beri

yaşama kaldığımız yerden devam
ediyoruz, hayatla kopan bağımızı
yeniden kurduk. Artık ailecek kah-
valtı edebiliyoruz” diyor, bırakamıyor
elindeki kazmayı.

TAYAD’lılar sınırlı olanaklarıyla
buldular kemik parçalarını. He-

nüz bulunan kemiklerin Ayhan Efe-
oğlu’na ait olup olmadığını bilmiyo-
ruz ama gerçek olan şu ki; faşist dev-
let toprağın altını devrimcilerin ce-
setleriyle doldurdu. Kazmayla, kü-
rekle yapılan aramada bile kemik
buluyoruz. 

AKP iktidarı bu gerçeğin üzerini
ne kadar örtmeye kalkarsa kalk-

sın biz vazgeçmeyeceğiz. Kayıpları-
mızı arayacağız. Katilleri asla affet-
meyeceğiz. 

Katilleri artık ne saklayabilirler, ne
de koruyabilirler; katiller suçla-

rını kendileri itiraf ediyor. İşkencede
teslim alamadıkları, kurşuna dizerken
diz çöktüremedikleri yoldaşlarımızın
cesetleri rüyalarına giriyor işkenceci
katillerin.

İşte devletin bir dönem kayıplar, kat-
liamlar için kullanıp sonra da bir

köşeye attığı, işkenceci katillerin-
den Ayhan Çarkın, kendini affettir-
mek için yaptığı itiraflarda, Ayhan
Efeoğlu’nun nasıl kaybedildiğini an-
latıyor:

“Şubeden çıkarken, bir paket. Ne
bu? Patlayıcı öylemi? Peki ne

olacak? Açık araziye götürülüp imha
edilecek. Müdür önde, biz ardından
Trakya tarafında ormanlık bir yer.
Tam paketi açalım derken o da ne?
Bir insan. A. Efeoğlu...” (15 Eylül
2011, Radikal) 

Ayhan Efeoğlu 6 Ekim 1992’de
İstanbul polisi tarafından göz-

altına alınıp böyle kaybedilmiş. Sa-
dece Ayhan Efeoğlu da değil; itiraf-
larına devam ediyor Çarkın: 4 Mayıs
1992’de Soner Gül ve Hüsametti Ya-
man’ı nasıl kaybettiklerini anlatıyor:
“Hüsamettin Yaman ve Soner
Gül'ün polis  katili olduğu söylendi
bize. Yakalayıp bir kamyonetin ar-
kasına attık. Koli bantıyla bantladık.
Ormanlık bir alanda sorguladık.
Sonra yere oturtup infaz edildiler.
Çocuklar bir an için geri adım at-
madı. Vurulurken 'İnsanlık Onuru
İşkenceyi Yenecek' diye slogan atı-
yorlardı.”

90’lı yıllar boyunca 500’ün üze-
rinde insanımız gözaltında kay-

beybedildi. 20 yılı aşkın zamandır ka-
yıplarımızı arıyoruz. Bir tek kemik,
saçının bir tek telini bulmak için
bıkmadan usanmadan, yaz-kış, yağ-
mur çamur demeden aradık ve arı-
yoruz. 

Ayhan Çarkın’ın itiraflarından
sonra TAYAD’lı aileler Ayhan

Efeoğlu’nun mezarının açılması için
savcılığa başvuruda bulundu. Ortada
açıkça bir itiraf vardı. Ayhan Efeoğ-
lu’nu kimin kaybettiğini, nasıl kay-
bedildiğini, cesedin nereye gömül-
düğünü söylüyordu Çarkın. Ama
AKP iktidarı bu itirafların üzerinden
bir yıl geçmesine rağmen hiçbir şey
yapmadı. AKP’nin mahkemeleri TA-
YAD’ın başvurusuna cevap dahi ver-
medi.

Ayhan Çarkın’ın itirafları arasın-
da eski MİT’çi Tarık Ümit’in öl-

dürülmesi de vardı. Çarkın eski

Ayhan Efeoğlu’nu 20 Yıldır Arıyoruz!
Yoldaşlarımızın Saçının Tek Bir Telini Bile

Sahipsiz Bırakmayacağız!

Kayıplarımızı da Katillerini de
Bulacağız!
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MİT’çi Tarık Ümit’i de Ayhan Efe-
oğlu’nu gömdükleri bölgeye göm-
düklerini söylüyordu. AKP, TarıkÜ-
mit’in cesedini bulmak için göster-
melik bir arama yaptı. Arama adeta
cesetleri bulmak için değil, Çarkın’ın
itiraflarını boşa çıkartmak için yapıldı.
Devleti aklamak için yapıldı. Çar-
kın’ın gösterdiği yerde “bir şey yok”
denilip kayıpların üzeri kapatılmaya
çalışıldı. Çarkın’ın Ayhan Efeoğlu,
Hüsamettin Yaman ve Soner Gül
için o kadar somut itirafları var iken
AKP iktidarı bu itirafları dikkate bile
almadı. 

AKP’nin katilleri koruyup, devleti
aklayan bu tutumu üzerine TA-

YAD’lı aileler “Ayhan Çarkın, Ay-
han Efeoğlu’nu nereye gömdüğünü
açıklasın” diye bir kampanya başla-
tarak tam bir yıldır her cuma günü İs-
tanbul Taksim’den Galatasaray Li-
sesi’nin önüne yürüyüş yapıyordu.
Her hafta cuma günleri Ayhan Efe-
oğlu’nun cesedinin bulunmasını istedi.
Bu açık itiraflar ve TAYAD’ın arama
yapılması talebi üzerine savcıların,
mahkemelerin harekete geçmesi ge-
rekirdi. Öyle ya da böyle bir işlem
yapması gerekirdi. Ayhan Efeoğlu tam
20 yıldır aranıyordu çünkü. Poliste,
mahkemelerde, mecliste Ayhan Efe-
oğlu ve diğer kayıpların bulunması
için yüzlerce başvuru vardı. Bunları
dikkate alması gereken mahkemeler
dikkate almadı. Susarsam, üstünü
örtersem, dikkate almazsam TA-
YAD’lılar ne kadar bağırıp çağırsa da
unutulur gider sandı AKP ve onun
yargısı.

Ama hayır; yanılıyor AKP. Ne TA-
YAD’lılar evlatlarını unutacak,

ne de devrimciler katilleri affedecek.  

Hiç evlat unutulur mu? Analar ev-
ladını aramaktan hiç vazgeçer

mi? Bakın Berfo anaya: 105 yaşında
“Evladımın kemiklerini olsun bul-
madan ölmeyeceğim” diyor. Hüsnü
Yıldız kardeşi Ali Yıldız’ın toplu
mezardan çıkartılması için tam 66 gün
açlık grevi yaptı. 

AKP NE KAYIPLARIN ÜZERİ-
Nİ ÖRTEBİLECEK NE DE

KATİLLERİNİ KORUYABİLE-
CEKTİR! Yoldaşlarımızın saçının

tek bir telini bile sahipsiz bırakma-
yacağız. AKP iktidarı vurdumduy-
mazlıkla, itirafları yok sayarak, ka-
tillerini korumaya alarak kayıpların
üzerini örteceğini sanıyorsa yanılıyor.
Katillerini koruyabileceğini sanıyor-
sa yanılıyor. AKP, katillerini koru-
yamayacak. Kazmayla, kürekle, el-
lerimizle, tırnaklarımızla kazacağız
toprağı. Yoldaşlarımızı gömdükleri o
çukurlardan çıkartacağız. 

KAYIPLAR DEVLET POLİ-
TİKASIDIR! KATİL DEV-

LETTİR! ELLERİMİZ KATİL-
LERİN BOĞAZINDA OLACAK!
Kayıpların sorumlusunun devlet ol-
duğunu hep söylüyoruz. Onun için ka-
yıplarımızı hep devletten istedik. Ka-
tillerin kim olduğunu da nasıl kay-
bettiklerini de  tek tek yazdık, yazı-
yor ve söylüyoruz. Burjuva basın
bunları bilmiyor mu? Elbette biliyor.
Her kayıp için burjuva basının elin-
de dosyalar dolusu bilgi var. 

Cephe tarafından cezalandırılan
bir kontrgerilla elemanı olan

Turan Ünal’ın itirafları vardı. Katil
Ünal nasıl kaybettiklerini şöyle an-
latıyordu:  “Bir kıs mı nı Bay rak Gar -
ni zo nu ara zi si ne, bir kıs mı nı Ha şe -
moğ lu in şaa tın yap tığı bi na la rın -
çoğu em ni yet bi na sı- te mel le ri ne
gö mü yo ruz. Ya da dev le te ait ve ya
dev let le iliş ki si olan asit kul la nı lan
pet rol yan ürün le ri nin iş len diği fab -
ri ka lar da ki asit ka zan la rın da eri tip
yok edi yo ruz.”

Bunları yazdık. Ancak Ayhan Çar-
kın’ın itiraflarında olduğu gibi

devletin tek bir savcısı harekete geç-
medi. Kayıpların bulunması konu-
sunda devlet tek bir soruşturma dahi
açmadı.  Çünkü, kayıpların sorumlusu
devlettir. Kayıplar bilinmeyen bir
şekilde kaybolmadılar. Devletin po-
lisleri tarafından kaçırılıp gözaltına
alındı. Gözaltına alındıktan sonra bi-
linçli bir politikayla kaybedildiler. Bir
çok kayıp hakkında kaçırılırken, göz-
altına alınırken ya da işkencehanede
işkence yapılırken gören tanıklar var.
Buna rağmen devlet kayıpların akı-
betini araştırmadı. Çünkü kayıplar ka-
rakollarda işkencecilerin keyfi uy-
gulamaları sonucunda kaybedilmedi.

Bizzat devletin politikaları gereği
kaybedildi. 

Ayhan Çarkın itiraflarında bunu da
söylüyor: “Cinayatleri Meh-

met Ağar ve İbrahim Şahin'in bilgisi
dahilinde yaptık" diyor. (15 Eylül
2011, Radikal) Devletin en üst kade-
melerinin bilgisi olmadan zaten
500’ün üzerinde insan kaybedile-
mezdi. 

İşte bu da Başbakan Süleyman De-
mirel’in itirafı: Demirel 20 yıl

önce Ayhan Efeoğlu’nun akıbetini so-
ran TAYAD’lılara “Ne yapayım ce-
bimdemi ki çıkarıp vereyim. Hu-
kuk devletinde hiç kimse durduk yer-
de kaybedilmez, öldürülmez...” diyor.
Yani devletin en tepesindeki Demirel
diyor ki; “çocuklarınız akıllı dursaydı
kaybedilmezdi.” Bugün kontrgeril-
lanın şeflerinden 1000 operasyon
yaptık diyen Mehmet Ağar’ı gardi-
yanına, tuvaletine kadar her şeyi özel
olan hapishanede AKP koruyor. 

KATİLLERİ AFFETMEYE-
CEĞİZ! Er ya da geç, mutlaka

ama mutlaka kaybedilen yoldaşları-
mızın hesabını soracağız. Bu bizim
yoldaşlarımıza, halkımıza  ve tarihe
karşı sorumluluğumuzdur. Ne paha-
sına olursa olsun, onları kaybedenle-
ri, emir verenleri, işkence yapanları,
koruyanları tek tek halkın adaletinin
karşısına çıkaracağız.

Analarımızı evlatlarının kemikle-
rine dahi mahrum bırakanları

dünyanın öbür ucuna da gitseler, bu-
lacağız ve saklandıkları deliklerinden
çıkarıp, halkın adaletine teslim ede-
ceğiz.

Kimse bizden, yıllarını umut iş-
kencesiyle geçiren analarımı-

zın gözyaşlarını unutmamızı bekle-
mesin. Kimse bizden, oğullarının ce-
setlerine bile sarılma şansı bulamayan,
bir mezar taşına hasret, sonsuz ka-
ranlıklara itilmiş acılı babaların hay-
kırışlarına kulaklarımızı tıkamamızı,
sırtımızı dönmemizi beklemesin. Oli-
garşinin katliamları tarihin karanlık-
larında kaybolup gitmeyecektir. Kay-
bedilen yoldaşlarımızı da, katillerini
de bulacağız
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Ayhan Çarkın, 2008 yılında bir
televizyon programında binin üze-
rinde insanı öldürdüğünü söyledi.
Ardından yürüyerek o televizyon
programını terk etti. Tek bir resmi
kurum ve yetkili hesap sormadı. Ge-
len tepkiler üzerine zoraki açılan so-
ruşturmada hakkında takipsizlik ka-
rarı verildi. Aradan yıllar geçti, bu
kez 21 Mart 2011 tarihinde Ayhan
Çarkın bir kez daha insanlarımızı
nasıl öldürdüklerine ilişkin itiraflarda
bulundu. Yine soruşturma açılmadı.
Ailelerin başvurusu üzerine binin
üzerinde insanı öldüren bu kontrgerilla
çocuğu  emniyete davet edildi. Çı-
karıldığı  savcılıkta yaptığı katliamları
tek tek anlattı. Katil suçlarını anlatı-
yordu, yalnız yargı bir türlü ona kı-
yamıyordu. Parasız eğitim isteyen
öğrencilere, onyılları bulan cezalar
verirken “ben kaybettim” , “ben
katlettim” diyen Ayhan Çarkın’ı
serbest bıraktı. Hepimiz bir kez daha
bu ülkede katliam yapma özgürlüğü
olduğunu gördük.

Ayhan Çarkın Haziran 2011 ta-
rihinde başka suçlardan dolayı An-
kara’da tutuklandı. Yine katlettiği
insanlarımız hakkında bilgiler verdi.
Bilgiler verdiği insanlarımızdan biri
de 6 Ekim 1992 tarihinde kaybe-
dilen Ayhan Efeoğlu’ydu. Çarkın,
Ayhan Efeoğlu’nun İstanbul Emni-
yeti’nde öldürüldüğünü ve bizzat
kendileri tarafından Trakya’da orduya
ait bir araziye gömdüklerini söyledi.
Yine aynı bölgeye Susurluk kazasında
adı geçen eski MİT’çi Tarık Ümit’i
de öldürüp gömdüklerini itiraf etti
ve yer göstermeye götürdüklerinde
yerlerini göstereceğini söyledi. Bunun
üzerine belirtilen yerlerde eski MİT’çi
Tarık Ümit’in cesedi için Çarkın’ın
gösterdiği yerlerde arama yapıldı.
Ancak bir şey bulunamadı denilerek
itiraflar boşa çıkartılarak devlet ak-
lanmaya çalışıldı. Çünkü Çarkın da
Mehmet Ağar gibi bize bunları devlet
yaptırdı diyordu. 

Ayhan Efeoğlu hakkındaki itiraflar
ise dikkate bile alınmadı.  Ayhan Efe-

oğlu’nun  mezarının açılması için
Çarkın’ın yeri göstermesi talebimiz,
Ankara özel yetkili savcısı tarafından
“Bizim işimiz değil, İstanbul’un dos-
yası” denilerek  reddedildi. İstanbul’da
soruşturmayı yürüten savcı da bu ta-
lebimizi cevapsız bıraktı. Ayhan Çar-
kın, MİT’çi Tarık Ümit’in cesedini
attıkları alanı gösterirken aynı zamanda
Ayhan Efeoğlu’nun da gömüldüğü
alanı gösterdi. Fakat, gösterilen yer-
lerden tek bir yer dahi kazılmadı.
Arama çalışmalarında, devletin üni-
versitelerinin  elinde insan kalıntılarını
bulan aletler olmasına rağmen bu
aletler kullanılmadı. 

Bugün gelinen noktada net olarak
Ayhan Çarkın soruşturmasının
AKP’nin kendi iktidarını güçlendirme
dışında bir işleve sahip olmadığı gö-
rülmüştür. Bu soruşturma da sadece
AKP’nin kontrgerillayla hesaplaştığı
yalanının bir parçası olmuştur. Keza
bu soruşturma kapsamında bırakın
katillerin cezalandırılmasını, soruş-
turmanın üzerinden 20 ay geçmesine
rağmen açıklığa kavuşturulmuş tek
bir olay, bulunan tek bir delil yoktur.
Çünkü gerçek bir soruşturma yürü-
tülmemektedir. Çünkü devlet tetiği
çektirdiği katilleri korumaya de-
vam etmektedir.

1990’lı yıllarda Ayhan Efeoğ-
lu’nun da içerisinde bulunduğu
500’ün üzerinde insanımız kaybe-
dildi.  İşkence ve infazlardan sonuç
alamayan devlet bu dönemde kayıp
politikalarını hayata geçirdi. Tam da
bu nedenle kaybetme, infaz soruş-
turma ve davalarında yargının neden
“kayıtsız” kaldığı, kayıpları araştır-
mayıp üstünü kapattığı anlaşılmak-
tadır. Bugün devlet faali-yetini sür-
düren AKP’nin kayıplarımızı bul-
ması, katledenlerden hesap sorması
tam da bu nedenle mümkün değildir.
Ayhan Çarkın soruşturmasının bir
türlü yürütülmemesi, kayıplarımızın
itiraflara rağmen bulunmamasının
nedeni budur.

TAYAD’lı Aileler kaybedilen ve
katledilen her bir insanımız için

adalet istemekten, bu uğurda bedel
ödemekten çekinmediler. Evlatlarını,
yoldaşlarının akıbetini hükümet ta-
sarruflarına ve yargı kararlarına terk
etmediler. Tam bir yıldır  Taksim’den
Galatasaray’a yürüyerek Ayhan Efe-
oğlu’nun mezarı nerede? diye soru-
yorlardı. Sadece soru sormadılar.
Aynı zamanda soruları cevapsız ka-
lınca kendi elleriyle evlatlarının ke-
miklerini aradılar. 1 Aralık 2012 ta-
rihinde, daha önce Ayhan Çarkın’ın
gösterdiği Silivri Çerkezköy’deki
yerlerde yapılan aramalarda; 4 kemik,
iki ayakkabı parçası ve bir hırka
buldular. Bu kalıntıların Ayhan Efe-
oğlu’na ait olup olmadığı henüz net-
leşmedi. Ancak bulunan kalıntılar
daha önce savcılığın üstün körü bir
arama yaptığını göstermiş oldu. Keza
gerçek ve düzgün bir arama çalışması
yapılmış olsaydı en azından TA-
YAD’lı Ailelerin bulduğu kalıntılara
tam 1 yıl önce ulaşılmış olunacaktı.
Şimdi bulunan kanıtlar üzerinde in-
celeme yapılacak. Sonuçları bugünden
bilmiyoruz. Ama bildiğimiz  Ayhan
Efeoğlu’nu buluncaya kadar müca-
delemizin süreceği gerçeğidir.

Ayhan Efeoğlu’nun kaybedilme-
sinin üzerinden 20 yıl geçti.

20 yıl sadece devlet, hükümeti
ve yargısıyla suçlarına değil aynı za-
manda adalet mücadelemize de ta-
nıklık ediyor.

Kaybedilen evlatlarımızı, yoldaş-
larımızı buluncaya ve katiller ceza-
landırılıncaya  dek mücadele etmeye
devam edeceğiz. Tıpkı yoldaşları
CHE’ye ulaştığı gibi, tıpkı bizim Ali
Yıldız’a ulaştığımız gibi Ayhan Efe-
oğlu ve diğer kayıplarımıza da ulaşa-
cağız. Onları bilinmez çukurlara terk
etmeyeceğiz.
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AKP, kayıplarımızı aramıyor, açığa çıkanların da üstünü örtüyor!

Ayhan Efeoğlu ve Diğer Kayıplarımızı 
KENDİ ELLERİMİZLE BULACAĞIZ!



1 yılı aşkındır kayıp evlatlarımız-
la ilgili sürdürdüğümüz kampanyamız
kapsamında son olarak kazı çalışması
yaparak evlatlarımızı bulma irademizi
bir kez daha göstermiş olduk.

Tam 1 yıldır, kesintisiz olarak
adımladığımız meydanlara evlatları-
mızın susmayan sesini taşıdık. Ev-
latlarımızı aramaktan vazgeçmedik. 

1 yıl boyunca kesintisiz sürdür-
düğümüz ve 20 yıldır evlatlarımızı hiç
unutmadan yaptığımız çalışmalar-
dan aldığımız güçle 1 Aralık’ta kazı
yapmaya Ayhan Çarkın’ın öncesin-
den gösterdiği yerlerden birine gittik.
Yoğun yağmura rağmen programımızı
ertelemeden evlatlarımızı kendi tır-
naklarımızla kazı yaparak aradık. 

Biz cenazemizi istediğimizi on-
larca hafta bıkmadan haykırdık. Ta-
lebimize karşılık bulamadık. Ama
küçük de olsa bir ihtimal vardı. Ay-
han Efeoğlu, ya Çarkın'ın gösterdiği
yerde yatıyorsa? İşte bu umutla 1 Ara-
lık günü tarif edilen alana gidip ken-
di ellerimizle kazı çalışması yaptık.
Hiçbir şüphemiz kalmamalıydı ve
öyle yaptık. Kazmalarımız, kürekle-
rimiz vardı. Yetmediği yerde avuçla-
rımızla kazdık toprağı. Bizi o sağanak
yağmurun altında saatlerce tutan ev-
latlarımıza olan sevgimiz, katillerine
olan öfkemizdi.

Bu kazıyı yaparken belki hiçbir so-
nuç elde edemeyecektik. Ama, ka-
yıplarımızı aramaktan vazgeçmeye-
ceğimizi ilan etmiş olacaktık. Ülke-
miz topraklarının katledilmiş insan
cesetleriyle dolu olduğunu biliyor-
duk. Bu umutla çıktık yola. Bugün ol-
mazsa bir gün mutlaka bulacağız
inancıyla toprağı kazdık. 

Kampanyamızı sürdürürken en
olumsuz zamanlarda bile umudumu-
zu evlatlarımızı bulacağımız inancı-
nı koruduk. Kayıplarımızı mutlaka bu-
lacağımız inancı olmadan hiçbir şey
yapamazdık. 

Ailelerimizin hepsi kendi evla-
dıymış gibi sahiplendi kayıplarımızı.
Toprağa vurulan her kazmada daha bir

umutlandık. Çünkü, sahiplen-
diklerimiz halk uğruna canını
feda edenlerin soyundan olduk-
larını biliyorduk. Onlar değim-
liydi ki, en karanlık zamanlarda
halka umut olan. Bu sahiplen-
meyle umudumuzu her zaman
diri tuttuk. 

Kayıp ailelerimiz vardı bu
programımızda, onlar kayıpları-
mızı yanlarında hissederek ora-
daydı. Aradıklarının sadece Ay-
han Efeoğlu olmadığını biliyorlardı.
Aradıkları aynı zamanda kendi ev-
latları, kardeşleri, yakınlarıydı. 

Jandarma, tehditlerle bizi yıldıra-
bileceğini düşündü önce. “İzinsiz
kazıyorsunuz, dağılmazsanız saldı-
rırız” diyorlardı. Bizi tanımadıkları
belli. Ama tanıyacaklar! Evlatlarımızı
can bedeli savunduğumuzu onlar da
öğrenecekler. Bu onlara yabancı bir
şey olabilir ama bizim yaşam kültü-
rümüzdür. Bu tehditlere karşı anala-
rımız “bizim yaptığımız meşrudur,
ama saldıracaksanız buyurun, hiçbir
yere gitmiyoruz” diyorlardı. 1 yıldır
meydanlarda, adliye kapılarında ta-
leplerimiz karşısında yasaları ve ada-
leti hatırlamayanlar, evlatlarımız için
yaptığımız kazıda hemen hatırlayı-
verdi. Ama nafile, hiçbir yasa bir ana-
nın evladına olan sevgisini ve özle-
mini kelepçeye vuramaz! Halk düş-
manları bu bağlılığı yok edecek bir si-
lah bulamadı daha. Teknolojileri ana-
larımızın inancının karşısında çaresiz
kalmaya mahkum olacak her zaman. 

Birçok şeyi göze alarak gittiğimiz
bu kazı sonunda kemik parçaları, bir
hırka ve bir terlik bulduk. Umu-
dumuz bir kat daha arttı. Ayhanları-
mız sanki yanıbaşımızdaymış gibi his-
settik. 

Birkez daha, sonuç almak için
bedel ödemeyi göze almak gerektiğini
gördük. Israr ve çabanın mutlaka bir
karşılığı olur. Ayhanlarımızı da bu
inanç ve güçle eninde sonunda bu-
lacağız.

Ali Yıldız’ı nasıl ki o kör çukur-

dan çıkardıysak, Ayhan Efeoğlu’nu ve
diğer kayıplarımızı da bu inançla
bulacağız.  Ali Yıldız’ı o kör çukur-
dan çıkarıp aldığımızda onu gele-
neklerimize göre gömmüştük. Şe-
hitlerimize karşı bir görevimizi daha
yerine getirmiştik. Ama, unutmayalım
ki hala kaybedilen insanlarımız o
kör çukurlarda, hala omuzlarımızda
kayıplarımızın ağırlığı var. 

Şimdi, herkesin kayıplarımızı
daha fazla sahiplenme zamanıdır.
Başta kayıp yakınlarımız olmak
üzere tüm ailelerimiz kayıp evlat-
larımızı daha fazla sahiplenmelidir. 

Topraklarımızı evlatlarımızın be-
denleriyle dolduranlardan da mutla-
ka hesap soracağız. Ahımızı mahşe-
re bırakmayacağız. Katillerin rahat
gezmelerine izin vermeyeceğiz. Her
yerde karşılarında bizi bulacaklar.
Adına “faili meçhul” dedikleri ama
faili belli katliamların sorumluların-
dan hesap sorulana kadar susmaya-
cağız. 

Biz TAYAD’lı aileler yaptığımız
bu kazıyla tüm dünyaya gösterdik ki,
kayıp çocuklarımızın mezarlarını bu-
lana kadar mücadele etmeye devam
edeceğiz. Onların kemiklerini bula-
cağız ve tıpkı Alimize yaptığımız
gibi ideallerine yakışır bir törenle gö-
meceğiz.

Yoldaşları Che’yi 30 yıl boyunca
aradı. Biz de evlatlarımızı aynı sabırla
aramaya devam edeceğiz. Onları
unutmayacak, unutturmayacağız.
Meşru her yola başvurarak evlatları-
mızı aramaya devam edeceğiz.  

Gerekirse Ellerimizle Kazıp Evlatlarımızın Saçının Tek Bir
Telini Bile  Sahipsiz Bırakmayacağız!

KAYIPLARIMIZI ARAMAKTAN VAZGEÇMEYECEĞİZ!
TAYAD’lı Aileler
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Gözaltında kaybedilen evlatları
Ayhan Efeoğlu’nun mezarını bulmak
için 20 yıldır mücadele eden, 1 yıldır
her Cuma günü Taksim’de eylem
yapan TAYAD’lı Aileler, direnenlerin
sonuç alabileceğini bir kez daha gös-
terdiler.

Kazı çalışmasından bir hafta önce
Silivri’ye giden TAYAD’lı Aileler
ve Halkın Hukuk Bürosu avukatları
öncelikle yer tespiti yaptılar. Kontr-
gerilla Ayhan Çarkın’ın ifadeleri üze-
rine kısmi kazı yapılmış bölgede 3
yer belirlendi. Yer tespiti sırasında,
ilk kazı yapıldığında orada bulunan
bir gazeteci de yardımcı oldu. 

Ardından kazı hazırlıklarını ta-
mamlayan TAYAD’lı Aileler, 1 Aralık
günü Sibel Yalçın Parkı’nda topla-

narak, 70 kişiyle birlikte, 2 otobüs
halinde Silivri ile Çerkezköy arasın-
daki Kuşbahçe mevkiine doğru yola
çıktılar. 5 avukat ile 3 gazeteci de
ailelerle birlikte gitti. Radikal Gaze-
tesi’nden Pınar Öğünç de ailelerle
birlikte gitti. 

Belirlenen alana ulaşıldığında
önce basın açıklaması yapıldı. Ayhan
Efeoğlu’nun fotoğrafı kazı yapılan
alanda bir ağaca asıldı, TAYAD’lı
Aileler, pankartlarını açtılar. Sürekli
sloganlar atıldı. Kazı boyunca marşlar
söylendi.

Yoğun yağmur yağışına rağmen
iptal edilmeyen kazı, 20 yılın öfkesi,
gözaltında kayıpların hesabının so-
rulması kararlılığıyla yapıldı. Kendi
yakınları da devrim mücadelesinde

şehit düşmüş, tutsak düşmüş aileler,
kendi çocuklarını arar gibi kazdılar
toprağı. 

5 kürek, 5 kazma vardı ellerinde
ama ondan da öte evlatlarının katil-
lerine duydukları öfke ve davalarına
duydukları inanç vardı yüreklerinde.
En büyük silahları buydu. 

3 saate yakın süren kazıda top-
lamda 5 yer kazıldı. Kazı alanının
bir bölümünün tamamen sular altında
olmasına rağmen, TAYAD’lı Aileler
umursamadan suyun içine girdiler
ve kazıya devam ettiler. 

Kazı başladıktan hemen sonra 6-
7 kişilik bir transit jandarma ekibi
gelerek, "Ne yapıyorsunuz izin aldınız
mı?” diye sordu. TAYAD’lı Aileler,
"Kaybedilen evladımızı arıyoruz gör-

AYHAN EFEOĞLU’NUN VE TÜM KAYIPLARIMIZIN
MEZAR HAKKINI İSTİYORUZ!

Katillerden Hesap Soracak,
Evlatlarımızı Mezarsız Bırakmayacağız!

Ayhan Efeoğlu’nu Bulacağız!

Ayhan’a Bir Mezar Yapacağız!

Onların mezar taşları bizim seçtiğimiz hayatımızdır.
Bizim şehitlerimiz mezarsız yatmayacaklar.

Onların mezartaşları bizim taşa kesmiş gözyaşları-
mızdır.

Ömür boyu yüreklerimizde taşıyacağız onları. 

En karanlık gecelerde onlar vardır yanımızda. 

Boranlarda fırtınalarda onlar vardır yanımızda. 

Kod ismimiz oldu onlar, kendi adlarımızı unuttuk.

Onların mezartaşları bizim kimliğimiz oldu. Kim
olduğumuz soyumuz sopumuz o mezartaşlarında
yazılı bizim.

O kutsal mezar taşları bizim geçmişimiz bizim tari-
himizdir. 

O mezar taşları ile yeni bir dünyanın temelini kuru-
yoruz. Onlar bizim geleceğimizdir. 

Özverileriyle yarattıklarıyla yeni insana can kan ta-
şıyorlar.

Ölümleri ile yepyeni bir dünyanın temel taşı, harcı
tuğlası oluyorlar. 

Sömürüsüz eşit özgür bir dünyanın kurulmasına o
inşaata o şantiyeye su, demir, tuğla oluyorlar... Biz
yeni bir dünya kuracağız o dünyada yeni bir hayat
kuracağız. 

O hayatımızın gerçek sahipleri bu mütevazı halk ço-
cuları bu halkın en yiğit evlatları olacak...

Ömrümüzü onlara borçlu olacağız. Bu borcu hiç
unutmayacağız. Bu borç ömrümüz olacak... 

Ömrümüz onların uğruna şehit oldukları dünyanın
olacak.
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müyor musun, bunun için izin almaya
gerek yok." cevabını verdi. Yaptıkları
eylemin çok meşru bir hak olduğunu
anlatan TAYAD’lılara, jandarma
"İzinsizdir, dağıtırım" tehdidinde bu-
lundu. Fakat cevaplarını alıp, çekip
gitmek zorunda kaldılar. "Buyur, ama
biz buradayız ve ayrılmayacağız"
cevabını alan jandarma, kazıyı uzak-
tan izlemekle yetindi. 

Devlet, aylar önce kepçesiyle,
dozeriyle, ekipleriyle kazı yapmıştı
bu alanda ama hiçbir şey bulamamıştı.
Adalet ile zulüm aynı yerde olmaz
der halkımız. Katillerin, katilleri ko-
ruyan düzenin yapacağı arama da
göstermeliktir. Oysa TAYAD’lı Ai-
leler, 5 kazma, 5 kürekle oradaydılar.
Daha önce madende çalışmış ve top-
raktan anlayan TAYAD’lı bir aile de
kazı sırasında yol gösterdi. Kazı ya-
pılan toprağın katmanlarının bozul-
mamış olduğunu, eğer daha önce ka-
zılıp tekrar doldurulmuş olsaydı kat-
manların bozulması, yani toprağın
karışması gerektiğini belirten ailenin
ikinci uyarısı ise, “Doğal yapısı sert
olan toprağı kazmakta siz nasıl zor-
lanıyorsanız, buraya gömen kişi de
yumuşak bir yere gömmek isteye-
cektir.” şeklinde oldu. Ve bu ailenin
gösterdiği yerler kazılmaya başlan-
dı.

Yani kazı yapmak için devletin
uzmanlarına da gerek yoktu. Her şe-
yin en iyisini halkımız biliyordu. Bi-
limsel bir şekilde sürdürülen kazı sı-
rasında, son kazılan yerde 3 parça
kemik (biri yassı, avuç içi büyüklü-
ğünde, ikisi uzunca), hırka ve eski
ayakkabı bozması bir terlik bulundu. 

Buldukları delilleri, poşetlere ko-
yan ve kazıyı bitiren TAYAD’lı Aileler
basına bir açıklama yaptılar. Kardeşi
Ali Yıldız’ın cenazesini toplu me-
zardan çıkartmak için ölüm orucu
yaparak sonuç olan Hüsnü Yıldız ta-
rafından yapılan açıklamada, TA-

YAD’lı Ailelerin kayıpları bulma ka-
rarlılığı anlatıldı. “Umudumuzu asla
kaybetmedik, kaybetmeyeceğiz.” de-
nildi. Halkın Hukuk Bürosu avukatları
da bir açıklama yaptı. Ayhan Çarkın’ın
ifade verdiği günden bu güne Çarkın’a
yer gösterme yapılması için çalış-
tıklarını, buraya gelip yer gösterdikten
sonra da burada kazı yapılmasını is-
tediklerini ama savcılığın hiçbir şey
yapmadığını söylediler. Bunlara karşın
peşini bırakmadıklarını söyleyen avu-
katlar, burada önemli olanın, asıl gö-
rülmesi gerekenin, asıl değerli olanın
TAYAD’lıların her ihtimali değer-
lendirmesi ve bu küçük ihtimal için
gelip burada toprağı avuçlaması ol-
duğunu, bir ağaç kökünü bile ya Ay-
han’dan bir parçaysa diye heyecan-
lanıp yoklaması olduğunu söylediler.
“TAYAD’lılar savcıyı, devleti buraya
getirtmiştir, burayı kazdırmayı ba-
şarmıştır” dediler. 

Ardından dönmek üzere yola çı-
kacakken; Emniyet Müdürü olduğunu
söyleyen sivil bir şahıs, “Bekleyin
Cumhuriyet Savcımız buraya intikal
ediyor” dedi. Kazıyı canlı yayından
öğrenen Savcı Mikail Demirci, "Niye
beni de çağırmadınız?" diye sordu.
TAYAD’lılar, "Biz 1 yıldır Taksim’de
yürüyor, gerekli başvuruları yapıyo-
ruz, 1 hafta öncesinden çağrı yaptık,
sağır sultan bile duydu. Hatta 1 hafta
önce gelip keşif yaptık” diye cevap-
ladılar savcının sorusunu. Bunun
üzerine savcı, TAYAD’lıların meş-
ruluğu ve basının ilgisi karşısında
Devletin prestijini kurtarmak için
"Keşke beni çağırsaydınız" dedi. 

Sanki kazı yapmaları için ellerini
kollarını bağlayanlar varmış gibi TA-
YAD’lı Ailelere sitem de bulunan
Demirci, suçlarının üzerini örtmeye
çalıştı. Ancak katiller ve koruyucuları
hesap vermekten kaçamayacaklarını
çok iyi biliyorlar. Bunu 20 yıldır ev-
latlarının kemiklerini aramaktan vaz-

geçmeyen TAYAD’lılar öğretiyor.
Savcı ile birlikte itfaiye ve olay

yeri inceleme ekipleri de geldi. Kazı
çalışması genişletilerek, 1 saat daha
sürdürüldü. Yeni bir şey bulunama-
yınca, bulunan kemik ve eşyaları
delil olarak alan savcı, incelenmesi
için Adli Tıp’a gönderdi. Savcı ke-
mikleri ve hırkayı laboratuvara gön-
dereceğini, eğer kemikler insan ke-
miği çıkarsa tüm bölgeyi kazdıraca-
ğını söyledi.

Ayrıca, olay yeri inceleme tara-
fından, delilleri bulan 3 kişinin ifadesi
avukatların gözetiminde alındı. Ar-
dından Adliye’ye gidilerek, orada da
ifade verildi. TAYAD’lı analar, beyaz
başörtüleri ve kızıl bantlarıyla verdiler
ifadelerini. Ardından İstanbul’a doğru
yola çıkıldı. 

O Toprağı Avuçlayan
Anaların Elleri Her Daim
Katillerin Yakalarında
Olacak

Ayhan Efeoğlu’nu bulmak için
yapılan kazılarla ilgili olarak 3 Aralık
günü, İstanbul Barosu Orhan Apaydın
Konferans Salonu’nda basın toplantısı
yapıldı. Toplantıya TAYAD’lı Aile-
lerden Nagehan Kurt, Ünzile Aras
ve Hüsnü Yıldız ile Çağdaş Hukuk-
çular Derneği Başkanı Av. Taylan
Tanay ve Halkın Hukuk Bürosu’ndan
Av. Ebru Timtik katıldı.

Çağdaş Hukukçular Derneği
(ÇHD) İstanbul Şubesi Başkanı Tay-
lan Tanay, Özel Yetkili İstanbul Cum-
huriyet Başsavcıvekilliği'nin konuyla
ilgili görevsizlik kararı vermesinin
ardından dosyanın memur suçları
savcısına yollandığını, bu savcının
şimdiye dek işlem yapmadığını söy-
ledi.

Tanay; “Kamuya açık bir alanda
çalışma yapmak yasak değil. Cum-
huriyet savcısı kendisine neden haber
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verilmediğini söyledi. Aslında bu bir
utanç. Bunu anlamak mümkün değil.
Çıkan parçaların kime ait olduğunu
bilmiyoruz. Aslında bulunmak isten-
miyor. Az sayıda aile bulabiliyor.
Fakat devlet hiçbir işlem yapmıyor.
Tüm bunlar Gazi, Maraş ve Sivas’la
aynı aslında. 20 yıl oldu. Somut
sonuç elde edilmedi. Büyük ihtimalle
bu soruşturma da zaman aşımına uğ-
ratılatacak. Kemikler bir gerçek, ke-
mikler için zaman aşımı yok” dedi.

“Bu Kemikler Neden Bir Yıl
Önce Bulunmadı?”

Halkın Hukuk Bürosu'ndan Av.
Ebru Timtik de TAYAD'lı Ailelerin
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
Memur Suçları Soruşturma Bürosu
Savcısı'na ifade verdiklerini, ancak
savcının başka bir adım atmadığını
söyledi.

Kaybedilenlerin yakınları, Efe-
oğlu, Hüsamettin Yaman ve Soner
Gül ile ilgili soruşturma dosyası kap-
samında Savcı Ayhan Bedirhan'a
ifade vermişti.

Timtik, Çarkın'ın yer göstermek
için Silivri'ye getirildiğini, öncesinde
kendinden çok emin konuşan Çarkın'ın
Silivri'de "Şurası olabilir, tam hatır-
lamıyorum" dediğini aktardı ve "O
alan düzgün bir şekilde kazılmadı,
üstün körü bir kazı yapıldı. Kazı, An-
kara'daki özel yetkili savcı Hakan
Yüksel'in talimatıyla gerçekleşti ancak
o bölge İstanbul'daki soruşturma kap-
samındaydı ve İstanbul'daki savcı
kılını bile kıpırdatmadı" diye ekledi.

1 Aralık'ta kazı alanına gittiklerinde
olay yeri inceleme bandının hala dur-
duğunu söyleyen Timtik, kendilerinin
de bir yıl önce kazılan yerin etrafında
kazı yaptıklarını söyledi ve sordu:
"Bu kemikler neden bir yıl önce bu-
lunmadı?” Ve konuşmasına şöyle de-
vam etti; “Alanı terk ederken Çer-
kezköy Cumhuriyet Savcısı geldi. Bir
soruşturma açıldığını öğrendik. Ta-
nıkların ifadesi alındı. Soruşturmada
önemli bir aşamaya geçmiş bulunu-
yoruz. Adli Tıp’tan insan kemiğine
benzediğini söylediler bize. Toprağın
altını gösteren cihazlar var. Eğer is-
terlerse böyle çalışma yapabilirler.

Bizler unutmayacağız. Savcıya sözünü
sürekli hatırlatacağız. Ayhan Efeoğlu
ve tüm kayıplar sadece beden değil,
bizim tarihimizdir. Bu faşizm gerçe-
ğidir. Bununla ilgili hiç bir şeyin ka-
ranlıkta kalmamasına özen gösterecek,
hesap soracağız” dedi.

“Kemikleri Bulunca Çok
Heyecanlandık”

TAYAD adına açıklama yapan ve
kendi kardeşi de gözaltında kaybe-
dilmiş olan Nagehan Kurt, kazıyla
ilgili olarak, "Biz bir umudun peşin-
den koştuk" dedi. Çarkın'ın "Ellerimle
gömdüm" açıklamasından sonra her
Cuma akşamı "Cenazemizi istiyoruz"
diyerek eylem yaptıklarını hatırlatan
Kurt, şunları söyledi: "Gerekirse el-
lerimizle arayacağız dedik ve 1 Ara-
lık'ta Silivri'ye gittik. Saatlerce yağ-
murun altında, zaman zaman elleri-
mizle kazdık toprağı. Önce bir hırka
ve terlik parçaları, biraz daha kazdıkça
da kemik parçaları bulduk."

