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“Hayata Dönüş” Operasyonu Kimyasal Gazlarla 
Bütün Türkiye’de Sürüyor!

BÜTÜN TÜRKİYE’DE 19 ARALIK
GİBİ DİRENİYORUZ!

Milyonları Örgütleyecek 19 Aralık’ın
Hesabını Soracağız!

ZIRHLI KARAKOLLARINIZ SİZİ KORUYAMAYACAK!
KORKULARINIZI BÜYÜTECEĞİZ!

Patronların Uşağı AKP
Devrimci İşçi Hareketi’nin Direnişlerle

Dayanışma Konserini Yasakladı!

BEDAŞ İŞÇİLERİ DE DİRENEREK KAZANDI!

Direnişleri Büyüteceğiz!
Terörle, Yasaklarla, Direnişleri 

Bitiremezsiniz!

İSTANBUL
VALİSİ’NİN

YASAKLARINI 
TANIMIYORUZ! 

Devrimci İşçi Hareketi
Valiliğin Yasaklama
Kararına Rağmen

Konseri Sibel Yalçın
Parkı’nda Yaptı!
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Dünyayı ve ülkeyi tanımayan, kapitalizmin
sömürüsü ve faşizmin baskıları altında ezilen,

savaşmak isteyen ama nasıl savaşılacağını 
bilmeyen insanları sabırla eğitmek...
Onlara devrimci kişilik kazandırmak 

bürokrat bir yönetici için
KATLANILMASI ZOR BİR SIKINTIDIR.
O, bu tür bir faaliyet yerine hazır olanak,

hazır insan ister. 
- Doğaldır ki, böyle bir anlayış kadro 

yetiştiremez, kitleleri geliştiremez. 
Böyle bir anlayış insanlarımıza özenli 

yaklaşamaz, onları geliştiremez, konuşamaz. 
Bir işe, çalışmaya kanını, canı, emeğini 

her şeyden önemlisi devrimci
motivasyonunu, moral ve coşkunu kattığında

bütün insanlar seninle birlikte olmak isterler...

Gerisi Hayat...

sinemalarda!

sinemalarda
!



İİ ç i n d e k i l e r

38 Hücreden: Tutsak

Dev-Genç’liler anlatıyor

38 Liselinin Sesi:

Sivas Kongre Lisesi'nden

39 Gençlik Federasyonu:

Tutuklamalarla Halk
Kurtuluş Savaşçılarını
sahiplenmemizi
engelleyecemezsiniz!

40 Gençlik Haberler:
“Parasız eğitim istemek
suç değildir, tutsak
Dev-Genç’liler serbest

bırakılsın!” 

43 TAYAD: Her koşulda
evlatlarımızı
sahiplenmeye devam
edeceğiz!

44 Devrimci Memur
Hareketi: Sendikalar
emekçinin okulu

olmalıdır!

45 Milyonları Örgütleyeceğiz!

46 Son sözü işçiler söyledi:
Darkmen ve BEDAŞ
işçileri de direnerek
kazandılar! 

47 Cephe’den Haberler...

50 Avrupa’da Yürüyüş:
Şadi Özbolat süresiz
açlık grevine başladı!               

51 Avrupadaki Biz: Irkçı
katliam NSU davası
Nisan 2013’de başlıyor!

53 İşbirlikçi Rıza Zelyut'a
“dostluk ve barış ödülü”

54 Yitirdiklerimiz

54 Öğretmenimiz: Dünyayı ve
ülkemizi tanıyalım

7 19 Aralık operasyonu
kimyasal gazlarla
bütün Türkiye’de sürüyor!
Bütün Türkiye’de direniyoruz!

10 Şehitlik; gelenekler
yaratarak yaşamaktır!

11 Milyonlar olup 19-22 Aralık
katliamının hesabını soracağız!

13 Adalet mücadelemizi
işkencelerinizle bitiremezsiniz!

14 Zırhlı karakollarınız sizi
koruyamayacak, korkularınızı
büyüteceğiz!

17 Halk Gerçeğimiz:

Halk ve tutumluluk

18 Patronların uşağı AKP; Devrimci
İşçi Hareketi’nin Direnişlerle

Dayanışma Konseri’ni Yasakladı!