"Aramızda birçok kayıp yakını
vardı, kendi kardeşlerini, evlatlarını
bulmuş gibi heyecanlandılar. Kayıp
ailelerinin ortak öfkeleri sevince dön-
üştü” diyen Kurt, Çerkezköy Savcısı
Mikail Demirci’nin bulunan kemikleri
inceleterek, insan kemiği olduğu an-
laşılırsa teknik bir ekiple bölgeyi
kazdıracağını açıkladığını, kendile-
rinin de bu sözün takipçisi olacaklarını
belirtti.

Kurt'un ardından söz alan Hüsnü
Yıldız da kendi kardeşinin cenazesini
bulmak ve Dersim'deki toplu me-
zardan çıkarmak için 66 gün ölüm
orucu yapmıştı.

Yıldız, kardeşinin kemiklerini
bulma mücadelesini de anlatarak
“Ali’ye giderken güneş vardı. Ayhan’ı
yağmur altında aradık. Biz kardeşim
Ali'nin cenazesini bulduk ve toplu
mezardan çıkarıp mezarına gömdük.
Ama oradaki toplu mezarlarda onlarca
mezarı olmayan cenaze var" dedi.

"Bir anne neden çocuğunu arar?"
diye soran Yıldız, kayıp yakınlarının
yaşadıklarını şöyle anlattı: "Ali'yi
gömdüğümüzden beri yaşama kal-
dığımız yerden devam ediyoruz, ha-
yatla kopan bağımızı yeniden kurduk.

Artık gülerek, konuşarak ailecek
kahvaltı edebiliyoruz. Devletin vic-
danı yok. Devlet orayı kazsın. Kaz-
mazsa eğer biz kendi ellerimizle ka-
zacağız.” Yıldız, "Hem cenazelerimizi
istiyoruz hem de faillerin cezalandı-
rılmasını istiyoruz" diyerek konuş-
masını bitirdi.

Son olarak sözü alan Avukat Tay-
lan Tanay, “Kazı yapmak yasal mı!”
tartışmalarının yaşandığını belirtti.
“Petrol aramıyor bu insanlar, değerli
maden aramıyorlar, kemik arıyorlar!”
dedi ve bunun için herhangi bir yere
başvurmak zorunda olmadıklarını
belirtti. 

Bu yaşananın aslında bir utancı
ifade ettiğini söyleyen Tanay, “Devlet
eğer sizin kayıplarınızı, cenazelerinizi
bulmuyorsa; herkesin böyle meşru
bir hakkı var. TAYAD’lı Aileler’in
de yaptığı bu” dedi.

Çıkan kemik parçalarının Ayhan
Efeoğlu’na ya da bir insana ait olup
olmadığını bilmediklerini söyleyen
Tanay, “Ama bildiğimiz şudur; Ayhan
Çarkın ile ilgili başlatılan soruştur-
mada yapılan işler gerçeğe ulaşma,
katilleri ortaya çıkarma amacı güt-
memektedir. Bakın, mütevazı ola-
naklarla, az sayıda insan, ellerinde
hiçbir teknolojik araç olmadan yaptığı
çalışmada bazı maddeler bulabiliyor.
Bir yıl önce neden bulunamadı? Yüz-
lerce Olay Yeri İnceleme Uzmanı
neden bunu bulamadı? Gazi, Maraş,
Sivas katliamlarında yaşanan soruş-
turma süreçlerinin aynısını yaşıyoruz
aslında. Bunlara dokunuluyormuş
gibi görünüyor ama katillerin ceza-
landırılması, cenazelerin bulunması
gibi somut bir sonuç olmadı” dedi.

Tanay, hesaplaşmanın AKP’nin
yaptığı gibi olmayacağını, TAYAD’lı
Aileler’in kendilerini mahkemelere,
savcılık dosyalarına hapsetmeden
çocuklarını, yoldaşlarını aradığını
vurguladı.

Tanay son olarak, “Biz adalet
arayışımıza devam edeceğiz. Savcı-
dan, yargıdan, devletten... kimse-
den insaniyet de beklemiyoruz.
Adaleti kendi ellerimizle bulacağız.
TAYAD’lı Aileler’in 1 Aralık’ta
bize gösterdiği budur” dedi.
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Topraklarımızı
Evlatlarımızın Bedenleriyle
Dolduran Katilleri
Unutmayacağız

TAYAD’lı Aileler, Çerkezköy’de
yaptıkları kazıda elde ettikleri sonucun
ardından 3 Aralık günü yazılı bir
açıklama yaptılar. Biz bir umudun
peşinden koştuklarını, bir cansız be-
dene de olsa ulaşmak istediklerini
belirten TAYAD’lı Aileler, “Biz ce-
nazemizi istediğimizi onlarca hafta
bıkmadan haykırdık. Talebimize kar-
şılık bulamadık. Ama küçük de olsa
bir ihtimal vardı. Ya Çarkın'ın gösterdi
yerde yatıyorsa Ayhan Efeoğlu? ‘Ge-
rekirse kendi ellerimizle arayacağız’
dedik. 1 Aralık’ta tarif edilen alana
gidip kendi ellerimizle kazdık. Bu
şüpheye yer bırakamazdık. Bunun
için gittik Ayhan Çarkın'ın gösterdiği
alana. Kazmalarımız, küreklerimiz

vardı. Yetmediği yerde avuçlarımızla
kazdık toprağı. Bizi o sağanak yağ-
murun altında saatlerce tutan evla-
dımıza olan sevgimiz, katillerine olan
öfkemizdi” dedi.

Ağaçların çalıların arasındaki yü-
zeye yakın bir bölgede birkaç kemik
parçası ile bir hırka ve bir ayakkabı
bulduklarınının belirtildiği açıklamada,
“Bu kemikler insan kemiğine, hırka
ise Ayhan Efeoğlu'nun fotoğraflarında
giydiği hırkaya benziyordu. Aramızda

kayıp yakınları vardı.
Kendi kardeşlerini, kendi
evlatlarını bulmuş gibi
heyecanlandılar. Ortak
acıları, ortak öfkeleri ile
oradaydılar kayıp aile-
lerimiz” denildi.

Ve açıklama şu söz-
lerle bitirildi: “Biz Ay-
hanımızı ve tüm kayıp-
larımızı gömüldükleri o
kör çukurlardan çıkar-

mak istiyoruz. Onları kucaklayarak
kendi ellerimizle tekrar gömmek is-
tiyoruz. Bir mezarları olsun istiyoruz.
Onu kaybedenleri, onu katledenleri
hiç unutmayacağız, hiç affetmeyeceğiz.
Ve buradan bir kez daha önünde so-
nunda kayıplarımızı mutlaka bulaca-
ğımızı haykırıyoruz! Bir ananın kendi
evladına-evlatlarına ulaşmasını hiçbir
baskı, hiçbir yasa engelleyemez. Ev-
latlarımızı mutlaka bulacağız!

Her şeyin çözümü olarak göste-
riliyor barış. Bu mu barış? Nasıl
barış bu? 

50 yıldır Amerikan işbirlikçisi
Kolombiya Devleti’ne karşı silahlı
mücüdele veren Kolombiya Devrimci
Silahlı Güçlari (FARC) "barış" ma-
sasına oturdu diye burjuvaziden tutun
da reformizme, oportünüzime kadar
herkes seviniyordu. 

Emperyalizmle, onun işbirlikçisi
faşist devletlerle barışın nasıl bir
barış olacağına bu haber örnektir. 

"Kolombiya'da hükümetle FARC
militanları arasındaki barış görüş-
meleri sürerken, bir FARC kampına
düzenlenen operasyonda 20 militanın
öldürüldüğü bildirildi." (Akşam, 4
Aralık 2012)

Üzerinden daha bir ay geçmedi.
Kolombiya devleti ile FARC geril-
laları arasında barış görüşmeleri 8
Kasım'da Norveç'in başkenti Oslo'da
başlamıştı. İkinci görüşme 19 Ka-
sım'da Küba'da yapıldı. 

Kolombiya devleti "barış" görüş-
meleri yapılırken bile gerillalara yö-

nelik operasyonların süreceğini açık-
lamıştı. Nitekim bu haber de Ko-
lombiya devletinin yaptığı açıkla-
maları doğruluyor. 

Kolombiya Devlet Başkanı Juan
Manuel Santos 20 FARC gerillasının
katledildiği gün Barışın 2013 Aralık
ayına kadar sağlanacağını söyledi. 

O zaman her derde deva gibi "ba-
rış, barış" diye tutturanların sorması
gerekmiyor mu: Bu “barış” nasıl bir
barıştır? Böyle barış olur mu?

Aynı şey ülkemiz için de geçerli
değil mi? 

Kürt milliyetçi haraket 20 yıldır
barış, barış, barış diyor. Oligarşi 20
yılda 40 bin ölüden bahsediyor. 

Bu nasıl bir barış. 
Şimdi de başbakan yardımcısı

Beşir Atalay en son yaptığı açıkla-
mada "akan kanın durması için
herkesle görüşürüz. Bütün enstrü-
manları devreye sokuyoruz, soka-
biliriz" diyor. (Akşam, 4 Aralık 2012)

Beşir Atalay'ın bu açıklamayı
yaptığı günün ertesi günü Amonos-
larda 13 PKK gerillası katledildi.

Bu nasıl akan kanı durdurmak?
Akacak Kürt kanı kalmadığı za-

man mı barış gelecek?
Faşist iktidarlar için barış Kürt

milliyetçi hareketin tasfiyesi ile müm-
kündür. Faşizme karşı hiç kimse di-
renmediği zaman katliamlarda olmaz
diyor. 

Kolombiya’da ya da Türkiye’de
faşist iktidarların barış diye attıkları
her adım silahlı mücadelenin tasfi-
yesine yöneliktir. Oligarşi bu konuda
düşüncelerini de açıkça söylüyor.
Bundan ders çıkarması gerekenler
halkın kurtuluşu için mücadele ettiğini
söyleyenlerdir. 

Sonuç olarak faşizm halkların
düşmanıdır. Oligarşiyle barış olamaz.
Oligarşiyle uzlaşan her politika mü-
cadelenin tasfiyesine hizmet eder. 

“Barış”, “Barış” Diyenler Kolombiya'ya Baksın. 20 FARC Gerillası Katledildi!

Amerikan İşbirlikçisi Faşist İktidarlarla Barış Olmaz!
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Dev-Genç’in başlattığı “Tutsak
Dev-Genç’liler Serbest Bırakılsın”
kampanyası yapılan eylemlerle, çadır
direnişleriyle sürdürülüyor.

İstanbul-Beyazıt
Tutsak Dev-Genç’liler serbest bı-

rakılması için İstanbul Üniversitesi
Merkez Kampüsü önünde Dev-
Genç’liler tarafından her Salı yapılan
eylemlere 27 Kasım günü devam
edildi.

65 kişinin katıldığı eylemde “1
Mayıs’a Katılmak, Parasız Eğitim
İstemek, Grup Yorum Konserine Ka-
tılmak, Füze Kalkanına Hayır Demek
Suç Değildir” pankartı açılarak, “Tut-
sak Dev-Genç’liler Serbest Bırakıl-
sın”, “Yaşasın Dev-Genç Yaşasın
Dev-Genç’liler” sloganları atıldı. Ey-
lemde bir açıklama yapılarak, “Gül-
şah ve Meral’i aldık, diğer Dev-
Genç’leri de alacağız, kampanyamı-
za devam edeceğiz, vazgeçmeyece-
ğiz” denildi. Erdem Hanoğlu tara-
fından yapılan açıklamada, bir hafta
önce bulundukları yerde çadır eylemi
yapmak istedikleri ve polisin kimya-
sal gazlarla saldırısı anlatıldı. 

Gençlik Federasyonu üyeleri ha-
laylar çekti, bildiriler dağıttı ve slo-

ganlarla, sesli çağrılarla halkı bilgi-
lendirdi. 

4 Aralık günü yine Beyazıt Mey-
danı’nda toplanan Dev-Genç’liler,
eylemlerine devam ettiler. Dev-
Genç’liler, İstanbul’un sağanak yağışı
altında yaptıkları 1 saat süren oturma
eyleminde, “1 Mayıs’a Katılmak,
Parasız Eğitim İstemek, Grup Yorum
Konserine Katılmak, Füze Kalkanı-
na Hayır Demek Suç Değildir” pan-
kartı ile AKP’nin komploları sonucu
tutuklu bulunan Dev-Genç’lilerin fo-
toğraflarının bulunduğu bir pankart
açtılar.

Gençlik Federasyonu adına Can-
su Alataş bir açıklama yaptı. Alataş,
Dev-Genç’li tutsakları hiçbir koşul-
da yalnız bırakmayacaklarını belirt-
ti. Alataş ayrıca, son zamanlarda
Dev-Genç’lilerin açmak istedikleri ça-
dırlara saldırılarına da değindikten
sonra, baskıların kendilerini yıldıra-
mayacağını, mücadelelerini sürdü-
receklerini belirti. 

Ayrıca yağmur altında süren 1 sa-
atlik oturma eyleminde “Parasız Eği-
tim Sınavsız Gelecek Hakkımız, İs-
tiyoruz Alacağız” başlıklı kampanya
bildirilerinin dağıtımı da gerçekleş-
tirildi.

İstanbul-Beyoğlu
Dev-Genç’liler, İstanbul Üniver-

sitesi’nde kimyasal gazlarla yakılan
Dev-Genç’lilerin sesi olmak için 30
Kasım günü Beyoğlu CHP İlçe bi-
nasında işgal eylemi gerçekleştirdi. 2
saat süren eylemi iradi olarak bitiren
Dev-Genç’liler işkencecilerden hesap
sormaya devam edeceklerini söyledi. 

Sloganların atıldığı eylemde, Dev-
Genç’lilerin kimyasal gazlarla yakıl-
dıkları hallerini gösteren resimleri, bü-
yük boy pankartla birlikte CHP bi-
nasından aşağıya astılar. Yoldan ge-
çen ve eylemi izleyen birçok insan
Dev-Genç’lileri alkışladı ve destek-
lerini dile getirdi. 

Eylemin ardından bina çıkışında
Dev-Genç’liler keyfi olarak GBT
uygulamasına tabi tutulmak istendi.
Ancak Dev-Genç’liler buna izin ver-
medi. Arkadaşlarına yapılan kimya-
sal gazlı işkencenin hesabını her yer-
de soracaklarını dile getirerek, eyle-
mi sonlandırdılar.

İstanbul-Taksim
1 Aralık’ta Dev-Genç’liler, İstan-

bul’da Taksim Galatasaray Lisesi
önünde tutsak Dev-Genç’lilerin ser-
best bırakılması için masa açtı. Açı-

TUTSAK DEV-GENÇ’LİLER SERBEST 
BIRAKILINCAYA KADAR, YENİ TUTSAKLAR

PAHASINA DİRENİŞİMİZ SÜRECEK
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lan masada Dev-Genç’li-
ler, kampanyanın bildiri-
lerini dağıtırken, imza top-
landılar. Birçok insan na-
sıl yardım edebiliriz diye
sordu. Bunun üzerine
Dev-Genç’liler eylem
programlarını açıkladılar.

Masada sürekli “Tut-
sak Dev-Genç’lileri Sa-
hiplenmek Suç Değildir!”,
“Tutsak Dev-Genç’liler Serbest Bı-
rakılsın!”, “Parasız Eğitim İstemek
Suç Değildir!” sloganları atıldı. 

İstanbul-Saraçhane
4 Aralık günü Liseli Dev-Genç’li-

ler, Saraçhane Köprüsü’nden “Cem-
ray ve Melis Serbest Bırakılsın, Tut-
sak Dev-Genç’lilere Özgürlük” pan-
kartı astılar. Liseli Dev-Genç’li Bir-
dal Nakay ve Nehir Sarıkaya eylem-
lerinin ardından işkencelerle gözaltı-
na alındı. 

Bursa
29 Kasım günü Bursa Uludağ

Üniversitesi’nde tutsak Dev-Genç’li-
leri sahiplenmek ve yalnız olmadık-
larını göstermek için 3 Aralık günü
açılacak çadırın ve 3 gün sürecek olan
açlık grevinin afişleme çalışmaları ya-
pıldı.

30 Kasım günü Dev-Genç’liler aç-
lık grevi çadırı için bildiri dağıtırken
ÖGB’liler gelip izin sorup kimlik is-
tedi. Buna karşı Dev-Genç’liler bu
keyfiliğe izin vermeyerek el ilanı ve
3 Aralık günü yapacakları eyleme ve
3 gün sürecek açlık grevi çadırına öğ-
rencileri davet ettiler. 45 dakika süren
ve 250 bildirinin dağıtıldığı çalışma-
da öğrencilerle tutsak Dev-Genç’liler
ve parasız eğitim mücadelesi üzerine
sohbetler edildi.

3 Aralık günü Uludağ Üniversi-
tesi’nde başlatılan çadır eylemine
polis ve ÖGB’ler saldırarak, 10 Dev-
Genç’liyi yerlerde sürükleyip işken-

celerle gözaltına aldılar. Gözaltına alı-
nanların arasında yaralanıp hastane-
ye kaldırılanlar oldu. Gözaltına alı-
nanların isimleri şöyle: Onur Duran,
Merve Erdem, Mehmet Ter, Başak Di-
yaroğlu, Emel Yeşilırmak, Duygu
Altınkulak, Ertan Çelik, Şüheda Avcı,
Doğan Yıldız ve Yalçın Doğru.

Saldırıyla ilgili olarak Gençlik
Federasyonu tarafından yapılan yazılı
açıklamada, “Hiçbir güç Dev-Genç’li-
leri meşru direnişlerinden vazgeçire-
meyecek. Yeni direnişler örgütleyecek
ve direniş mevzilerimizi arttıraca-
ğız” denildi.

Gözaltına alınanlar Acemler Polis
Merkezi’ne götürülürken, serbest bı-
rakılmaları için Uludağ Üniversitesi
Mediko önünde oturma eylemi ya-
pıldı. Bu arada 2. kez çadır kurmak is-
teyen Dev-Genç’liler de saldırıya
uğradı, Ceyda Çiloğlu’nun da arasında
olduğu 2 kişi daha gözaltına alındı.

3 Aralık’ta gözaltına alınan 12
Dev-Genç’li aynı gün serbest bırakı-
lırken eylem alanını hiç boş bırak-
mayan Dev-Genç’liler, oturma ey-
lemlerini gece de sürdürdü ve 4 Ara-
lık günü saat 12.00’de yeniden çadır
açmak istediler. Halk düşmanı
AKP’nin polisi yine saldırdı ve iş-
kencelerle 5 Dev-Genç’liyi gözaltına
aldı.

Taleplerine yeni talepler eklenen
Dev-Genç’liler, arkadaşlarının da
serbest bırakılmasını isterken, işken-
celeri teşhir ediyordu. Yılmadılar,
vazgeçmediler, saat 14.00’de yeniden
çadır açmak istediler. Faşist düzenin

bekçisi polisler tekrar saldır-
dı ve 3 Dev-Gençli’yi daha
gözaltına aldı.

4 Aralık’ta gözaltına alı-
nan Emel Yeşilırmak, Duygu
Altınkulak, Onur Duran,
Mehmet Ter, İdil Zahir, Mer-
ve Erdem, Erkan Çelik, Son-
gül Ünal ve Şüheda Avcı aynı
gün serbest bırakıldılar.

Şüheda Avcı’nın işkence
sonucu kolunun çıktığı, Emel Yeşi-
lırmak’ın kaşının patladığı, Onur Du-
ran’ın ise kulağının yırtıldığı, diğer
Dev-Genç’lilerin de vücutlarında çok
sayıda sıyrık ve darp izi olduğu gö-
rüldü. Serbest bırakılan Dev-Genç'li-
ler tekrar direniş alanına giderek
oturma eylemine devam ettiler.

Bursa Gençlik Derneği girişimi
saldırıların ardından bir açıklama ya-
parak, “Yapılan işkenceler boşunadır
ve biz bir kez daha dışarıdan haykı-
rıyoruz ‘Tutsak Dev-Genç’liler Ser-
best Bırakılsın’, arkadaşlarımızın F
Tipi hapishaneler de hücrelerde tu-
tulmasına göz yummayacağız. Açlık
grevi çadırımız ülkenin dört bir ya-
nında açılacak, arkadaşlarımızın dı-
şarıda sesi olacağız. Faşist AKP’ye
boyun eğmeyeceğiz! Katil polislerin
karşısına Seher Şahin olup, Hasan Se-
lim Gönen olup hesap sormak için çı-
kacağız!” dedi.

İzmir
26 Kasım günü Ege Üniversite-

si’nde çadır açan Dev-Genç’liler,
saldırılardan yılmayarak, kuracağız
dedikleri çadırlarını tekrar kurdular.
28 Kasım günü Dev-Genç’liler sa-
bahın erken saatlerinde alanı temiz-
leyerek çalışmalarına başladılar. Gün
boyu 100 kampanya bildirisi öğren-
cilere ulaştırıldı. İşkenceci polis ça-
dıra yapılan saldırılarla Dev-Genç’li-
leri yıldıramayacağını bildiğinden
en ahlaksız yöntemlere başvurmaya
devam etti. Çadıra gelip açlık gre-
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vindekilerle sohbet eden bir öğrenci-
nin yolunu kesip tehdit ettiler; ayrıca
öğrenci çarşısı içerisindeki bir foto-
kopiciyi de “Bunların işini yapma-
yacaksın” diye tehdit etti. Bunun
üzerine Dev-Genç’liler kampüs için-
de sloganlar ve ajitasyonlarla işken-
ceci siyasi şube polislerinin acizliği-
ni teşhir ettiler. Akşam ise Doğançay
Mahallesi’nden ziyarete gelenlerle
halaylar çekildi, sohbetler edildi. Sa-
baha kadar nöbet tutan Dev-Genç’li-
ler yurda gidip gelen öğrencilerle
sohbet edip direnişlerini anlattılar.

29 Kasım günü ise 200 kampan-
ya bildirisi dağıtıldı. Ertesi gün çadı-
rı eyleminin basın açıklamasıyla bi-
teceğinin çağrısını yapmak için, “Ya-
şasın Direniş Yaşasın Zafer, Çadırı-
mızı Kuracağız Dedik Kurduk!” ya-
zılı afişten okulun çeşitli yerlerine 50
adet asıldı. Gün boyu ziyarete gelen-
lerle sohbet edildi, halaylar çekildi,
marşlar söylendi. Direniş çadırının ya-
kınından geçen ÖGB ve polislere
karşı “Katil Polis Üniversiteden De-
fol”, “Polis-ÖGB Terörüne Son” slo-
ganları atıldı. 

30 Kasım günü ise direniş, çadırın
bulunduğu Ege Üniversitesi Havuz
Önü’nde yapılan açıklamanın ardın-
dan bitirildi. Açıklamada, Dev-
Genç’lilerin Beyazıt Meydanı’nda
açtığı çadıra 10 kez saldırıldığı anla-
tıldı. “Tüm öğrencileri bizim için
tutsak düşen tutsak Dev-Genç’lilere
özgürlük mücadelesine katılmaya ve
Dev-Genç saflarında mücadeleye ça-
ğırıyoruz” denildi. 

Gençlik Federasyonu, Ege Üni-
versitesi’ndeki direnişin kazanma-
sıyla ilgili olarak 2 Aralık’ta bir açık-
lama yaparak, “Dev-Genç’lilerin tut-
saklarını sahiplenmesine hiçbir güç
engel olamaz! Beyazıt’ta düşmanın
her türlü saldırısına nasıl direndiyse
İzmir’de de aynı şekilde karşılık ver-
miştir Dev-Genç’liler. Ne kimyasal
gazlar, ne coplar, ne de işkenceleri

Dev-Genç’lileri yıldıramaz. Çünkü 43
yıllık bir direniş tarihinden alıyor
Dev-Genç gücünü. Gülşah ve Meral’i
nasıl zulmün elinden çekip aldıysa di-
ğer tutsak Dev-Genç’lileri de öyle ala-
caktır!” dedi.

Ankara 
3 Aralık günü ODTÜ’de toplanan

Dev-Genç’liler, yemekhanede toplu
bir şekilde ajitasyon ve sloganlarla
açacakları çadırın duyurusunu yaptı-
lar. Ardından yemekhane önünde ya-
pılan açıklama ile birlikte yurtlar
bölgesine bir yürüyüş gerçekleştiril-
di. Yürüyüş esnasında sloganlar atıl-
dı. Dev-Genç’liler, kötü hava şartla-
rı ve yağan yağmura aldırmadan aç-
tıkları çadırda tutsaklarını sahiplen-
meye devam ettiler

4 Aralık’ta ise Dev-Genç'liler,
ODTÜ'de çalışma yapıp tutsak Dev-
Genç'liler için imza topladı ve bildi-
ri dağıttı. Kar yağışına rağmen ha-
laylar çekildi. Akşamları ise ateş başı
sohbetleri yapılıp ardından film gös-
terimi yapılıyor. 

Çanakkale
Çanakkale’de Dev-Genç’liler 2

Aralık günü İskele Meydanı’nda ken-
dilerini direğe zincirleyerek “Parasız
Eğitim İstemek Suç Değildir! Tutsak
Dev-Genç’liler Serbest Bırakılsın”
yazılı pankart açtı. Sloganlarla ve
ajitasyonlarla Dev-Genç’lilerin parasız
bilimsel demokratik eğitim istedikleri,
ülke topraklarını sahiplenip, “Amerika
Defol Bu Vatan Bizim, Füze Kalka-
nına Hayır” dedikleri için tutuklanan
Dev-Genç’lilerin tecrit hücrelerinde
oldukları anlatıldı. 

Bir polis, “Pankartı toplayıp gidin
buradan yoksa ekipleri çağırırım”
diyerek tehdit etmeye kalkıştı. Halkın
yoğun ilgisini hazmedemeyen Ça-
nakkale polisi, halkı meydandan uzak-
laştırmaya çalıştı. O sırada eylemi gö-
rüntüleyen Özgür Çam gözaltına alın-

dı. Destek veren halkı adeta mey-
dandan kovarak , “5 dakika içinde ey-
lemi özgür iradenizle bitirin” deyip
müdahale edeceklerini söylediler. 

Dev-Genç’in 43 yıllık tarihinde fa-
şizmin karşısında boyun eğmek yok-
tur. Geri adım atmak, halka gerçekleri
anlatmaktan vazgeçmek yoktur. Dev-
Genç’lilerin yaptığı konuşmalarla
halka teşhir olan polisler geri çekilmek
zorunda kaldılar. Halka yönelik ko-
nuşmalarla, sloganlarla devam eden
eylem, bir süre sonra sona erdi. 

Kocaeli
Dev-Genç’liler, 5 Kasım günü

Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kam-
püsü'nde tutsak Dev-Genç’lilere öz-
gürlük talebiyle başlatılacak çadır
eylemiyle ilgili bildiri dağıtımı yap-
tı. Çalışmada 100 adet bildiri öğren-
cilere ulaştırıldı. Bütün öğrenciler
10 Aralık günü açılacak çadıra davet
edildi. 

Bir öğrenci “Ben de sizin gibi ol-
mak istiyorum” diyerek Dev-Genç’li-
leri tebrik etti. Yoğunluk bitene kadar
bildiri dağıtımı devam etti. Ayrıca Fen
Edebiyat Fakültesi’ne ve Hukuk Fa-
kültesi'ne afişleme yapıldı.

***
Bizler Halkımızı Sevdiğimiz
İçin, Hiçbir Zulme Boyun
Eğmeyeceğiz! Tekrar
Diyoruz Ki, Bizlerden
Korkun! Yaptığımız
Her İşimizle Bu Düzene
Alternatifiz!

Hukuksuzluk sürmeye devam edi-
yor. Yaklaşık 1 yıldır yargılanan Dev-
Genç’li Melis Ciddioğlu ve Cemray
Baş ile Grup Yorum üyesi Seçkin Ay-
doğan’ın 3. duruşması 5 Aralık günü
Çağlayan’da bulunan İstanbul Adli-
yesi’nde gerçekleşti. Duruşma önce-
si Gençlik Federasyonu bir açıklama
gerçekleştirdi. 
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“Melis Ciddioğlu, Cemray Baş
Serbest Bırakılsın” pankartı açılan ey-
lemde, ayrıca tutsak Dev-Genç’lile-
rin resimlerinin bulunduğu bir pankart
daha açıldı. “Parasız Eğitim İstemek
Suç Değildir” sloganlarıyla başla-
yan eylemde Nehir Sarıkaya, Dev-
Genç’liler adına bir açıklama yaptı.
“Bizler mahallede uyuşturucuya, fu-
huşa vb. yozlaşmaya izin vermediği-
miz için gözaltına alınıp tutuklanı-
yoruz. Bağımsızlık mücadelesini ve-
riyoruz” diyen Sarıkaya, “Bizler mü-
cadele etmeye ve milyonları örgütle-
meye devam edeceğiz” sözleri ile
açıklamayı sonlandırdı. 

Ardından Grup Yorum üyeleri de
bir açıklama yaptı. “Grup Yorum
Hapsedilemez” pankartı açan Yorum
üyeleri, “Ev Hapsini Tanımıyoruz”,
“Türküler Susmaz Halaylar Sürer”,
“Devrimci Sanat Susturulamaz, Seç-
kin Aydoğan Serbest Bırakılsın” dö-
vizleri taşıdılar. 

Eylem öncesi Yorum elemanla-
rından İbrahim Gökçek kısa bir ko-
nuşma yaptı. Gökçek, “Bizim müzi-
ğimiz adaletten halktan yanadır. Bi-
zim söylediklerimiz, bizi baskı altına
almak isteyenleri korkutuyor. Bizle-
ri ev hapisleri ile elektronik kelepçe-
lerle zapturapt altına almaya çalışı-
yorlar. Başaramayacaksınız, bin kez
katletseniz de bizleri teslim alama-
yacaksınız” dedi.

Konuşmanın ardından Yorum ele-
manlarından Ayfer Rüzgar açıkla-
mayı okudu. Baskılara değinen Rüz-
gar, “Sanatçı dostlarımızla birlikte
‘Grup Yoruma Özgürlük’ dedik. San-
süre karşı kulaktan kulağa özgürlük
taleplerini aktardık” dedi. AKP’nin
saldırılarının devam ettiğini söyleyen
Rüzgar, saldırılar sürse de seslerinin
daha gür çıkacağını belirtti.

Daha sonra İdil Tiyatro Atölyesi
bir oyun oynadı. Ardından, Seçkin Ay-
doğan’ın annesi, “Seçkin, 8 yaşında
iken Grup Yorum’da olacağını hep

söylerdi ve bugün de oldu” diyerek,
oğlunun halkın yanında, devrimcilik
yaptığı için tutuklandığını söyledi.

Mahkeme, hukuksuzluğunu va-
tanseverleri tahliye etmeyerek gösterdi
ve duruşmayı 26 Şubat 2013 tarihine
erteledi.

Polisin Çaresizliği,
Cephelilerin Cüreti

Ayrıca, mahkeme önünde bekle-
nirken, bir gün önce Dev-Genç’lile-
rin serbest bırakılması için Galata Ku-
lesi’ne pankart asan Kadir Bayram po-
lisler tarafından mahkemeye getiril-
di. Polislerin Kadir Bayram’a saldır-
dığını gören kitle orada polise mü-
dahalede bulundu. “İşkence Yapmak
Şerefsizliktir” sloganlarıyla polislerin
üzerine yürüyen Halk Cepheliler, ar-
kadaşlarının işkence görmesini en-
gellemeye çalıştılar.

Bir anda ne yapacağını şaşıran po-
lisin “Devlet yok mu?” diye bağırdı-
ğı duyuldu.

Sloganlarla işkencenin hesabının
sorulacağını söyleyen Halk Cepheli-
ler, adliye önündeki bekleyişlerini sür-
dürdüler. Kadir Bayram ise akşam sa-
atlerinde çıkartıldığı savcılıktan ser-
best bırakıldı.

***
Öğrenci Haklarımızı
İstiyoruz Alacağız

Boğaziçi Üniversitesi'nde İngi-
lizce hazırlık sınavını geçemeyen
öğrencilerin bütün öğrencilik hakla-
rının ellerinden alınmasına karşı ey-
lemlilik sürecini başlatan Remedial
(Beklemeli) Öğrenciler; ders, barın-
ma, sınav kağıtlarını görme hakkı için
eylemlerine devam ediyorlar.

"Bizim Sorunumuzu Çözmek İd-
diasıyla Kurulan Komisyon'a Bizler
de Dahil Olmak İstiyoruz" diyen Re-
medial Öğrenciler, 30 Kasım günü ey-
lemlilik süreçlerinin 2. eylemini ger-
çekleştiler. Kuzey Kampus Kütüphane

önünde toplanan öğrenciler "ders
hakkı" talebine ilişkin YADYOK'ta
temsili bir açık ders yapmak üzere
"Eğitim Hakkımızı İstiyoruz, Alaca-
ğız!" pankartı ve "Öğrenciyiz Haklı-
yız Kazanacağız", "Sınav Kağıtları-
mızı Görmek İstiyoruz" dövizleriyle
yürüyüşe başladılar. 

Önce Kuzey Kampus içerisinde
sesli ajitasyonlarla eyleme katılma
çağrısı yapıldı. Ardından Güney Kam-
pus'teki YADYOK binasına doğru yü-
rüyüşe geçen öğrenciler yolun sağ ta-
rafını trafiğe kapattılar. Sloganlarla
YADYOK önüne gelen öğrencilerin
binaya girmemeleri için ÖGB'ler ka-
pıları kapattı. Kapıların açılması için
kapılara yüklenen öğrencilerin ısrarı
üzerine kapılar açıldı. "Öğrenciyiz
Haklıyız Kazanacağız" sloganlarıyla
bina içerisine giren öğrenciler sınıf-
ların bulunduğu koridorda çember
oluşturarak temsili bir ders yaptılar.
Yaşadıkları sorunları birbirleriyle
paylaşan öğrenciler, kurulan komis-
yona dahil olmak üzere ve bundan
sonraki süreçte de verilmeyen hakları
için eylemlerine devam edeceklerini
açıkladılar. 

***
Mevzilerimizi Çoğaltıp,
Direnişi Büyüteceğiz

Kocaeli Gençlik Derneği 3 Aralık
günü yapılan açılış töreni ile faaliye-
te başladı. Açılışta, Samet Duman ve
Hakan Yılmazöz, Kocaeli Gençlik
Derneği adına konuşma yaptılar. Ar-
dından şiirler okundu ve tiyatro gös-
terimi yapıldı. Son olarak Grup Yo-
rum'la söyleşi ve ardından küçük bir
konser yapıldı. Açılışa 50 kişi katıl-
dı. 

Açılış öncesinde, 30 Kasım günü
Kocaeli Üniversitesi’nde yemekhane
girişinde bildiri dağıtımı yapıldı. 

2 Aralık günü ise Dev-Genç’liler
Sınav Dershanesi önünde 50 adet
bildiri dağıtarak, Sınav ve Kültür
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dershanelerinin yakınlarına, duraklara
afişleme yaptı. 30 Kasım günü de Ko-
caeli Üniversitesi’nde yemekhane
girişinde bildiri dağıtıldı. 150 adet bil-
diri öğrencilere ulaştırıldı. 

***
İdare-Polis İşbirliğini
Boşa Çıkaracağız

Liseli Dev-Genç’liler, Behçet Ke-
mal Çağlar Lisesi idaresinin öğrenci-
lere yaptığı baskıyı ve polisin de bu bas-
kıya katılmasını teşhir etmek için 28
Kasım günü lise önünde eylm yaptılar.

Liseli Dev-Genç’li Yusuf Sinan
Kul tarafından yapılan açıklamada
“Behçet Kemal Çağlar Lisesi yıllar-
dan beri Liseli Dev-Genç’lilerin ça-
lışmalarını yürüttüğü bir okuldur. Ve
buna tahammül edemiyor okul idaresi.
Okulda çalışma yapan öğrencilere
pervasızca saldırıyor, gözaltına aldı-
rıyor ve en sonunda okuldan atıyor.
Bunun en somut örneğini geçen sene
yaşadık. Behçet Kemal Çağlar Lise-
si öğrencisi Suat Yücel okulda Füze
kalkanına karşı bildiri dağıttığı için,
kantin fiyatının pahalı olması nede-
niyle toplu yapılan dayanışma ye-
meklerine katıldığı için, düşüncelerini
arkadaşlarıyla paylaştığı için okul
idaresi tarafından atıldı. Ve yine ge-
çen sene okul önünde bildiri dağıtan
iki Liseli Dev-Genç’liyi polise ihbar
ederek işkenceyle gözaltına alınma-
larını sağladılar” denildi.

Okul idaresinin bağış parası adı al-
tında yoksul ailelerimizden zorla
para istediğini, vermeyenin çocuğu-
nu sınıfta bırakma tehdidinde bu-
lunduğunu, öğrencilere rehberlik ça-
lışması adı altında muhbirlik teklif
edildiğini belirten Kul, “Bizler Lise-
li Dev-Genç’liler olarak okuldaki
baskılara boyun eğmeyeceğiz. Polis-
ler bizi gözaltına alarak işkence ya-
parak korkutamaz. Bizler ne olursa ol-
sun hakkımızı aramaya devam ede-
ceğiz. Sizleri de bu baskılara karşı Li-
seli Dev-Genç saflarında hakkımızı

aramaya, mücadele etmeye çağırı-
yoruz” dedi.

Eylme okulun öğrencileri de des-
tek verdi. Eylemin sonunda Liseli
Dev-Genç’liler bu okula tekrar gele-
cekleri söylediler.

Liseli Dev-Genç’liler 25 Kasım
günü de Okmeydanı’da bulunan Ha-
lil Rıfat Paşa (Kaptanpaşa) Lise-
si’nde “Parasız Eğitim Sınavsız Ge-
lecek” kampanyasının bildirilerini
dağıttılar. Yapılan sesli konuşmalar-
da parasız bir eğitim herkesin hakkı-
dır, hakkımıza sahip çıkalım denildi.
Öğrencilerin de ilgisi yoğundu. 

3 Aralık günü Liseli Dev-Genç’li-
ler, İstanbul Küçükarmutlu’da bulu-
nan Behçet Kemal Çağlar Lisesi
önünde bildirilerini dağıtmak üze-
reyken AKP’nin işkenceci polisleri ta-
rafından işkenceyle gözaltına alındı-
lar. Keyfi bir şekilde ve sadece ra-
hatsız etmek amacıyla kimlik kontrolü
yapmaya gelen polislere, Liseli Dev-
Genç’liler karşı çıktılar. Kimlikleri-
ni vermeyen Liseli Dev-Genç’lilere
20’ye yakın polis saldırdı. Gözaltına
alınan Dilan Poyraz, Mahir Mete
Kul ve Yusuf Sinan Kul Sarıyer Ço-
cuk Büro’ya götürüldüler. Aynı gün
savcılıktan serbest bırakıldılar.

***
Birlikte Düşünmek,
Birlikte Çözüm Bulmak
İçin; Parasız Eğitim
Kurultayı'nda Buluşalım! 

Gençlik Federasyonu, 29-30 Ara-
lık tarihlerinde Parasız Eğitim Ku-
rultayı düzenliyor. AKP iktidarının ge-
rici-faşist eğitimle, yozlaştırma sal-
dırılarıyla gençliği teslim almaya ça-
lıştığını belirten Fedarasyon, 14 Dev-
Genç'linin bu saldırılara karşı müca-
dele ettikleri için tutsak düştüğünü ifa-
de etti.

Gençliğin sorunlarının bunlarla
sınırlı olmadığını da belirten Gençlik
Federasyonu, çözüm yolu olarak ör-
gütlenmeyi gösteriyor. Açıklama ya-
pan Federasyon, “Çünkü biliyoruz ki,
yaşadığımız sorunlar farklı olsa da çö-
züm yollarımız aynıdır. Çözüm; biz
olarak düşünerek birlikte kararlar al-
maktan geçiyor. Düzenin hiçbir or-
tamda söz hakkı tanımadığı, hakları-

mız için mücadele ettiğimizde iş-
kence gördüğümüz, tutuklandığımız
böyle bir süreçte örgütlenmekten
başka yolumuz yoktur” dedi.

Açıklamada kurultaya, Türkiye'nin
çeşitli illerinden ve dünya gençliğin-
den katılım olacağı belirtilerek, “Tüm
gençlerimizi kurultayımızda birleş-
meye çağırıyoruz. Birleşelim, dire-
nelim ve AKP zulmünü yenelim”
denildi. 

Kurultay irtibat telefonu: 
0534 084 16 23

***
Füze Kalkanına Hayır
Demeye Devam Edeceğiz

Füze kalkanını protesto ettikleri,
parasız eğitim istedikleri için tutsak
edilen Dev-Genç’liler Meral Dönmez
ve Gülşah Işıklı’nın duruşmalarına de-
vam edildi. 26 Kasım günü Çağla-
yan'da bulunan İstanbul Adliyesi’nde
görülen duruşma öncesi Dev-Genç’li-
ler arkadaşlarını sahiplenmek için
Adliye önünde eylem yaptılar.

“Gülşah ve Meral Serbest Bırakıl-
sın” ve “1 Mayıs’a Katılmak Parasız
Eğitim İstemek, Grup Yorum Konse-
rine Katılmak, Füze Kalkanına Hayır
Demek Suç Değildir” pankartlarının
açıldığı eylemde, "Gülşah ve Meral
Serbest Bırakılsın", "Kahrolsun Faşizm
Yaşasın Mücadelemiz" sloganları atıl-
dı. Eylemde Ebru Akbaba tarafında bir
açıklama yapılarak, her şeyi suç sayan
AKP iktidarının vatanı ABD’ye peş-
keş çektiği vurgulandı. Vatanını seven
devrimcilerin ise bu ülkenin Ameri-
kalılara peşkeş çekilmesini istemeyip
Malatya Kürecik’e yapılan füze kal-
kanına karşı durdukları için tutuklu bu-
lunduklarını belirtti. 125 kişinin ka-
tıldığı eylem sloganlarla sona erdi. Du-
ruşma sonucunda Gülşah Işıklı ve
Meral Sönmez, 6 yıl 2’şer ay hapis ce-
zası verilerek serbest bırakıldılar.
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Direnişteki işçiler, ortak eylemle-
rinin 14.sünü 1 Kasım günü yaptılar.
İstanbul Taksim Tramvay Durağı’nda
bir araya gelen işçiler yine “İşimizi
Emeğimizi Haklarımızı İstiyoruz Ala-
cağız, İşçiyiz Haklıyız Kazanaca-
ğız!” pankartı arkasında toplandılar.

Yürüyüş sırasında, aynı gün sal-
dırıya uğrayıp gözaltına alınan Dark-
men işçilerinden bahsedilerek, “Dark
ailesi önce akrabalarını, sonra poli-
si saldırtıyor işçilerin üzerine. Ama
direniş sürüyor!” denildi. Direnişin
14. haftasında olduğu belirtilerek,
Hey Tekstil işçilerinin, Darkmen iş-
çilerinin, BEDAŞ işçilerinin kaza-
nacağından şüphe etmedikleri vur-
gulandı. “Direneceğiz, haklarımızı
alacağız!” denildi.

“Zafer Direnen Emekçinin Ola-
cak!”, “Kurtuluşu Yok Tek Başına Ya
Hep Beraber Ya Hiç Birimiz!” slo-
ganlarının atıldığı eylemde, yürüyüş
sırasında, gözaltından bırakılan Dark-
men işçileri de eyleme katıldılar. 

Galatasaray Lisesi önünde önce
Didem Sorhun bir açıklama yaptı. Di-
renişini, amacına ulaştığı için bitir-
diğini söyleyen Sorhun, mücadele et-
meye devam edeceğini belirtti.

Ardından gözaltından serbest bı-
rakılan Darkmen işçileri yaşadıkla-
rını anlattılar. Saldırıların direnişle-
rini bitiremeyeceğini söyleyen işçi-
ler konuşmalarında, “Polisin üze-

rinde Darkmen kazağı vardı. Bu on-
ların kimin için çalıştıklarını göste-
riyor” dediler. Darkmen patronlarının
direnişi bölmek için bazı işçilere
rüşvet teklif ettiklerini, işçiler kabul
etmeyince mezhepsel ayrılık yarat-
maya çalıştığını belirten işçiler, hiç-
biri olmayınca polisi saldırttığını
ifade ettiler.

Darkmen işçilerinden sonra Hey
Tekstil işçilerinden Burak Keskin ya-
şadıklarını anlatan bir açıklama yap-
tı. Uğradıkları saldırıları anlatan Kes-
kin, “Annesinin böbreğiyle yaşayan ar-
kadaşımızı tartaklıyorlar. Yerdeki göz-
lüğü ayaklarıyla parçalıyorlar” dedi.
Gözaltına alındıklarında Emniyet Mü-
dürü’nün kendilerine “Bir avuç baldırı
çıplaksınız, neyinize güveniyorsu-
nuz, gidin buradan” dediğini belirten
Keskin, “Bizler bir avucuz belki, bal-
dırımız çıplak ama bizim inancımız,
mücadelemiz ve kocaman bir yüre-
ğimiz var” dedi.

Eylem, işçilerin oluşturduğu ko-
ronun söylediği marşların ardından
sona erdi.

Darkmen İşçileri
İşçiler, her Cumartesi olduğu gibi,

1 Aralık günü de önce Güngören’de
bulunan Darkmen önünde eylem
yaptılar. Güngören Stadı’ndan slo-
ganlarla yürüyüşe başlayan işçiler
Darkmen fabrikası önüne geldiler.

Eylemlerini fabrika önünde sür-
düren işçiler adına Bahar Bozan bir
açıklama yaptı. Haklarını istemeleri
karşısında patronlarının sadaka verir
gibi para teklif ettiğini söyleyen Bo-
zan, “Biz haklarımız için direndik.
Biz kadınlara hakaret eden ustabaşı
ve müdürlere patron göz yumduğu
için direndik” dedi.

İşçiler yeniden Göngören Sta-
dı’na yürüdükten sonra eylemlerini
sonlandırdılar. 

Güngören’deki eylemin ardın-
dan işçiler Laleli’de bulunan Dark-
men mağazalarının ve otelinin önü-
ne gittiler. Burada otel önünde baş-
lattıkları eylemde Darkmen Mağazası
önüne yürüdüler. Buraya geldikle-
rinde kimlik kontrolü dayatması ya-
pan polislere bunun keyfi olduğunu,
eğer hukuki bir sorun varsa kendile-
rine tebliğ edilmesi gerektiğini, ken-
dilerinin de bu tebliğe uyarak ifade-
lerini savcılığa verebileceklerini söy-
lediler. Fakat polisin amacı kimlik
kontrolü değil, işçilerin eylemini en-
gellemekti. Bunun için denedikleri
hiçbir yol da çözüm olmayınca işçi-
lere saldırmak için kimlik kontrolü-
nü bahane ettiler. 

Polisin saldırısına işçiler “İşçilere
Değil Patronlara Barikat!” sloganı
atarak ve direnerek karşılık verdiler. 

Saldırının ardından 9 işçi gözal-
tına alındı. Ayrıca işçilerin avukatı,

EMEK

İşçilere Değil Patronlara Barikat
ZAFERİ DİRENEREK KAZANACAĞIZ!

Taksim - Ortak eylem Levent - Kanyon
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Çağdaş Hukukçular Derneği
İstanbul Şubesi üyesi Av. Na-
ciye Demir de polis tarafından
darp edildi.

İşçilere polislerin neden
saldırdıklarını yine işçiler teş-
hir ettiler. Kendi emeklerini ta-
nıyordu işçiler. Kendilerini
gözaltına aldıran emniyet ami-
rinin üzerindeki kazağı da
kendileri üretmişti. Yani Dark-
men’de üretilmişti polisin üzerin-
deki kazak. “Üzerindeki kazağı Dark-
men’den mi aldın?” diye sormaları
üzerine polis yanlarından gitmek zo-
runda kaldı.

Hiçbir saldırısından umduğunu
bulamayan polis ve patronlar, bu
son saldırıdan da bir şey elde ede-
mediler. Aksine gerçek yüzlerini iş-
çilerin görmesini sağladılar. Gözal-
tından bırakılan işçiler, pankartları ve
önlükleriyle Taksim’deki ortak ey-
leme yetiştiler.

İşçiler 2 Aralık günü de İstanbul
Avcılar’da bulunan Darkmen Apart-
manı önünde eylem yaptılar. Avcılar
Evlendirme Dairesi önünde bir ara-
ya gelen işçiler “Mehmet Dark-Mus-
tafa Dark-Sibgetullah Dark, Çaldı-
ğınız Haklarımızı İstiyoruz” pan-
kartını açarak buradan apartman
önüne yürüdüler. “Direne Direne
Kazanacağız”, “İşçiyiz Haklıyız Ka-
zanacağız” sloganlarını atan işçiler
adına Bahar Bozan bir açıklama
yaptı. “93 gündür direniyoruz ve ta-
bii ki haklarımızı Dark ailesine bı-
rakmayacağız” diyen Bozan, en do-
ğal haklarını istediklerini söyledi.

Bozan bir önceki gün yaşadıkla-
rı saldırı ve gözaltıya da değinerek,
“Bizim kendi ellerimizle diktiğimiz
elbiseleri o bize saldıran polislerin
üzerinde gördük. Saldırsınlar, yıl-
mayacağız!” dedi.

Yarım saat oturma eylemi yapıl-

dı. Eylem sırasında “Çav Bella” ve
“Avusturya İşçi Marşı” söylendi.
Marşlar söylenirken mahalledeki ev-
lerden Grup Yorum müzikleri çalın-
dı, halk işçileri alkışladı. Buradan tek-
rar Avcılar Evlendirme Dairesi’nin
önüne yürüyen işçiler eylemlerini
sonlandırdılar. 

Hey Tekstil İşçileri Her
Gün Eylemde! Direnen
işçilere örnek oluyor

Hey Tekstil işçileri 29 Kasım
günü yine Levent’te bulunan Kanyon
Alışveriş Merkezi önünde bir araya
gelerek, TOBB önüne yürümek is-
tediler. Kanyon önünden yürüyüşe
geçen işçilerin önü yine polis bari-
katıyla kesildi. “İşçilere Değil Pat-
ronlara Barikat”, “İşçileri Değil Hır-
sızlara Barikat” sloganlarıyla bir
süre barikatı zorlayan işçiler, kaldı-
rılmaması üzerine barikatın önünde
bir açıklama yaparak, eylemlerine bu-
rada devam ettiler.

Aynur Bektaş ve TOBB’un, kar-
şılarına polisleri diktiğini söyleyen iş-
çiler, “Hırsızlar bizi yıldıracaklarını sa-
nıyorlar. Ama yanılacaklar. Bu direniş
kazanacak.” dediler. Direnişleri bo-
yunca yaşadıkları saldırıları da anla-
tan Hey Tekstil işçileri baskılar kar-
şısında yılmayacaklarını vurguladılar.

Açıklamanın ardından eylemle-
rine oturarak devam eden işçiler,
sloganları ve marşlarıyla iki saat ba-

rikatın karşısında bekledikten
sonra, yeniden Kanyon önü-
ne yürüdükten sonra eylem-
lerini sonlandırdılar.

Hey Tekstil işçileri, işçi
düşmanı, patron Aynur Bek-
taş tarafından gasp edilen
hakları için 30 Kasım günü
Levent’te bulunan Kanyon
Alışveriş Merkezi önünde
toplanarak eylem yaptılar.

Polis barikatını zorlayan işçiler, po-
lisin barikatı açmaması üzerine aynı
yerde basın açıklaması yaptılar.
“TOBB Yöneticisi Aynur Bektaş’tan
Haklarımızı İstiyoruz Alacağız” pan-
kartını açan Hey Tekstil işçileri adı-
na Zeki Gördeğir basın açıklaması-
nı okudu. Gördeğir açıklamada, İşçi
düşmanı TOBB başkanı Aynur Bek-
taş’ın işçilerin haklarını çalan bir hır-
sız olduğunu belirterek, hakları için
sonuna kadar direneceklerini ifade
etti. Açıklamanın ardından söyle-
nen marşlar ve “İşçiyiz, Haklıyız Ka-
zanacağız!” sloganlarıyla eylem sona
erdi.

3 Aralık günü, direnişlerinin 298.
gününde işçiler yine TOBB’a sesle-
rini duyurmak için Kanyon Alışveriş
Merkezi önündeydiler. “TOBB Yö-
neticisi Aynur Bektaş’tan Haklarımızı
İstiyoruz Alacağız” pankartı açılan
eylemde, işçilerin önü polis barika-
tıyla kesildi. Polis, eylem yapan iş-
çilerin önüne barikat kurmuş bek-
lerken, iki Hey Tekstil işçisi kendi-
lerini TOBB’un duvarına zincirle-
yerek haklarını istediler. 

“Sadaka Değil Hakkımızı İstiyo-
ruz”, “Yaşasın Hey Tekstil Direnişi-
miz” sloganlarını atan işçiler polisler
gelene kadar eylemlerini sürdürdüler.
Yakınlardaki bir inşaattan demir kes-
me makası bulan polis önce zincirle-
ri kesti. Ardından işçileri sürükleye-
rek TOBB binasından uzaklaştırdı. İş-
çiler, üzerlerindeki zincirlerle ey-

Hey Tekstil 300. günTOBB binası önünde Hey Tekstil
işçileri kendilerini demirlere zincirlerken

Haklarını arayan Hey Tekstil işçileri Şişli’de
Elbir İşmerkezi’nin çatı katında pankart asma

eylemi yaptı
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lemdeki arkadaşlarının yanına geldi-
ler. Burada iki saat daha süren eyle-
min ardından tekrar Kanyon Alışve-
riş Merkezi önüne yürüyen işçiler ey-
lemlerini burada sonlandırdılar.

Hey Tekstil işçileri 4 Aralık günü
de İstanbul’da Mecidiyeköy’ün mer-
kezinde Elbir İş Merkezi’nin çatı-
sından pankart sallandırdılar. 3 işçi,
“TOBB Yöneticisi Aynur Bektaş’a
Sesleniyoruz Çaldığın Haklarımızı İs-
tiyoruz” pankartını asarak, “İşçiyiz
Haklıyız Kazanacağız”, “Direne Di-
rene Kazanacağız” sloganlarını attı-
lar. İşçiler çalınan haklarını istedik-
lerini anlatmak için çatıdan kuşlama
da yaptılar. Kuşlamadan sonra sesli
çağrılarla halka kendilerini duyuran
tekstil işçileri yaklaşık 45 dakika
boyunca sloganlarla eylemlerine de-
vam ettiler. 45 dakika sonra zırhlı
araçlarla gelen sivil polisler tarafın-
dan gözaltına aldılar. Gözaltına alı-
nan Nazife Öncü, Erdinç Özgün ve
Burak Keskin isimli işçiler, Kuştepe
Polis Merkezi’ne götürüldü.

4 Aralık günü yine Kanyon Alış-
veriş Merkezi önünde bir araya ge-
len işçiler, pankartlarını açıp, slo-
ganlarla TOBB binası önüne doğru
yürüyüşe geçtiler. Polis barikatını gö-
ren işçiler, barikatın hırsızları koru-
mak için kurulduğunu sloganlarıyla
anlatarak, eylemlerini yaptılar. 

İrfan Edemli tarafından yapılan
açıklamada, 15 Kasım’dan beri ey-
lemlerinin polis barikatı, biber gazla-
rı ve gözaltı terörüyle engellenmek is-
tendiği belirtildi. Biber gazlarının,
barikatların kendilerini engelleyeme-
yeceğini iki işçinin kendini TOBB
önüne zincirleyerek gösterdiğini söy-
leyen Edemli, “Yıllar boyu çalışma-
mızın karşılığı olan kıdem tazminat-
larımızı, üç aylık ücretlerimizi ve ih-
bar tazminatlarımızı istiyoruz.” dedi.

Açıklamanın ardından yeniden
Kanyon önüne yürüyüş yapıldı. Ey-

lem Kanyon önünde sona erdi.
Hey Tekstil işçileri, gasp edilen

haklarını almak için direnişlerinin
300. Gününde yine TOBB önünde
eylemdeydiler. 70 kişinin katıldığı ey-
lemde “TOBB Yöneticisi Aynur Bek-
taş’tan Haklarımızı İstiyoruz Alaca-
ğız” pankartı ve Devrimci İşçi Ha-
reketinin “İşten Atmak Suçtur, İşten
Atmalara Karşı Birleşelim, Mücadele
Edelim Kazanalım” pankartı açıldı. 

Levent Kanyon Alışveriş Mer-
kezi önünde işçilerden Zeki Görde-
ğir tarafından bir açıklama yapıldı.
Yaşadıkları saldırıları anlatan Gör-
değir “AKP hükümeti yeni milyar-
derler yaratırken, bankalar sermaye-
lerine yeni sermayeler katarken; mil-
yonlarca insanımız işsiz. Çalışan
milyonlarca insan kölece çalışma
koşullarına mahkum edilmiş du-
rumda.” dedi. 

Ardından DİSK Genel-İş Sendi-
kası 1 Nolu Şube Başkanı bir konuş-
ma yaptı. Konuşmada burada haklı ne-
denlerle direnişlerini sürdüren Hey
Tekstil işçilerinin Genel-İş sendikası
olarak direnişleri boyunca yanlarında
olacaklarını belirtti. Daha sonra sözü
alan Grup Yorum elemanı Ayfer Rüz-
gar, “İşçi sınıfının omuzlar üstünde tu-
tulması gerekmektedir.” dedi ve Hey
Tekstil’in direnişini selamladıklarını
söyledi. Rüzgar 16 Aralık günü dire-
nen işçilerin düzenlediği konseri ha-
tırlattı ve Grup Yorum olarak konserde
yerlerini alacaklarını söyledi. 

Eyleme gelen Pınar Aydınlar ise
“Aynur Bektaş bugün bu kadar insanın
hakkını çalmıştır ve hiçbir yerde yata-
cak yeri yoktur. Biz bunu biliriz. Bu işçi
arkadaşlarımızın, yoldaşlarımızın, so-
nuna kadar mücadele eden Hey Teks-
til direnişçilerinin arkasındayız” dedi.
Daha sonra Grup Yorum’un “İnsan pa-
zarı” adlı şarkısı söylendi. Halaylar çe-
kildi, sloganlar atıldı.

Kortej oluşturarak, TOBB’un bu-

lunduğu sokağın başına gidildi.
TOBB’un bulunduğu cadde, hakla-
rını isteyen işçilere yine polis bari-
katıyla kapalıydı. İşçiler sloganlar ata-
rak barikatın üzerine yüklendiler.
20 dakika boyunca burada barikata
yüklenen işçiler daha sonra yine bu-
radan kortej oluşturarak Kanyon
önüne yürüdüler. Kanyon önünde
eylem sloganlarla sonlandırıldı.

Halk Cephesi, BEDAŞ İşçileri,
DİSK Genel-İş Sendikası 1 ve 3
No’lu Şube, DİSK Emekli-Sen, Ba-
ğımsız Devrimci Sınıf Platformu,
Grup Yorum, Pınar Aydınlar ve Dev-
rimci Alevi Komitesi destek vermek
için eyleme katılanlar arasındaydı.

Kırklareli Şeker Teks
İşçileri 

3 aylık alacakları ve kıdem taz-
minatları ödenmeden işlerine son
verilen işçiler, her hafta sonu Pazar
günü saat 15.00’te yaptıkları oturma
eylemine devam ettiler. 

2 Aralık’ta Şeker Teks önünde ya-
pılan eylemde, patronun yalan söy-
leyerek katılımı engellemeye çalış-
ması, polisin eylemlerin izinsiz ol-
duğuna dair söylentisi, aileleri ara-
yarak katılmasın denmesi teşhir edil-
di. İşçiler adına Şeyda Bakar’ın yap-
tığı açıklamada, “Patronun ‘on gün
içinde ödeme yapacağız, olmadı şu
tarihte yapacağız’ diyerek her hafta
farklı yalanlarla bizleri oyalamaya ve
beklenti içine sokmaya çalışması
boşunadır. Her hafta oturma eylemine
ve haklarımızı istemeye devam ede-
ceğiz” denildi. 

Soyguna, talana ve baskılara kar-
şı adalet arayanlara selam olsun de-
nilerek, eylemlerine destek çağrısı ya-
pıldı. Sloganların ardından oturma ey-
lemine geçildi. 10 kişinin katıldığı ey-
leme Kırklareli Halk Komitesi de des-
tek verdi.

Darkmen Darkmen Arşiv
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İşçi Direnişlerini
Büyütelim, Birleşelim,
Direnelim,  Kazanalım!

Devrimci İşçi Hareketi, direnen iş-
çilerin mücadelesini büyütmek, di-
renişleri birleştirerek zaferlere çevir-
mek için yürüttüğü çalışmalar kapsa-
mında, 16 Aralık Pazar günü Bağcı-
lar Olimpik Spor Salonu’nda yapacağı
konserin çalışmalarına başladı.

* 25 Kasım Pazar günü TÜYAP
Kitap Fuarı’nda standları dolaşarak
afiş astılar. Çalışmada 500 bildiri da-
ğıtılarak aydın, sanatçı, gazeteci ve ha-
bercilere konserin ve direnişlerin bil-
gileri verilerek destek vermeleri is-
tendi.

* 27 Kasım günü Halıcıoğlu, Ok-
meydanı, Çağlayan ve Hürriyet ma-
hallelerinde 300 adet afiş asıldı.
Gazi Mahallesi’nde de 80 adet afiş
asıldı ve kuşlama yapıldı.

* İkitelli Organize Sanayi Bölge-
si’nde de konser çalışması yapıldı. İki-
telli Etkinlik Komitesi'nden devrimci
işçiler, onurlu direnişlerini kararlılık-
la sürdüren HEY TEKSTİL, BEDAŞ,
DARKMEN işçileriyle dayanışmak
amacıyla DİH’in düzenleyeceği kon-
serin afişlerini 26 Kasım günü, işçile-
rin fabrikaya gidiş güzergahlarına,
otobüs duraklarına ve merkezi yerle-
re astılar. İkitelli Köyiçi Mahalle-
si’nin işçilerin geçiş yolu olarak kul-
landığı yol üzerine afişleme yapılarak,
hem işçilere hem de emekçi halkımı-
za konserin duyurusu yapıldı.

* DİH'li işçiler, İstanbul Okmey-
danı Mahmut Şevket Mahallesi ve Pi-
yale Paşa Mahallesi’ndeki konfek-
siyonları gezerek, 16 Aralık günü ya-
pılacak olan, “İşçi Direnişlerini Bü-
yütelim, Birleşelim, Direnelim, Ka-
zanalım” konserinin duyurusunu ya-
pıp, bildiri dağıttı.

29 Kasım günü, Mahmut Şevket
Paşa Mahallesi’ndeki atölyelere tek
tek girerek, işçileri 16 Aralık’ta ya-
pılacak konsere çağırdı. İşçilerle ko-
nuşulup, bildiri verildi. 2 DİH’linin
önlük giyerek yaptığı bildiri dağıtı-
mında 700 bildiri işçilere ulaştırıldı.

* 30 Kasım günü bir araya gelen
DİH’liler önlüklerini giyerek, Ok-

meydanı'da Mahmut Şevket Paşa
Mahallesi Baruthane’de konfeksiyon
işçilerine bildiri dağıttı. 100 bildirinin
dağıtıldığı yerde işçiler ilgi göstererek,
DİH’i tanıdıklarını ve direnişlerden ha-
berdar olduklarını dile getirdiler.

3 Aralık günü tekrar bir araya ge-
len DİH'liler, Mahmut Şevket Paşa
Mahallesi Piyalepaşa da 2 saatte
300 bildiri dağıttılar.

* 30 Kasım günü Sarıgazi, İnönü
Mahallesi, Demokrasi Caddesi ve
cemevi çevresine 70 adet “F Tipi
Film” afişi ve 40 adet Devrimci İşçi
Hareketi’nin düzenleyeceği işçilerle
dayanışma konserinin afişleri yapıldı.
Afiş sırasında filmi soranlar da oldu.

* Halk Cepheliler de 30 Kasım
günü Bağcılar - Yenimahalle'de 50 tane
afiş astılar. Ayrıca Esenler otoban ci-
varında ve Esenler’in değişik bölge-
lerinde 200 adet konser afişi ve Grup
Yorum’un çektiği F Tipi Film’in afiş-
leri yapıldı. 4 Aralık günü de İstanbul
Okmeydanı'da iş yerlerine bildiri da-
ğıtan DİH’liler, konserin duyurusunu
yapmayı sürdürdü. Öğle saatlerinde da-
ğıtılan 300 bildiriyi işçilere ulaştıran iki
DİH'li konserin amacını anlatarak iş-
çileri konsere çağırdı.

* 2 Aralık günü İstanbul Kıraç-Ku-
ruçeşme Mahallesi’ne giden DİH'liler,
işçilere, direnen işçiler için düzenle-
necek olan konseri tanıttı ve anlattı. 

Direnen işçi kardeşlerini sahip-
lenmek istediklerini söyleyen işçiler,
konser tanıtım çalışmasını yapan
DİH'lilere destek oldular. Mahalle'de
masa açan işçiler, DİH'in “İşçiyiz
Haklıyız Kazanacağız” önlüğünü gi-
yip bildiri dağıttılar. Direnen işçiler için
düzenlenecek olan konserin önemini
ve işçiler arasındaki dayanışmanın
önemini mahalle halkına anlattılar. 

Açılan masada bir grup işçi bildiri
dağıtırken, başka bir grup işçi de ma-
hallede bildiri dağıttı. İşçi emekçi hal-

kımızın yaşadığı Esenyurt Kuruçeş-
me Mahallesi’nde Devrimci İşçi Ha-
reketi, çadır açtı. Konsere çağrıda bu-
lunulan eylemde, 600 bildiri halka
ulaştırıldı.

* 3 Aralık günü 15.00-16.00 sa-
atleri arasında, Beykoz Paşabahçe Pa-
zarı’nda bildiri dağıtılıp, konserin du-
yurusu yapılarak sohbetler edildi.
Bildiri dağıtan bir kişiyi yıllar önce-
den tanıyıp “hala bildiri mi dağıtı-
yorsun?” diyerek şaşkınlığını ifade
eden Paşabahçe Cam Fabrikası’ndan
emekli bir kadın ile yapılan konuş-
mada işçiler, açlık, işsizlik olduğu sü-
rece mücadelelerini sürdürecekleri-
ni ifade ettiler. 1 saat süren çalışma-
da 200 bildiri dağıtıldı.

Esnek ve Güvencesiz
Çalışma Koşullarına Karşı
Örgütlenelim, Direnelim!

Büro Emekçileri Sendikası (BES)
İstanbul şubeleri AKP’nin savaş,
rant ve yoksulluk bütçesine hayır
dedi. 28 Kasım günü Sirkeci Ga-
rı’ndan toplanan Büro Emekçileri
Sendikası İstanbul şubelerine bağlı
maliye çalışanları işyerlerinden araç-
larla Sirkeci tren garı önünde topla-
narak yolu trafiğe kapatıp, sloganlar
eşliğinde İstanbul Vergi Dairesi Baş-
kanlığı’na yürüdü. Eyleme yaklaşık
500 Kamu Emekçisi katıldı. 

Vergi Dairesi Başkanlığı önüne
sığmayan kitle valiliğin önündeki
caddeyi trafiğe kapatarak basın açık-
lamasını caddede yaptı. Basın açık-
lamasına KESK İstanbul şubeleri
destek verdi. Belediye yasasına iliş-
kin de kısa bir açıklamadan sonra
Büro Emekçileri Sendikası İstanbul
şubeleri 2013 Bütçesinin geri çekil-
mesini isteyen ve maliye çalışanla-
rının kendi taleplerini içeren basın
açıklaması yaptı. Açıklamada esnek
ve güvencesiz çalışmaya, ücret ada-
letsizliğine, performans uygulama-
larına emeklilik haklarının gaspına
yönelik tepkiler dile getirildi.

“Savaşa Değil Emekçiye Bütçe”,
“Ücrette Adalet İstiyoruz”, “Güven-
cesiz Çalışmaya Hayır” sloganları
atıldı. Basın açıklamasından sonra ça-
lışanlar işyerlerine geri döndü.

EMEK
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22 Kasım günü Samsun'daki Eti Ba-
kır İşletmesi'nde 300 tonluk amonyak
tankı kapağının çökmesi sonucu Fatih
Açıkel, Sadık Kuruçay, Hüsamettin
Taşsümer, Hüseyin Bayrak ve Güven
Demirer isimli 5 işçi öldü, 14 işçi de yaralandı. 

"Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Eti Ba-
kır Samsun İşletmesi'ndeki olaya ilişkin aralarında Eti
Bakır Samsun İşletme Müdürü, yapılan çalışmanın iha-
lesini alan taşeron firmanın yetkilisi, kontrol görevlisi ve
vinç operatörünün de bulunduğu 7 kişinin gözaltına
alındığını, 3 kişi hakkında da yakalama kararı çıkarıldı-
ğını kaydetti. Olay sonrası işçi sağlığı ve iş güvenliği uz-
manlarından oluşan 4 kişilik heyet oluşturulduğunu dile
getiren Yeldan, ‘Olay yerinde tespit ve incelemeler yapıldı.
Yaralılarla birlikte 46 işçi ve vefat eden işçilerin yakın-
larının beyanları alınıyor’ dedi." (Cumhuriyet, 22 Kasım) 

Peki suçlu sadece taşeron firma yetkilisi, kontrol gö-
revlisi ve vinç operatörü mü?..

Devletin genel karakteridir bu. Yapılanlar da hep ay-
nıdır: Soruşturma açılır, ifadeler alınır, tepki büyük, ihmal
çok açıksa görünürdeki bir-iki sorumlu tutuklanır. Cina-
yet “kaza ve ihmal” olarak nitelendirilir. Ve unutulmaya
bırakılır, bir daha ki cinayete kadar. Şimdi yapılan da bu-
dur; yaşanan bütün iş cinayetlerinde, katliamlarda cina-
yet ve gerçek sorumluları gizlemektir. 

AKP’li bir bürokratın yaptığı da buna hizmettir: "Sam-
gaz Genel Müdürü Murat Albayrak, Eti Bakır A.Ş.'deki
amonyak deposunun kapağının çökmesiyle ilgili, ‘Halen
kendi bünyesinde soruların net bir şekilde cevaplarını ara-
maya gayret ettiğimiz iş kazasıyla karşı karşıyayız’ dedi.
(...) Sorumlular hakkında gerekenin yapılacağını anlatan
Albayrak, (...) Bu imalat sonrasında olay mahallinde is-
kelelerin varlığı, gerekli emniyet tedbirlerinin varlığı göz-
lemlenebiliyor. Lakin yaşanan sabit olan bir iş kazası ha-
disesi vardır." (agg) 

Hükmü vermiş AKP’li bürokrat. Olay bir “iş kaza-
sı”ymış. Hem kaza diyor, hem de sorumlular hakkında ge-
reken yapılacak diyor. Demagoji yapıyor açıkça. Suçu ört-
bas etmeye, suçluları gizlemeye çalışıyor. 

Oysa iş cinayetinden yaralı olarak kurtulan işçilerin ifa-
deleri AKP’li bürokratın, yetkililerin söylediklerinin ter-
sidir. “... Tankı ayakta tutan direklerin alt kısmındaki sa-
bitleyici takozların, güçlendirmeleri ve kaynakları ya-
pılmadan çıkarılmasından dolayı meydana geldi” diyor
yaralı kurtulan işçi ifadesinde. 

TÜRK-İŞ Yönetim Kurulu da, Eti Bakır Samsun İş-
letmesi'ndeki amonyak tankı kapağının çökmesine ilişkin
“Hayatını kaybeden ya da yaralanan işçilerin taşeron iş-
çisi olduğu da gözden kaçırılmamalıdır. Yaşanan facia,

bir iş kazası değil, iş cinayetidir” değerlendirmesini yap-
mış. 

TÜRK-İŞ açıklamasında başka bir gerçek daha ifade
ediliyor: “Özelleştirildikten sonra Cengiz İnşaat AŞ'nin
mülkiyetine geçen işyerinde işveren, Türk-Metal sendi-
kasının örgütlenme çalışmalarını 17 işçiyi işten atarak en-
gellemeye çalışmıştır." 

AKP’li Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ta "Ka-
muoyunun bilmesi açısından ifade ediyorum, benzer
olaylar Türkiye'nin her neresinde yaşanmış olursa olsun,
elbette bir yandan kolluk kuvvetleri vazifesini yaparken
diğer yandan adli makamlar da adli tahkikat sürecinin ge-
reği neyse, adli tahkikatın gereğini yapmaktadır" açık-
lamasını yapıyordu. 

Cinayetin gerçek sorumluları “kimse kaygılanmasın,
gereken yapılıyor” diyor. Tabi yanarak, boğularak, ezilerek,
göçük altında ölen, yaralanan işçilerdir. Amerikan uşak-
ları rahat koltuklarında, patronlar tatlı karlar ederken bi-
zim için değil kendileri için kaygılanırlar sadece. 

Evet yaşanan AKP, patronlar ve taşeron eliyle işçi-
lerin katledilmesidir. 

Bütün İşçileri Taşeron Yapacaklar
Bizi Daha Çok Öldürecekler!

Özellikle ‘90’lardan sonra gündeme gelen ve giderek
yaygınlaşan taşeron sistem bugün tümüyle hakim hale ge-
tirilmek isteniyor. Taşeron sistemin AKP döneminde 4 kat
arttığı söyleniyor. Ancak bu bile AKP’ye, tekelci patron-
lara yetmiyor. Taşeron sistem önündeki son yasal engel-
lerde kaldırılacak. “İş Kolları Yönetmeliği” adı altındaki
düzenlemeyle bütün işçiler taşeron yapılacak. 

Burjuva medya bu durumu utanmadan “Hükümet ta-
şeron işçilerin yüzünü güldürecek düzenleme için düğ-
meye bastı”,  “Taşeron işçilere güvence geliyor” baş-
lıklarıyla duyurdu. 

Gerçekte ise taşeron işçilik önündeki yasal engeller kal-
dırılıp varolan güvencesizlik daha da boyutlandırılıyor. 

Taşeron çifte sömürü demektir. 

Güvencesiz çalışma demektir. 

Örgütsüzleştirme ve keyfiyet demektir. 

Eksik ücretler, zamanında yatmayan maaşlar,
ödenmeyen sigorta primleri, kullandırılmayan ücret-
li izinleri, yasal çalışma sürelerinin çok üzerinde üc-
retsiz çalışma süreleri, kayıt dışılıktır.

AKP Taşeron Önündeki Son Engelleri de Kaldırıyor 

Son 9 Ayda TEKELLERin Karı 17.8 Milyar TL 

İşte Bu Nedenle Ölüyoruz 
İşte Ölümlerimizin

Sorumluları

Devrimci İşçi
Hareketi
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Kuralsızlık, hukuksuzluk, ya-
sadışılık bizzat devlet eliyle meş-
rulaştırılıyor. 

Taşeron aşırı kar hırsı de-
mektir. Bu ise işçiler açısından iş
güvencesiz çalışma demektir. Ta-
şeron bunun için iş cinayetleri de-
mektir. İş cinayetlerinin yaygın bi-
çimde taşeron işyerlerinde olma-
sı tesadüfi değildir. 

İşçiler, Emekçiler
Çaresiz Değiliz!
Çözüm Örgütlenmek ve
Direnmektir!

Taşeronlaştırma örgütlenmeye
saldırıdır. Örgütlenmemizi yok
etmek istiyorlar. Örgütsüzlük eli-kolu bağlı olmaktır. Ör-
gütsüzlük azgın sömürüye karşı koyamamaktır. Patronların
ve AKP’nin amacı da budur: Sessizce kaderimize boyun
eğmemizi sağlamak. 

O halde her yolla örgütlenmeliyiz. Hayatlarımız için,
geleceğimiz için, emeğimiz ve haklarımız için örgütlen-
meliyiz. 

KİMSEDEN BEKLEMEYİN, SİZ ÖRGÜTLENİN!
İşçilerin örgütlenmesinde ve hak kazanımında temel
araçların başında gelen sendikalar bugün işçilerin bek-
lentilerine cevap vermenin çok uzağındadır. 

Tekellerin partisi, Amerikan uşağı AKP saldırı yasa-
larını birebir çıkartıyor; sendikalardan ses yok. Hemen her
gün bir işçi iş cinayetlerinde öldürülüyor; sendikalar ya-
zılı açıklamalarla geçiştiriyorlar. Milyonlarca işçi ör-
gütsüz; sendikalar örgütleme değil üye  dahi yapamı-
yor. Hakları için direnen işçilere, sendikalaşmak iste-
diği için işten atılan işçisine sahip çıkmıyor. 

Dahası sendikalar adeta mücadelenin önünde engele
dönüşmüştür. Bugün sendikalar patronlarla kol-kola gi-
rerek işçinin işten atılmasına ortak oluyor. 

Örgütlenmenin tek biçimi sendikalar değildir. Meşru-
luğu esas alarak her biçimde örgütlenmelisiniz. İŞÇİ
MECLİSLERİNDE, KOMİTELERİNDE örgütlen-
melisiniz. 

Bunun için kimseden icazet istemeniz, onay almanız
gerekmiyor. Sizi biraraya getirecek olan yaşadığınız zor-
luklar, kölece çalışma koşulları, haklı talepleriniz, insan-
ca çalışma-yaşama isteğinizdir. Sorunları yakıcı olarak ya-
şayan her işçi hemen en yakınındaki işçiye gitmelidir. Ya-
şadığı sorunu, bunu nasıl aşacağını paylaşmalıdır. İşçi
meclislerinin, bu temelde örgütlenmenin ilk ve esas adı-
mı budur: Kendiniz gibi düşünenlerle biraraya gelmek,
paylaşmak, çözümler aramak, kararlar almak ve ha-
yata geçirmek. Örgütlenmek, örgütlü olmak da budur. 

İşçi meclisleri, işçi komiteleri meşru örgütlenmedir.

Sendika gibi bir resmiyeti
yoktur. Meşruluğumuz
haklılığımızdır, içinde bu-
lunduğumuz koşullardır,
gerçeklerdir. Her gün iş ci-
nayetlerinde öldürülüyo-
ruz. Çözümü basit: bizi in-
san yerine koysalar, ge-
rekli önlemleri alsalar öl-
meyeceğiz. Ancak onlar
için önlem demek maliye-
tin artması yani karlarının
düşmesi demektir. Güven-
liğimizin sağlanmasını is-
temekten daha meşru, hak-
lı bir talebimiz yoktur. İşte
örgütleneceğimiz zemin
burasıdır. 

Sendikaysa da siz getireceksiniz. Örgütlü, bilinçli olur-
sanız sarı sendikacılar sizi satamazlar. Bu örgütlülüğün adı
İŞÇİ MECLİSLERİ’dir, İŞYERİ MECLİSLERİ’dir. 

Devrimci İşçiler!
Milyonlarca İşçi Sizi Bekliyor! Örgütlenin!

Devrimci işçiler, işçi sınıfının en bilinçli, en fedakar,
en kararlı unsurlarıdır. Dahası böyle olmalıdırlar. Örgüt-
lenme önünde pek çok engel olabilir. Yasalar, polisin vb
baskısı türlü engeller vardır. Hiçbiri örgütlenmenin önün-
de engel değildir. Baskıları püskürtmenin, boşa çıkartmanın,
olanaksızlıkları, zorlukları aşmanın tek yolu örgütlenmektir.
Örgütlenmenin zemini her zamankinden daha fazladır. İşte
gerçek olan budur. 

İşçi meclislerini örgütlemeliyiz. İşçilerin kendine gü-
venini sağlayacak, sahiplenmeyi, inisiyatifi açığa çıkaracak,
birlikteliğin gücünü gösterecek olan bu örgütlenmelerdir.
Bir işyerinde, fabrikada, atölyede tek bir kişi de olsak işçi
meclisini kurabiliriz. 

İşçilere gitmeliyiz. İşçilerin toplandıkları yerler, bi-
raraya geldikleri mekanlar, işçilerin evleri örgütlenme
alanlarımız olmalıdır. 

Her gün daha fazla işçiye gitmek, onlara ulaşmak de-
mek örgütlenmede adım atmak demektir. 

Sonuç Olarak; 

Bir, ölümlerimizin, işsizliğimizin, hak kayıplarımızın
sorumlusu patronlar ve AKP’dir; onların kar hırsıdır. 

İki, her türlü araçla örgütlenmeliyiz. Örgütlenmenin
tek biçimi sendikalar değildir. Haklılığımız, kölece çalışma
koşullarının varlığı, iş cinayetleri örgütlenmemizin meş-
ruluk zeminidir. 

Üç, koşullar ne kadar elverişsiz de görünse, baskılar
ne kadar çok da olsa, yasalarla vb elimiz kolumuz bağlı
da olsa bunları aşacak olan yine işçilere gitmemizdir. Tek
çare işçilere gitmektir. 

“En kötü sendika, sendikasızlıktan iyidir” diyen
anlaşış YANLIŞTIR. Tekellerin partisi, Amerikan
uşağı AKP saldırı yasalarını bir bir çıkartıyor; sen-
dikalardan ses yok. Hemen her gün bir işçi iş cina-
yetlerinde öldürülüyor; sendikalar yazılı açıklamalarla
geçiştiriyorlar. Milyonlarca işçi örgütsüz; sendikalar
örgütleme değil üye  dahi yapamıyor. Hakları için
direnen işçilere, sendikalaşmak istediği için işten
atılan işçisine sahip çıkmıyor. 

İşçilerin tek örgütü sendikalar DEĞİLDİR!

İŞÇİ MECLİSLERİ çalıştığımız fabrikalarda,
atölyelerde, iş yerlerinde örgütlenmenin ilk ve esas
adımıdır.  İşçiler; kendiniz gibi düşünenlerle bir ara-
ya gelmek, paylaşmak, çözümler aramak, kararlar al-
mak ve hayata geçirmek... örgütlenmek, örgütlü ol-
mak da budur. Birlikte olmaktır. Birlikten güç do-
ğar düşüncesiyle hareket etmektir!
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İşçiler, Emekçiler!

Devrimci İşçi Hareketi Zaferin
Garantisidir! Devrimci İşçi Hareketi
Öncülüğünde Birleşelim, Direnelim
ve Zaferi Kazanalım!

Devrimci İşçi Hareketi (DİH) 19
Ağustos’ta direnişteki tüm işçilere
ve sola “Tüm Direnenler Birleşelim,
Direnişleri Büyütelim” diye bir çağrı
yaptı. 

DİH’in bu çağrısına direnişteki
Cansel Malatyalı, Hey Tekstil, Ro-
seteks, Darkmen işçileri ve BEDAŞ
işçileri cevap verdi. Direnen işçiler
Devrimci İşçi Hareketi’nin öncü-
lüğünde 26 Ağustos’tan beri güçlerini
birleştirerek direniyorlar. 