21 Anadolu ihtilalinin öncüsü ve
iktidarın tek alternatifi
Parti-Cephe’dir

24 Umut piyangoda değil, umut
Cephe’dedir!

25 Devrimci Okul:
Sömürüden nefret edin (1)

28 Özgür Tutsaklar: Bugün
Cephe’yi gördük, bahtiyardık

29 Cepheli: Cepheli
“sevdalıdır”

30 Sanatçıyız Biz:
“F Tipi Film” direnenlerin
ve tecritin filmidir!

32 Sınıf Kini: Devrim; halkın
kininin ve öfkesinin
düşmana yansımasıdır

34 Halk Düşmanı AKP:
Adaleti olmayan düzende,
adalet parayla satılıyor

35 Duydunuz mu? Ankara’da
faşizm bitmiş!

37 Liseliyiz Biz: Liselerde
intiharların, cinayetlerin
sorumlusu varolan bu
düzendir!

Ülkemizde Gençlik

4 İstiyoruz Yapacağız: Savaşımızı feda
ruhu ile büyüteceğiz

19-22 Aralık Şehitleri
Ölümsüzdür!

çıktı!



FEDA: 
"Biz buraya dön-

meye değil ölmeye
geldik" 

MAHİR ÇAYAN 
Dünyada silahlı

mücadeleyi savunan örgüt neredeyse
kalmadı. Ülkemiz içinde durum farklı
değil. Sol düzenle uzlaşarak bir bir
yasallaşıyor. Oligarşi tamam dese Kürt
milliyetçileri silahlarını bırakmaya
hazır durumda bekliyorlar. Silahlarının
sesi çıksa da düzenle uzlaşmanın bir
an evvel olması için çıkıyor. 

Düşman cephesinde değişen bir
şey yok. Baskı, sömürü, zulüm, yok-
sulluk politikaları pervasızca halkın
sırtına biniyor. İnsanlar sokak orta-
larında öldürülüyor. Devrimciler kat-
lediliyor. Katil polisler hakkında gös-
termelik bir dava bile açılmıyor. Fa-
şizm azgın bir şekilde saldırmaya de-
vam ediyor. Keza emperyalizm de
dünya halklarına saldırmaktan bir an
olsun vazgeçmiyor. 

Dünyada her şey emperyalizmin
belirlediği politikalar çercevesinde
sürdürülüyor. Sömürülerini sürdüre-
bilmeleri için her türlü aşağılık yön-
temi kullanıyorlar. Irak’a giriyor 1
milyon Iraklıyı öldürüp hiçbir şey
olmamış gibi davranıyorlar. 

Libya halkını bölüp parçalayıp
birbirine düşürüyorlar. Son olarak
Suriye’de bunu yapmaya çalışıyorlar...
Biz ise bu süreçte emperyalizmin ve
işbirlikçilerinin polikalarına teslim
olmayacağız diyoruz. 

Feda ruhu ile bu sürecin zorluk-
larını aşmalıyız diyoruz... 

Feda ruhu: Tarihimizin, ideoloji-
mizin özümsenmesi ile oluşuyor, ka-
lıcılaşıyor. Yeri ve zamanı geldiğinde
“bir canım var yoldaşlarım için feda
olsun”a dönüşüyor. 

Mahir’de olduğu gibi;  “Biz buraya
dönmeye değil ölmeye geldik” diyerek
son mermisine kadar çatışarak ken-
disini gösteriyor. 

Kimi zaman ise yoldaşlarının in-
tikamını almak için... Erdal, Hasan
ve İbrahim oluyorsun. 

Mahirler’in Kızıldere’deki direnişi,
çatışarak şehit düşmeleri, teslim ol-
mama geleneğinin ilk adımıdır. Eğer
Mahirler Kızıldere’de biz yaşayalım
deselerdi bugün kendileri yaşıyor ama
Parti-Cephe yaşamıyor olurdu. Tersi
oldu. Mahirler elde silah şehit düştüler
ama Parti-Cephe bugün yaşıyor. 