Direnenler Kazanır!

1- Cansel Malatyalı: İnşaat Mü-
hendisleri Odası’nda çalışan temizlik
işçisi Cansel Malatyalı “performans
düşüklüğü” gerekçesiyle müteahhit-
lerin oluşturduğu İMO yönetimi ta-
rafından işten atıldı. Çalışma hakkı
gasp edilen Cansel Malatyalı “işimi
geri istiyorum” diyerek İMO önünde
çadır kurup direnişe başladı. Devrimci
İşçi Hareketi’nin öncülüğünde 243
gün oturma eylemi yapan Malatyalı
direnişini Açlık Grevine çevirdi, 35
gün DİRENDİ ve KAZANDI!

2- Roseteks İşçileri: 382 tekstil
işçisi 8 Mart 2012’de iki aylık ma-
aşları,  ihbar ve kıdem tazminatları
verilmeden işten atıldı. Uzun bir süre
ne yapacağını bilmeyen Roseteks iş-
çileri Devrimci İşçi Hareketi ile ta-
nıştıktan sonra Temmuz ayı ortala-
rından direnişe başladı. Devrimci İşçi
Hareketi Öncülüğünde 17 Hafta Dİ-
RENDİLER ve KAZANDILAR!

3- Hey Tekstil İşçileri: 420 Tekstil

işçisi 4 Şubat 2012 Tarihinde iki
aylık maaşları, ihbar ve kıdem taz-
minatları verilmeden işten atıldı. İş-
çiler gasp edilen haklarını almak için
direnişe geçtiler. Direniş 6. ayında
reformistler tarafından “Hukuk mü-
cadelemiz devam edecek” denilerek
tasfiye edilmek istendi. Devrimci İşçi
Hareketi ile birlikte hareket eden bir
grup Hey Tekstil işçisi “her şeye rağ-
men direneceğiz” diyerek direnişi
sürdürdüler.  DİH’in Direnişleri Bir-
leştirme çağrısına olumlu cevap veren
Hey Tekstil İşçileri 304 gündür polisin
her türlü saldırılarına rağmen Dİ-
RENİYORLAR ve KAZANA-
CAKLAR!

4- BEDAŞ İşçileri: Maaşları dü-
zenli ödenmediği için eylem yapan
BEDAŞ’ta çalışan 120 taşeron işçi
hiç bir hakları verilmeden işten atıldı.
İşlerine geri dönmek için 205 gündür
direnen BEDAŞ işçileri DİRENİ-
YORLAR ve KAZANACAKLAR!

5- Darkmen İşçileri: Darkmen
tekstil firmasında çalışan 9 işçi 30
Ağustos’da yasal tatil izinlerini kul-
landıkları için işten atıldılar. Devrimci
İşçi Hareketinin öncülüğünde direnen
işçilerden etkilenerek direnişe geçtiler.
Devrimci İşçi Hereketi’nin öncülü-
ğünde 3 aydır patronların, polisin
her türlü saldırısına karşı DİRENİ-
YORLAR ve KAZANACAKLAR!

6- Şeker Tekstil İşçileri: Kırkla-
reli’de bulunan Şeker Tekstil Fabri-
kası’nda çalışan 370 tekstil işçisi 4
Ekim tarihinde 3 aylık maaşları ve
kıdem tazminatları ödenmeden işten
atıldı. İşçiler alacaklarını almak için
fabrikayı işgal ettiler. Fabrika önünde
süren direniş, işçilerin örgütsüz ve
geri yanları da kullanarak “hukuk mü-
cadelemiz sürecek” diyen, reformizm

Devrimci İşçi Hareketi Öncülüğünde Birleşelim
Direnelim Kazanalım!

DİH’in çağrısı üzerine direnişteki Cansel Malatyalı, Hey Tekstil işçileri,
Roseteks işçileri, Darkmen işçileri ve BEDAŞ işçileri cevap verdi. 

Direnen işçiler, Devrimci İşçi Hareketi’nin öncülüğünde 26 Ağustos’tan
beri güçlerini birleştirerek DİRENİYORLAR!
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tarafından tasfiye edilmek is-
tendi. Devrimci İşçi Hareketi’nin
müdahalesi sonucunda bir grup
işçi iki ayı aşkın zamandır Dİ-
RENİYORLAR VE KAZAN-
ACAKLAR!

Bu direnişlerden sadece
Cansel Malatyalı ve BEDAŞ
işçileri bir sendikanın üyesiydi. Di-
renişteki diğer işçiler tamamen ör-
gütsüzler. Yıllarca çalıştıkları işle-
rinden ödenmeyen iki üç aylık ma-
aşları, ihbar ve kıdem tazminatları
ödenmeden  bir sabah “iflas ettik”
numaralarıyla kapı önüne konulu-
verdiler. İşçiler örgütsüz, sahipsiz ve
çaresiz. Ne yapacaklarını bilmiyorlar.
Direnen işçilerden TEZ KOOP-İŞ
üyesi olan Cansel Malatyalı’nın di-
renişini ise bizzat sendikası, Malatyalı
direnişi bitirmediği için, sattı. Sen-
dikaların büyük çoğunluğu bırakın
örgütsüz işçilerin direnişlerine sahip
çıkmayı işten atılan kendi üyelerine
bile sahip çıkmıyorlar. İşçi direnişleri
sendikalar için adeta bir yük oluyor.
Bir süre sahiplenir gözüküp direniş
uzadığında ve bedeller ödeme nok-
tasına geldiğinde, bedel ödemeyi
göze alıp direnişleri büyütmek yerine
ne yapıp edip direnişler bizzat sen-
dikalar tarafından tasfiye ediliyor.
Tasfiye için kullandıkları en büyük
demagoji “hukuk mücadelemiz sü-
recek” oluyor.  Direnmek, mücadele
etmek yerine, düzenin ya da emper-
yalist AB’nin mahkemelerinden me-
det umuluyor. 

Direnişler, DİSK, KESK gibi dev-
rimci, demokrat, ilerici olarak bilinen
sendikalar tarafından bile yönetim-

lerindeki reformist anlayışlar tara-
fından gerekli sahiplenmeyi görmü-
yor. Öyleki 243 gün süren Cansel
Malatyalı direnişini bir gün bile zi-
yaret etmeyen DİSK ve KESK yö-
netimindeki reformistler, Cansel Ma-
latyalı’yı işten atan müteahhitlerden
oluşan İMO yönetimi ile birlikte ha-
reket edebilmiştir. İMO binasına “İşi-
mi Geri İstiyorum” yazılı pankartı
astığı için direnişe “alçakça saldırı”
diyen İMO’yu destekleyip direnişi
kınamışlardır. 

İşte bu utanç verici tablo içinde
işçiler çaresizdir. İşçilerin gerçek ve
tek dostu, onların direnişlerini zafere
taşıyacak tek güç devrimcilerdir.
Devrimci İşçi Hareketi’dir. 

Devrimci İşçi Hareketi her türlü
bedeli ödemeyi göze alarak diren-
meden hiç bir hakkın kazanılama-
yacağını söylüyor. İşçilere DİREN-
MEKTEN BAŞKA ÇARELERİNİN
OLMADIĞINI SÖYLÜYOR!

Haklı olan, meşru olan ve güçlü
olan biziz diyor. 

Evet, faşizm var. Faşist iktidarlar
en basit hak taleplerimize bile copla,
gaz bombalarıyla azgınca saldırıyor.
Faşist devletin tüm mekanizmaları
patronların çıkarlarını koruyor. İşçi-
lerin önüne barikatlar kuruyor... 

Ancak yine de güçlü olan biziz.
Direnenlerin haklı ve meşruluğu kar-

şısında faşizmin önümüze çı-
karttığı hiç bir barikat aşılmaz
değildir. Cop yiyeceğiz, gaz yi-
yeceğiz, kafamız kırılacak, gö-
zümüz moraracak, gözaltına
alınacağız ama ısrar ve kararlı-
lıkla direnerek o barikatları aşa
aşa zaferler kazanacağız!

Devrimci İşçi Hareketi 
Zaferin Garantisidir!

Devrimci İşçi Hareketi’nin kökeni
15-16 Haziran direnişinin yaratıcı-
larından olan Dev-Genç’lilere dayanır.
Tarihinde TARİŞ Direnişi, MİGROS
direnişi, Maga Deri direnişi, Paşa-
bahçe, Eminönü gibi işçi sınıfının
tarihine onurla geçmiş onlarca dire-
nişler vardır. Türkan Albayrak, Cansel
Malatyalı, Roseteks direnişleri zaferle
sonuçlanan direnişlerin son örnek-
leridir. 

İşçiler!
Kendi gücünüze, haklılığınızın gü-

cüne, direnişin gücüne, Devrimci İşçi
Hareketi’nin öncülüğüne güvenin. Za-
fer her zaman direnenlerin olacaktır. 

Direnen tüm işçilere çağrımızdır.
Birlikten kuvvet doğar. Güçlerimizi
birleştirelim. Direnişleri büyütelim.
Devrimci İşçi Hareketi tüm direnen
işçileri desteklemektedir. 

DİH, direnişleri desteklemek ve
büyütmek için 16 Aralık’ta bir konser
düzenliyor. Direnişten, emekten, alın-
terinden yana olan tüm işçileri, dost-
larımızı konserde buluşmaya çağırı-
yoruz. 

İşçiyiz Haklıyız Kazanacağız!

Devrimci Mücadelede Mühendis Mimarlar, AKP'nin
TMMOB’ye saldırı yasasına karşı, İstanbul ve Ankara'da
eş zamanlı olarak AKP binaları önünde eylem yaptı.

İstanbul’da AKP Şişli ilçe binası önünde, Ankara'da
ise AKP Ankara il binası önünde gerçekleştirilen eylemlerde,
“AKP Örgütlü Gücümüzü Elimizden Alıyor! AKP'nin
TMMOB'ye Yönelik Saldırı Yasasına Karşı Direnelim,
Örgütlenme Hakkımıza Sahip Çıkalım!" pankartı açılarak,
“AKP Elini TMMOB'den Çek”, “Yaşasın Örgütlü Mü-

cadelemiz”, “Mühendisiz Mimarız,
Haklıyız Kazanacağız”, “Torba Ya-
saya Hayır”, “Rant İçin Değil Halk
İçin Mühendislik” sloganları atıldı. 

Eylemlerde, AKP’nin Torba Ya-
sasıyla TMMOB’nin örgütlülüğünü dağıtmaya çalıştığı
ifade edilerek, Devrimci Mücadelede Mühendis-Mimarlar
olarak AKP’nin tüm saldırılarına karşı örgütlü bir duruş
sergileyerek mücadele etmenin gerektiği vurgulandı.

AKP’nin “Torba Yasası” Mimar Mühendislerin
Örgütlülüğüne Saldırıdır! TMMOB’ye Sahip Çıkalım!
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Birleşik Metal İş Sendikası,
“DİSK Yönetim Kurulu’na” diye
başlayan 20 Kasım 2012 tarihli ya-
zısıyla, DİSK ve bağlı sendikaları
Yürüyüş dergisine karşı tavır al-
maya, ilişkilerini gözden geçirmeye
ve tepki göstermeye çağırdı.

“Yazı (Yürüyüş’ün 7 Ekim 2012
tarihli 333. Sayısı kastediliyor -
bn.) DİSK'e, DİSK Genel Sekreteri
ve Sendikamız Genel Başkanı’na yö-
nelik olup, eleştiri sınırlarını aşan,
kabul edilemez bir içerik ve üsluptadır.
Yazıda, Sendikamız genel başkanının
adı ısrarla DİSK Genel Sekreteri
ünvanı ile birlikte yer almakta, ayrıca
yazının çeşitli yerlerinde doğrudan
DİSK hedefe konmaktadır. Bu ne-
denle, Yürüyüş Gazetesinde yer alan
yazı, yalnızca Birleşik Metal İş’e yö-
nelik olarak değerlendirilemez.” (Bir-
leşik Metal İş Sendikası imzalı yazı)

Birleşik Metal İş Sendikası'nı der-
gimize karşı harekete geçiren ve sen-
dikaları dergimize karşı tavır alması
çağrısına neden olan 333. Sayımızda
ne demişiz?

Emperyalizmin de desteğiyle AKP
iktidarı işçi sınıfının kazanılmış hak-

larına da el koyuyor buna karşı sen-
dikalar ne yapıyor? DİSK nerede?
Birleşik Metal İş nerede? Diye sor-
muşuz.

“Hükümeti sarsacak gücümüz
yok, bu mümkün görünmüyor” an-
layışına karşı “Güç devrimci ideo-
lojidir, proletarya ideolojisidir. Güç
doğru devrimci politikadır. Güç ka-
zanacağına inanmaktır. Güç ken-
dine, işçi sınıfına güvenmektir. Güç
meşruluktur. Güç bedel ödemeyi
göze almaktır. Güç direnmektir.”
demişiz.

Bunlar yoksa o halde o sendika
koltuklarında neden oturuyorsunuz?
Diye sormuşuz.

“İçi boş, uzlaşmacı, icazetçi, işçiyi
oyalayan, aldatmaya çalışan, ona
güvenmeyen sendikacılıkla savaşa-
cağız. İşçi sınıfı bu anlayışlardan
kurtulmadığı sürece, bu anlayışları
ideolojik olarak mahkum etmediği
sürece güç kazanamayız. Patronların
ve düzen partilerinin baskılarını
püskürtemeyiz. Hak alamayız” de-
mişiz.

Özcesi uzlaşmacılık çözüm değil,
“direnmek dışında bir yol yoktur”
demişiz. Şimdi soralım Birleşik Metal
İş Sendikası yöneticilerine: Siz neye
itiraz ediyorsunuz? Direnmek ge-
rektiğine mi itiraz ediyorsunuz?

İcazetçi, Bürokrat, 
Düzeniçi Sendikacılık
Nedir Ne Değildir?

Birleşik Metal İş Sendikası yö-
neticileri sendikacılık anlayışlarını
"icazetçi, bürokrat, düzeniçi" diye
eleştirmemizi kabullenememişler.

Bakalım teoriye ve pratiğe.

Sendikaların bir çoğu, icazetçi
çizginin doğal sonucu olarak, sistem
içindeki varlığını sürdürübilmek için,
mümkün olan en geri, düzeni en az
rahatsız edecek bir çizgide sendika-
cılık yapar. Bu çizgi, tabandaki emek-
çilere "hükümetle ne kadar iyi diyalog
içinde olunursa, hakların o kadar
iyi korunabileceği" demagojisiyle
benimsetilmeye çalışılır. "Çatışma-
dan, direnişlerden uzak, çağdaş ve
diyalogdan yana" olmak iyi sendi-
kacılık olarak sunulur.

İcazet: Belli sınırlar içinde ha-
reket etmektir. Düzenin, oligarşinin
icazetinde sendikacılık dediğimiz şey
de düzenin, oligarşinin çizdiği sınırlar
içinde sendikacılık yapmaktır. Nedir
bu?

Oligarşi “devrimcilerden uzak
durun” derse, icazetçi anlayışlar
devrimcilerden uzak dururlar, düzenin
devrimcileri tecrit etmesine soldan
destek vermiş olurlar. Devrimcilerle
yanyana gelmezler. Oligarşi, “sını-
rınızı aşmayın” derse, icazetçi an-
layışlar saldırılar karşısında dostlar
alışverişte görsün anlayışıyla, günü
kurtarma anlayışıyla hareket ederler.
Büyük büyük laflar edilir ancak so-
mutta hiçbir şey yapılmaz.

Bürokrat Sendikacılık Nedir?
“Sorun, varlıklarını bizim zaaf

ve yanılgılarımıza borçlu olan, kit-
lelerin eleştirisinden, kitlelerin de-
netiminden ateşten korkar gibi kor-
kan, özeleştirinin geliştirilmesini en-
gelleyen, zaaflarımızdan, yanılgıla-
rımızdan kurtulmamızı engelleyen
bürokratik unsurların varlığıdır.”
(Lenin)

Bürokrat yapılması, sonuç alın-

Adnan Serdaroğlu

Birleşik Metal İş Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu,
Kendisini Eleştirdiğimiz İçin DİSK’e Bağlı Sendikaları

Yürüyüş Dergisi İle “İlişkilerini Gözden Geçirmeye” Çağırdı

AKP'YE, PATRONLARA KARŞI ÇIKMAYAN
SESİNİZ DEVRİMCİLERE ÇIKAR, 

EMEKÇİLERE ÇIKAR
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ması gereken şeylerde kılını kıpır-
datmamaktır. Seyretmektir. Bekle-
mektir. Kendiliğindenciliktir.
İcazetçi, bürokrat sendikacılığın

vardığı son nokta düzeniçi sendika-
cılıktır. Düzenin ideolojik etkisine
açık, onunla ideolojik, politik, kültürel
köprülerini atamamış, bu yanıyla dü-
zenin değirmenine su taşıyan, ona
hizmet eden sendikacılıktır.
Şimdi, DİSK Genel Sekreteri ve

Birleşik Metal İş Genel Başkanı Ad-
nan Serdaroğlu'nun Evrensel gaze-
tesindeki "Yeni bir yol çizeceğiz"
başlıklı röportajını tekrar okuyun.
Ve eleştirilerimiz karşısındaki duy-
dukları telaşa bakın yukardaki ta-
nımlarla ne derece örtüştüğünü gö-
receksiniz.

Sendikalar Yasasının 
Belirsizliğinden 
Şikayet Ediyordunuz! 
AKP Toplu İş İlişkiler 
Kanunu’nu Çıkardı 
Ne Yaptınız?

Bir kaç ay önce Birleşik Metal İş
Sendikası yetki belirsizliğinden, sen-
dikalar yasasının henüz netleşmemiş
olmasından şikayet ediyordu. Toplu
sözleşme görüşmelerinin bundan kay-
naklı ortada kaldığından yakınıyor-
du.

AKP iktidarının yarattığı bu be-
lirsizliği "yeni bir yol çizeceğiz" di-
yerek aşacaklarını, hatta kimi adımlar
da attıklarını söylüyordu Adnan Ser-
daroğlu.

AKP göstere göstere Toplu İş İliş-
kiler Yasasını meclisten geçirdi ve
yasalaştırdı. Yeni yasa pekçok kaza-
nımı gasp ettiği gibi örgütlenmede
pek çok engeli de gündeme getiri-
yordu. 

"Yeni yol çizeceğiz" diyen Bir-
leşik Metal İş Sendikası yöneticileri
ne yaptılar bu yasaya karşı? Ne yaptı
DİSK? Evet sözümüz bunlara.

Bir açıklama... Yasanın görüşül-
düğü günlerde Meclis önünde bir
iki gösteri... Yasa meclisten geçtikten
sonra da Cumhurbaşkanına veto
etme çağrısı yapmak... AKP’yi
ILO’ya şikayet.

Bu mu sendikacılık? Bu mu o

büyük "yeni yol"unuz?

Eleştiri Nedir? 
İdeolojik Mücadele Nedir?
Düzeniçi, Bürokrat,
İcazetçi Sendikacılık 
Neden Korkar?

Birleşik Metal İş Sendikası yö-
neticilerinin DİSK Yönetim Kuru-
lu’na hitaben yazdıkları yazıya göre
dergimiz Yürüyüş'ün 333. sayısındaki
yazı"DİSK'e, DİSK Genel Sekreteri
ve Sendikamız Genel Başkanı’na yö-
nelik olup, eleştiri sınırlarını aşan,
kabul edilemez bir içerik ve üslup-
tadır.”

Nedir eleştirinin sınırı?
Kabul edilebilir bir içerik ve üslup

nasıl olur?
Söylesinler de bilelim.
Türkiye devrimci hareketinin ön-

derlerinden Mahir Çayan "Proletar-
yanın sınıf savaşı ideolojik, ekono-
mik ve politik olmak üzere üç cep-
hede birden cereyan eder. Burjuva
ideolojisine ve saptırmalarına karşı,
proletaryanın devrimci savaşı ideo-
lojik bir savaştır." sözleriyle sınıf
savaşı gerçeğini ortaya koyuyor.

Bizim burada DİSK Genel Sek-
reteri ve Birleşik Metal İş Sendikası
Genel Başkanı şahsında ideolojik
mücadele yürüttüğümüz, eleştirdiği-
miz bürokrat, icazetçi, düzeniçi sen-
dikacılık anlayışıdır.

Düzeniçi sendikacılık sınıf mü-
cadelesinin her cephesinde olduğu
gibi ideolojik mücadele cephesinde
de kaçak güreşir. Uzak durur. Eleş-
tiriden kaçar, hesap vermekten kaçar.
Sorunları, zaafları, eksikleri açıkça
ortaya koymaktan ve ortaya konul-
masından büyük rahatsızlık duyar.

Birleşik Metal İş Sendikası'nın
yazısına tekrar bakın. Açıkca deniyor
ki Birleşik Metal İş Sendikası eleş-
tirilemez. Adnan Serdaroğlu eleş-
tirilemez.

Bak sen hele.
Kendini her şeyin üstünde gö-

rüyor. Sınıflar üstü, siyasetler üstü...
Dokunulmaz. Hesap sorulmaz.
Eleştirilmez.

Bu anlayışın kendisi başlı başına
düzeniçi bir sendikacılıktır.

Bizim Adnan Serdaroğlu’nun şah-
sıyla, kişiliğiyle ilgili bir sorunumuz
yoktur. Bizim sendikalarla ilgili de
bir derdimiz yoktur. Bizim sorunumuz
sendikacılıkla. Sendikal anlayışlar-
ladır. Bizim eleştirdiğimiz de esas
olarak budur.

Eleştiri karşısındaki bu taham-
mülsüzlük niye. Anlaşılan o ki bugüne
kadar kimse sizi eleştirmemiş. Ya
da eleştirileri hiç üzerinize alınma-
mışsınız.

“Yazıda, Sendikamız genel baş-
kanının adı ısrarla DİSK Genel Se-
kreteri ünvanı İle birlikte yer almakta,
ayrıca yazının çeşitli yerlerinde doğ-
rudan DİSK hedefe konmaktadır. Bu
nedenle, Yürüyüş Gazetesi’nde yer
alan yazı, yalnızca Birleşik Metal
İş’e yönelik olarak değerlendirile-
mez.” (Birleşik Metal İş Sendikası
imzalı yazı)

Eleştirimiz karşısında bu çaresizlik
niye, neden bir yerlere sarılma ihtiyacı
duyuyorsunuz?

Bakın diyor: Sadece Birleşik Me-
tal İş'i değil, DİSK'i eleştiriyorlar. 

Ne diyorsun Sayın Genel Başkan
Serdaroğlu? DİSK eleştirilemez mi?
İşçi sınıfı adına konuşacaksınız, hiçbir
sorumluluk taşımadan aklınıza geldiği
gibi konuşacaksınız, kimse sizi eleş-
tirmeyecek. Sayın Başkan, bu doku-
nulmazlığı nereden alıyorsunuz öyle?

Biz yanlışı hedef alıyoruz. Biz
uzlaşmacılığı, icazetçiliği, direnme-
menin teorisini yapan anlayışları he-
def alıyoruz.

“DİSK ve bağlı sendikalar, bu
ayıbı yapanlarla ilişkisini yeniden
gözden geçirmek zorundadır” de-
niyor. 

Yine açıklamanın başka bir ye-
rinde de: “Gerek DİSK, gerekse de
bağlı sendikaların, bu içerik ve üs-
luptaki bir yazıya sessiz kalması bek-
lenemez, öncelikle DİSK, kurum ola-
rak kendisine, ayrıca Genel Sekre-
terine yönelik bu yazıya tepkisiz ka-
lamaz. Diğer yandan, bağlı sendikalar
da kendi konfederasyonlarına ve do-
layısıyla kendi sendikalarına yönelen
bu tutumu görmezden gelmemelidir-
ler” deniliyor Birleşik Metal İş Sen-
dikası imzalı yazıda.

Sayın Başkan, DİSK’i bize karşı
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savunuyor. Yani devrimciler DİSK’e
zarar veriyor, öyle mi? DİSK’e bağlı
sendikaları Yürüyüş dergisine karşı
ilişkilerini gözden geçirmeye çağı-
rıyor.

Sayın Başkan, DİSK’in tarihinde
onurla anılan ne varsa onun yaratı-
cıları devrimciler ve devrimci işçi-
lerdir. Uzlaşmacılık DİSK içinde
yeni değildir. Hep olmuştur. Ve biz
DİSK’teki reformist, revizyonist uz-
laşmacılığa karşı hep mücadele ettik.
Bu anlayışı hep eleştirdik. O tarihe
geçen 15-16 Haziran direnişinde
DİSK yönetimindeki revizyonizmin
uzlaşmacı, direniş kırıcı tavrını da
herkes bilir. 15-16 Haziran direnişini
işçi sınıfının onurlu tarihine yazan
devrimci işçiler ve Dev-Genç’lilerdir. 

DİSK yönetimindeki TKP reviz-
yonizminin 1977’deki devletin kat-
liamına zemin sağlayan provokatif
tavrını hep eleştirdik. 

12 Eylül’de işçi sınıfını yalnız
bırakıp, valizlerini toplayıp teslim
olma kuyruklarına giren DİSK yö-
neticilerini hep eleştirdik. 

28 Şubat’tan sonra devrimci sen-
dikacıları yönetimlerden tasfiye eden,
MGK sendikacılığı yapan yöneti-
cileri hep eleştirdik. Bunlar DİSK
adına, işçi sınıfı adına utanç vericidir.
Bunları eleştirmeyenler bu utanca
ortak olanlardır. 

Sayın Başkan; Soruyoruz:
Eleştiri karşısında tutumunuz iliş-

kileri gözden geçirmek mi?
Merak ediyoruz: İlişkileri gözden

geçirip ne yapacaksınız? Nasıl bir
tepki göstereceksiniz?

DİSK olarak, bağlı sendikalar
olarak ey işçiler, ey halkımız Yürüyüş
okumayın ve okutmayın mı diye-
ceksiniz?

Devrimcileri tecrit mi edeceksiniz?
Devrimci işçileri sendikalara mı sok-
mayacaksınız? Ne yapacaksınız? Ha-
tırlatalım; her ne yapacak olursanız
olun, Yürüyüş dergisini bu tür teh-
ditlerle eleştirmekten vazgeçireceği-
nizi sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Yü-
rüyüş dergisinin 27 yıllık bir tarihi
var. Düşman onlarca kez bürolarımızı
bastı. Çalışanlarımızı gözaltına aldı.
Tutukladı. Katletti! 

Sayın Başkan; biliyor musun, düş-

man onlarca çalışanımızı katletti.
Ferhat Gerçek ismini duydun mu?
17 yaşında dergi dağıtırken polis sır-
tından kurşunlayıp felç etti. Engin
Çeber’i işkencede katletti. 

Düşmana göstermediğiniz tavrı
devrimci bir dergi eleştirdi diye he-
men “aslan” kesilivermeyin. Ayıp
budur. Belli koltuklara oturdunuz
diye her şeyi yapabilecek güce sahip
olduğunuzu düşünüyorsanız yanılı-
yorsunuz.

Devrimcilerin eleştirilerine  ta-
hammül gösteremeyenlerin bir iş-
çiye hiçbir söz hakkı tanımayacağı
aşikardır. 

“Bir işçi parçası” mı koca Genel
Sekreteri, Genel Başkanı eleştirecek?
Ne haddine? Allah muhafaza, yanılıp
yenilip eleştirmeye görsün: Kapı
önüne konulacağından emin olmalıdır.
Bu anlayış bunu yaptırır. 

Hayır sayın başkan. Kendinizde
dokunulmazlık zırhı olduğunu san-
sanız da bizi Başbakan Erdoğan’ın
zılgıtıyla susan burjuva basına ben-
zetmeyin. Eleştirilecek bir şey varsa
biz eleştiririz. 

Birileri seni eleştiriyorsa Tayyip
Erdoğan gibi hemen fetva yayınla-
mayacaksın, dönüp önce kendine ba-
kacaksın. Eleştiriyi dostlar yapar.
Ama anlaşılan o ki, sen hep poh
pohlanmaktan hoşlanıyorsun. 

Eleştirimizi haksız mı buldun Sa-
yın Başkan? Yanlış mı var? O zaman
doğrusunu anlatırsın...

Asil Çelikten atılan üyeleriniz
için ne yaptınız? Bu sorunun cevabı
çok açık. Lafın hiç dolandırılacak
yanı yok! Üyelerinize neden sahip
çıkmadınız? Devrimci bir sendika-
cılıktan bahsetmiyoruz. Burjuva sı-
nırlar içinde bir sendikacılıktan bah-
sediyoruz. Bir sendikanın en temel
görevi patronlara karşı işçisine sahip
çıkmak değil mi? 

Evet sayın Başkan; Birleşik Metal
İş’in Genel Başkanı olarak aylarca
süren direnişi bir kez olsun ziyaret
ettin mi? Etmediysen neden etmedin?
Çok mu işiniz vardı? Başınızı grev-
lerden, direnişlerden kaldıramadınız
mı? 

Sayın Başkan; herkesi ikna edecek
bir açıklama yapın, biz de yazdıkla-

rımızı tekzip edelim. 
Ama siz diyorsunuz ki; eleştir-

meyin. Kimden aldınız bu kültürü?
Evet Sayın Başkan; 243 gün dire-

nen Cansel Malatyalı’nın direnişini
bir kez bile ziyaret etmeden onu işten
atan İMO’ya destek verip bir işçinin
direnişini kınayan sen değil misin?

Bunları eleştirmeyelim mi isti-
yorsun?

Evet öfkeliyiz! Oligarşiye, em-
peryalizme karşı öfkeliyiz. Onun iş-
birlikçilerine karşı öfkeliyiz! Yüzüne
sol maske takan, emekten halktan
yana görünüp de düzene hizmet eden-
lere karşı öfkeliyiz!

Yoksulluğa, işsizliğe, iş cinayet-
lerine, sömürüye, zulme, adaletsizliğe
öfkeliyiz. Öfkemiz bunun sorumlusu
emperyalistlere ve işbirlikçilerinedir.
Öfkemiz emekten yana olduğunu
söyleyen dahası devrimci sendika-
cılıktan söz edip buna seyirci, suskun
kalanlaradır.

Öfkemizi saklamıyoruz, gizlemi-
yoruz. Öfkemizi söylemlerle değil
eylemlerimizle de ortaya koyuyo-
ruz.

Asil Çelik'te Neler Oldu?
Birleşik Metal İş Sendikası yö-

neticilerini rahatsız eden konulardan
biri de Asil Çelik'te yaşananlardır.
Evet bu yaşananın muhasebesini yap-
madığınız, özeleştirisini vermediğiniz
sürece her zeminde dile getirmeye
devam edeceğiz.

Birleşik Metal İş Sendikası’nın
örgütlü olduğu Asil Çelik'te 17 Şubat
2012 tarihinde sendika üyesi 4 işçi
“performans eksikliği” gerekçe gös-
terilerek haksız yere, hiçbir uyarı
veya disiplin soruşturması yapılmadan
işten atıldı. Yine atılan bu işçileri
sahiplenen 28 işçi de “işyerini
işgal etmek” ve çeşitli gerekçelerle
işten atıldı.
İşten atmalar karşısında Birleşik

Metal İş Sendikası’nın tek yaptığı
sendika avukatı aracılığıyla dava aç-
mak olmuştur. Gerçi haklarını ye-
meyelim sendika yöneticilerinin yap-
tıkları bunlarla da sınırlı değil.

"DİSK’e bağlı Birleşik Metal-İş
Sendikasının örgütlü olduğu Bursa’nın
Orhangazi ilçesinde bulunan Asil
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Çelik fabrikasında işten atılan işçiler
3 Nisan Salı günü saat 15.00’da, işe
geri dönmek için sürdürdükleri mü-
cadelelerinde, sendikanın destek ver-
mesi talebi ile, 24 saat şubede oturma
eylemi yapmak için Birleşik Metal-İş
Bursa şubesine gittiler. Akşam 19.00’a
kadar şubede oturan işçilere şube
başkanı Ayhan Ekinci'nin “kesinlikle
destek olmayacağız”sözlü açıkla-
masından bir kaç dakika sonra sendika
genel sekreteri Selçuk Göktaş’ın iş-
çilerin sözcüsüne ertesi gün şube baş-
kanıyla beraber fabrika önüne git-
meleri ve gereken tüm desteği vere-
ceğini söyledi. Ertesi gün, 4 Nisan
Çarşamba sabah 10.00’da fabrikanın
önüne giden işçiler sendikanın yine
bir oyun oynadığını görmüşler ve
fabrikanın önünde pankartlarını aça-
rak sloganlar atarak sendikayı işçilere
teşhir ettiler, bir süre fabrikanın önünde
beklediler. Aynı zamanda defalarca
Birleşik Metal İş Sendikası Genel
Başkanı Adnan Serdaroğlu’nu ve
sendika genel sekreterini aramalarına
karşı telefonlarına çıkmadılar ve cevap
vermediler." (İşten atılan Asil Çelik
işçilerinin anlatımlarından)

"İşçiler, eyleme sendikacıların
gelmemelerine rağmen basın açık-
lamalarını gerçekleştirdiklerini, bu
sendikacıların, sendikalarını temsil
edemediğini, hatta sendikacıdan çok
“iyi gün dostları” gibi “iyi gün sen-
dikacılığı” yaptıklarını dile getirdiler.
Hatta sabah saatlerinde sendikacıların
tüm Asil Çelik işçilerinin cep tele-
fonuna “basın açıklaması eyleminin
iptal edildiği”ne dair mesaj gönder-
diklerini söylediler. Bir gün öncesinde
ise yine tüm işçilere atılan işçilerin
ısrarıyla basın açıklamasına çağrı
mesajı atılmış olması her şeyi açık
açık ortaya koyduğu vurgulandı."
(Atılan işçilerin anlatımlarından)

Kendi işçisine sahip çıkmadığı
gibi köstek olan, işçilerin direnme-
sinden rahatsız olan, basın açıkla-
masını bile iptal eden bir sendikacılık.
İşte eleştirdiğimiz bu sendikacılık-
tır.

Soruyoruz sayın Başkan; İşten
atılan Asil Çelik işçilerine neden
sahip çıkmadınız? Bunun neresi sen-
dikacılık?

İhbarcı Sendikacılığa 
Sahip Çıkmak En Az 
İhbarcı Sendikacılık 
Kadar Utanç Vericidir

TMMOB-İMO yönetimi tarafın-
dan işten atılan Cansel Malatyalı di-
renişinin bir aşamasında, İMO yö-
netiminin talebine duymamazlıktan
gelmesine karşılık İMO binasına gi-
rerek binadan pankart astı. İMO yö-
netimi hemen polisi çağırdı ve Cansel
Malatyalı ile direnişine destek ve-
renleri polise ihbar etti. Gözaltına
aldırdı.

Yavuz hırsız misali bir de açıklama
yaptı TMMOB ve İMO yöneticileri.
Yetmedi DİSK'i, KESK'i, TTB'yi de
direnen Cansel Malatyalı ve destek
verenleri kınamaya çağırdı.

Bu çağrıya katılanlar içinde
DİSK'de vardı. Birleşik Metal İş
Sendikası Genel Başkanı ve DİSK
Genel Sektereti Adnan Serdaroğlu
bu çağrının mimarlarındandı.

Emeği, iş hakkı için direnen bir
emekçi karşısında İhbarcı İMO yö-
netimini savundunuz. İhbarcılığı sa-
vunmak mı sendikacılık? 

Bunu eleştirmeyecekmiyiz? 
Emeği için direnen bir işçiyi sa-

hipsiz bırakmak mı sendikacılık?
“Bize destek vermezseniz ilişkileri-
mizi gözden geçiririz” diye sizi tehdit
eden TMMOB ve İMO yönetimlerine
boyun eğmek mi sendikacılık?

Ve şimdi de siz aynı çağrıyı ya-
pıyorsunuz: Ey DİSK, ey bağlı sen-
dikalar Yürüyüş’e tavır alın, tepki
gösterin, ilişkilerinizi gözden geçirin
diyorsunuz. Durmayın, tüm işçi sı-
nıfına çağrı yapın.

Biz Söylediğimiz Her 
Sözün Arkasındayız

Hiçbir sendikacı -buna sarı işbir-
likçi TÜRK-İŞ, devlet sendikası
HAK-İŞ yöneticileri de dahil- "Ya-
şasın Patronum" demezler, diyemez-
ler. Derlerse sendikacılık yapamazlar.
Söylemde demezler ancak anlayış-
larıyla, çizgileriyle, pratikleriyle bunu
derler.

Birleşik Metal İş Sendikası Genel
Başkanı ve DİSK Genel Sekreteri
Adnan Serdaroğlu'nun çizgisi ve pra-

tiği de budur.
AKP'nin saldırıları karşısında “O

zaman yapılacak çıkış yolunu bula-
caksın. O da yetkiler gelmeden iş-
verenler ile görüşecek bir ortamın
yaratılması (...) "Birkaç iş yerinde
toplu sözleşme taslaklarımızı verdik.
Hatta bir yerde yetki gelmeden pro-
tokolle sözleşme imzaladık." (Adnan
Serdaroğlu, Evrensel gazetesindeki
röportajından)

Nedir yukardaki sözleşmelerin
anlamı? Bu nasıl bir anlayıştır? Çok
açık değil mi? AKP'yi sıkıştırmaktan
acizsin, patronların insafına sığını-
yorsun!

Biz yaptığını savunan, savundu-
ğunu da yapanlardanız. Biz düşün-
celerimiz, değerlerimiz uğruna ölümü
göze alanlardanız. Tecrit, kuşatma,
katliam hiçbir şey düşüncelerimizi,
değerlerimizi savunmamızı engelle-
yemedi. Biz yüzümüzü hep işçi sı-
nıfına, halka döndük. Gücümüzü on-
lardan aldık. 

Siz de yüzünüzü halka, işçilere
dönün. Onların oylarıyla o koltuklarda
oturduğunuzu unutmayın. Onların
alınteriyle maaşlarınızı aldığınızı
unutmayın. Bu ülke topraklarında
bir şey kazanıldıysa devrimcilerin
canı-kanı bedeli kazanıldı. Yüzünüzü
devrimcilere dönün.

Yüzünü halka, işçilere, devrim-
cilere dönmeyenler düzene döner-
ler.

Sonuç olarak sayın Başkan,
eleştirdiğimiz konular çok açıktır; 

1- Dokunulmazlık zırhına bürün-
sen de eleştiriden muaf değilsin. Yü-
rüyüş dergisine karşı nasıl bir tavır
almak istiyorsan senin bileceğin iştir. 

2- İşime dönmek istiyorum diye-
rek 243 gün direnen bir işçinin dire-
nişini kınayan bir sendikacıyı öze-
leştiri verene kadar eleştireceğiz.

3- Sizin üyeniz Asil çelik işçile-
rinin direnişine neden sahip çıkma-
dınız. Biz bunun nedenini de yazdık.
Yanlışsa nedenlerini açıklayarak yan-
lışımızı düzeltin. Aksi durumda Asil
Çelik direnişinin özeleştirisini verene
kadar eleştireceğiz!..
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Devrim yolunda hedefe varacak
olanlar bu yolu bilinçli yürüyenler
olacaktır. Bu yolda körlemesine yürü-
yenler ilk engelde takılacaklar, tökez-
leyecekler ve iki ileri bir geri yürüye-
ceklerdir. Bilinç öğrenilerek güçlenir.

Yeni Sürecin Öğrettikleri
ve Öğretmenleri

Mücadelenin, sürecin ihtiyaçları,
öğreneceklerimizi de öğretebile-
ceklerimizi de belirleyecektir. "Yeni
süreç" derken, eskinin üzerine bir
sünger çekip sil baştan başlamaktan
bahsetmiyoruz. "İbrahim Çuhadar
Okulu" diyoruz. İbrahim Çuhadar
eskinin iyi, güzel ve doğru yanları-
nı bu yöne taşıyandır. Bugün ise ye-
niyi oluşturan, sürecin ihtiyacını
bilince çıkartıp da ihtiyaca göre sa-
vaşın içinde yer alandır. Mücadele
içerisinde yenilik eskilik zamana göre
ölçülmez. Bu okul, İbrahim Çuhadar
okulu, bize yeni insanı, yeniden ye-
niden oluşturmayı öğretir. 

Daha fazla cüret, daha fazla cesa-
ret ve her göreve hazır olmak, yeni sü-
recin ihtiyacıdır. Sarp, engebeli devrim
yolunun önemli bir dönemindeyiz.
Ardımızda kalanlar tökezleyenler, yol-
dan çıkanlar olacaktır. Biz yalpalama-
dan yürümeyi öğrenmeliyiz. Bugüne
kadar bu yolda bu kadar sağlam yürü-
memizi söyleyen Marksist-Leninist
ideolojimizi kavramalı, bilince çıkar-
malıyız... İbrahim Çuhadar okulundan
boşa geçilecek bir saniye yoktur. Öğ-
renmenin sınırı yoktur. "Ben bilmem,
ben öğrenemem" yoktur. Bu okulda öğ-
rendiğini öğretenler vardır. Bu okuldan
öğrenilmeyecek hiçbir şeyin olmadığını
öğreniyoruz... Öğrenmenin, gücün sı-
nırını belirlediğini biz İbrahim Çuha-
darlar’dan öğreniyoruz.

Neleri Öğreneceğiz?
Mücadelemizi devrime nasıl ulaş-

tıracağımızı öğre-
neceğiz. Bunun
için de mücadeleyi
militan bir çizgide
geliştirip, savaşı
büyütmeyi öğrene-
ceğiz. Militan çizgi
nedir? Sürekli sa-

vaşandır. Eksiğiyle, zaaflarıyla iç ve dış
düşmanla keskin ve net çizgileriyle sa-
vaşandır. Sistemle bağlarını hiç bir açık
kapı bırakmayacak şekilde koparandır.