Düşmanın onlarca kez teslim alma
saldırısına Mahirler’den miras aldı-
ğımız teslim olmama tavrına sadık
kalarak zaferler kazandık. 

12 Eylül faşist cuntasının teslim
alma politikası böyle boşa çıkartıl-
mıştır. Devrimcileri hapishanelere
atarak, istedikleri gibi teslim alacak-
larını düşünen cunta genarallerine en
etkili cevap 84 Ölüm Orucu direnişi
ile verilmiştir. Teslim alma saldırısına
feda ruhu ile karşı çıkılmıştır. 

Gün gün süren ölüm orucu direnişi
kendi içinde irili ufaklı onlarca çar-
pışma ile devam etmiş ve siyasi
zaferle sonuçlanmıştır. O yıllarda tes-
lim olmama geleneğinin temsilcileri
Apo, Hasan, Fatih ve Haydar’dı. 

12 Eylül cuntasının yarattığı zifiri
karanlık onların feda ruhu ile aydın-
lanmıştır. Sosyalist ülkelerin bir bir
yıkıldığı, ‘90’lı yıllarda, örgütlerin
silah bıraktığı bu dönemde emperya-
lizmin şaha kalkıp sosyalizme karşı
"zafer" ilan ettiği, yeni dünya düzeni
kurmak için kolları sıvadığı ‘90’lı
yıllarda emperyalizmin politikalarına
biz karşı çıktık. 

Neydi bize bunu yaptıran? Gücünü
Mahirler’den ideolojimizden alan tes-
lim olmama geleneğimizdi. İdeoloji-
mize güvendi, ideolojik netliğimizdi,

sosyalizme inan-
cımızdı. İdeoloji-
mizle ve inancı-
mızla, esen tesli-
miyet, yılgınlık
rüzgarlarına karşı

durduk ve atılıma geçtik. Emperya-
lizmin politikalarına aynı ruhla karşı
çıktık. Hesap kitap yapsaydık, dur
biraz bekleyelim deseydik, ortalık bi-
raz durulsun gibi şeyler söyleseydik
olmazdı. Biz biz olmaktan çıkardık. 

Aksine hiç bir ara yol aramadan
direk emperyalizmin üzerine yürüdük.
Niyaziler’i, İbrahimler’i şehit verdik.
Ama onlardan daha güçlü olmayı,
düşmana daha güçlü darbeler vurmayı
öğredik. Savaşın savaş içinde bedeller
ödenerek öğrenileceğini biliyorduk
ve bundan kaçmadık. 

Teslim olmama geleneğimizin feda
ruhu ile bütünleşerek destan yarattı-
ğımız diğer bir direnişimiz ise Sabo-
ların sosyalizmin bayrağını dalgalan-
dırdıkları 16-17 Nisan direnişimizdir.
Vefanın  sevginin, yüksek bir ahlakın
yaşandığı bir direnişin hemen arka-
sından, peş peşe misilleme eylemleri
gerçekleştirilmiş, direniş ve yaşanan
katliamın arkasından gelen misilleme
eylemleri ile İstanbul sokakları savaş
alanına dönmüştür. İstanbul polisi so-
kağa çıkamaz hale getirilmiştir. 

Atılım süreci ile birlikte feda ruhu
Karadeniz’in, Malatya’nın, Dersim’in
dağlarında kol gezmeye başladı. Tes-
lim olmamak dağlarda da Kemal As-
keriler’in, Cömertler’in, Mete Nezi-
hiler’in, nezdinde hayat bulmuştur... 

‘96 Ölüm Orucu beyinlerde başlı
başına bir deprem etkisi yarattı. Bu-
güne kadar düşmanın üzerimize ge-
lerek sürdürülen savaş meydan oku-
maya dönüşmüştür. Direk bedenleri-
mizi silah haline getirerek bir direniş
başlatılmıştır. Mahirler’den, Niyazi-
ler’den, Sabolar’dan, Sinanlar’dan
süzülerek gelen Cephe geleneği yeni
bir evreye sıçramıştır.

ŞİMDİ FEDA ZAMANIDIR! ŞİMDİ HER ŞEYİ
FEDA RUHU İLE SAHİPLENME ZAMANIDIR. 