Savaşmayı öğreneceğiz. Kim için,
kimle savaşıyoruz? Dostlarımız kim,
düşmanlarımız kim? Sorularımızın
karşılığının net olabilmesi için eksik ge-
dik bırakmadan öğrenmemiz gerekir.

Dost düşman kavramlarının ala-

bildiğine muğlaklaştığı-muğlaklaştı-
rılmak istendiği bir süreçteyiz. Em-
peryalizmin demokratikleştiği safsa-
taları yayılırken; emperyalizm gerçe-
ğini öğrenemeyen bir devrimcinin
anti-emperyalist mücadeleyi militan bir
tarzda sürdürmesi mümkün olmaz.

Dostu düşmandan ayırmakta, düş-
manımızı tanımakta ustalaşmak zo-
rundayız. Çünkü sadece tanıyıp öğ-
renmekle kalmayacağız. Öğreteceğiz.
Halka, düşmanını dostunu öğreteceğiz.
Ancak böyle bir eğitimle halk, savaşı
benimser ve savaşın içerisinde çekin-
cesiz militanca yerini alır.

Öğrendiklerimiz, savaşımızı mili-
tan çizgide örgütlemenin önünde yol
açıcı olmalıdır. Elimizdeki her olana-
ğı, baktığımız her şeyi mücadelenin ih-
tiyaçlarına göre değerlendirebilmeliyiz.
Bu bazen bir ilişki olur, bazen bir silah,
bazen bir kitaptan bir cümle olur. Bun-
ları değerlendirebilmemiz, savaşçı ba-
kış açısıyla bakabilmeyi öğrenmemi-
ze bağlıdır.

Bir Savaşçı Ancak
Öğrenerek ve de
Öğreterek Gelişebilir

Öğrenmenin sürekliliği savaşın ve
savaşçının gelişimidir. Süreklilikten
ne anlıyoruz? Bir atasözümüz der ki:
"Her gün yeni bir şey öğrenmiyorsan
sağır olursun." Her gün yeni bir şey öğ-
renmeyen, kendini geliştirmeyenin
devrimciliği de sağırdır. Bildikleri tü-
kendikçe düzene kayış başlar. Mutla-
ka sürekli üzerine yeni bir şeyler ek-
leyebilmeliyiz.

Öğrenmek, basamakları çıkmaktır.
Çıkılan her basamak bir sonrakine
atılan adımı da beraberinde getirir.
Merdiven ancak böyle çıkılabilir. İki

ayağın bir basamakta durması mer-
divenin çıkılmadığı anlamına ge-
lir. Mücadele bir hazırlık sürecidir.
Öğrendiğimiz her şeyi kalıcılaş-
tırmak, mücadele içinde kullanılır
hale getirmemiz gerekir.

"Saksıda buğday yetiştirmek
bizim işimiz değil. Ayrık otlarını te-
mizleyerek toprağı buğday to-
humları için hazırlıyoruz. Biz bu-
gün ayrık otlarını ayıklayacak, ya-
rın buğday toplayacak hasatçılar

hazırlamak zorundayız." (Lenin Bü-
tün Eserler, 3. Cilt, syf 130 )

İyi birer hasatçı olabilirsek, iyi ha-
satçılar yetiştirebiliriz. Öğrenmedeki ka-
rarlığımızı öğretirken de göstereceğiz.
Belki bir saat önce öğrendiklerimizi
bir saat sonra öğreten olacağız. Öğ-
retmeyen, öğrenmiyor demektir. Çün-
kü öğrendiğimiz hiç bir şeyi öğrenmiş
olmak için öğrenmiyoruz. Bilgiçlik
yapmak için öğrenmiyoruz. Birlikte yü-
rüdüklerini geride bırakmak için koşan
bir devrimci hiç bir zaman hedefine va-
ramaz. Varabilmemizin koşulu birlik-
te ilerleyebilmemizdir.

Öğrenmek Devrimci
Donanımdır

Her boşluk düzen tarafından dol-
durulur. Bu bilincimizdeki boşluklar
için de böyledir. Çünkü boşluk diye bir
şey yoktur, bizim boşluk sandığımız şey
aslında düzendir. Sadece silahı, teknik
donanımı olan; mücadelenin ihtiyaç-

Ders: Öğrenmek
ve Öğretmek

Halkın Öğrencisi
ve Halkı Savaştıran

Öğretmenler
Olmalıyız

KATİLLERİNİ DE BULACAĞIZ! 229

9 Aralık
2012

Yürüyüş

Sayı: 342



larını, gerçeklerini, ideoloji-
mizi bilmeyen biri ancak bir
dövüşçü olabilir. Devrimci
bir savaşçı olamaz.

Donanımımız nedir? 1
Mayıs’larda Taksim'e yürür-
ken Mehmet Akif Dalcı'nın
genç öfkesini kuşanmaktır.
Ölüm orucu direnişçilerinin
sabrına sarılmaktır. Feda sa-
vaşçılarının cüretine sahip ol-
maktır. Bir kaç saat sonra şehit düşe-
ceğini bilsen dahi bir şeyler öğrenip öğ-
retebilmektir.

Teorik ve pratik donanımımızın
eksiksiz olması için öğrenmenin sı-
nırsızlığını kavramalıyız. "Deli gibi
okuyacağız" diyor öğretmenimiz. Bil-
gi açlığımız iş yapma isteğimizdir.
Evet deli gibi okuyacağız ancak "abur-
cubur" okumayacağız. Belli bir prog-
ram dahilinde okumalıyız. Okuduğu-
muz her şeyden mutlaka öğrenmeliyiz.
Okumak temel öğrenme yöntemleri-
mizden biridir. Okuduğumuz her şeyin
bir yaşanmışlığın sonucu olduğunu
biliyoruz ve biz yaşadıklarımızla ge-
leceğe öğretmen olduğumuzu unut-
mayacağız. Savaş kitabi bilgilerle ör-
gütlenmez. Kitabi bilgi kitapla sınırlı
kalan yaşamda karşılığı olmayan bil-
gidir. Oysaki savaşımız her gün, her an
yenilenerek sürüyor. Ancak muhakeme
gücümüzü geliştiren bir eğitimle süreci
kavrayan, sürecin ihtiyaçlarına cevap
veren olabiliriz.

Halkın Öğrencisi
Olmakla Beraber, Halkı
Savaştıran Öğretmenler
Olmayı Başarmalıyız

"...Biz kitlelerin sadece somut ta-
leplerini öne sürmesini değil, aynı za-
manda işçi kitlelerinin giderek artan
oranda profesyonel devrimciler çı-
karmasını da sağlamalıyız." (Lenin)

Ezilen sömürülen halka kendi sa-
vaşını öğretmek, benimsetmek esas
görevimizdir. Halkın içindeki doğruya,
iyiye, paylaşıma, dostluğa, sevgiye
dair tüm güzellikleri ortaya çıkaracak
olan bizleriz. Halktan öğrenmenin ko-
şulu budur. Halkın değerlerini en iyi biz
biliriz. Halkı cahil gören bir devrimci,

halktan uzaklaşmış, düzenin bataklığına
saplanmaya başlamış demektir.

Halk bilgedir, yaratıcıdır. Sevgisiyle,
öfkesiyle öğretmenimizdir. Hiç bir ki-
tapta bulamayacağınız bilgileri halkın
bilincinde, tarihinde bulabiliriz. Yok-
sulluğu, yoksulluğun öfkesini bizden
daha iyi kim bilebilir. Biz bunu halk-
tan öğrendikçe bilebiliriz. Çünkü bunu
yaşayan öğreten halktır. Halk bilgedir
evet ve de basit, sade düşünendir. Bi-
zim saatlerce uğraşıp anlatamadığımız
bir şeyi bir cümlede anlatabilir. 

Gücünün farkında olması halkın za-
ferinin garantisidir. Birleştiğinde nasıl
bir güç olduğunu pratikte örgütleyerek
göstereceğiz. Gecekondular yıkım sal-
dırısıyla karşı karşıya, işçilerin eko-
nomik, sosyal bütün hakları gasp edi-
liyor. Köylülerin üretimden gelen güç-
leri tükeniyor, tüketiliyor. Üretemez,
ürettiğini satamaz duruma getiriliyor.
Halkın emekçiliğinden öğreneceğiz
ve halka emeğinin, üretimden gelen gü-
cünün büyüklüğünü öğreteceğiz.

Yeni Sürecin Mütevazı
Öğrencileri, Güçlü
Öğretmenleri Olacağız

Öğrenmekte mütevazılık; herkesten
öğrenebilmek, bilmediğini öğrenmeye
açık olmak, bildiğinle asla yetinme-
mektir. Yeni sürecin genç yöneticisi -
yeni sürecin aynı zamanda genç öğ-
rencileridir de. Onlar savaşı savaşın içe-
risinde örgütleyen, bilmediklerinden
korkmayan, savaşın nasıl bir öğretmen
olduğunu kavrayan, "Bilmiyorum ama
öğrenirim, yaparım" diyebilendir.

Bildiğinle yetinmek öğrenmenin
düşmanıdır. Öğrenmeye doymayacağız.
Öğretmekten bıkmayacağız.

Öğrenmek ve
Öğretmek Zorundayız

Basit, önemsiz sorunlar de-
meden, ön plana çıkan talepler
mutlaka değerlendirilmelidir.
Son derece mütevazı haklardan
başlayarak da olsa, halka kendi
yaşamına sahip çıkmak için mü-
cadeleyi öğretmek zorundadır.

Mütevazılık, sürekli öğren-
mek için kendine emek vermek, bilgiye
doymamak, yetinmemek…

Bilgilerimiz beynimizde bir çınar
gibi kök salmıyorsa, pratiğimizde uy-
gulayamıyorsak aslında öğrenmemi-
şizdir.

Gerçekten öğrenmek; mücadelenin
değişen şartlarına uygulamak ve pratik
içerisinde sorun çözmektir. Öğrendik-
lerimiz, ezber olmaktan ancak böyle çı-
kar. Anlamak, hayata uygulamaktır.

Güçlü öğrenme isteği, uygulama ka-
rarlılığıdır. Güç güvendir, örgüte, yol-
daşlarına, halka, kendine güvendir.
Gücün halklaşması, savaşa aktarıla-
bilmesi için doğru yol ve yöntemlerle
öğrenmeliyiz. 

"Bilime önem vermeyi öğrenmek,
amatörlerin ve bürokratların "komü-
nist" büyüklenmelerinden vazgeçmek
zorundayız. Bununla birlikte deneyim
ve uygulamalardan yararlanarak, yön-
temi bir biçimde öğrenmek zorundayız."
(Lenin Ekim Devrimi Dosyası-2)

M-L öğretimin ülkemiz koşulla-
rında nasıl hayat bulacağını ideolojik
eğitimden öğreniyoruz. Yeni süreci
bu hattın daha iyi kavranması, savaş
içerisinde milyonları örgütleyecek bir
bakış açısıyla ele alınması olarak an-
lamalıyız.

İddiamız öğrenmek, öğrendikleri-
mizi savaş içerisinde uygulama karar-
lığımızdır. "Öğretmenimiz"in öğretisi
iddiamızı her an daha da büyütmektir.

Öğrenecek, öğretecek, milyonla-
rı mutlaka savaş içerisinde, savaş
için örgütleyeceğiz. Biz öğrendikle-
rimizi yaşamımızın, beynimizin de-
ğişmez doğruları haline getirmek zo-
rundayız. Yapmamız gereken öğren-
diklerimiz üzerinde çalışmak, onları
hayata geçirmektir.

ÖÖğrenmekte mütevazılık; herkesten
öğrenebilmek, bilmediğini öğrenmeye

açık olmak, bildiğinle asla
yetinmemektir. Yeni sürecin genç

yöneticisi - yeni sürecin aynı zamanda
genç öğrencileridir de. Onlar savaşı

savaşın içerisinde örgütleyen,
bilmediklerinden korkmayan, savaşın

nasıl bir öğretmen olduğunu kavrayan,
"Bilmiyorum ama öğrenirim, yaparım"

diyebilendir
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Filistin’in Birleşmiş Milletler’de
“gözlemci devlet” statüsü elde
etmesi için Genel Kurul’da yapılan
oylamada 138 ülke ‘Evet’, 9 ülke
‘Hayır’ oyu kullandı, 41 ülke çe-
kimser kaldı. 29 Kasım 2012’de
yapılan bu oylamaya göre Filistin
“üye olmayan devlet” statüsü ka-
zandı. Filistin için yapılan bu oy-
lamada red oyu veren ülkeler ABD,
İsrail, Kanada, Çek Cumhuriyeti,
Panama, Marshall Adaları,  Mik-
ronezya, Nauru ve Palau.  Alman-
ya, Britanya, Hollanda, Macaristan
gibi  Avrupa Birliği üyeleri oyla-
mada çekimser kaldılar. 

ABD ve İsrail’in muhalefetine
rağmen bu kararın çıkması, “Filistin
İçin Tarihi Gün”, “Filistin Zaferi
Kutluyor” gibi yorumları birlikte
getirdi. Emperyalizmin işbirlikçisi
AKP’liler ardarda Filistin Başkanı
Mahmut Abbas’ı arayarak zaferi kut-
ladılar. Cumhurbaşkanı Gül, Başbakan
Erdoğan, Dışişleri Bakanı Davutoğlu
Abbas’ı kutlamak için sıraya girdiler.
İşbirlikçi AKP ve uzlaşmacı Filistin
Başkanı’nın iddialarının aksine  ortada
kutlanacak bir zafer yoktur. Hatta
zaferi elde edecek bir devlet yoktur.
Filistin’de bir devlet kurulmadı. Ya
da Filistin halkını kurtuluşa götürecek
bir devletin kurulmasında önemli bir
adım atılmadı. Yapılan Mahmut Ab-
bas’ın başını çektiği uzlaşmacı Fi-
listinli yöneticiler aracılığıyla Filistin
halkının silahlı direnişinin tasfiye
edilmeye çalışılmasıdır.

Bu karar sonrasında “ne değişti,
ne elde edildi” sorularına verilecek,
kazanımları ortaya koyabilecek bir
cevap yoktur. Burjuva siyasetçilerin
allayıp pullayarak ön plana çıkart-
tıkları tek konu, Filistin’in, İsrail’e
karşı Uluslararası Ceza Mahke-
mesi’ne (UCM) başvuru hakkı elde
etmesidir. Filistin yönetimi Uluslar-

arası Ceza Mahkemesi’ne üye olmayı
şimdilik düşünmediğini belirtmesinin
yanı sıra İsrail bu mahkemeyi tanı-
mamaktadır. Filistin halkının haklı,
meşru, silahlı direnişinin yerine İsrail
mahkemelerinde “hak arama”yı ge-
çirmeye çalışmanın göstermelik de
olsa pratikte bir karşılığı yoktur. Kul-
lanılamayacak bir UCM’ye başvuru
hakkı dışında hiçbir getirisi olmayan
bu kararın, Filistin halkının günlük
yaşamında bir değişikliğe yol açması,
kazanımlar getirmesi mümkün de-
ğildir. Filistin halkı en kötü koşul-
larda devlet maskesi altında, dire-
nişten vazgeçirilmeye çalışılıyor.
İşgalci İsrail devletinin kalıcılaşma-
sının önü açılıyor. 1917 yılından beri
parça parça elinden alınan vatanını,
topraklarını geri alma mücadelesi
sembolik, isimle sınırlı bir devlet ile
bitirilmek isteniyor. 

1917 yılında Birinci Paylaşım Sa-
vaşı sonrasında Osmanlı İmparator-
luğu ayrılırken Filistin’de 50 bin Ya-
hudi yaşıyordu. Filistin topraklarını
işgal eden  İngiliz emperyalizmi 1917
yılında Belfour Deklarasyonu ile dün-
yanın çeşitli ülkelerinde dağınık olarak
yaşayan Yahudileri Filistin'e yerleş-

meye çağırdı. 1917-1947 arasında
çeşitli ülkelerden getirilen Yahudiler
ile Filistin’deki Yahudi nüfusu 600
bine ulaştı. Siyonist çeteler aracılığıyla
Filistin halkı katledildi, topraklarına
el konuldu, topraklarından ayrılmak
zorunda bırakıldı. 

29 Kasım 1947’de Birleşmiş Mil-
letler’de yapılan bir oylama ile  Fi-
listin toprakları İsrail ve Filistinliler
arasında pay edildi. Filistin halkı
topraklarını İsrail’e verilmesini, bu
bölünmeyi kabul etmedi. 15 Mayıs
1948’de İsrail devleti kuruldu. 

Emperyalizmin himayesinde ku-
rulan İsrail devleti 1948, 1967, 1973
ve 1982'de de Mısır, Suriye, Ürdün
ve Lübnan ile savaşa girişerek geri
kalan Filistin toprağını, yani Gazze
ve Batı Şeria'yı işgal etti. 1967’den
önceki topraklarından vazgeçme ve
İsrail’i tanıma karşılığında, 1967’den
bu yana işgal altında olan toprak-
larda bir Filistin devleti kurulması,
1993 yılında Oslo Anlaşması ile
gündeme geldi. “Filistin Özerk Yö-
netimi” kuruldu. Filistin yönetimi ol-
masına rağmen İsrail’in işgali devam
etmektedir. 2005’de İsrail Gazze şe-

“FİLİSTİN DEVLETİ”
Filistin Mücadelesini Tasfiye Etmektir! 
Filistin Halkını “DEVLET” Adı Altında

En Kötü Koşullara Razı Etmektir!
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ridinden çekildiğini açıklamasına rağ-
men bölge kuşatma altında tutuluyor,
İsrail askerleri istediği zaman girip
istediklerini yapıyorlar. Batı Şeria
için de aynı durum geçerli. İsrail as-
kerlerini katliamlar yapmaktan, Fi-
listinli yöneticileri istediği zaman tu-
tuklayıp götürmesinin önünde duran
bir devlet yok. Ortada birbirinden
coğrafi olarak ayrı, işgal altında iki
toprak parçası, bölge var. Bu iki ayrı
bölgede birbirinden ayrı iki yönetim
var. Bu bölgelerde “Filistin devletinin
başkanı” olarak otorite kurmaya ça-
lışan Mahmut Abbas, meşruluğunu
Filistin halkından almak yerine İsrail
ve ABD ile uzlaşarak elde etmeye
çalışmaktadır. Filistin halkının silahlı
mücadelesini tavsiye etme karşılığı
emperyalizmin ve Siyonistlerin desteği
ile kendi konumunu güçlendirmenin
çabası içinde. Bu amaçla 1967’den
önceki sınırların tanınması ve Bir-
leşmiş Milletler’e tam üye olmak
için başvuru yaptı. Başvurusu iki ay
sonra BM Güvenlik Konseyi tara-
fından reddedildi.  İstediğini elde
edemeyen Mahmut Abbas bu sefer
daha geri talepler ile “üye olmayan
devlet” için başvurusunu yaptı. 

Filistin halkını adı var kendi yok
devlet ile oyalayıp, tarihi adım ma-
salları ile  silahlı direnişi tasfiye et-
menin baş aktörü olma misyonu ile
hareket ediyor. Zafer elde etmiş Fi-
listin  yönetiminin toprakları işgal
altında. Filistin halkının etrafı dikenli
teller ile çevrilmiş, ablukaya alınmış
durumda. 

Bu Nasıl Bir Devlet? 
Filistin Halkının 
Yiyeceği Gıdayı Bile 
İsrail Belirliyor?

“…İsrail’de yayımlanan Haaretz
gazetesinde yer alan bir belgede,
Gazzeliler’in tüketebileceği günlük
kalori hesaplanıyor ve bu kalorinin
nüfusa oranı kadar gıda malzemesi
ve bu malzemeyi taşıyabilecek kadar
kamyonun Gazze’ye girmesine izin
verileceği kararlaştırılıyor. Belgede
detaylı şekilde belirlenen sınırlara

göre Gazze’ye günlük sa-
dece kişi başı 2279 kalori
ya da 1 kilo 836 gram
gıda veya bütün Gazze
için günlük 2575 ton
gıda girebilir. Bunu
sağlamak için de Gazze Şeridi’ne
haftanın beş günü günde 174 kamyo-
nun girebileceği değerlendiriliyor. An-
cak daha sonra, Gazze’de üretilen
sebze, meyve ve hayvansal ürünler
hesaplanarak 68 kamyon indirim ya-
pılıyor. Gazze’nin “kültür ve tecrübesi”
baz alınarak günlük girebilecek kam-
yon adedi 13 kamyon daha azaltılıyor.
“Kültür ve tecrübe”den ne kastedildiği
ise belirsiz. Yapılan ekleme ve çıkar-
malardan sonra nihai olarak günlük
131 kamyonun girebileceği karara
bağlanıyor. Bölgeye girebilecek ürünler
ile ilgili güncellemeler de yapılıyor.
Örneğin Gazze’ye şampuan sokul-
masına ancak 2008 yılında izin veri-
liyor. Ancak saç kremi hala yasak
kapsamında kalıyor. 2009’da ise ‘sade
humus’ yasak listesinden kurtularak
özgürleşiyor. Fıstıklı humus yasak
kalmaya devam ediyor...” (Zaman,
18 Ekim 2012) Yiyeceklerin dahi
kalori hesabı yapılarak İsrail tarafından
belirlendiği bir yerde nasıl devlet
olunuyor? 

Bu Nasıl Bir Zafer?
Filistin toprakları ikiye bölünmüş.

İkisinden birbirine geçişler beton du-
varlarla kesilmiş. 

Filistin, Filistinliler için bir ha-
pishaneye çevrilmiş. İsrail, Gazze’de
nokta atışı yapıp istediği zaman is-
tediği komutanı vuruyor, istediği za-
man bombalıyor ve ona da kendi
can güvenliğini korumak diyor. 

Böyle bir devlet olsa ne olur ol-
masa ne olur.  Filistin devlet olarak
tanındıktan sonra bu durum değişecek
mi? 

Filistin’de İsrail işgali bitecek
mi? 

Bu soruya en net cevabı Filistin’in
düşmanı İsrail veriyor. Art arda yaptığı
açıklamalar ile pratikte hiçbir şeyin
değişmeyeciğini ilan ettiler. ''Bu an-
lamsız karar, hiçbir şeyi değiştirme-

ye-
cek. Başbakan Bin-
yamin Netanyahu'nun çok açık
bir şekilde belirttiği gibi İsrail va-
tandaşlarının güvenliği garanti altına
alınmadıkça Filistin devleti kurul-
mayacak" diyerek, işgalini pekişti-
recek kararlar alıyor. İsrail, Mahmut
Abbas’ın “BM Zaferine” misilleme
olarak Doğu Kudüs ve Batı Şeria’da
Yahudi yerleşimciler için 3000 konut
yapılmasına karar verdi. İsrail bu
kararı Filistin topraklarına daha fazla
yerleşmek için bir fırsat olarak de-
ğerlendirip, ne kadar ciddiye aldığını
gösterdi. Tüm bu yaşananları, Filis-
tin’in durumunu görmezden gelerek
“zafer” olarak göstermek, Filistin’deki
işgali gizlemektir. Filistin halkını bu
koşullarda yaşamaya razı olmaya zor-
lamaktır. 

İsrail'in Gazze’ye saldırısının ateş-
kesle sonuçlandırılmasından sonra
Sınır bölgesine yaklaşan bir Filistinli
genci İsrail askerleri ateş açarak öl-
dürdü. İsrail için Filistin halkını öl-
dürme özgürlüğü her zaman var. Bu
mu zafer? 

İşbirlikçi AKP 
BM Genel Kurulu'ndaki oylama-

nın ardından Abbas'ı telefonla ara-
yarak kutlayan ilk lider başbakan
Erdoğan oldu. Yine Dışişleri Bakan-
lığı, “Birleşmiş Milletler Genel Ku-
rulu'nda yapılan oylamada Filistin'in
"üye olmayan gözlemci devlet" sta-
tüsü kazanmasına ilişkin karar tasa-
rısının 138 oyla kabul edilmiş olma-
sının memnuniyet verici olduğunu”
açıkladı.

Emperyalizmin Ortadoğu halkla-
rının mücadelesini bastırmak için ge-
liştirdiği politikalarda taşeronluk gör-
evini üstlenen AKP iktidarı, yüklendiği
misyonun gereği Mahmut Abbas’a
desteğini esirgemedi. Ortadoğu halk-
larının mücadelesini tasfiyede birleşen
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Erdoğan-Abbas dayanışması bu karar
sonrasında da ortaya konuldu. Ab-
bas’ın “diplomatik atağını”, BM ka-
rarını zafer olarak göstermeye çalı-
şanların başında gelen AKP’nin  Fi-
listin halkıyla dayanışma, dostluk,
kardeşlik söylemleri demagojiden
ibarettir.  AKP, emperyalizmin çı-
karları gereği Filistin halkını tesli-
miyete zorlayan işbirlikçilerdendir.
Libya, Suriye, Irak’ a yönelen em-
peryalizmin saldırılarına destek ol-
duğu gibi, Filistin halkını teslimiyete
götürecek politikalarda da aktif rol
oynamanın gayreti içindedir. 

Karara Yoğun 
Desteğin Nedeni

Aslında Filistin halkının bir ka-
zanımı olmayan bu karara verilen
desteğin nedeni, on yıllardır süren
Filistin halkının, devrimcilerin büyük
bedeller ödeyerek verdiği mücade-
lenin meşruluğundandır. Amerika’nın,
İsrail’in karşısında Filistin yönetimini
isteği doğrultusunda 138 ülkenin evet
demesi, sadece 7 ülkenin hayır di-
yebilmesi Filistin halkının mücade-
lesinin sonucudur. Filistin halkının
mücadelesi dünya halkları tarafından
tanınan, en fazla desteklenen, meş-
ruluğu kabul edilen bir mücadeledir.
Bu kadar geniş bir kesimin tanıma-
sında, Filistin lehine oy kullanmasında
bu meşruluğun önemli bir payı vardır.
Yine aynı şekilde İsrail ve Ameri-
kan’ın bütün dünya halkları nezdinde
kazandığı nefretin etkisi vardır. 

Ancak ortada bir zafer yoktur.
Can kan pahasına mücadelenin ya-
rattığı meşruluğu Mahmut Abbas yö-
netimi, çıkarları doğrultusunda, uz-
laşma için kullanmaktadır. Zafer ye-
rine Filistin direnişinin tasfiyesi vardır.
138 ülke Filistin, yönetimin bu tale-
bini desteklemek yerine İsrail’in 1947
sınırlarına çekilmesini istemelidir. 

İsrail’den işgale son verilmesini
istemelidir. 

Ateşkes ve HAMAS
Uzlaşmacı politikalar ile iktidarda

kalmaya çalışan Mahmut Abbas,  em-
peryalistlerin ve İsrail’in tercih ettiği

liderdir. Abbas’ın politikalarına karşı
çıkan ve silahlı direnişte ısrar eden
HAMAS, ABD ve İsrail tarafından
aynı çizgiye çekilmeye çalışılıyor. 14
Kasım’da HAMAS askeri önderlerin-
den Ahmed Cabari’ye   yönelik suikast
yapan İsrail, HAMAS’ın füzeler ile
karşılık vermesi üzerine Gazze’ye sal-
dırdı. Saldıran taraf olan İsrail bir yan-
dan saldırılara devam edip HAMAS
üzerinde baskıyı artırırken, bir yandan
ateşkes çağrılarında bulundu. HAMAS
ateşkesin koşulu olarak Gazze’ye uy-
gulanan ambargonun kaldırılmasını is-
tedi. HAMAS’ın direnişten vazgeç-
memesi üzerine araya ABD girdi ve
koşulsuz ateşkesi dayattı HAMAS’a.
ABD ve İsrail’in koşularını kabul et-
meyen HAMAS’ı ikna etmek için
Mısır ve Türkiye devreye sokuldu.
Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed
Mursi ve Dışişleri Bakanı Ahmet Da-
vutoğlu ve Katar "hemen ateşkes" için
HAMAS'a baskı yapmaya başladı.

İsrail’in HAMAS’a 
Ateşkes Şartları 

1- 15 yıl sürecek bir saldırmazlık
dönemi

2- Gazze şeridinden İsrail’e ateşin
derhal kesilmesi ve silah kaçakçılı-
ğının durdurulması

3- Tüm Filistin fraksiyonları ta-
rafından Gazze-İsrail sınırında görev
yapan İsrail Savunma Kuvvetleri’ne
(İSK) karşı ateş edilmemesi.

4- İsrail’in saldırılacağı istihba-
ratına sahip olması veya saldırılması
durumunda sıcak takip hakkı bulu-
nacaktır.

5- Hamas ile Mısır arasındaki

Refah sınır kapısı açık olacak ancak
İsrail ile Gazze arasındaki tüm ge-
çişler kapatılacak.

6- Mısır Devlet Başkanı Mursi
bu anlaşmanın uygulanmasına kefil
olacak. Bu kez Mısır istihbaratı değil
Mısır Devleti anlaşmadan siyaseten
sorumlu olacak.

Hamas’ın İsrail’e 
Ateşkes Şartları

1- Gazze üzerindeki ablukanın
tamamen kaldırılması

2- İsrail Savunma Kuvvetleri’nin
Gazze’ye girmemesi

3- Hamas liderlerine karşı uygu-
lanan suikast siyasetine son veril-
mesi

4- Gazze balıkçılarına zarar ve-
rilmemesi

Açıklanan bu maddelerin hangileri
üzerinde anlaşıldı, İran ve Suriye
ilişkilerinden uzaklaştırılan HAMAS
silahlı direnişten vazgeçirildi mi,
hangi tavizleri verdi önümüzdeki dö-
nemdeki pratiğinden ortaya çıkacaktır.
Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed
Mursi bu süreçte oynadığı rol ile
Ortadoğu’da ABD’nin işbirlikçisi ol-
duğunu ortaya koydu.  

Sonuç olarak; 
1- Filistin devleti adı var kendi

olmayan bir devlettir. Çünkü Filistin
toprakları hala İsrail’in işgali altın-
dadır.

2- Filistin devleti adı altında Fi-
listin halkının direnişi tasfiye edilmek
istenmektedir.

3- Filistin devleti adı altında Fi-
listin halkı en geri koşullara razı
edilmektedir.

4- Filistin hala ambargo ve İsrail’in
kuşatması altındadır.

5- Ateşkes anlaşması altında Fi-
listin halkının eli kolu bağlanırken,
İsrail için sınırsız öldürme özgürlüğü
vardır.

6- Emperyalistler ve Siyonist İsrail
Ortadoğu’dan kovulmadan Filistin
halkı tam olarak özgür olamayacak-
tır!
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İsrail'in Gazze’ye
saldırısının ateşkesle

sonuçlandırılmasından
sonra Sınır bölgesine
yaklaşan bir Filistinli

genci İsrail askerleri ateş
açarak öldürdü. İsrail için

Filistin halkını öldürme
özgürlüğü her zaman var.

Bu mu zafer? 



Merhaba,
Bizi "ıslah etmek" istediler, "yola

getirmek" istediler. Tüm saldırılarına
karşı direnerek ve iddiamızı büyüte-
rek cevap verdik.

Bir savaş bu... Devrimci iradenin
ve burjuvazinin kokuşmuş ideoloji-
sinin savaşı. Düşman bu savaşta her
türlü alçaklığı, dayatmayı, saldırıyı ya-
pabilecek bir ahlaka sahip. Ki bunu
her geçen gün yaşadığımız örnekler-
le daha da iyi görüyoruz.

Yakın bir zamanda burada da somut
bir örneğini yaşadık. KCK davasından
tutuklanan bir siyasi tutsağa, hapisha-
ne idaresinin işbirliğiyle siyasi şube
polisleri tarafından ajanlık teklif edil-
miş, istedikleri cevabı alamamaları üze-
rine ise tehditler savrulmuştur. 

Zaten fiziken tutsak edilmiş bir
devrimciye karşı böyle bir saldırı
gerçekleştirilmesinin amacı nedir
peki? Bu saldırı içinde pek çok amaç
barındırır elbette. Tehdit, onursuz-
laştırma, taciz, örgütlülük içinde çe-
lişki yaratma, hedef gösterme, umut-
suzlaştırma, inançsızlaştırma, gü-
vensizlik... Halkımızın güzel bir tabiri
vardır; "Kurt dumanlı havayı sever:"
Tüm bunların ortak amacı ise halkın
öncüsü olan devrimcileri ideolojik ola-
rak teslim almaktır. Böylece halka da
gözdağı verilecektir. "İşte bakın, ör-
nek aldığınız devrimciler çözüldü, ör-
güt çöktü, ona göre ayağınızı denk
alın, sesinizi çıkartmayın" diyecek-
lerdir! Ajanlaştırma-işbirlikçileştir-
me-itirafçılaştırma yöntemi AKP'ye
12 Eylül cuntacılarından, faşist şef-
lerinden mirastır. Onlar da efendile-
ri Amerika'dan CIA'dan öğrenmiş-
lerdir. Bu yönteme namussuzca "ta-
rafsızlaştırma", "bağımsızlaştırma"
adını vermişlerdir üstelik. "Örgüt

baskısı" altında inleyen(!) tutsaklar
devletin "şefkatli kollarına" sığın-
mak için birbiriyle yarışmalıdır. "Ta-
rafsızlaştırma" ile hedeflenen budur
işte, düşman safına geçmek!

Biz o "şefkat eli"ni çok iyi biliriz.
Falakalardan geçirilirken, askıya alı-
nırken, vücudumuza elektrik verilir-
ken gördük. Kafalarımıza, kollarımıza
cop sağanaklarında, çivili sopalarla,
hızarlarla hamamlara akıtılan kanı-
mızda, küfür ve kahkahalar eşliğinde
diri diri yakılırken, kurşunlanırken,
bombalanırken, kimyasallarla boğu-
lurken tanık olduk. Amaç hep aynıy-
dı; "teslim almak"... Bunu katliam-
larla, saldırılarla başaramadıklarında
başvurdukları bir yöntem oldu ajan-
laştırma, itirafçılaştırma. Ve yıllardır
hapishane idareleri tarafından uygu-
lanan bir saldırı biçimidir. Genellik-
le ilk etapta zayıf olduğu düşünü-
len kişiler hedef alınarak yapılan
bir saldırı olarak düşünülse de
herkese yönelebilecek sistemli plan-
lı bir saldırıdır. Bu nedenle hiç bir
devrimci "bana gelmezler" diye
düşünmemeli, uyanık olmalıdır.
Elbette tek başına uyanık olmak yet-
mez, asıl olarak düşmanı tanımalı,
kendini ideolojik politik olarak eğit-
melidir. Hepsinden önce ise bu sal-
dırıların nasıl ve ne amaçla yapıldığını
kavramalıyız. Daha önce de belirtti-
ğimiz gibi, AKP iktidarı bu yöntemi
12 Eylül cuntacılarından devralmış-
tır. Cunta yıllarında çok yaygın kul-
lanılan bir saldırıydı bu yöntem. Met-
ris Hapishanesi'nde 1983 yılında "ye-
şil hat" oluşturulmuştur örneğin.
Hapishane yönetimi direnen devrim-
ci tutsaklarla “kızıllar” her yaptırıma
gönüllü uyan "bağımsızlar" arasın-
da ara bir yol gibi göstermek amacıyla
"yeşiller" olarak bir statü oluşturmuş,
kandırdığı tutsakları "yeşil hat" de-
dikleri koğuşlara yerleştirmiştir. Bu
sayede cunta doğrudan "bağımsız"laş-

tıramadığı bir çok tutsağı, yeşil hattı
kısmen cazip kılarak bu hatta çekmiş,
depolitizasyon sürecine burada sok-
muştur. "Yeşil hat" devrimcilikten
hainliğe gidişin istasyonu gibi kul-
lanılmıştır. Aynı zamanda da Tek Tip
Elbise dayatmasına karşı başlatılan di-
renişi kırmak amaçlı kullanılmıştır an-
cak devrimcilerin direnişi sayesinde
boşa çıkartılmıştır. Benzer saldırıla-
rı Büyük Direniş içinde de yaşadık. F
Tiplerine zorla geçirildiğimizde, di-
renişin çeşitli aşamalarında farklı bi-
çimlerle dayatıldı onursuzlaşma.
Ölüm orucu direnişçilerimiz hapis-
hane idareleri tarafından zorla kaçı-
rıldı, işbirliği, hainlik teklif edildi. Ai-
leleri korkutularak, kandırılarak di-
renişçilerimize karşı kullanıldı. Bu şe-
kilde iradeleri kırılmaya çalışıldı.
Bunlar yetmedi, tahliye rüşvetini de-
nediler. Ancak sonuç alabildikleri te-
kil örneklere rağmen Büyük Direni-
şimiz 122 şehit ve yüzlerce sakat bı-
rakılan yoldaşımızın ödediği büyük
bedellerle zaferle sonuçlandı. Ancak
bu, düşmanın vazgeçtiği anlamına gel-
miyor. Bugün de itirafçılaştırma po-
litikaları farklı yöntemlerle uygulan-
maya devam ediyor. Hatta Kırıkkale,
Ceyhan, Elazığ, Gümüşhane gibi ha-
pishaneler bu politika için tampon böl-
geler olarak kullanılıyor. 

Metris Hapishanesi'nde örneğini
verdiğimiz "yeşil hat" ya da "Ba-
ğımsızlar" koğuşu bugün de her ha-
pishanede vardır. Ve daha ilk girişte
dolaylı-dolaysız yoldan size bir al-
ternatif olarak sunulur; "İstersen
seni başka koğuşa da koyabiliriz"
denilerek... Direk olarak hapishane
idaresi tarafından bir seçenekmiş gibi
de sunulabilir "bağımsızlar" koğuşu.
Ya da KCK davasından tutuklanıp ge-
tirilen siyasi tutsağın yaşadığı gibi ha-
pishane idaresi-polis işbirliğiyle açık-
tan tehdit ve taciz edilebiliriz. "Siyasi
koğuşa gidersen örgüt üyesi olduğun

Ajanlaştırma-İtirafçılaştırma
Politikalarını Özgür Tutsak

Kimliğimizi Büyüterek
Boşa Çıkarabiliriz
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anlaşılır, davanı etkiler", "ceza alır-
sın", "işbirlikçi ol, itirafçı ol, öz-
gürlüğüne kavuş" şeklindeki palav-
ralara ve ahlaksız tekliflere maruz bı-
rakılabiliriz. Üstelik bunun yasal kı-
lıfı da hazırdır ve bu şekilde meşru-
laştırılmaya çalışılır. 

Türkü söylemek, slogan atmak
hatta birbirine selam vermek gibi
uydurma gerekçelerle verilen disiplin
cezalarının bir amacı da yine tutsağı
sindirmek, yılgınlaştırmak, inançsız-
laştırmaktır. Hapishane idareleri bu
konuda daha adımı attığımız ilk gün-
den itibaren bütün tutsaklar üzerinde
tek tek sinsi bir politika izler. Tut-
saklığımızın ilk günlerinde tutuldu-
ğumuz tecrit hücreleri, müşahadeler,
geçici koğuşlar vb. bu amaca hizmet
etmektedir.

Yine hapishanelerde 24 saat "gö-
reve hazır" bulunan psikolog da bu iş-
levle bulunur. Çoğu hapishanede has-
talandığımızda doktor bulamayız veya
revire çıkıp muayene olabilmek için di-
lekçe üzerine dilekçe vermek zorunda
kalırız. Ancak psikolog her daim var-
dır ve hazır bulunur. Çünkü amaç, tut-
sağı "rehabilite" etmektir, yani "ıs-
lah etmek", yani teslim almak...

Sonuç olarak itirafçılaştırma, ajan-
laştırma, işbirlikçileştirme saldırıları
her türlü şekilde karşımıza çıkarılmaya
devam edecektir. Bizim yapmamız ge-
reken ise eğitimi süreklileştirmek,
kendimizi yenilemeyi bir an olsun bile
bırakmamak, örgütlü yaşamı, örgüt
kültürünü zenginleştirmek olmalıdır.
Bugüne kadar tüm saldırıları özgür tut-
saklık kimliğimizle boşa çıkardık.

Bu konuda uyanık olmak, düş-

manın zalim ve kurnaz olduğunu, sa-

vaşın ezberlemiş kural ve yöntemlerle

yürümediğini aklımızdan çıkarma-

malıyız. Özgür tutsaklık bir yaşam bi-

çimidir. Ahlaksızlığı, onursuzluğu,

düzeniçiliği, örgütsüzlüğü reddet-

mektir. İdeolojimizi, düşüncelerimi-

zi, devrimciliği her şart ve koşul al-

tında sürdüreceğimizin ispatıdır. Be-

dellerle yaratılmış, onurla savundu-

ğumuz tek kimliğimizdir. İddiamız-

dır, savaşma kararlılığımızdır. Bunu

asla unutmayacağız...  

Sevgiler, selamlar...  

Pembe Özlem Olgun 

Bakırköy Kadın Hapishanesi 

Emperyalizme karşı sınırsız bir kin
duymamızın nedeni, emperyalistlerin
halkların baş düşmanı olmalarından-
dır.  Biz, halkız ve elbette, bizi ezen,
sömüren bu halk düşmanlarına karşı
kin duyar, düşmanlık besleriz. Hayatın
olağan akışına uygun olan da budur. 

Emperyalizm ve oligarşiye karşı,
ölümüne bir düşmanlık beslememizin
nedeni, halkların özgürlük, adalet, ba-
rış, refah içinde yaşayacağı sosyalizm
hedefimizin önünde engel olmalarıdır. 

Emperyalizm, “Büyük İnsanlık”ın
önünde ceberrut ve köhne bir engeldir.
Tam da bu nedenle, halkların ayakla-
rı altında ezileceklerdir. 

Emperyalistlerin halklara sömürü,
zulüm, işgaller, katliamlar, provokas-
yonlar, yozlaşma, açlık, işsizlik... dışında
verebileceği başka hiçbir şey yoktur.
Emperyalistler, kar hırsları ve çıkarla-
rı gereğince halkları sömürüp katle-
derken, tabiatı da giderek yaşanmaz hale

getirmektedirler.
Amerika’sından

Avrupa Birliği’ne em-
peryalistler, halk düş-
manı karakterleriyle
her gün her an insan-
lık suçu işlemektedir-
ler. 

Emperyalistler, var-
lıkları ve icraatlarıyla
her gün, her an işledik-
leri insanlık suçunu ört-

bas edebilmek için gerçek yüzlerini
“Batı uygarlığı parlak görünümü” al-
tında gizlerler. Dahası, kendilerinin
halkların hamisi, hakemi ve hakimi ol-
duğunun kabülünü dayatırlar. 

Amerika’nın bir önceki Dışişleri
Bakanı Condalezza Rice’ın “İnsan
Hakları lehine yükümlülüklerini yerine
getirmeyen ülkelere haddini bildirmek
bizim görevimizdir.” açıklaması, em-
peryalistlerin kendilerine biçtikleri
Adalet Tanrısı rolünün tipik ifadesidir. 

Elbette, ifade edilen “insan hak-
ları lehine yükümlülük”lerden anla-
şılması gereken, Amerika’nın bir de-
diğini ikiletmeyecek denli uşaklık
yükümlülüğünü yerine getirmektir.
Değilse, dün Irak’ta, Libya’da ve
şimdi Suriye’de olduğu gibi haddinizi
bildirmeye kalkarlar, ülkeleri bom-
balar, halkaları katlederler. 

Ve işte şimdi, o kirli çıkarları ge-
reğince Suriye halkını kuşatıp kendi

kanında boğmak için ellerinden geleni
yapıyor. Ama Suriye halkı, haklı da-
vasında, direnişinde yalnız değil.
Çünkü, BİZ varız...

Bulunduğumuz her alanda, Suriye
halkının yalnız olmadığını somutlamak,
halkımızın emperyalistlere yönelik öf-
kesini, tepkisini örgütleyip açığa çı-
kartmak, boynumuzun borcudur.

Büyük Direnişimiz’in şehitlerin-
den Gülnihal Yılmaz’ın vurguladığı
gibi “Emperyalizmden nefret etmek
ve asla boyun eğmemek için mil-
yonlarca nedenimiz var.” 

“...Eğer yeryüzünde anlamlı ve gü-
zel bir şey aranacaksa, işte en an-
lamlısı; isyan... Doğal bir şey aranı-
yorsa, işte en doğal olanı; Emperya-
lizme isyan etme hakkı! Eğer yeryü-
zünde uğruna her fedakarlığın yapı-
lacağı bir ideal aranıyorsa işte en
sade olanı; Emperyalizm, baskının,
sömürünün olmadığı bir dünya...
Emperyalizmden nefret etmek ve asla
boyun eğmemek için milyonlarca ne-
denimiz var...”

Emperyalistleri ülkemizden ve
bölgemizden kovana, dünya üzerin-
den yok edene kadar öfkemizin ate-
şi asla sönmeyecek, nefretimizin şid-
deti hiç dinmeyecek... Ülkemizi Ame-
rika’nın üslerinin, ajanlarının, uşak-
larının çiftliği olmaktan çıkartacağız.
Bu uğurda canımız feda ve nefretimiz
tükenmeyecek asla...

Emperyalizmden Nefret Etmek
İçin Milyonlarca Nedenimiz Var
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İki temel sınıf var-
dır. Burjuvazi ve Pro-
leterya. Ezenler ve Ezi-
lenler... Her olaya bu gözle baktığımız
zaman, savaştığımız düşmanla da bu
netlikle savaşırız. İdeoloji, yaşam bi-
çimimizdir. Hayat bulmuş, canlı bir
şeydir. Dilimizdir, sadeliğimizdir, gö-
zümüzün parlaklığıdır. Siyasi, sos-
yal, ahlaki, ekonomik, kültürel olarak
tüm yaşamımızdır ideoloji.

Bir direk... mevzi... düşmanın kolay
kolay söküp alamadığı bir direk...
Çünkü, inançla tutunulmuş direğe.

Dayı "Fiziki acılar, işkence ya-
raları bir süre sonra geçer, iyileşir.
Ama yürekteki yara, ihanet, teslim ol-
manın acısı ömür boyu yok olmaz"
demiştir. İşte bu geleneğin sürdürü-
cüleri olan iki Cepheli düşmanla kar-
şı karşıya geldikleri yerde geri adım
atmıyorlar, düşmanın korkularını bü-
yütüyorlar.

Geçen hafta Emniyetin önünde
Dev-Genç’lilere gaz sıkıyorlar.  İki
kişi kalıyorlar; biri gençlik, diğeri sa-
natçılardan... Bir direğe tutunuyorlar,
çevreleri onlarca çevik, sivil polis,
TOMA su sıkıyor ayıramıyor, sonra
kimyasal gaz sıkıyorlar öyle direkten
koparıyorlar, ardından hadi gidin di-
yorlar itekliyorlar. Arkadaşlar gözle-
rini açamıyorlar. 100 metre itekli-
yorlar, bir daha oturuyorlar, bir daha
gaz sıkıyorlar, sonra tekrar oturu-
yorlar, Vatan’dan Aksaray’a kadar, iki
kişi. Kendilerinden geçiyorlar artık ar-
kadaşlar, o an  19 Aralık’ı sayıklıyor,
“teslim olmayacagız öleceğiz” vb.
sözler çıkıyor ağızlarından.  O an el-
lerinde ne silah ne başka bir şey ama

irade ve ideoloji var... İki kişiye Va-
tan işkence merkezinin önünden Ak-
saray’a kadar yapmadıkları işkence
kalmıyor fakat kendi iradeleri dışın-
da istemedikleri hiçbir şeyi yaptıra-
mıyorlar. 

İdeoloji beyinde! Israr ediyor iki
Cepheli... Teslim olmamak için dire-
niyor tutunuyorlar demire. Çünkü bi-
liyorlar ki her şey beyinde başlıyor ve
beyinde bitiyor. Ya zafer ya teslimiyet. 

Dayı bize "Cüretli olun, kendini-
ze güvenin. Tarihimiz cüretin tari-
hidir, oradan beslenin. Zayıflığın, sı-
radanlığın  çaresizliğini kendinize ya-
kıştırmayın. Cüret devrimcileşmektir,
devrimci iddiayı sürekli büyütmektir"
demiştir. Büyütüyoruz. Cüretle aşıla-
mayacak hiçbir zorluğun olmadığını
biliyoruz. Direniyoruz, aylarca gün-
lerce direniyoruz. Sonuç alana kadar
vazgeçmiyoruz.

Gözaltıları protesto etmek için em-
niyetin önünde bekleyen kitleye polisin
saldırması sonucunda iki Cepheli tu-
tundukları direğe sıkı sıkı sarılıyorlar. Sa-
rıldıkları bu direk onların direniş mev-
zisi. Etraflarında onlarca Çevik kuvvet,
sivil polis, TOMA. Ama kopartamı-
yorlar iki Dev-Genç'liyi tutundukları di-
rekten. Yetmiyor kimyasal gaz sıkıyorlar.
Tıpkı 19 Aralık'ta düşmanın teslim
alamadığı tutsakları gaz bombalarıyla,
kimyasal gazlarla teslim almaya çalış-
tığı gibi. İki Cepheli'nin karşısında
aciz bir topluluk vardı. Acizdiler, çare-
sizdiler, korkaktılar! Kimyasal gaz sı-

kıp direnişlerini biti-
recek kadar korkaktılar.
Teslim alamadılar.

Gaz sıktı düşman,
gazın üstüne yürüdü-

ler, kendilerinden ge-
çinceye kadar direndiler sıkılan kim-
yasal gazlara karşı. 19 Aralık'ta tut-
sakların ne yaşadığını şimdi daha iyi
anladıklarını görüyorlar. Sıkılan gaz-
ların etkisiyle 19 Aralık gününü ya-
şadıklarını düşünüyorlar. "Teslim
alamayacak düşman bizi, tıpkı tut-
saklarımızı teslim alamadığı gibi.
Öleceğiz belki ama direneceğiz her
şeye rağmen" düşünceleri geçiyor be-
yinlerinden

Su sıkıyor düşman, marşlarla kar-
şılık veriyorlar. Marşlar bir duvar
oluyor sıkılan suyun karşısında.  

İşkence yapıyor düşman, “İşkence
Yapmak Şerefsizliktir” deyip teşhir edi-
yorlar sloganlarıyla. Yani yapılacak ne
varsa yapıyorlar, geri adım atmıyorlar.
Çaresiz değiller. Arkalarında bir dire-
niş geleneği var, güç alıyorlar, tarihi-
mizden ve şehitlerimizden. Direnmek
onurdur, direnmek yeni gelenekler
yaratmaktır. Teslimiyet ihanettir, iha-
net düşmanla birlik olmaktır.

Durduramadılar. Durduracaklarını,
korkutacaklarını sandılar ama yanıl-
dılar. Korkularını ve çaresizliklerini bü-
yüttü iki Cepheli direnişleriyle. Elle-
rinde hiçbir şey yoktu iradeleri ve ideo-
lojileri dışında. İrademiz ve ideoloji-
mizin netliğiyle düşmanın korkuları-
nı büyütmeye devam edeceğiz.

Çünkü biz gıptayla bakılacak bir
hareketin mirasçılarıyız. Bu mira-
sa gözümüz gibi sahip çıkmaktır
bize düşen görev.

Hayatın 
Öğrettikleri

Savaşan da Savaştıran da
İdeolojidir

Vatan Emniyet Müdürlüğü Önünde 
İki Cepheli ve Bir Direk 

1 Aralık günü İzmir’in Yamanlar Mahallesi’nde “Ya-
manlar Halk Kitaplığı”nın açılışı yapıldı. Sabah saatlerinden
başlanarak 16.00’ya kadar mahallede halk kitaplığının açı-
lışına davet eden el ilanları dağıtıldı. 17.00’den itibaren gel-
meye başlayan mahalle halkıyla beraber açılışın son ha-
zırlıkları tamamlandı. Programın açılışı yapıldı. Ardından
kitaplığın neye hizmet ettiğini, ne amaçla böyle bir çalış-
ma yapıldığını anlatmak üzere Halk Cephesi adına bir ko-

nuşma yapıldı. Açılış ko-
nuşmasından sonra, bir
Özgür Tutsak annesi olan
Gülbanu Çobanoğlu, kitaplığın açılmasında birçok aşamada
fikirlerine başvurulan Kırıklar F Tipi Hapishanesi Özgür
Tutsaklarından gelen mesajı okudu. Doğançay Köyü
gençleri tarafından şiirler okundu. Ardından Grup Günı-
şığı elemanları türküler söyledi.

Gençlerimizi Düzenin Pisliğinden Arındırmak İçin
Halk Kitaplıklarımızda Buluşalım

Kitap Bağışlarınız İçin:

Tel: 0543 253 84 13

Kubilay Cd. No:257
Yamanlar/Bayraklı/İzmir
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AKP iktidarı ilk ve orta dereceli okul-
larda uygulanan kılık kıyafet yönetmeliğini
değiştirdi. 27 Kasım’da resmi gazetede ya-
yınlanan yönetmelikte “Okul öncesi, ilk-
okul, ortaokul ve liselerde kılık kıyafet ser-
besttir. Öğrenciler tek tip kıyafet giyme-
ye zorlanamaz” denildi. 

Eski yönetmeliğe göre kız öğrenciler
sadece İmam Hatip Liselerindeki Ku-
ran’ı Kerim dersine başını kapatabili-
yordu. Şimdi özgürlük söylemleri altın-
da esas olarak tüm okullarda seçmeli Ku-
ran’ı Kerim derslerinde, İmam Hatip
Ortaokullar’ı ve İmam Hatip Lisele-
ri’nde ise tüm derslerde türban takmak
serbest bırakıldı.

Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer
“Eskiden yasaklar, tek tip olma esastı.
Şimdi serbestlikler esas, yasaklar istisna.
Felsefi olarak yaklaşım tarzı değişti"
diyerek AKP’nin gerçekleri tersyüz etme
geleneğini sürdürdü. Gerçekte ise AKP gibi
düşünenler, onun yolundan gidenler için her
şey serbest, bütün bir halk içinse esas olan
yasaklardır. Yayınlanan genelge bile ya-
sakların istisna olmadığını gösteriyor.  

Örneğin “Siyasi sembol içeren sim-
ge, şekil ve yazıların yer aldığı fular,
bere, şapka, çanta ve benzeri materyal-
ler kullanılamayacak ve giysileri giyi-
lemeyecek.” Siyasi sembollerden ne
kastedildiği ise herkesin malumu. Dini
propaganda yapabilirsin ama bağımsız-
lık, demokrasi, sosyalizm propagandası
yapamazsın. Dini inançlarına uygun gi-
yinebilirsin, buna uygun aksesuarlar ta-
kabilirsin bu senin mesleğini, eğitimi et-
kilemez ama siyasi görüşlerine uygun gi-
yinemezsin, buna göre aksesuarlar taka-
mazsın. Sistemle çatışma içindeysen,
sömürü düzenine, AKP’nin çalıp çırp-
malarına, emperyalistlerle işbirliğine
karşı bir siyasi düşüncen varsa bunu hiç-
bir şekilde ifade edemezsin, fakat
AKP’nin döndürdüğü değirmenden bes-
leniyorsan senin için her şey serbesttir. 

Eğitimdeki yönetmelik değişikliği
AKP’nin iktidara geldiği günden bugü-
ne varmak istediği yerin neredeyse son
noktası. Ben türbanı serbest bırakıyorum
diyemediği için bunu da “özgürlük” so-

suna bulama ihtiyacı hissediyor
AKP iktidarı. Tıpkı YÖK Eski
Başkanı Yusuf Ziya Özcan döne-
minde disiplin yönetmeliğine uy-
mayan öğrencilerin dersten çıka-
rılmasını yasaklayarak üniversite-
lerde türbanı serbest bırakma ham-
lesinde olduğu gibi.  

Bir başka tartışma forma kalkarsa
öğrenciler arasındaki gelir uçuru-
munun ortaya çıkacağı, yoksul ço-
cukların yoksullukları nedeniyle
ezileceği, böyle olmasa bile çocuk-
ların derslerini düşünmek yerine
“yarın ne giysem” kaygısını taşı-
yacağıdır. Kimin öğrenci kimin öğ-
retmen olduğunun belli olmayaca-
ğı, öğretmenin saygınlığının azaltı-
lacağı, okullara öğrenci dışında bi-
rilerinin girebileceğidir. Yönetme-
liğe, AKP’nin dayatmasını, sistemin
niteliğini göz ardı ederek böyle bir
bakışla karşı çıkmak yanlıştır. Yok-
sul ve zengin arasında dağlar kadar
fark vardır. Ve zaten büyük farklı-
lıklar oluşmuştur. Yoksullar için
eğitim çoktan bir lüks haline gel-
miştir. Eğitim halk için değil tekel-
ler içindir.

Diğer taraftan yasal bir düzen-
leme olmamakla birlikte bu öğretim
döneminde okullarda kimi kadın
öğretmenler türbanla derse girme-
ye başladı, okul idareleri ise bu oldu
bittinin AKP’nin desteğinde geliş-
tiğini, planlandığını bildiklerinden
ya sessiz kalıyor ya da görmezden
geliyor. Eğitim-Sen ise 5 Aralık’ta
“sivil itaatsizlik” eylemi yaparak o
gün okullara eşofmanla gitme ey-
lemi düzenledi. 

AKP’nin yaptığı gericiliği yay-
gınlaştırmaktır. Ancak buna kar-
şı mücadele eşofman giyilerek ya-
pılmaz. Eylemin adı SİVİL İTA-
ATSİZLİK. Örgütlü bir gücün
böyle bir eylemi doğru değildir.
Bu örgütümüzün sivil toplum ör-
gütü haline dönüştürülmesidir. Za-
ten eleştirdiğimiz eylem biçimleri-
nin (hak alıcı olmayan, protestoyu

OKULLARDA KILIK KIYAFET SERBESTLİĞİ ALDATMACADAN İBARETTİR

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

Liseliyiz Biz
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aşmayan) daha da yozlaştırılmasıdır. Gericiliğe karşı mü-
cadele edilecekse hakkını vererek adam gibi bir direniş ör-
gütlenmelidir. Sivil itaatsizlik eylemleri sadece protesto
eylemleridir. Sınıf mücadelesi ile ilgisi yoktur. Bu eylemle
sendika sadece AKP politikalarını protesto etmektedir, so-
nuç alıcı, adam gibi bir direniş yoktur.

Türbana karşı eşofman deniliyorsa devamında türban ta-
kanların yine AKP’ye, yargıya ihbar edileceği günler de ya-
kındır. AKP, böl parçala yönet taktiğini çok iyi uyguluyor.
İş güvencesinin ortadan kaldırıldığı, grev hakkının ise ta-
nınmadığı bir ortamda bu tartışma sadece burjuvaziye hiz-
met eder. İşyerlerinde artık emekçiler haklarını değil,
kıyafetlerini ve ne taktığını tartışacaklar. Hak gaspla-
rı, açlık yoksuluk, işsizlik tartışılmasın istiyor iktidar.

Sonuç olarak; 
1- AKP özgürlükçü bir parti değil, gerici faşist bir par-

tidir. Tekellerin çıkarının temsilcisidir.

2- Bu uygulama biz öğrenciler için bir özgürlük gibi
gözükse de esas olarak öğrenciler arasındaki sınıf farkı-
nı önpılana çıkartacak ve bizler için yeni sorunların çık-
masına neden olacaktır. 

3- AKP’nin asıl amacı öğrenciler için kıyafet özgür-
lüğü getirmek değil, türbanı ilk okullara kadar serbest hale
getirmektir. Yarın bu biz öğrencilerin karşısına gericiler
tarafından baskı aracı olarak çıkacaktır. Türbanın dışın-
daki giysilerin ise her şeyine karışılacak ve esas olarak ya-
saklar olarak bu uygulama karşımıza çıkacaktır. 

Biz Liseli Dev-Genç’liler, AKP'nin gerici uygulama-
larına izin vermeyeceğiz. AKP'nin, halkımızın evlatları-
nı küçük düşürmesine izin vermeyeceğiz. AKP'nin din-
dar gençliği olmayacağız.

Bu dayatmalara karşı, gerici eğitime karşı tüm li-
seli gençliği mücadelemize çağırıyoruz.

Liseliyiz Haklıyız Kazanacağız.

Merhabalar, Dev-Genç’imizin
coşkulu ruhuyla sıkıca kucaklıyo-
rum.

24 yaşındayım, ülkemizin yeni-
sömürgeleştirilmesi sonucu artan
yoksulluk ve işsizlik nedeniyle
yurtdışına göçetmek zorunda kalmış
işçi-emekçi bir ailenin çocuğuyum.
Almanya'da daha örgütsüz olduğum
bir dönemde, öğretmenlerin uygu-
ladığı keyfiliğe, işsizliğe, ırkçılığa
ve haksızlığa karşı çıktığım için,
konferanslar sonucu okuduğum
"Gesamt" okulundan atıldım. Son-
rasında, öğrencilik hakkım kısıtlandı
ve pek de değerli sayılmayan
"Haupt" Diploması tekrarlayabilme
imkanım oldu sadece. Devrimciliği;
Avrupa’da "Anadolu Gençlik"ten,
"Gençlik Federasyonu"nda sürdür-
mek üzere vatanıma geldim. Çok
geçmeden, İbrahim Çuhadar'ın ce-
nazesini sahiplendiğimiz için gö-
zaltına alındık. 7 kişiyle birlikte, "si-
lahlı terör örgütüne üye olmak"
suçunu işlediğimize dair "kuvvetli
suç şüphesi" iddiasıyla ve "kaçma
şüphesi" olduğu gerekçesiyle
"Özgürlük mahkemesi (!)" tarafın-
dan tutuklandık. Birlikte işkencey-
le gözaltına alındığımız, sözde "ser-

best" bırakılan diğer arkadaşımıza
da tutuksuz yargılanmak üzere "ev
hapsi" verildi. Adli Tıp önünde
günlerce saldırıya uğramıştık, iş-
kenceci katiller tahammülsüzdü.
Bir öğrencinin en doğal olan "pa-
rasız eğitim" istemenin, vatansever
gençlerin "emperyalist üslere ve
füze kalkanına" karşı çıkmalarının
suç sayıldığı; baskının, zulmün,
yoksulluğun yaşandığı ülkemizde
doğal olarak "Halkın Adaleti" olan
Feda savaşçısı İbrahim Çuhadar'a,
devrimcilerin cenazelerinin sahip-
lenilmesineydi tahammülsüzlükle-
ri. Daha saymadığım birçok ada-
letsizliklerin karşısında, kendiler-
inden hesap sorulması, belli ki epey
korkutmuştu onları. İstiyorlardı ki,
kimse haksızlıklara karşı çıkmasın,
halkına ve vatanına sahip çıkmasın,
herkes boyun eğsin karşılarında sa-
dece, başkaldıranlarınsa cenazele-
ri sahiplenilmesin. Ama hayır, tüm
saldırılarına rağmen yine karşı-
larında buldular bizi her seferinde.

En son olarak da tutuklayarak
çaresizliklerini sergilediler. Şu anda
tecrit edilmeye çalışıldığımız ha-
pishanede iddianemizin hazırlan-

masını bekliyoruz. Her şeye rağmen,
bir Dev-Genç’li olarak onur ve gu-
rur duyuyorum İbrahim Çuhadar'ın
cenazesini sahiplendiğimiz için bu-
rada olmaktan. Bugün halk düş-
manlarının en sıradan, en demokra-
tik eylemlere bile acizce saldırdığı bir
süreçteyiz. AKP'nin yönetememe
krizi büyüdükçe "İleri demokrasi"
daha da azgınlaşıyor. Bize karşı uy-
guladıkları her politika, meşruluğu-
muzu daha somut bir şekilde ortaya
koyuyor. Bizleri hapsederek düşün-
celerimizden vazgeçirebileceklerini
sanıyorlar. Vatanımız parsel parsel
pazarlanıyor Yankeelere, halkımıza
da zincirlerinden başka bir şey
kalmıyor. 43 yıllık tarihimizin in-
ancıyla, coşkusuyla "Bağımsız Tür-
kiye" şiarını haykırmaya, "Amerika
Defol" demeye, mücadeleyi yük-
seltmeye ve bu uğurda düşen şehit-
lerimizi sahiplenmeye, her bedeli pa-
hasına bıkmadan, usanmadan, yo-
rulmadan devam edeceğiz! 

Sevginin sıcağıyla...

Tekirdağ 2 Nolu F Tipi
Hapishanesi İlkay İŞLER

Tutsak Dev-Genç’liler Anlatıyor!
Tutsak Dev-Genç’li̇ İlkay İşler

Serbest Bırakılsın!

Liseliyiz Biz
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Gençlerimizi Yozlaştırmalarına
İzin Vermeyeceğiz 

İstanbul’da, 3-4 Aralık tarihlerinde Bahçelievler Özgürlükler Der-
neği tarafından, “ Yozlaşmaya Karsı İsmail Karaman Halk Tur-
nuvası” yapıldı. 

Maç öncesinde takımlar bir araya gelerek İsmail Karaman’ı bir
dakikalık saygı duruşuyla andılar. Ardından turnuvanın düzenle-
niş amacını anlatan bir konuşma yapıldı. Turnuvanın asıl amacının
mahallede uyuşturucuya, fuhuşa ve çeteciliğe geçit vermeme ve bu
mücadeleyi yükseltme olduğu belirtildi.

Ülkemizde Gençlik

Gençliğin
Gündeminden

Tutsak DEV-GENÇ’lileri sa-
hiplenmek için açacağımız açlık grevi çadırını duyurdu-
ğumuzda polisten talimat alan rektör, demokrat olduğu bi-
linen bir öğretim görevlisi aracılığıyla bize haber gönde-
riyor: “yürüyüş ve basın açıklaması yapsınlar ama çadır
açtırmam.” İşte atılan geri adımların, pasifizmin, tavizlerin
okul idaresine verdiği cesaret. Rektör bilmiyor ki biz ne
hoplayıp zıplayan reformistler ne de karşısında barikatı gö-
rünce eylemini bitirenlerdeniz. Yakın bir tarihte aynı yer-
de çadır açmak isteyen Genç-Sen’lilerin “açamazsınız”
denildiğinde “pılını pırtını toplayıp gitme” tavrını bilen
rektör herhalde bizi de öyle zannediyor. Bir de lütufmuş
gibi yürüyüş basın açıklamasına “izin verdiğini” söylü-
yor. Bir başka acı durum ise öğrencilerin yapacağı eylemde
rektörün öğretim görevlisini muhatap sayması. Bu da E.Ü
solcularının her olayda bu öğretim görevlilerinin yanına
gidip akıl istemesinden kaynaklanıyor. Öğretim görevli-
si de bize diyor ki “tek bir taş atılırsa ben yokum”. Öğ-
renciler açıktan tehdit ediliyor, okula polis sokarım deniyor
ama hocanın derdi atacağımız taş”

Nihayet çadırımızı kurmadan önce yapacağımız yü-
rüyüşe başlıyoruz. Sivil polisler karşımızda beklerken üni-
versite girişinde TOMA ve çevik kuvvet bekliyor. Yürü-
yüş ve basın açıklamasını bitirdikten bir süre sonra uzak-
tan bizimle birlikte yürüyen diğer sol gruplar ayrılıyor. Yak-
laşık 1,5 saat sonra çadırımıza ilk saldırı gerçekleşiyor. Ka-
rarlılıkla çadırımızı yeniden kuruyoruz. 16.30 ve 18.00’de
iki saldırı daha yaşanıyor. Alanı asla boş bırakmıyoruz. Er-
tesi gün 12.00’de yapacağımız eylemin hazırlıklarına baş-
lıyoruz. Açıklamaya sol da destek veriyor. 1 saat oturma
eylemine destek verip gidiyorlar. Önceki gün azgınca sal-
dıran polis ve ÖGB’nin yılgınlığı yüzlerinden okunuyor.
Son dönemde uygulamış olduğu baskı ve teröre ilk kez
böyle bir cevap almanın şaşkınlığı var. Direniş cephesinde
ise moral ve coşku hakim. 

Aynı gün saat 16.30 sıralarında edebiyat fakültesinde
Yurtsever Gençliği’n standı sivil polisler ve ÖGB tarafından
kuşatılıyor. PKK’nin kuruluş yıldönümü sebebiyle asılan
afişleri bahane gösterilerek 20 civarında Yurtsever öğrenci

gözaltına alınıyor.
Her yıl edebiyat
fakültesinde yap-
tığımız  şenliği
provoke eden,
edebiyat fakülte-
si sanki özel mül-
kiyetiymiş gibi açılan Grup Yorum şarkılarını dahi ka-
patmaya çalışan Yurtseverler edebiyat fakültesini adeta iş-
gal eden siyasi şube polisleriyle kol kola yürüyerek göz-
altına gitmiştir.  Bir yanda 5 kişilik çadır ekibinin gözal-
tına alınırken göstermiş olduğu direnç ve ardından gelen
sahiplenme, diğer yanda ise 20 kişinin sessiz sedasız göz-
altı ekip araçlarına binmesi ve sonraki günlerde edebiyatta
Yurtseverlere dair tek bir belirtinin olmaması.  İşte
E.Ü’nin çadır direnişi süresince açığa çıkan tablosu budur. 

DEV-GENÇ’lilerin coşkusu, işkencecileri sloganlar-
la, marşlarla karşılamaları, direniş çadırlarını vatan gibi
işbirlikçilere karşı koruması katilleri yıldırmış, ilk günkü
saldırma cüretini bir daha bulamamalarına sebep olmuş-
tur. Zafer direnişle birlikte elde edilmiş, işkenceciler ça-
dıra yaklaşamamış, önünden dahi korkarak geçebilmiştir.
Polisin, rektörün, ÖGB’nin “açtırmayız” dediği direniş ça-
dırı 5 gün boyunca gözlerinin içine baka baka açılmıştır.
Bu kazanımın mimarı DEV-GENÇ’lilerdir, DEV-GENÇ
kararlılığı ve cüretidir. Bu kararlılığı ve cüreti göstere-
meyenler ne faşizme karşı koyabilir, ne de kitleleri ken-
disine inandırabilir. Mevziler kazanmak, kazanılan mev-
zileri korumak için kesintisiz bir direniş çizgisi gerekli-
dir. Bu direniş çizgisi, ne kuru kalabalığa bağlıdır ne de
ilkesiz, temelsiz, sadece imzalarda kalan birliklere bağ-
lıdır.  Direnmeden, bedel ödemeden kazanım elde etmek
şöyle dursun, geçmişin kazanımlarının da düşman tara-
fından geri alınacağı açıktır. İstanbul’da, İzmir’de oldu-
ğu gibi Anadolu’nun dört bir yanında direniş çadırlarımızla
tutsaklarımızı sahiplenmeye devam edeceğiz. Bunun
karşısında ne AKP’nin işkencecileri, ne de onun maşala-
rı durabilecektir. 

Ege Üniversitesi’nde Çadır 
Direnişimiz, Dost ve Düşman

KATİLLERİNİ DE BULACAĞIZ! 39

9 Aralık
2012

Yürüyüş

Sayı: 342



“Milyonları Örgütleyeceğiz!” şia-
rıyla, zama, zulme karşı çalışmalarını
sürdüren Halk Cepheliler, mahalle-
lerde yaptıkları tencere-tavalı eylem-
lerini İstanbul’da Taksim’e taşıdılar.
2 Kasım günü yapılan eylemde ön-
lüklerini giyen Halk Cepheliler Tak-
sim Meydanı’nda halay çekip slo-
ganlarını haykırdılar. Ardından “AKP
Zulmüne Karşı İşçi, Memur, Gençlik
Tüm Halk Birleşeceğiz, Milyonları
Örgütleyeceğiz” pankartı arkasında
kortej oluşturuldu. Kortejin en arka-
sına ise “Halk Cephesi” yazan pankart
açıldı.

Meydandan Galatasaray Lisesi’ne
yapılan yürüyüş sırasında konuşmalar
yapıldı. AKP’nin yoksullaştırdıkça
zulmünü arttırdığı, korktukça saldır-
ganlaştığı belirtilerek, “AKP’nin kor-
kularını daha da büyüteceğiz. Biz
halkız. Milyonlarız!” denildi. 

“Hesap Soralım Birlik Olup Vu-
ralım!”, “Zam Zulüm İşkence İşte
AKP!”, “AKP Zulmüne Direnece-
ğiz!”, “Halkız Haklıyız Kazanacağız!”
sloganları atılan eylemde, “Zafer Ya-
kında” marşı söylendi. 

AKP’nin zenginleri koruduğu vur-
gulanarak, Samsun’da iş cinayetinde
katledilen beş işçi hatırlatıldı. “AKP
insanlarımızı patronlar için katlediyor.

İzin vermeyeceğiz!” denildi. 

Galatasaray Lisesi önüne gelin-
diğinde Halk Cephesi adına yazılı
açıklamayı Ünal Yiğit okudu.
AKP’nin yıkım, yozlaştırma, apoli-
tikleştirme saldırılarını, Kürt halkı
üzerindeki baskılarını, eğitim siste-
mini kendine göre ayarlamasını, em-
peryalistlerin talimatları doğrultu-
sunda Suriye halkının katledilmesine
ortak olduğunu belirten Yiğit, AKP’ye
olan öfkeyi açığa çıkarmanın gerek-
liliğini vurguladı. Yiğit AKP’yi bir-
leşerek yıkabileceğimizi ifade ederek,
“Kurtuluşun yolu bu düzende değildir.
Kurtuluşun tek yolu halkın iktidarı-
dır!” dedi.

Açıklamanın ardından Grup Yo-
rum Korosu sözü aldı. Grup Yorum
üzerinde iktidarın baskısını anlatan
koro elemanları; seslerinin kısılama-
yacağını söyledi. 165 kişinin katıldığı
eylem, halaylar ve marşların ardından
sona erdi.

İstanbul-Bağcılar
Bağcılar’da “Milyonları Örgüt-

leyeceğiz” kampanyası çerçevesinde
ev ziyaretlerine devam edildi. 27
Kasım tarihinde ziyaret edilen aileyle,
mahallenin sorunları üzerine sohbet

edildi, Halk Komiteleri üzerine ko-
nuşuldu. 

1 Aralık akşamı Bağcılar Yeni
Mahalle’de her cumartesi yapılan
tencere - tava eylemine devam edildi.
Mahalle aralarında ve Ahmet Kabaklı
Caddesi'nde yürüyüş yapan Halk
Cepheliler’in uzun süre mahallede
slogan atmalarını hazmedemeyen po-
lis yakılan ateşin söndürülmesini is-
tedi. Eylemi kendi istedikleri zaman
bitireceklerini vurgulayan Halk Cep-
heliler, ateşi de söndürmeyeceklerini
söylediler. Karşılarında geri adım
göremeyen polisler daha da perva-
sızlaşarak, TOMA’larıyla, akrepleriyle
ve çevik kuvvet polisleriyle mahalleye
girdiler. Gaz sıkıp havaya ateş açan
katiller daha sonra mahallede bulunan
Karanfiller Kültür Merkezi'nin önüne
gelerek beklediler. Mahalledeki ya-
zıları sildiler. Kültür Merkezi'nin ca-
mından içerinin fotoğraflarını çektiler.
Kültür Merkezi'nin camında olan
Ayçe İdil Erkmen ve Ayşe Gülen'in
resimlerinin üzerine spreyle soru işa-
reti yaptılar. Duvarlara üç hilal yapan
katiller ayrıca Sultan Mehmet yaz-
dılar. 2-3 saat Kültür Merkezi'nin
önünü işgal eden polisler halktan bir
insanı da olanları izlediği için evinin
önünden kovmaya çalıştılar. “Git-

AKP’nin Korkularını Daha da Büyüteceğiz! Biz Halkız Milyonlarız!

Taksim
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miyorum” demesi üzerine  polislerin
saldırısına uğradı.

İstanbul-Okmeydanı
1 Aralık günü Halk Cepheliler,

Okmeydanı’da tencere-tava eylemi
gerçekleştirdiler. “Hesap Soralım Birlik
Olup Vuralım” sloganıyla başlayan
eylemde “Zafer Yakında” ve “Gün-
doğdu” marşları söylendi. Eylemde,
Halk Cephesi’nin yıkımlara ve yoz-
laşmaya karşı mücadelesinin sürdüğü
ve AKP zulmünü yıkmanın yolunun
birlik olmaktan geçtiği vurgulandı.
Dikilitaş Parkı’ndan başlayan ve Sibel
Yalçın Parkı’nda son bulan yürüyüşün
bitiminde Halk Cepheliler ateş yaktılar
ve ateşin etrafında halay çektiler. 

İstanbul-İkitelli
29 Kasım günü İkitelli Atatürk

ve Mehmet Akif mahallelerinde 50
adet afiş asıldı. Tencere-tava eylem-
lerine de devam edildi. 1. Sokak
Beşkat önünde bir araya gelen Halk
Cepheliler, "Zam Zulüm İşkence İşte
AKP”, “Halkız Haklıyız Kazanaca-
ğız”, “AKP Zulmünü Yeneceğiz”
sloganları eşliğinde, tencere-tavalarını
vurarak yürüyüşe başladılar. Yaptıkları
konuşmalarla AKP’yı teşhir ederek,
halkı AKP'nin gerici politikalarına,
zamlarına karşı yapılan bu eyleme
katılmaya davet ettiler. 

1 Aralık günü de 1. Sokak Beşkat
önünde toplanılarak, sloganlar ve
tencere-tava sesleriyle yürüyüş ya-
pıldı. 

İstanbul-Gazi Mahallesi
29 Kasım günü Perşembe Paza-

rı’nda yapılan bildiri dağıtımıyla
halka AKP’nin zulmü ve sömürüsü
anlatıldı. Sloganlar eşliğinde yaklaşık
300 bildiri dağıtıldı.

1 Aralık günü de Eski Karakol

önünde toplanan halk, tenceresiyle
tavasıyla yürüyüşe geçti. 8 evler böl-
gesinde yürüyen Halk Cepheliler çe-
telerin, hırsızların halkı rahatsız ettiği
bir sokakta durarak, ateş yakıp, tür-
külerini söyleyip, halaylarını çektiler.
Sokakta halkın çetelerden rahatsız
olduğunu bilen Halk Cepheliler, halka
“Birlikten güç doğar, bizler birlik-
teyken güçlüyüz” çağrısını yaptılar.

İstanbul-Çayan
Halk Cepheliler, 1 Aralık’ta zam-

lara, yıkımlara ve zulme karşı tencere
tava eylemi yaptılar. Eylemde yapılan
konuşmalarda “İşbirlikçi AKP iktidarı,
kendi emeğimizle kurduğumuz ev-
lerimizi yıkmak istiyor, baskılarla,
gözaltılarla ve tutuklamalarla bizleri
sindirmek istiyor” denildi. 

İstanbul-1 Mayıs Mahallesi
Ana caddede başlayan eylem so-

kak sokak gezilerek devam etti. Halk
Cepheliler, AKP'nin zulmüne boyun
eğmeyeceklerini haykırdılar. Eylemin
sonunda ateş yakıp halaylar çekildi,
marşlar söylendi. 45 dakika devam
eden eylem sloganlarla son buldu. 

İstanbul-Şişli
TAYAD'lılar Şişli'de afişleme ya-

parak halkı zulme karşı örgütlenmeye
çağırdı. 27 Kasım günü 111 adet afiş
asıldı. Afişleme sırasında oradan ge-
çen insanlar TAYAD'lıların yanına
gelerek “kolay gelsin” diyordu, bir
kadın ise “çalışmalarınız için kulla-
nın” diyerek para verdi. 

İzmir-Doğançay
Doğançay Köyü’nde dört haftadır

süren tencere tava eylemine 1 Aralık
günü devam edildi. Yukarıçeşme
Meydanı’nda toplanıp “AKP Zul-
müne Karşı İşçi Memur Gençlik

Tüm Halk Birleşeceğiz Milyonları
Örgütleyeceğiz’ pankartı arkasında
yürüyüşe geçildi. Sloganlarla köy
meydanına gelindi. Burada AKP zul-
münü teşhir eden konuşmalar ve ten-
cere tava eylemine çağrı yapıldı. Ev-
lerinin önüne çıkan, tencerelerine
vuran ve kahvelerden alkışlayan köy
halkının desteğiyle eylem bitirildi.

Bursa
Teleferik Akçağlayan Mahalle-

si’nde 25 Kasım günü, Akçağlayan
cemevi önünde başlayan eyleme 20
kişi katıldı. Halkın da balkonlardan
alkışlarla destek verdiği eylemde
“AKP Zulmüne Karşı İşçi Memur
Gençlik Tüm Halk Birleşeceğiz Mil-
yonları Örgütleyeceğiz Halk Cephesi”
pankartı açıldı. 

Kamera çekimi yapmaya çalışan
polislere Halk Cepheliler müdahale
ederek, katilleri mahallelerinden kov-
dular. Ateş yakılıp, marşlar söylendi
halaylar çekildi. 3 saat süren eylem
sloganlarla sona erdi.

Ankara
Halk Cephesi, "Milyonları Ör-

gütleyeceğiz" kampanyası dahilinde
her pazar saat 18.30'da Şirintepe Ma-
hallesi'nde yapılan tencere-tava ey-
lemlerine 2 Aralık günü devam edildi.
Saat 18.30'da Mehtap Pastanesi önün-
de tencere-tavalarıyla birlikte gelen
Halk Cepheliler’in yaptıkları açık-
lamada,  AKP'nin halktan korktuğunu
ve bunun içinde kurduğu komplolarla
devrimcilerle halkı birbirinden uzak-
laştırmaya çalıştığı anlatıldı.

Yürüyüş boyunca halk evlerinden
tencereleri, alkışları ile Halk Cep-
heliler'e destek oldu. 

Yapılan yürüyüşün ardından yine
Mehtap Pastanesi önüne gelen Halk
Cepheliler, coşkuyla halay çektiler.

İzmir Ankara Okmeydanı
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Türkiye faşizminin en vah-
şi katliamı olarak tarihe geç-

miştir: 19-22 Aralık 2000 tarihinde 20
ayrı hapishaneye yapılan ve adına
“Hayata Dönüş” denilen insanlık suçu.
Bu katliamın Bayrampaşa hapisha-
nesi bölümünde 12 devrimci katledildi.
6 kadın kimyasal gazlarla yakıldı.
Devlet sözde hayat kurtarmak için
operasyon yapıyordu ancak gerçekler
kısa zamanda ortaya çıktı. Devlet kat-
liam yapmıştı ve bu katliamın üzerini
örtmek için sahte tutanaklar düzenle-
meye, belgeler gizlenmeye, delillerin
üzeri örtünmeye çalışıldı. Bu amaçla
operasyonun siyasi sorumluları hak-
kında soruşturma açılmadı, operas-
yona bizzat katılan birliklerin tüm
bilgileri saklandı. Göstermelik bir
soruşturma devam ederken 2010 yı-
lında 39 asker hakkında dava açılabildi.
Açılan davada gerçek araştırılmaya
başlandıkça sahte tutanaklarla kar-
şılaşmaya başladık. Sahte tutanakların
nedeni ise katliam üzerini örtmeye ça-
lışmaktır. 

İlk sahtekarlık, operasyonun söz-
de gelişimini anlatan tutanakta ortaya
çıktı. Bu tutanağın iki savcı, İstanbul
Başsavcısı Ferzan Çitici ve hapishane
savcısı Fikret Ünalan İmzalamamıştı.

Altına sicil numarası yazılı askerlerde
kimlikleri açığa çıkmasın diye sicil
numarasını yanlış yazmışlardı. Sav-
cılar tutanağı, olaylar nasıl geliştiğini
görmedikleri için imzalamadıklarını,
tutanağın iki gün sonra önlerine gel-
diğini, imzalamaları üzerine tutanağa
resmiyet kazandırmak için hapishane
müdürlerine imzalattırdığını anlattılar. 

İkinci sahtekarlık, operasyona
katılan kişilerden Hilmi Çolak isimli
kişinin ifadesi altındaki imzanın ken-
disine ait olmadığı ortaya çıktı. Anla-
şıldı ki, Jandarma oturmuş, kendi ken-
dine ifade tutanağı düzenlemiş. 

Bayrampaşa Hapishanesinde ya-
şanan katliam nedeniyle yargılanan 39
askerin davası 2010 yılında başladı, bu
yargılama da Jandarmanın değişik bi-
rimlerinden, İçişleri ve Adalet Ba-
kanlığından bilgi ve belge istendi.
Söz konusu kurumlar ya yalan yanlış
bilgiler gönderiyor ya da ellerinde
bilgi belge olmadığını söylüyorlar.
Bu 12 yıldır aynı şekilde devam edi-
yor. Operasyonu DSP, ANAP, MHP
koalisyonu yaptı, AKP iktidarı da so-
rumluların kim olduğunu açıklamıyor,
gerekli bilgi ve belgeleri saklıyor.
Çünkü devrimcilerin katledilme-
sinde çıkarı vardır, çünkü devrim-

cileri katletmek kurumsallaşmış bir
devlet politikasıdır. 

28 Kasım 2012 tarihli duruşmada
mahkeme gerekli bilgi ve belgeleri, gö-
rüntü kayıtlarını, operasyona katılan ki-
şilerin isim listesinin gönderilmesini is-
tedi. Ayrıca operasyona katılan birlik-
lerin komutanlıklarını, dönemin Jan-
darma Genel Komutanı Aytaç YAL-
MAN’ı, Katliamın harekat emrini ve-
ren Osman ÖZBEK’i, Katliam Amiri
Engin HOŞ’u, Dönemin Üsküdar Baş-
savcısı Kemal CANBAZ’ı gibi top-
lamda 11 kişinin tanık olarak dinle-
mesine karar verdi. Engin HOŞ kat-
liamın hesabını vermeden öldü. Tür-
kiye Faşizmi ihtiyaç duyduğu katlia-
mı yapan katliamcı faşistleri yargıla-
mazdı, yargılamadı ama onlar ölü-
münün son anına kadar halkın hesap
sormasından korkarak yaşadılar. Mah-
kemenin tanık olarak çağırdığı tüm ki-
şiler katliamın suçlusudur, her biri
kuşkusuz bu hesaplaşmadan korku-
yorlardır. Bu katliamcılar mahkemenin
çağrı kağıdına uyarak ifade verirler mi,
hiç sanmıyoruz, çünkü onları AKP ik-
tidarı koruyor. Katliamcıları yargılayıp,
cezalandırmanın tek yolu mücadeleyi
yükseltip, örgütlenmektir. 

Her Adımda Bir Sahtekarlık, 
Her Ayrıntıda Katliamın İzi Var

Halkın 
Hukuk

Bürosu

AKP’nin katil polisleri İstanbul
Bağcılar Yeni Mahalle’de  3 Ara-
lık akşamı, Cephe’lilerin yapmış ol-
duğu  yazılamaları sildiler. Gün-
lerdir mahallede provakasyon ya-
ratmaya çalışan işkenceci polisle-
rin bu acizlikleri ile ilgili olarak
Cephe tarafından yapılan açıkla-
mada, “Onların bu çabalarını boşa
çıkartacağız. Halkımızın ve ma-
hallemizin güvenliğini sağlamaya
devam edeceğiz. Çünkü biz halkız
haklıyız ve kazanacağız” denildi.

Cepheliler, meşruluklarının bi-
linciyle, silinen duvarları yeniden
sloganlarla donattılar.

19-22 Aralık Katliamı ile ilgili aile-
lerin ve avukatların ısrarlı talepleriyle
operasyonla ilgili dava açılmıştı. Bu da-
vada asıl sorumlular yargılanmıyor,
yargılanan tetikçiler de korunuyor. 

28 Kasım günü görülen duruşma ön-
cesinde TAYAD’lılar Bakırköy Adliyesi
önünde bir eylem yaparak, katillerin ce-
zalandırılmasını istedi. Eylemde TA-
YAD’lı Aileler adına Mehmet Güvel,
“19 Aralık 2000 Hapishaneler Katliamı
denildiğinde gözümüzün önüne hemen
Seyhan Doğan’ın kömürleşmiş bedeni
gelir. Yanmış, kömürleşmiş bedenlerin
öfkesiyle hatırlarız o günleri” diyerek,
katillerin bugüne kadar cezalandırıl-
madığını belirtti. 

Eylem boyunca “Diri Diri Yakanlar

Hala Cezalandırılmadı” ve katliam gö-
rüntülerinin olduğu “Diri Diri Yaktılar
Hesabını Soracağız” pankartları taşındı.
Katliam fotoğraflarının da taşındığı ey-
lem boyunca sık sık “Katiller Halka He-
sap Verecek”, “Anaların Öfkesi Katille-
ri Boğacak”, “Katillerden Hesap Sorduk
Soracağız” sloganları atıldı.

Duruşmada, 19 Aralık katliam gö-
rüntülerinin bir bölümü izlendi. Mah-
keme heyeti, katliam operasyonuna ka-
tılan üst düzey görevlilerin sanık olarak
değil tanık olarak dinlenmesine, Jan-
darmadaki görüntülerin istenmesine
karar verdi. 

Mahkeme 15 Mayıs 2013 tarihine er-
telendi.

Zalimden Adalet Beklemiyoruz, Adalet
Ellerimizdedir

Umut Cephede
Çare Biziz
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“Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın
11 kanunda değişiklik öngören torba
kanun taslağındaki Yapı Denetim
Kanunu’na ilişkin düzenlemenin,
Boğaziçi bölgesinin belli şartlarda
imara açılmasını içerdiği ortaya
çıktı. Buna göre, Boğaziçi’nde koru,
mesire yeri ve yeşil alan gibi özel
mülkiyete ait parsellerde taban alanı
katsayısı yüzde 5’i ve bodrum hariç
2 katı geçmemek koşuluyla konut,
ticaret merkezi ve turizm alanı yapı-
labilecek.”

AKP ülkemizin topraklarını te-
kellere peşkeş çekmeyi sürdürüyor.
Ülkemizi karış karış, parsel parsel
satıyor. Ülkemizde yabancıların tek
başlarına toprak satın almasını yasal
hale getiriyor... Orman arazilerini 2b
yasalarıyla satıyor... Ormanları MAS-
LAK 1453 projesiyle satıyor... Şimdi
de Boğaziçi bölgesini satıyor. 

İstanbul Boğazı'nın imara açılması

iddialarını Çevre ve Şehircilik Bakanı
Erdoğan Bayraktar yalanladı. Bay-
raktar, "Boğaziçi'yle ilgili bir çalış-
mamız, taslağımız yok" dedi. Bay-
raktar inkar etse de farketmez. Bo-
ğazın dokusu değişecek veya orman-
lar yokolacak, halk evsiz barksız ka-
lacak diye düşünmez AKP. "Babalar
gibi satarım" diyen AKP, Boğaziçi'ni
de satar, boğazı da satar. AKP'nin
dini imanı paradır. 

***

Bu düzenin bir başka yolsuzluğu
da Fikirtepe'de ortaya çıktı.

Kentsel Dönüşümün başlatıldığı
ve pilot bölgelerden biri olarak seçilen
İstanbul Fikirtepe’de ihaleyi alan Al-
bina İnşaat'ın, daha önce TOKİ'yi
dolandıran KC Group adlı şirketle
bağı ortaya çıktı. Projeden vazgeçmek
zorunda kalan Albina İnşaat sözleş-
meleri iptal etmek için noter ve ofis

harcamalarının dışında ramazanda
verilen iftar yemeğinin de bulun-
duğu masrafların karşılanmasını
istiyor. 

Utanmazlar... Sizin dininiz ima-
nınız her şeyiniz para... Gösterişli
iftar sofralarını neden kurduğunuz
ortaya çıkıyor: Onu da vergiden
düşürmek için masraf gösterdiniz
ha! Yuh olsun! İftarınız size zehir
zıkkım olsun! Halkımız, Bu din be-
zirganlarının “Allah bir” dediğine
inanmayın! Her sözleri yalandır! 

Kentsel Dönüşüme kanmayın:
Yağma ve talandır! Ülkemizin satıl-
masını istemiyorsak,  evlerimizi bu
hırsızlara, soygunculara bırakmak
istemiyorsak örgütlenelim, halk ko-
mitelerimizi kuralım. 

Yola Gelmeyecek,
Teslim Olmayacağız

Antalya Halk Cepheliler, 20 Kasım günü yapılan baskınları
ve tutuklamaları protesto etmek, AKP’nin işkenceci polislerini
teşhir etmek için 28 Kasım günü Kışlahan Meydanı’nda eylem
yaptı. 

Antalya’da yapılan baskınların ardından 7 Halk Cepheli’nin
1 Mayıs İşçi Bayramı’na katılmak, Yürüyüş Dergisi okuyarak
ve dağıtarak propaganda yapmak, HES Projeleri’ne karşı
çıkmak ve HES Projeleri’nin yapılmasını engellemeye çalışmak,
Grup Yorum konserine katılım sağlamak için organizasyon
yapmak, füze kalkanına karşı çıkmak ve füze kalkanına karşı
açlık grevi yapmak, parasız eğitim istemek ve parasız eğitim
istedikleri için tutuklanan Meral Dönmez ve Gülşah Işıklı’nın
serbest bırakılması için eylem yapmak, “AKP Zulmüne Karşı
Milyonları Örgütleyeceğiz” adı altında yürüyüş yapmak ve
topluca bildiri dağıtmak gerekçeleriyle tutuklandıkları belirtil-
di.

Devamında, “Emperyalist uşaklarının asıl yapmayı amaç-
ladıkları ülkemizde
hak arama mücade-
lesinin önüne geç-
mek. Bunu da asla
başaramayacaklar!
Devrimcileri ve hal-
kımızı sindiremeye-
cekler!” denildi.

Milyonları Örgütleme
İddiamızı Bitiremezsiniz

Adana polisi, Halk Cephesi üzerindeki politi-
kalarına bir yenisini ekledi. Daha önce Halk
Cepheliler’in ailelerini telefonla arayıp rahatsız
eden, tehdit eden polisler, Halk Cephesi’nin ça-
lışmalarına katılan Abdurrahman Kaya’nın önünü,
29 Kasım günü halasının evine giderken kestiler.
Kendilerini Terörle Mücadele Şubesi’nden olarak
tanıtan sivil polisler, kimlik istediler. Kaya, kim-
liğini vermeyince, işkenceyle saldırarak, Adana
Emniyet Müdürlüğü’ne götürdüler. 

Kaya’ya gözaltında tutulduğu süre zarfında
kendisinin katıldığı eylemlerle ilgili fotoğraflar,
video kayıtları izletilerek, “O derneğe neden gi-
diyorsun, neden DSP’ye ya da ÖDP’ye gitmi-
yorsun?" şeklinde sorular soruldu. Abdurrahman
Kaya tehditlere pabuç bırakmayarak, “Her eyleme
giderim, masa da açarım, yaptıklarımın hiçbiri
suç değil.” şeklinde cevaplar verdi. 

Adana Halk Cephesi, Kaya’nın yaşadıklarıyla
ilgili olarak 5 Aralık’ta yazılı bir açıklama yaptı.
Açıklamada, “Adana’nın yemin etmiş tüm polis-
lerine! Halk Cephesinin bütün eylemlerini, dergi
dağıtımlarını tek tek kayıt altına alsanız da kom-
plolar kursanız da halkımıza tek tek ulaşacak
milyonları örgütleyeceğiz” denildi.
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2 Aralık günü Dersim’de yapılan ve yapılması plan-
lanan barajlara ve HES’lere karşı bir yürüyüş yapıldı.

Seyit Rıza Meydanı'nda toplanan kitle, "Dersim’de Ba-
raj İstemiyoruz", "Direne Direne Kazanacağız", "Halkı-
mız Saflara Hesap Sormaya" sloganlarıyla Harçik’e ka-
dar yürüdü. 1500’e yakın kişinin katıldığı eyleme Halk
Cepheli'lerle Dev-Genç’liler de destek verdi. Yapılan ko-
nuşmalarda barajların şimdi hangi aşamada olduğu,
Dersim’de yaratacağı olumsuzluklardan bahsedilerek
birlikte mücadele çağrısı yapıldı.

Ankara: Komployla tutuklanan devrimcilerin ser-
best bırakılması için Ankara Adliyesi önünde toplanan Halk
Cepheliler, yaptıkları açıklamada, sekiz ay önce Ankara
polisinin kurduğu komployu şimdi de Antalya polisinin
kurduğunu, AKP'nin yalanlarla devrimcileri teslim ala-
bileceğini düşündüğünü ancak devrimcilerin haklı ve meş-
ru mücadelelerinden asla vazgeçmeyeceklerini söylediler.

Eylem sırasında Halk Cephelilerin yanında çekim yap-
maya çalışan işkenceci polis, Halk Cepheliler tarafından
uyarıldı. Buna rağmen çekim yapmaya devam eden po-
lis kamerasının çekimi sona erdirmesi için yaşanan tartışma
sonucunda gelen polis amiri, bir Halk Cepheli’yi gözal-
tına almakla tehdit etti. Yaşanan tartışmalar sonuç ver-
meyince kameranın önü kapatılarak çekim yapması en-
gellendi. Eylemde “Komploları Boşa Çıkaracağız”, “Kah-
rolsun Faşizm Yaşasın Mücadelemiz”, “Halkız Haklıyız
Kazanacağız” sloganları atıldı.

Eylemin ardından ise “Türkiye'de Adalet Yok Mu?” bil-
dirileri Necatibey, İzmir, Sakarya ve Yüksel caddelerin-
de dağıtıldı. Necatibey Caddesi-Atatürk Bulvarı yol ay-
rımı ve İzmir Caddesi-Sakarya Caddesi üst geçidi yanla-
rına Çevik Kuvvet polislerinin yığıldığı görüldü. Sivil pol-
islerin arkadan ve önden telsiz seslerini açarak Halk Cep-
helileri rahatsız etmeye çalıştıkları görüldü. Halk Cepheliler
bildiri dağıtımına devam etti ve eylem iradi olarak Yük-
sel Caddesi'nde sonlandırıldı.

1 Aralık günü de Yüksel Caddesi'nde biraraya gelen
Halk Cepheliler açtıkları masada halka devrimcilere ku-
rulan komplonun anlatıldığı bildirileri dağıttılar. Saat
18.30'da yapılan açıklamada ise AKP'nin işkenceci poli-

sinin Ankara'da oldu-
ğu gibi Antalya'da
devrimcileri yalanlar-
la tutukladığı ancak
bu komploların boşa
çıkartılacağı anlatıldı. 

4 Aralık günü ise
Ankara Adliyesi önün-
de bir araya gelen
Halk Cepheliler poli-

sin kurduğu komplo-
ya burjuva basınında
destek verdiğini, hat-
ta “kraldan daha çok
kralcı” davrandığını,
kendilerinin de ya-
lanlara yeni yalanlar eklediğini söylediler. Eylemde, “Ne
burjuva basının yalanları ne de polisin komploları dev-
rimcileri sahiplenmemize engel olmadı ve olmayacak!”
denildi.

Hatay: Hatay’da Halk Cepheliler, arkadaşlarının ser-
best bırakılması talebiyle 1 Aralık günü yine meydandaydı.
Eylemde Nizam Arslan tarafından yapılan açıklamada,
Halk Cephelilerin işten atılan, karın tokluğuna çalıştırı-
lan halkın yanında oldukları, “Amerika Defol!” dedikle-
ri için tutuklandıkları ifade edildi. 

Yarım saat süren oturma eyleminde, türküler söylen-
di, konuşmalar yapıldı. Polis eylemi izleyen ve fotoğraf
çeken bir kişinin ilgisi üzerine, korkutmak için kimlik kont-
rolü yaptı. Halk Cepheliler bu durum karşısında sessiz kal-
madı ve olaya müdahale etti. Oturma eyleminin haftaya
da aynı yerde olacağı belirtilerek 14 Aralık’taki mahke-
meye çağrı yapıldı. 

Adana: 8 Mayıs 2012’de yapılan baskınlar sonucu,
Adana’da tutuklanan Halk Cepheliler’in mahkemeleri 13
Aralık’ta görülecek. Mahkeme günü yaklaşırken dışarı-
daki Halk Cepheliler her pazartesi yaptıkları oturma ey-
lemine devam ettiler.

3 Aralık günü saat 18.00’da bir araya gelen devrimciler
“Baskılar Bizi Yıldıramaz! Tutuklananlar Serbest Bıra-
kılsın!” pankartını açarak eyleme başladılar. Açıklamayı
Hasan Farsak yaptı. Farsak, 8 Mayıs’ta yaşananlara de-
ğinerek arkadaşlarının serbest bırakılmasını istedi. AKP
iktidarının artık yönetemediğini ifade eden Farsak, arka-
daşları olan Abdurrahman Kaya’nın polisler tarafından ka-
çırılıp tehdit edildiğini söyledi. Açıklama bittikten sonra
oturma eylemine geçildi. Ardından eylem sloganlarla bi-
tirildi.

Ankara

Hatay

DERSİM'DE BARAJ İSTEMİYORUZ
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Haksızlıkların, adaletsizliğin hesabını sormak istiyor mu-
yuz? 

Ayhan Efeoğlu’nun katillerinin cezalandırılmasını isti-
yor muyuz? 

Polisin saldırdığı direnen işçilerin haklarını kazanma-
sını istiyor muyuz?

Tutsak Dev-Genç’lilerin serbest bırakılmasını istiyor mu-
yuz?

AKP’nin zulmüne karşı milyonları örgütlemek istiyor
muyuz?

Öyle ise çalmadık kapı, gitmedik mahalle bırakmaya-
lım… İddiamızı büyütelim. 

Halkımızı emperyalistlerin ve işbirlikçilerinin adalet-
sizliğine ve yoz kültürüne mahkum etmemek için Yürüyüş’ü
okuyalım okutalım.

İstanbul: Gülsuyu Mahallesi’nde işkenceci polisin çe-
telerin yalanlarıyla yaptığı baskın ve halk düşmanı AKP’nin
yalanlarını teşhir etmek için 29 Kasım günü Yürüyüş dergisi
ve uyuşturucu ile ilgili bildirisinin dağıtımı yapıldı. Halka
devrimcilerin yozlaşmaya ve çeteleşmeye karşı mücadele et-
tiklerinden dolayı saldırıya uğradıkları, işkenceyle gözaltı-

na alınıp tutuklandıkları anlatıldı. Yürüyüş sırasında sık sık,
“Çeteler Halka Hesap Verecek”, “Devrimci Tutsaklar Onu-
rumuzdur” sloganları atıldı. Halka devrimci tutsakları sa-
hiplenme çağrısı yapıldı. 

Adana: Yürüyüş dergisi dağıtımları tüm hızıyla yeni
yeni yerlere ulaşıyor. Halk Cepheliler bu kez Adana’nın Sey-
han Mahallesi’ndeydiler. 30 Kasım günü dağıtıma çıkan dev-
rimciler 20 adet Yürüyüş dergisini halka ulaştırdılar. Halk Cep-
heliler, 1 Aralık günü ellerinde Yürüyüş dergileriyle Akka-
pı’daydılar. 40 dergi halka ulaştırıldı. 

İzmir: 30 Kasım günü İzmir’in Narlıdere Mahalle-
si’nde Yürüyüş dergisinin tanıtım ve dağıtımı yapıldı. Ta-
nıtım çalışması sırasında AKP’nin polisinin, “Tutsak Dev-
Genç’lilere Özgürlük” diyen Dev- Genç’li öğrencilere sal-
dırıları ve kimyasal gaz kullandıkları anlatıldı. AKP’nin en
ufak hak talebine bile tahammül edemeyip azgınca saldır-
ması teşhir edildi. 

2 Aralık günü de 6 Yürüyüş okuru, Güzeltepe Mahal-
lesi’nde yürüyüş dergisinin dağıtımını yaptı. 68 dergi hal-
ka ulaştırıldı.

Hastalıkları Yaratan Bu Bozuk
Düzendir, Sağlık Hakkımıza Sahip

Çıkalım!
Halk İçin Sağlık Cephesi çalışanları İstanbul’da Filistin

Mahallesi’ndeki çalışmalarına devam ediyor. Bu güne ka-
dar iktidarların yok saydığı, ayak takımı olarak gördüğü yok-

sul halk ile dayanışma içinde bulunmayı bir görev sayan Sağlık Cephesi çalışanla-
rı halkın yoksulluğunu, sorunlarını her hafta mahalleye giderek paylaşıyor.

Çünkü onlar doktorluğun, hemşireliğin sadece masa başında oturup hasta mua-
yene ederek, bekleyerek yapılamayacağını biliyorlar. Gerçek anlamda bir sağlık hiz-
meti vermenin bu düzende olamayacağının farkındalar; onun için de asıl olarak hal-
kı yoksul bırakıp sağlık hakkını elinden alan bu düzene karşı mücadele edilmesi,
Che’nin yolundan gitmek gerektiğini biliyorlar. Bu düşüncelerle sağlık hakkı elin-
den alınan yoksul Filistin Mahallesi halkı ile dayanışmak, onların sorunlarına bir neb-
ze de olsa ilaç olabilmek için her hafta düzenli çalışma yapıyorlar yoksul Filistin Ma-
hallesi’nde.

25 Kasım günü de bu çalışmalarının bir devamı olarak çocuk psikiyatrisi doktor
ve sınıf öğretmeni ile mahalleye gidildi. Mahalledeki bir evde toplanan 12 kadın ve
çocuklarla, çocuk eğitimi üzerine sohbet edildi. Sonra çocuklara fikirleri soruldu. Aile
içindeki tartışmalarda ne hissettiklerini, ailelerinden beklentilerini anlattı çocuklar.

Bu şekilde ortak fikir alışverişi yapılıp olması gerekenler konusunda halkı bi-
linçlendirdi Sağlık Cephesi çalışanları. 

Halk İçin Sağlık Cephesi çalışanları, sağlık haklarından mahrum bırakılan, yok-
sul Altınşehir Filistin Mahallesi’nde, 1 Aralık günü genel sağlık taraması, 2 Aralık
Pazar günü de kadın hastalıklarıyla ilgili sağlık taraması yaptı. İki ayrı evde yapı-
lan taramalarda yaklaşık 20 kadın bilgilendirildi. 

Halk İçin Sağlık Cephesi çalışanları, sağlık haklarının nasıl gasp edildiğinin far-
kında olan Filistin Mahallesi halkının sorunlarını dinlemek ve bu sorunların nedenlerini
anlatmak için her hafta sonu Filistin Mahallesi’ndeki çalışmalarına devam edecek-
lerini duyurarak, “Tüm duyarlı sağlık çalışanlarını bu çalışmada birlikte olmaya ça-
ğırıyoruz” dediler.

Umudumuzun Sesi Yürüyüş Sokak Sokak Adım Adım Halka Ulaşıyor!

Erzincan'da Yürüyüş Dergi-
si okurlarından Barış Düzgün'ün
babası geçtiğimiz günlerde Er-
zincan Siyasi Şube polisleri ta-
rafından aranarak, “Acilen Em-
niyet’e gelmeniz gerekiyor, gel-
mezseniz biz geliriz” denilerek
tehdit edildi. Bu olaydan 1 gün
sonra da Uğur Pektaş'ın da aile-
si aranarak rahatsız edildi. Polis,
Pir Sultan Abdal Kültür Derne-
ği'nin düzenlemiş olduğu basın
açıklamasına katılınmasını ge-
rekçe göstererek yalanlar söyle-
di. 

Erzincan Gençlik Derne-
ği Girişimi 4 Aralık’ta yaptığı ya-
zılı açıklamada, polisin baskıla-
rıyla ilgili olarak “Biz Dev-
Gençliler olarak diyoruz ki; Ya-
lanlarınızla ailelerimizi kandı-
ramayacaksınız. Baskılarınızla
bizi yıldıramazsınız. Siz ancak
telefon başında aslan kesilirsiniz.
Bu onurlu mücadeleye karalar
atmaktan vazgeçin. Baskılar Bizi
Yıldıramaz” değerlendirmesin-
de bulundu.

Polisin Çaresizliği: 
Telefon Başında Tehdit!
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Seçkin Aydoğan Serbest Bırakılsın
Grup Yorum Hapsedilemez

Halk Cephesi üyeleri, Grup Yorum üyesi Seçkin Ay-
doğan’ın 5 Aralık günü görülecek mahkemesi için Ga-
lata Kulesi’nde pankart astı. “Seçkin Aydoğan Serbest Bı-
rakılsın Grup Yorum Hapsedilemez” yazılı pankartı
açan Halk Cepheliler, Grup Yorum’un asla susmayaca-
ğını halkın ve haklının yanında olacaklarını belirterek,
“Tecrit de dahil hiçbir güç Grup Yorumu’u susturama-
yacak.” dedi. Pankartın kuleye asılmasıyla birlikte özel
güvenlik ve polisler Halk Cepheliler’e saldırarak pankartı
indirdi. 

Halk Cepheliler dışarı çıkarıldıktan sonrada “Grup Yo-
rum üyesi Seçkin Aydoğan keyfi olarak tecrit hücrelerinde

tutulmaktadır. AKP halk için sanat yapan her kesime sal-
dırıp tutuklatmaktadır. Halkın sanatçılarını engelleme-
ye çalışmaktadır. Ama AKP’nin gücü buna yetmeyecek.
Grup Yorum halk için sanat yapmaya, direnenlerin mü-
cadelesinin bir parçası olmaya devam edecek” dediler

Grup Yorum elemanları bir aydır olduğu gibi bu haf-
ta da 2 Aralık Pazar günü saat 14.00’de İdil Kültür Mer-
kezi önünde dinleyicileriyle bir araya gelerek “Grup Yo-
rum Hapsedilemez” dedi. Yaklaşık 250 kişinin katıldığı
basın açıklaması ve dinletiye Grup Yorum’un dostları, ay-
dın sanatçılar Kardeş Türküler, Nilüfer Sarıtaş, Efkan Şe-
şen, DİSK Başkanı Erol Ekici, Prof. Dr. Şebnem Korur
Fincancı, İnsan Hakları Vakfı Başkanı Hürriyet Şener ve
CHP Eski Milletvekilleri, ÇHD, TAYAD ve Devrimci İşçi
Hareketi de destek verdi.

Programda ilk olarak İdil Kültür Merkezi İdil Tiyat-
ro Atölyesi’nin hazırladığı “Bedavadan Ev” isimli sokak
oyunu sergilendi. Oyun, hakkını arayanların nasıl ev hap-
si ile cezalandırıldığını mizahi bir dille anlatıyordu. 

Efkan Şeşen, Grup Yorum’un halktan yana mütevazı
tavrıyla bütün aydın ve sanatçılar adına bir onurun sem-
bolü olduğunu ifade ederek, Grup Yorum’un Soluk Soluğa
şarkısını Grup Yorum ile birlikte seslendirdi. Ardından söz
alan Kardeş Türküler elemanı Fehmiye Çelik ise yaşanı-
lan tüm baskılara karşı birlikte olunması gerektiğini ve
Grup Yorum’un kurulduğu günden bu yana özgürlük mü-
cadelesi verdiğini ifade ederek, Grup Yorum’la birlikte Aşık
Mahsuni’nin “Yuh yuh” deyişini seslendirdi. Ardından söz
alan Nilüfer Sarıtaş bugün burada Grup Yorum’la birlik-
te olmaktan onur duyduğunu, hayalinde hep Yorum solisti
olmak yattığını söyledi.

Bir diğer konuşmacı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincan-
cı, uzun soluklu bir mücadeleyi temsil ettiğini ve Grup Yo-
rum türkülerinin susmaması için bugün burada bulun-

maktan ötürü onur duyduklarını ifade etti.
DİSK Başkanı Erol Ekici ise Grup Yorum’un
eve hapsolmayacağını en iyi Grup Yorum’a ha-

pis cezası verenlerin bildiğini, Grup Yorum’un 27 yıllık
mücadelesinde halkın sesi olduğunu, grevdeki işçinin ça-
dırında direnişçi, gecekondusu başına yıkılmak istenen hal-
kın yanında barikat, öğrenci gençliğin akademik, demo-
kratik ve meşru mücadelesinde eylemci, emperyalizmin
işgaline karşı antiemperyalist mücadelede halkın onurlu
sesi olduğunu ve Grup Yorum ne zaman susturulmak is-
tense, halkın hep bir ağızdan “Türküler Susmaz Halaylar
Sürer” sloganını atacağını ifade etti.

Konuşmaların ardın-
dan dört haftadır olduğu
gibi bu hafta da halayla-
ra geçildi. Grup Yo-
rum’un “O duvar duvarı-
nız/vız gelir bize vız” di-
yerek başladığı şarkıları,
“Mitralyöz” ile eylem,
coşkulu halaylar ve slo-
ganlarla son buldu.

Halktan Yana Sanat Susturulamaz!
İstanbul Okmeydanı’nda Grup Yorum’a destek için,

Grup Yorum’un baskılara boyun eğmediği ve bunun gü-
cünü halktan aldığını göstermek için Halk Cephesi tara-
fından yazılamalar yapıldı.

Halkın yanında olan, halkın acılarını, direnişlerini mü-
ziği ile anlatan Grup Yorum için; “Halktan Yana Sanat Sus-
turulamaz”, “Grup Yorum Hapsedilemez”, “Grup Yorum
Susturulamaz” yazılamaları yapıldı.

Türküler Susmaz Halaylar Sürer
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Elazığ Polisi, Elazığ Halkına Yalan
Söyleme ve Korkutma Politikasından Vazgeç

Elazığ Halk Cephesi’nin 10-11 Kasım ve 18-19 Kasım ta-
rihleri arasında düzenlediği “Mehmet Başbağ Yozlaşmaya Kar-
şı Futbol Turnuvası”na katılan gençlerden birisinin ailesi,
AKP’nin işkenceci polisleri tarafından 27 Kasım tarihinde te-
lefonla aranarak, “Oğlunuz tehlikeli yerlere gidiyor… Mehmet
Başbağ adında bir teröristin adına düzenlenen futbol turnuva-
sına katılmış ve Mehmet Başbağ’ın mezarını ziyarete gitmiş-
tir. Oğlunuza sahip çıkın yoksa ilerde eline silah verip dağa çı-
karacaklar” yalanıyla korkutulmaya çalışıldı. 

Elazığ Halk Cephesi, konuyla ilgili olarak 2 Aralık tarihinde
yaptığı yazılı açıklamada “Alternatif biziz. Gerçek vatanseverler
biziz. Anadolu halk kültürüne sahip olanlar biziz. Bu ülkenin
devrimcileriyiz biz. Bizleri yalanlarınızla, komplolarınızla, hal-
kı korkutma politikalarınızla, baskılarınızla asla engelleye-
mezsiniz! Halkımızı sindirmeye çalışmaktan vazgeçin! Çünkü
sonuç alamayacaksınız. Bu çabalarınız ters tepecek, korkula-
rınızı büyüteceğiz! Amacınıza ulaşamadınız, ulaşamayacaksı-
nız! Boşa uğraşmayın çünkü halkız biz, haklıyız, kazanacağız!”
dedi.

Komployla Tutuklasanız da
Teslim Alamayacaksınız!

8 Mayıs’ta Dersim, Elazığ ve Malatya’da ev ve dernek baskınlarında
gözaltına alınarak tutuklanan 6 kişinin karar duruşması 4 Aralık'ta gö-
rüldü.

Aileler ve Halk Cepheliler sabahın erken saatinde Malatya Adliye-
si önünde toplanarak, ringlerle getirilen tutsakları karşıladılar. Tutsak-
ların son kez savunma yapmalarıyla başlayan duruşma, verilen cezalarla
sona erdi.

Malatya Ağır Ceza Mahkemesi, Derya Taşkıran ve Rıza Şahin'e 7
yıl 1 ay; Gönül Bozkurt'a 8 yıl 9 ay; Cem Aslan'a 8 yıl 2 ay; Atilla Öge-
yik'e ve Murat Çeçen'e 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

Tutsaklar kararı sloganlar ve zafer işaretleriyle karşılarken; TAYAD'lı
bir ana, oğluna verilen cezayı öğrenince Adliye'nin camlarını kırdı.

Malatya Halk Cephesi, verilen kararlarla ilgili 5 Aralık tarihli yazı-
lı bir açıklama yaparak, "Bizler daha çok gideceğiz o mahkeme salon-
larına. Ve her defasında hesap soracağız. Onların suç dediği onlarca yıla
varan cezalar verdiği şeyleri yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Halkımızı Yoz Kültüre Teslim
Etmeyeceğiz Kendi Seçtiklerimizi
İzlemeye Devam Edeceğiz

Tekirdağ: 29 Kasım günü Tekirdağ Kephalos Ka-
fe’de “Yağmuru Bile” adlı filmin gösterimi yapıl-
dı. 14 kişinin katıldığı film gösterimi sonrasında film-
le ilgili sohbet edildi. Aynı gün Namık Kemal Üni-
versitesi Kampüsü önünde Tekirdağ Halk Komite-
lileri film gösterimine çağrı amacı ile 120 adet el ila-
nını öğrencilere ulaştırdı.

Elazığ: Elazığ Haklar Derneği’nin başlattığı
‘Düzenin Bize Dayattığı Değil, Kendi Seçtiğimiz
Filmleri İzleyeceğiz’ film gösterimlerinin 2’ncisi 2
Aralık tarihinde düzenlendi. Yılmaz Güney’in
‘Çirkin Kral’ filmi izlendi. Film üzerine yapılan de-
ğerlendirmede, kin duygusunun asıl olarak bu dü-
zenin sömürücü egemen sınıfına, yani, halkı birbi-
rine düşürerek kendi varlığını sürdürebilmeyi he-
saplayan tekelci burjuvaziye karşı beslenmesi ge-
rektiği vurgulandı. 

Dersim: Dersim Özgürlükler Derneği’nde
haftalık film gösterimleri devam ediyor. 2 Aralık Pa-
zar günü 'Zengin Mutfağı’ isimli film izlendi.

Film 15-16 Haziran işçi direnişini, kontrgerilla
faaliyetlerinin burjuvazi tarafından nasıl örgütlen-
diğini ve halkın mücadele etmekten başka çaresi-
nin olmadığını anlatıyor. 11 kişinin katıldığı film-
den sonra film üzerine sohbet edilerek haftaya ya-
pılacak olan filme de çağrı yapıldı.

Demir Dövüle Dövüle
Keskinleşir Gözaltılarınız
Bizi Yıldıramaz!

Dersim’de Halk Cepheli Ünal Çimen
ve Cihan Gün, 1 Aralık sabahı Cumhuriyet
Mahallesi’nde PTT önünde yerlerde sü-
rüklenerek, işkenceyle gözaltına alındı.
AKP’nin polislerinin işkencesine maruz ka-
lan Çimen ve Gün, aynı gün serbest bıra-
kıldı.

Dersim Halk Cephesi, polisin gözaltı te-
rörüyle ilgili olarak bir açıklama yaparak,
“Biz bu dayatmalara, baskılara karşı boyun
eğmedik ve eğmeyeceğiz. Bizi teslim ala-
mayacaksınız. Siz saldırdıkça biz bileyle-
neceğiz. Demir dövüle dövüle keskinleşir,
silaha dönüşür. Siz sabrımızı dövdükçe biz
milyonlar olacağız ve adaletsiz, kokuşmuş
düzeninizi başınıza yıkacağız” dedi.
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Yunanistan Halk Cephesi, yayınladığı O Agonas (Mücade-
le) dergisinin son sayısının satışlarıyla, sosyalizm umudunu Yu-
nanistan halkına ulaştırmaya devam ediyor.

Yunanistan Komünist Partisinin (KKE) 94. kuruluş yıldönü-
mü nedeniyle 1 Aralık günü Olimpiyat Kapalı Spor Salonu’nda
düzenlediği programa katılan Halk Cepheliler, Agonas dergisi-
nin son sayısının satışını gerçekleştirdiler. 30 dergi halka ulaştı-
rıldı. 2 Aralık’ta da Agonas dergisinin satışına devam edildi.

İngiltere'nin Londra şehrinde 1 Aralık günü Anadolu Halk
Kültür Merkezi’nde Devrimci Alevi Komitesi tarafından
Aşure dağıtımı yapıldı.

DAK adına yapılan konuşmada: “Halklarımızın geleneği-
dir elinde olanı paylaşmak. Matem günlerinde yaptığı aşure-
yi kaç komşuya dağıtırsa o kadar huzurlu olur. Paylaşımın en
güzel örneklerinden biridir aşure. Kerbelaları günümüzde de
yaşıyoruz. Kerbela’da katleden Muaviyeler Çorum’da, Maraş’ta,
Sivas’ta, Malatya’da, Gazi’de ve 19 Aralık katliamlarıyla de-
vam ediyorlar. 12 İmamların soyundan gelenler de devam edi-
yor yollarına...” denildi.

Yaklaşık 100 kişinin katıldığı toplantı hep birlikte yenen aşu-
re ve söylenen türkülerle son buldu.

Devrimcilerin yargılandığı ve bir ay süresince
Paris Adliye Sarayı'nda görülen dava karar aşa-
masına geldi. 7 Kasım 2012 tarihinde başlayıp 29
Kasım'a kadar süren davada karar 20 Aralık günü
verilecek. 

2008 Haziran ayında yapılan polis operasyon-
larında Paris Anadolu Kültür ve Dayanışma Derneği
dahil birçok ev basılmış, birçok dernek çalışanı göz-
altına alınmış, içlerinden dört kişi tutuklamıştı. 

Devrimcilere isnat edilen suçlamalar hiç bir mad-
di delile dayandırılmazken; Savcı 14 devrimci
hakkında 2 yıl ile 8 yıl arası değişen hapis cezala-
rı istedi.

Fransa Halk Cephesi, mahkemenin vereceği ka-
rar öncesi 3 Aralık'ta yazılı bir açıklama yaparak,
savcının ceza talebiyle ilgili şunları ifade etti:
"Dünyanın neresinde olursa olsun devrimcilerin
kimler olduğu, neyi amaçladıkları ve hangi yön-
temleri kullandıkları sır değildir. Ama Fransız yar-
gısı alacağı kararla kendi yapısını kamuoyuna an-
latmış olacaktır. Siyasal hükümetlerin kararları ile
mesafesini; örgütlenme hakkı ve düşünce özgürlüğü
konusundaki tavrını ortaya koyacaktır."

İnancımıza Sahip Çıkacak,
Zalime Karşı Direneceğiz

Sosyalizm Umuttur Umut Dünyanın
Her Yerine Taşınmalı Dünya

Halklarına Anlatılmalıdır

Fransa, Türkiyeli
Devrimcilerin Örgütlenme

Hakkını Yargılayamaz!

Belçika'da 3 yıl önce bir trafik polisi ile tartışan Mi-
kail Tekin, tutuklanıp konduğu hapishanede işkence ile,
kaburgaları kırılarak katledilmişti. Mikail Tekin’in işkence
ile katledilmesine karşın;

3 yıl boyunca tek bir işkenceci tutuklanmadı...
3 yıl boyunca Mikail Tekin'in katledilmesiyle ilgili tek

bir işlem yapılmadı....
3 yıl boyunca, tek bir gün "nasıl olur, hapishanede öl-

dürülen bir tutuklu yok sayılır" diyen de olmadı.      
3 yıl boyunca işkencecileri tutuklamayanlar, 3 yıl bo-

yunca mahkeme de açmadılar. 3 yıl sonra açılan göster-
melik davada işkenceciler tutuklanmazken; Mikail Tekin'in
işkence ile katledilmesine sessiz kalmayan akrabaları, "iş-
kencecileri lanetledikleri için" gözaltına alındı.

Belçika Anadolu Federasyonu, konuyla ilgili yazılı bir
açıklama yaparak, "Sıranın hepimize gelmesini istemi-
yorsak, aşağılanmak, yok sayılmak istemiyorsak, ırkçı ve
yabancı düşmanı politikalara karşı çıkmalıyız" dedi.

Direnirsek Mücadele Edersek Elimizden Alınan
Hakları Geri Kazanırız

Belçika'da 27 Kasım günü Ford işçileriyle dayanışmak,
mücadeleyi yükseltmek ve Ford Belçika fabrikasının ka-

patılmasını engellemek için Halk Cephesi olarak fabri-
kanın önünde bildiri dağıtımı yapıldı. Ford’un kapatıl-
masına engel olmak için dişe diş mücadele etmenin ge-
rektiğinin anlatıldığı yaklaşık 2000 adet bildiri, iş giriş-
çıkışında işçilere ulaştırıldı. Bir buçuk saat süren bildi-
ri dağıtımı sırasında insanlarla sohbet edildi. Ancak mü-
cadele edersek kazanabileceğimiz anlatıldı.

Günümüz Yezidinin Saltanatına Son
Vermek İçin Birlik Olalım

Belçika'nın Limburg ilindeki Heusden-Zolder kentinde
29 Kasım günü aşure yapıldı. Yapılan aşure bölgedeki Tür-
kiyeli esnaflara ve Diyanet Vakfı Derneği’ndeki Türki-
yelilere dağıtıldı.

Ayrıca Halk Cepheliler Aşurenin yapıldığı evde de da-
vet ettikleri insanlarla birlikte aşure yiyerek Kerbela kat-
liamı üzerine konuştular. Bugünün Yezid'inin AKP hü-
kümeti olduğu, Yezid’in saltanatının da son bulacağı gün-
ler için birlik olup mücadele edilmesi gerektiğinden bah-
sedilen sohbette, Avrupa’da ırkçılığa, Türkiye’de faşiz-
me karşı yürütülen mücadeleye destek olmak gerektiği-
ne vurgu yapıldı.

Mikail Tekin İçin
Adalet İstiyoruz

Av ru pa’da
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Yunanistan'ın Atina şehrinde Halk Cepheliler, her
Cuma olduğu gibi, 30 Kasım günü yine Almanya’nın Ati-
na Konsolosluğu önündeydiler. Şadi Özbolat’a yönelik
tek tip elbise dayatmasına karşı, pankart ve dövizlerle
protesto eylemi yaptılar.

Yapılan açıklamada, Alman emperyalizminin dev-
rimcilerin iradelerini teslim almaya çalıştığı, Şadi Öz-
bolat’a yönelik uygulanan Tek Tip Elbise dayatmasının
asıl olarak bunu amaçladığı belirtildi. “Şadi Özbo-
lat’ın emperyalizme ve faşizme karşı iradelerini teslim
etmeyenlerin var ettiği bir geleneğin parçası olduğu ve
faşizmin tek tip elbise dayatmasını devrimcilere asla ka-
bul ettiremeyeceği” ifade edildi.

Almanya’nın Mannheim kentinde 24 Kasım günü Al-
man solu, DİDİF, Savaş Karşıtı Platform tarafından dü-
zenlenen ve Suriye ile Dayanışma Komitesi başta olmak
üzere, birçok kurumun da destek verdiği "Ellerinizi Su-
riye’den Çekin" şiarıyla bir miting düzenlendi. Yürüyüş
sırasında ses sisteminden daha çok barış içerikli sloganlar
attırılırken, Halk Cephelilerin beraber yürüdüğü Suriyeli
gruplar da emperyalizme ve işbirlikçilerine duyulan öfke
hakimdi. 

Halk Cephelilerin sloganlarıyla destek verdikleri mi-
ting de ayrıca Alman emperyalizminin teslim alma po-
litikasına karşı tek tip elbiseyi giymeyerek direnişe de-
vam eden Şadi Özbolat’ın bu direnişini anlatan Almanca
bildiriler dağıtıldı. Yapılan ikili konuşmalarda direniş hak-
kında bilgi verilirken, Suriye halklarının kurtuluşunun
ise emperyalizmle uzlaşmada değil tereddütsüz diren-
mede olduğu söylendi. Yaklaşık üç saat süren miting,
alanda yapılan konuşmaların ardından son buldu.

Ressam Hasan Toraman’ın 19-22 Aralık Hapis-
haneler Katliamı'nı konu alan resimleri 22-23 Ara-
lık 2012 tarihleri arasında Stuttgart Halk Kültür
Evi'nde sergilenecek.

Tek Tip Elbise Giymedik
Giymeyeceğiz!

Emperyalizmle Barış Olmaz,
Emperyalizme Karşı Savaş

Meşrudur, Haklıdır!

Özlemin Dili Olsa

Halk Cepheliler, “Emperyalist Saldırılara Direnen
Suriye Halkının Yanındayız” kampanyasını büyük bir
coşkuyla, kararlılıkla sürdürmeye devam ediyorlar. 1
Aralık tarihinde Hatay Tomruksuyu’da 1000 adet
bildiri dağıtan Halk Cepheliler, bildiri dağıtımı sıra-
sında jandarmanın keyfi kimlik kontrolü uygulamasıyla
ve tehditleriyle karşılaştılar. 

2 Aralık günü de Halk Cepheliler, Tomruksu-
yu’na girişlerin tutulmasına ve her yere asker yerleş-
tirilmesine rağmen esnaf ve evleri gezerek “Korkma-
maları gerektiğini, yaptıklarının en meşru hak olduğunu
anlattılar.

Eyleme başlanacağı sırada Tomruksuyu komutanı
Halk Cepheliler’i tehdit etmeye çalıştı ama Halk
Cepheliler konuşmasına izin vermediler. Jandarmanın
engelleme çabalarıyla ilgili olarak Sever Işık tarafın-
dan Arapça bir konuşma yapılarak, Suriye’ye yapılan
emperyalist saldırı anlatıldı. Ardından yapılan açık-
lamada, emperyalistler ve işbirlikçileri tarafından
saldırıya uğrayan Suriye halkının yanında olunduğu ifa-
de edildi.

Açıklamadan sonra Suriye ile ilgili bir şiir okun-
du. Şiir’in ardından gitar ve bağlama eşliğinde türküler
söylendi, halaylar çekildi. Gümüşgöze, Serinyol, Har-
biye, Tekebaşı ve Samandağ’da yapılan eylemler ve
eylem öncesi durum hakkında halk bilgilendirildi. 70
kişinin katıldığı eylemin ardından 15-20 dakika bo-
yunca halk ile sohbet edildi.

Tekirdağ Gençlik Komitesi üyesi Hüseyin Süngü, 7 Ka-
sım tarihinden bu yana Tekirdağ polisi tarafından tehdit edi-
liyor. Tehditlerle yıldıramayan polis, bu kez de dava açtı. Hü-
seyin Süngü’nün öğrenim gördüğü Namık Kemal Üniver-
site’si öğrenci işlerine bırakılan tebligatla, “Kızıldere’ye git-
mek, slogan atmak ve terör örgütü propagandası yapmak”
suçlamasıyla dava açıldığı öğrenildi.

Polisin, dava açarak kendilerini sindiremeyeceklerini be-
lirten Tekirdağ Gençlik Komitesi, yaptığı açıklamada,
“Bizler Mahir’lerin mirasına sahip çıkan, onların yolunda
ilerleyen Dev-Genç’lileriz. Tehditleriniz, açtığınız davalar
bizleri sindiremez, sizin adaletinizi tanımıyoruz. Devrimci
önderleri sahiplenmek suç değil, onurdur. Vatanın ve halkının
bağımsızlığı uğruna şehit düşen Kızıldere şehitleri onuru-
muzdur ve biz ON’ların mirasını sahiplenmeye devam ede-
ceğiz” dedi.

AKP’nin Halk Düşmanı Tekirdağ Polisi Tehditleriniz De-
vam Ettikçe Sizi Teşhir Etmeye Devam Edeceğiz

Tekirdağ polisinin 7 Kasım’dan beri Hüseyin Süngü’ye
yönelik tehdit ve baskılarına karşı Tekirdağ Gençlik Ko-
mitesi'nin 3 halk düşmanını teşhir etmesi, Tekirdağ polisi-
ni korkuttu. Üniversite içinde artık eskisi gibi rahat hareket
edemeyen polis, baskı ve tehditlerini eskisi gibi sürdüre-
memektedir.

Tekirdağ Gençlik Komitesi, 5 Aralık'ta bir açıklama ya-
parak, teşhir kampanyasını amacına ulaşması nedeniyle ira-
di olarak sonlandırdıklarını duyurdu. Ancak en ufak bir teh-
dit ve baskı karşısında tekrar teşhir etmeye devam edecek-
lerini de vurguladılar.

Devrimci Önderleri Sahiplenmek
Suç Değildir

Suriye Halkı Direniyor!
Direnişe Sahip Çıkalım!
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Almanya’da savcılık, Ana-
dolu Federasyonu’nun "Irkçı
Katliamların Sorumlusu Al-
man Devletidir" başlıklı açık-
lamasına soruşturma açmıştı.
Sorumluluğu nasıl Alman Dev-
leti’ne yüklersiniz dediler.

Biz Yürüyüş dergisi olarak
söylüyoruz ki, sorumlusu Al-
man Devleti’dir. Buna onlarca
neden sayabiliriz. Ama son
yaşadığımız örnekler dahi ye-
terlidir. 

ALMAN POLİSİ HANGİ
HAKLA BİZİ DİNLİYOR VE
İZLİYOR? BİZE HANGİ
GÖZLE BAKIYORLAR?
BÜTÜN TÜRKİYELİLERİ
VE MÜSLÜMANLARI PO-
TANSİYEL TERÖRİST OLA-
RAK GÖRÜYORLAR! Bunun
başka bir açıklaması yoktur. 

Asıl terör, Alman Anayasa-
yı Koruma Örgütü’nün ve Köln
Asayiş Dairesi (LKA)'nin yap-
tıklarıdır.

Daha önce de Keup Cadde-
si’ni tanıtmıştık dergimizde. Ke-
upstrasse Köln Müllheim ilçesi-
ne bağlı uzun bir cadde. Buradaki bü-
tün esnaflar Türkiyeli. Cadde'de kua-
föründen, restaurantlara, künefeci-
sinden, kasetçisine, fırınlar, market-
ler her şey mevcut. 

2004 yılında bu caddeye bir bom-
ba koyuldu, tesadüfen hiç bir insanı-
mız ölmedi. Alman polisi bu bom-
balamayı Kürt-Türk çatışmasına bağ-
ladı. Halkı birbirine düşürmeye çalıştı.
Oradaki esnaflar arasında bir çatışma
yaratmaya çalıştı. Türk ve Kürt bir
çok esnafın olduğu bir cadde burası.
İnsanlar kendi aralarında bunu kim
yaptı soruları sordu? Bilinçli olarak
halkın içinde bunu yaygınlaştırdılar.
Sürekli gazetelerde bu şekilde ha-
berler yapıldı. Kendileri yaptı dediler.
Esnafı karaladılar. Esnaf birbirini
suçlamasa da gergin bir ortam yarat-
tılar. Ama halk ırkçılardan şüphele-
niyordu. Çamur at izi kalsın misali,
Türkiyelilerin kafasında bir soru işa-
reti yarattılar. Alman halkını çok il-
gilendirmese de, nasıl olsa Türkiye-
lilerin caddesi, onların kafasına ise

Türk-Kürt çatışması olarak tama-
mıyla yerleştirdiler. 

Ama 2011 yılında bu bombala-
mayı Faşist ırkçı NSU örgütünün
yaptığı ortaya çıktı. Türk-Kürt ça-
tışması olarak lanse edilen katliam gi-
rişiminin yaygarasını yapan polis
NSU'nun yaptığının ortaya çıkma-
sından sonra tam tersine olayın üze-
rini kapatmaya çalıştı. 

"Bizim esnafımız, bizim kardeş-
lerimiz" havası yaratan sahte gülü-
cüklerin olduğu basın açıklamaları
yaptılar. 

“Bırakın bizim hatamızdı, biz siz-
den şüphelendik” demeyi, insanlarla
alay edercesine "Kayıp" kampanyası
denilen bütün Müslümanları terörist
olarak fişleme amaçlı kampanyanın
açılışına da bu caddeden başladılar.

Şimdi bir gerçek daha ortaya çık-
tı.

2004 yılındaki bu katliam giri-
şiminden sonra ALMAN POLİS
AJANLARI paravan şirket kura-

rak bu caddede esnaf ola-
rak 2 yıl boyunca Türki-
yeli esnafları izlemişler.
Esnaflar sürekli bunun bir
ırkçı saldırı olduğunu söy-
lemelerine rağmen onlar
halkın içine girip halkı iz-
lemiş. İçlerinde 2 polis aja-
nı ve Türkiyeli muhbirlerin
de olduğu tahmin edilen 5
kişi tarafından izlenilmiş.

Esnaf bu Türkiyeli muh-
birlerin kim olduğunu araş-
tırıyor ve tedirginler. 

Hürriyet Gazetesi’ne ko-
nuşan Keup Caddesi Esnaf
Birliği Başkanı Mithat Öz-
demir, Alman istihbaratı-

nın Keup Caddesi’nde yü-
rüttükleri soruşturmanın esnaf
arasındaki samimiyeti boz-
duğunu söyledi.

Özdemir ayrıca, "Muh-
birler arasında Türklerin de
olması bizi bir kez daha töh-
met altında bıraktı. Ajanların
paravan şirket kurup cad-
demizde bulunduğunu öğ-
rendiğimizde çok rencide ol-

duk. Soruşturma sürecinde resmen
saptırma yapılmış. Aşırı sağcılar ye-
rine Türk ve Kürtler izlenmiş. Gü-
venlik birimlerine karşı duyduğumuz
güven bir kez daha sarsıldı. Onlara
karşı nasıl davranacağımızı şaşırdık"
dedi. 

Bu yıllarda toplam 6 dükkan açıl-
mış; şimdi esnaf kim olabilir diyerek
bir tedirginlik yaşıyor.

Bizim halkımız MUHBİRLİĞE,
AJANLIĞA onursuzluk ve ahlak-
sızlık olarak bakar. Bizim gelenekle-
rimizde birbirini gidip polise şikayet
etme yoktur. Ajan bir halk değiliz biz.
Bu yüzden HANGİ HAKLA 2 YIL
BOYUNCA ESNAFI İZLEDİNİZ?
HANGİ HAKLA! NEDEN BİZİ İZ-
LİYORSUNUZ, NEDEN NAZİLE-
Rİ İZLEMİYORSUNUZ?

LKA, isimleri açıklamalıdır. Hal-
kımızı zan altında bırakmayın, ajan-
ların ve 2 Türkiyeli muhbirin kim ol-
duğunu açıklayın.

Esnaflarımıza çağrımızdır: Bizim
değerlerimizi yok etmek istiyorlar,

AVRUPA’dakiBİZ

Alman Devleti, Türkiyelileri
İzliyor, Dinliyor! Nazileri

Yargılamaya İse Delil
Bulamıyor!

Keupstrasse Esnafı 2 Yıl
Boyunca Aralarına Giren

"Polis Ajanlar" Tarafından
İzlenmiş!

Anadolu Federasyonu
Çalışanlarına

"Telefonlarınızı Dinliyoruz"
Mektupları Gönderildi!
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buna izin vermeyin. Birbirinize gü-
veninizi yitirmeyin. Eğer içinizden
muhbir dahi çıkmış ya da içinize
yerleştirilmişse bu bir bütünü bağla-
maz. Böyle kanı bozuklar çıkabiliyor
ne yazik ki. "Gün Karası gider, yüz
karası gitmez" onlar yüz karaları
ile yaşayacaklar bundan sonra. Eğer
kim oldukları ortaya çıkarsa barın-
dırmayın içinizde, defolup gitsinler ki-
min çöplüğünde doyuracaklarsa ka-
rınlarını doyursunlar. 

Suçlu olan siz misiniz? Töhmet al-
tında kalmanız için bir sebep yoktur.
Birbirinize kuşkulu gözlerle bakma-
yın. Siz alınterinizle ve onurunuzla
ekmeğinizi kazanıyorsunuz. Korka-
cak bir şeyimiz yoktur bizim. Alnımız
ak, yüzümüz paktır bizim! 

ESNAFLAR İZLENİYOR, ON-
LARIN HAKLARI İÇİN MÜCA-
DELE EDEN ANADOLU FEDE-
RASYONU ÇALIŞANLARININ-
SA TELEFONLARI DİNLENİYOR!

Almanya’da bir çok Anadolu Fe-
derasyonu üyesinin telefonlarının bir
yıl boyunca dinlendiğine dair evlere
bir mektup gönderildi. Bunları aleyh-
lerine kullanmayacakları, isterlerse
dinleyenlere dava açabilecekleri ya-
zıyor bu mektuplarda.

Almanya’da 3 milyon telefon din-
lenmiş ve bu açığa çıkmış. Bu yüzden
dinledikleri kişilere mektup gönder-
mek zorunda kalmışlar. Anayasa’ya

aykırı olduğu için kişilere haber ver-
meleri gerekiyormuş. Ama polis bunu
bir gözdağı olarak kullanıyor. "Bak
bilginiz olsun ben sizi dinliyorum" de-
mek istiyor. Ayağınızı ona göre denk
alın diyor.

Alman polisi kendi yasalarını çiğ-
niyor ve insanlarımızı dinliyor. 

Federasyonun ırkçılığa karşı kam-
panyaları, kayıp kampanyası, dev-
rimcileri sahiplenmesi Alman polisi-
ni rahatsız ediyor. Halkımızı sahipsiz
bırakmak istiyorlar. İlk önce kimi
önünde engel olarak görüyorsa, on-
lardan başlıyor. 

Aileleri, gençleri, çocuk yaştaki
(18 yaşından küçük) insanları dinli-
yorlar. Sindirmek ve gözdağı vermek
istiyorlar. 

BİZİ İZLEYEREK, TELEFON-
LARIMIZI DİNLEYEREK BOYUN
EĞDİREMEZSİNİZ, BAŞARA-
MAZSINIZ! ÇÜNKÜ BİZ MÜCA-
DELEMİZDE HAKLIYIZ! 

IRKÇILIĞA KARŞI MÜCADE-
LE ETMEK HAKKIMIZDIR! NA-
ZİLERİN YARGILANMASINI İS-
TEMEK YASAL BİR HAKTIR!

KAYIP KAMPANYASININ
KALDIRILMASINI İSTEMEK
ONURUNU SAVUNMAKTIR!

ÇOCUKLARIMIZIN DİLİ GEÇ
ÖĞRENDİĞİ İÇİN ÖZÜRLÜLER
OKULLARINA (SONDERSCHU-
LE) GÖNDERİLMESİNE KARŞI

ÇIKMAK HER DEMOKRATIN SO-
RUMLULUĞUDUR!

ÇOCUKLARIMIZA GENÇLİK
DAİRELERİ TARAFINDAN SU-
DAN GEREKÇELERLE EL KO-
NULMASI VE ALMAN AİLELE-
RİNE VERİLMESİNE KARŞI ÇIK-
MAK ANALIK VE BABALIK
HAKKIMIZDIR!

KENDİ KÜLTÜREL DEĞER-
LERİMİZE SAHİP ÇIKMAK, BUN-
LARI YAŞATMAK BİZİM ANA-
DOLU HALKINA, VATANIMIZA
BİR SORUMLUĞUMUZDUR!

Bizi çok rahat takip eden, izleyen
Alman polisi Katil Nazilere bir türlü
ulaşamıyor nedense! Bazı tesadüfler
olmasa NSU da ortaya çıkmayacak-
tı. 

Dava açıyorlar bizim yazdıkları-
mıza ama kendi gazeteleri de yazdı.
Tabii çıkaramazlar ortaya; kendi kur-
duğu bir örgütü deşifre etmek olur bu
çünkü. Anayasayı Koruma Örgü-
tü’nün bizzat bu örgüte yatırdığı pa-
raları Alman gazetelerinde yer aldı.

BİZİ DEĞİL NAZİLERİN TE-
LEFONUNU DİNLEYİN! BİZİ
DEĞİL NAZİLERİ YARGILA-
YIN! 

ADALET İSTİYORUZ! İSTE-
MEKTEN DE VAZGEÇMEYE-
CEĞİZ!

Halk düşmanı AKP kendi iktidarını sürdürebilmek için
bir taraftan sömürüsünü arttırıp yoksulluğu büyütürken,
diğer taraftan ise yoksulluğa karşı öfkenin büyümemesi
için halkın beynini uyuşturuyor... Yozlaştırma saldırısı-
nı hayatın her alanına hakim kılmaya çalışıyor. Oligarşi
ve onun bugünkü temsilcisi AKP bu gerçeği bildikleri için
yoksul mahallelerde yozlaşmayı yayıyor. Bu devletin bi-
linçli ve iradi uyguladığı bir politikadır. 

Bağcılar Tabya bölgesinde cemevinin karşısında bu-
lunan “Tutku Cafe”de uyuşturucu satıldığı tespit edildi.
Bunu satanlar oranın sahipleri Murat Er, Apo Er kar-
deşlerdir. Bu kişiler ayrıca çete faliyetleriyle halkın ca-
nına ve malına kastetmektedirler.

Cepheliler bu pisliği halka bulaştıran Murat ve Apo
Er kardeşlerin evinin duvarına “Uyuşturucu Satmak, Çe-
tecilik Yapmak Suçtur!, Murat ve Apo Er Kardeşler Bu

Suçtan Vazgeçin” yazılaması yaparak, uyarıda bulundu.
Bu suçu işlemeye devam ettikleri takdirde, halkın ada-
letiyle karşılaşacakları da kendilerine iletildi. Cepheliler,
ayrıca 30 Kasım günü, Bağcılar, Tabya, Çiftlik ve Papaz
Köprüsü, “Uyuşturucu Satmak Suçtur” yazılamaları
yaptılar.

“Uyuşturucu Satmak Suçtur! Bu Suçtan Vazgeçin!”
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İşçi sınıfının direniş şehitlerindendir. İs-
tanbul Gamak Motor Fabrikası'nda işten çı-
karmaları protesto eden işçilerle polis arasında
çıkan çatışmada, 29 Aralık 1969’da polis ta-
rafından katledildi. İstanbul'un bütün üni-
versitelerinde öğrenciler saldırıyı protesto et-

mek için boykota gitti. 

Şaban, devrimci düşüncelerle ilk kez, yatılı olarak oku-
duğu Öğretmen Okulu'nda tanıştı. Daha sonra gittiği İs-
tanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde 17-18 yaşların-
dayken, sivil faşist saldırı ve işgallere karşı, mücadele-
nin en önünde yer almıştı. Bu dönemde, Devrimci Genç-
lik içinde çalışmıştı. Daha o zamanlar, gösterişe hiçbir za-
man önem vermeyen, araştırmacı, oldukça sakin, sabırlı
ama mücadeleci ve son derece mütevazı yanlarıyla öne
çıkmıştı. 12 Eylül öncesi, gençliğin devrimci dinamiğiy-
le yoğrulup mücadeleyle pişti. Anti-faşist mücadelenin
önünde, gençliğin önderi, yöneticisi, öğretmeni ve öğ-
rencisiydi. 1980 yılında, 19 yaşında girdiği hapishaneden
1990'da çıkmış, on yılı aşkın bir süre hapishanede kal-
mıştı. Şaban'ın tutsaklık yaşamı da hep mücadele dolu
olmuş, faşizm bir kere olsun onu teslim alamamıştı... 1984
Nisan-Haziran Ölüm Orucu direnişinde ilk grupta yer ala-
rak, "Direniş, Ölüm ve Yaşam"ın ön siperinde, 75 gün aç-
lığa ölümüne direndi. Bu maratonda, ölüme en önde yat-
mak için yoldaşlarıyla yarıştı. Yaşamasını, yaşatmasını
bildiği gibi, inançları için tereddütsüz ölmeye de hazır ol-
duğunu gösterdi. Gözaltına alındığında, siyasi şubede,
işkencehanelerde, işkencecilere de gereken cevabı ve-
rerek, onlara meydan okumuş ve adeta işkencecileri tes-
lim alarak yıldırmıştı. 

Onunkisi en zor sorunlardan yüzünün akıyla çıkma
onuruna erişmeydi. Her zorluğu en önde karşılayanları-
mızdandı. O, bizlere direnişlerle yoğrulmuş bir onuru, "eğil-
mez başın sırasındayım" diyebilmeyi bıraktı. O, her dö-
nem direnişi temsil etti. Bedeller koyarak yarattığımız di-
reniş geleneklerimizin ağır işçilerinden biri oldu. Müca-
dele içindeki nice insanda onun emeği vardır. Onda yo-
rulmak yoktu; koşmak, koşturmak, sorunlara çözüm
bulmak vardı. Yeni insana yakışır bir tarzda öğrenmek,
tek tek insanlara bıkmadan, usanmadan saatlerce an-
latmak ve bitmek tükenmek bilmeyen bir enerjiyle yeni-
den yaratmak onun için günlük yaşamın bir gereği idi.

Fedakar, gösterişsiz, yalın, vakur, gerçek anlamıyla
bir devrim emekçisiydi. Yeri zor doldurulacak örnek bir
insandı. Görevi gereği yurtdışındaydı. Onun yurtdışındaki
yaşamı da, devrimci mücadele açısından önemli ölçüde
toparlanma ve yeni kazanımlar elde etme süreci oldu. O
buradaki mücadelesinde de sınırsız bir fedakarlık ve so-
rumluluk duygusuyla hareket ederek, görevlerini layıkıyla
yerine getirdi O, bir önder ve örnek yöneticiydi. 

Onu kaybettik. Ama yarattıkları, dostluğu, sıcaklığı, se-
vecenliği, bizlere bıraktığı her şey yaşıyor, yaşayacak. Şa-
ban, mücadeleye daha sıkı sarılmak isteyenler için bir ışık,
bir yol gösterici ve örnek olmaya devam edecektir. Ge-
leceği daha kararlı adımlarla ve cesaretle yürümek iste-
yenler, onu her zaman yanında, omuz başında gülüm-
seyen gözleriyle görecek, saçtığı ışığı takip edecektir. Gön-
lümüz razı olmuyor senin ölümüne, senin bu şekilde ara-
mızdan ayrılmana... Ancak sana söz veriyoruz ki, yap-
tıklarını, mücadeleni, düşünce ve anılarını kendi yaşa-
mımızda, mücadelenin her alanında yaşatacağız. Anısı
bizlerle yaşayacak. Anısı önünde saygıyla eğiliyoruz. 

1953 yılında Denizli'nin Güney ilçe-
sinde doğdu. İDMMA’da anti-faşist mü-
cadelede yer aldı. Dev-Genç içinde ey-
lemlere katıldı, görevler aldı. 19 Aralık
1978 tarihinde İstanbul Çarşıkapı’da fa-
şistler tarafından kurulan bir pusuda kat-
ledildi. 

Yitirdiklerimiz
Bağımsızlık Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

15 Aralık - 21 Aralık

"Okul (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi) işgal
altındayken, başta yalnızca iki kız dört erkek gidiyor-
duk, her gün dayak yedik. Amfide arkamız tamamen
boştu. Sonra yedi olduk, on olduk, giderek biz de dayak
atmaya başladık. Her geçen gün faşistlerin arkası
boşalmaya başladı, biz kalabalıklaştık. Sonunda onları
okuldan attık." 

Şaban Şen

Bir Yoldaşı Şaban Şen’i Anlatıyor:
KÜÇÜK BÜYÜK İŞ AYIRMAYAN BİR
EMEKÇİYDİ

1961 Balıkesir, Gönen doğumludur.
Devrimcilikle öğretmen okulunda tanıştı. İs-
tanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğ-
rencisiyken bir Dev-Genç’li olarak müca-
delenin içindeydi. Emekçi, çalışkan, ken-
dini geliştiren, inisiyatifli olmasıyla Dev-

Genç içinde öne çıktı. 1980'de tutuklandı. '84
Ölüm Orucu direnişinde 1. ekiplerde yer aldı. On yıllık
tutsaklığının ardında tahliye edildiğinde yurt dışına çı-
karıldı, yurtdışı örgütlenmesi siyasi sorumluluğu görevini
üstlendi. Bu görevi sırasında 18 Aralık 1991’de Belçika'da
geçirdiği trafik kazası sonucu aramızdan ayrıldı. 

19 Aralık 1974’de İstanbul’da okulunun
önünde durakta beklerken falçata ile katle-
dilen Şahin Aydın, İYÖKD yöneticisiydi.
Devrimci gençliğin ‘73 sonrası ilk şehididir.
Katledilmesi bir çok okulda ilan edilen boy-
kotla protesto edildi. Cenazesinde 12 Mart

sonrasının en büyük kitlesi toplandı. 

Anıları Mirasımız

Şaban ŞEN

Şahin AYDIN

Şerif AYGÜN
Asaf TUNÇ



“Beni kara toprakta değil, hakikati
anlamış insanların yüreğinde arayın.”
1300’lü yılların sonları ile 1400’lerin
başları arasında yaşayan Bedreddin, Ana-
dolu’daki en büyük halk ayaklanmala-
rından birine önderlik etti. Tutsak düştü-
ğünde, dönemin en ünlü Osmanlı ulema-

sının katıldığı bir “mahkeme”nin karşısına çıkarıldı.
Amaç Bedreddin’in düşüncelerini mahkum etmekti. Ama
başaramadılar. “Neden hükümdarın yüce buyruklarına
boyun eğmez baş kaldırırsın?” sorusunu, “Yüce buyruk
hakikatin buyruğudur. ‘Zorbalığı sineye çekmeyin,
zorbaya boyun eğmeyin’ diyen bir buyruktur” şeklin-
de cevapladı. Bu düzmece mahkemede, kendisini tan-
rı yerine koyduğu iddiasıyla hakkında idam kararı ve-
rildi. 18 Aralık 1416’da bugün Yunanistan sınırları için-
de bulunan Serez'in Bakırcılar Çarşısında idam edildi.
Osmanlı’nın hizmetine girmeyi kabul etmesi durumunda,
Şeyhülislam olabilecekken, “Böylesi düzenin dişlile-
rinden biri olacağımıza, ezilenlerinden biri olmak yeğ-
dir” diyerek, hakikatin savaşçısı olmayı seçen Bed-
reddin’in bedenini öldürdüler, düşünceleri ise ölüm-
süzleşti. 

1973 Eylül’ünde Malatya'nın Akçadağ
ilçesinde doğdu. Kalabalık bir alenin ço-
cuğuydu. Yoksulluğa mahkum edilen,
ulusal onuru çiğnenen, daha ilkokuldan
başlayarak, baskılar, yasaklar cezalar al-
tında yaşayan, zulmedilen on milyonlar-

ca gencimizden biri olarak, devrimci oldu.
1991’de Cephe’yle tanıştı. 1992’de mücadele içinde
daha aktif olarak yer aldı. 1993’de Dersim İbrahim Er-
doğan Kır SPB'lerine katıldı. Yaklaşık 4 yıl gerillada kal-
dı. Ardından tutsak düştü. 19 Aralık katliam saldırısı sı-
rasında Malatya Hapishanesi’ndeydi. Ölüm orucu gö-
nüllüsüydü. Malatya Hapishanesi'nde, 28 Temmuz
2001’de 6. Ölüm Orucu ekibi direnişçisi olarak alnına kı-
zıl bandını kuşandı. 1,5 yıl boyunca, üzerinde “ya zafer,
ya ölüm!” yazılı direniş bayrağını büyük bir sabır ve ka-
rarlılıkla taşıdı. Tahliye rüşvetini elinin tersiyle iterek, di-
renişini tereddütsüz taşıdı dışarıya. 16 Aralık 2002'de di-
renişinin 512. gününde şehit düştü. 

1975’te İstanbul Şişli’de doğdu. Aslen
Erzurumlu, Kürt-Alevi yoksul bir ailenin
çocuğudur. İki kardeşi yoksulluktan dola-
yı yeterince bakılamadığı için zatürreeden
öldü. Berkan da, sadece ilkokulu okuya-
bildi. Bir dönem fanatik bir futbol taraftarı

olarak Beşiktaş Çarşı Grubu’na katıldı. An-
cak Devrimci Sol’cularla tanıştıktan sonra yaşamı değişti.
Okmeydanı’da mücadele içinde yer aldı. Daha sonra si-
lahlı bir ekipte istihdam edildi. 1997'de tutsak düştü. 4.
Ölüm Orucu Ekibi’nde yer alarak, açlığın koynundaki
ölüm yürüyüşünü tam 589 gün sürdürerek 20 Aralık
2002’de ölümsüzleşti.

Feride HARMAN

Berkan ABATAY

Şeyh BEDREDDİN

Zekine Uğurlu Vefat Etti
Antalya Özgürlükler Derneği eski başkanı ve

dernek üyesi Mehmet Ali Uğurlu'nun annesi Zekine
Uğurlu 4 Aralık sabahı vefat etti. Uğurlu’nun cena-
zesi 5 Aralık günü Malatya’nın Arguvan İlçesi’ne bağ-
lı İsaköy'de defnedildi. Ailesine ve yakınlarına baş sağ-
lığı diliyoruz. 

Halk Düşmanlarına Sesleniyoruz:
Ailelerimizden Uzak Durun!

29 Kasım tarihinde Sarıgazi Mahallesi’nde oturan
Murat ve Gizem isimli Halk Cepheliler’in evine giden
AKP’nin katil polisleri, “Oğlunuz ve kızınız derneğe
gidiyor, çocuğunuza sahip çıkın yoksa örgüt kullana-
cak” diyerek aileleri yalanlarıyla kandırmaya, onları bas-
kı altına almaya çalıştı. 

Sarıgazi Halk Cephesi, konuyla ilgili yazılı bir açık-
lama yaparak, “AKP’nin katil polisi gençlerimizi yoz-
laşmaya ve çürümeye yönlendirmek istiyor. Ama bunu
başaramayacak, çünkü komploların altını boşaltacağız,
yalanlarını ortaya çıkaracağız. Hiçbir baskı bizleri
yıldıramaz arkadaşlarımızın başına gelecek herhangi bir
olaydan AKP'nin katil polisi sorumludur ve halkımıza
hesap verecek” dedi.

19 Aralık Soğumayacak Öfkemizdir!
İstanbul’da, 5 Aralık günü Gazi Özgürlükler Der-

neği’nde, 19-22 Aralık katliamı ile ilgili panel düzen-
lendi. Katliamı yaşayan Mehmet Güvel ve katliamda dı-
şarıda olan TAYAD’lı Bedriye Çavuş konuşmacı ola-
rak katıldılar. 

Panel başlarken öncelikle 19-22 Aralık katliamında
şehit düşenler ve tüm devrim şehitleri için saygı duru-
şunda bulunuldu. Daha sonra sinevizyon gösterimi iz-
lendi. Katliam sırasında hapishanede olan Mehmet Gü-
vel yaşadıklarını, Bedriye ana ise TAYAD’ın dışarıda-
ki mücadelesini ve kendi yaşadıklarını anlattı. 

Panel son olarak Gazi Özgürlükler Derneği Ali Öz-
bakır şiir grubunun şiir dinletisiyle bitirildi.

Devrimci Tutsaklar Onurumuzdur

Malaya E Tipi Kapalı Hapishanesi’nde bulunan öz-
gür tutsaklar, işkence yapılarak koğuşlarından çıkar-
tıldılar ve müşahedeye alındılar. 1 Aralık günü sabah
sayımı esnasında koğuşa giren onlarca gardiyan ve ha-
pishane yönetimi, özgür tutsaklar Rıza Şahin, Cem As-
lan, Murat Çeçen ve Mehmet Ali Aslan'a saldırarak, iş-
kence yaptılar. Özgür tutsaklar zorla sürüklenerek
müşahedeye alındı. 

Yapılan bu saldırıyla yetinmeyen hapishane idare-
si bir de slogan attıkları için tutsaklara dava açtı. Ya-
sal olan ve hakkında toplatma kararı olmayan kitap ve
dergiler de özgür tutsaklara ver. 

İdare, özgür tutsakların hiçbir koşulda teslim alın-
mayacağını öğrenecektir.



Camiye Değil Ranta Karşıyız!
İstanbul’un Güzeltepe Mahallesi’nde 2 Aralık günü, Güzelte-

pe halkı, mahallede önce yeşil alan olan yere yapılmak istenen ca-
miye karşı eylem yaptı. Güzeltepe Otobüs Son Durağı’ndan mey-
dana yürüyen mahalleli burada bir açıklama yaptı. Eylemde “Ca-
miye Değil, Asimilasyona ve Ranta Karşıyız” pankartı taşındı. Gü-
zeltepe Mahallesi halkı adına açıklama yapan Sait Kaya, arazi üze-
rine 20 yıldan beri cami yapılmak istendiğini bildiklerini ifade etti.
“Bu projenin sıradan bir cami projesi olduğunu düşünmüyoruz.”
diyen Kaya bunun, Alevi inancına yönelik asimilasyon projesinin
bir parçası olduğunu söyledi.

“Camiye Değil Ranta Karşıyız”, “Halkımız Saflara Hesap Sor-
maya” sloganlarının atıldığı eyleme 350 kişi katıldı. 

Devrimci Alevi Komitesi (DAK),
Muharrem ayında tutulan 12 günlük
Matem Orucu’nun Alevileri düzen içi-
leştirmek için kullanılmak istenme-
siyle ilgili olarak 1 Aralık’ta yazılı bir
açıklama yaptı.

Muharrem ayı sebebiyle
TBMM'de bulunan lokantada CHP İs-
tanbul milletvekili Sabahat Akki-
raz’ın başvurusu sonucu 22 Kasım ta-
rihinde ‘iftar yemeği’ verildi. Meclis
Başkanı Cemil Çiçek’in ve AKP’li
milletvekillerinin de katıldığı iftar ye-
meğiyle ilgili yapılan açıklamada,
“Alevilerin Matem Orucu ile Sünni-

lerin orucunu aynılaştırmak, Alevileri
düzen içine yedeklemek, Alevi inanç-
larını yozlaştırmak, asimile politi-
kalarına hizmet etmektir” denildi.

PSAKD Erzincan Şubesi’nin Ma-
tem Orucu için açtığı çadıra faşistler
tarafından saldırılmasının da hatırla-
tıldığı açıklamada, “Bunu yapanları
da, buna zemin hazırlayanları da ye-
meğe çağırmak, en basitinden Alevi-
ler’e hakarettir” denildi.

Açıklamada ayrıca, Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanı Fatma Şahin’in,
Adıyaman’da Alevi iş adamı Hasan
Doğan’ın verdiği ‘Muharrem Orucu

iftarına katıldığı belirtilerek, “Ba-
kan Şahin, burada yaptığı konuş-
mada yine o bildik ‘aynı gemide-

yiz’ edebiyatına sarıldı. Hayır, biz aynı
gemide değiliz. Zalimlerle, zulmedi-
lenler aynı gemide olamaz” denildi. 

Dersim’de polisin katılımıyla cem-
evinde iftar yemeği verilmesi konu-
suna da değinen DAK, “Matem oru-
cu ile Ramazan orucunu aynılaştır-
mak, Alevileri yozlaştırmaktır. Al-
evileri katledenlerle aynı masaya
oturmak Alevilere ihanettir. Alevili-
ğin mazlumdan yana zalimin karşı-
sında olan özünü yozlaştırmaktır. Al-
evi halkımız, inançlarımızın ege-
menler tarafından kullanılmasına izin
vermeyelim” çağrısında bulundu.

Cemevleri İbadethanemiz, Kerbela
Yolumuz, Pir Sultan Sözümüzdür!

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Çorum Şubesi, derneklerine
yönelik baskılarla ilgili olarak 2 Aralık günü bir eylem düzenle-
di. Eylem öncesi Bahabey ve Emek caddeleri ile Milönü Mey-
danı’nda ve çevre mahallelerde sesli duyuru ve bildiri dağıtımı ya-
pıldı. İki gün boyunca süren çalışmada 500 bildiri dağıtıldı.

2 Aralık’ta dernek binası önünde kortej oluşturulduktan son-
ra Milönü Meydanı’ndaki çeşmenin önüne kadar yürüyüş ger-
çekleştirildi. Yürüyüş sırasında “Kerbela Sürüyor Hüseyinler Di-
reniyor”, “Pir Sultanlar Ölmez Halk Yenilmez” sloganları atıldı. 

Eylemde konuşan PSAKD Çorum temsilcisi Halil Top, 27 Ni-
san 2012 tarihinde yapılan polis baskınlarının arkasından tutuk-
landıklarını belirterek, haklarında hazırlanan iddianamede geçen
eylemler hakkında bilgi verdi. Top, iddianamede geçen eylemle-
rin demokratik eylemler olduğunu belirtti. 

Eyleme KESK, BES, Eğitim-Sen, Emekli-Sen, HDK, ÇHD, An-
kara Batıkent Pir Sultan Abdal, CHP ve TKP de destek verdi.

Eylem sonrasında gelen misafirlere yemek ve aşure ikramı ya-
pıldı.

Aşure Birliğimiz,
Dirliğimizdir!
İstanbul

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Sarıyer Şu-
besi (Armutlu Cemevi), Devrimci Alevi Komi-
tesi, Almus-Der, Çamdalı Köyü Yardımlaşma
Derneği ve Sekücek Köyü Yardımlaşma Derne-
ği tarafından 2 Aralık günü Armutlu Cem-
evi’nde Aşure dağıtıldı.

Aşure dağıtımı, cemevi başkanı Ayşe İşeri ta-
rafından yapılan açıklama ve Kerbela direnişi-
ni anlatan yazının okunması ile başladı. Daha son-
ra dede tarafından okunan gülbank sonrasında da-
ğıtıma başlandı.

Ankara
Ankara’da Hü-

seyingazi Kültür ve
Araştırma Derne-
ği'nde 1 Aralık günü
aşure dağıtıldı. Sa-
bahın erken saatle-
rinde aşure yapımı-
na başlandı. 40 ki-
şinin katılımıyla ya-
pılan programda,
günün anlamına iliş-
kin konuşma yapıl-
dı. Zulmün olduğu

her yerde, zulme karşı direnenlerin de olacağı-
nı söyledi. Konuşmanın ardından derneğin semah
ekibi, semah döndü. Aşurelerin dağıtılmasının ar-
dından ise, mahallenin yerel sanatçısı Mesut, 1
saat boyunca saz çalıp deyişler söyledi. 

Matem Orucunu, Alevileri
Yozlaştırmak İçin Kullanamazsınız!

554

Yürüyüş

9 Aralık
2012
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