BU RUH OLMADAN DEĞİL BİR MERMİ ATMAK,
TAŞ BİLE ATILAMAZ!

İS
Tİ

YORUZ

YAPACAĞ
IZ SAVAŞIMIZI FEDA RUHU

İLE BÜYÜTECEĞİZ

MİLYONLARI ÖRGÜTLEYECEK44
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Düşman bizim üzerimize gelmeden
bizim onun üzerine gittiğimiz, yüzlerce
Parti-Cepheli tutsağın gönüllü olarak
ölüme yattığı direniş 69 gün sürdü.
Her günü eylem olan 69 gün sonunda
12 şehit verildi ama tutsakları teslim
alma saldırısı püskürtüldü. 12 şehit
ile sonlandırılan Ölüm Orucu Direni-
şi’nin beyinlere kazıdığı mesaj ise
“bizi kimse teslim alamaz”dı. 

Bizim ülkemizde egemenler ne
zaman sıkışsalar, ne zaman emper-
yalizmin politikalarını halka kabul
ettirmek isteseler, uşaklıklarını giz-
lemeye çalışsalar, yoksulluğun yara-
tacağı sonuçlardan korksalar, tutsaklara
saldırmayı politika haline getirmiş-
lerdir. 

Bunda haklıdırlar. Teslim olma
buradan başlarsa ve teslimiyet burada
boy verirse, halkı teslim alma daha
kolaylaşacaktır. 

Onun için 2000’li yıllarda topyekün
saldırılarını, tutsaklar üzerinde hayata
geçirmeye karar vermişlerdi. Bunun
için onlarca hücre tipi hapishaneyi
apar topar bitirdiler. Bir saldırı ile dev-
rimci tutsakları buralara koyarak teslim
alacaklarını hayal ettiler. Bir yıl önce-
sinden 19 Aralık katliamını nasıl ya-
pacaklarını planlamışlar maketler üze-
rinde çalışarak nasıl teslim alacaklarını
düşünmüşlerdi. Düşman bir adım atı-
yordu, tutsak cephesinin de buna bir-
likte karşılık vermesi gerekiyordu, tek
vücut olup bu saldırı püskürtmeliydi.
Ama öyle olmadı. Düşmanın azgınlığı
karşısında tutsaklar cephesi bölündü
birlikte hareket etmek yerine parça-
landılar güçlerini zayıflattılar. Bu du-
rumun tek sorumlusu oportünizmin
ve reformizmin politikalarına yön
veren teslimiyetçiliklerdir. Teslim olmak
ya da olmamak, bu iki tavır karşı kar-
şıya gelmişti, bir yanda biz, diğer
yanda uzlaşmacılar... Kürt milliyetçileri
ise bu sürecin hiç bir yerinde yoktular.
Onlar çoktan ellerini havaya kaldırıp
teslim olmuşlardı... 

İşte 2000 Ölüm Orucu Büyük Di-
renişi, iki ideolojinin burjuva ideolojisi
ile sosyalist ideolojinin, savaşına sahne
olurken, sosyalist ideolojiden yana ol-
ması gerekenlerin ara yol arayışları
onların çürümeleri ile sonuçlandı. 

Savaşa hazırlanır gibi hazırlanmıştı

düşman. Savaşa tüm üstünlüklerini
kullanarak girdi ve tutsakların üzerine
böyle geldiler. Kullanabilecekleri ne
kadar silah, bomba varsa kullandılar.
Yetmedi helikopterlerini, dozerlerini
kullandılar.  Delik deşik ettiler, yaktılar
yıktılar, “teslim olun” çağrılarını de-
falarca tekrarladılar, ama tek Cepheli
tutsak teslim olmadı. Aksine direniş
dişe diş, kan ve can pahasına sürdü.
Yaralı tutsakların tedavileri için ha-
zırlanan koğuşa bir yandan yaralılar
gelirken yaraları sarılanlar işleri biter
bitmez tekrar barikatların önüne gi-
diyorlardı. Saldırı şiddetini kaybet-
meden devam ettiği anlardan birinde
bir bir bedenler ateşe verilmeye baş-
landı. 

Feda ruhu alavlerle doruğa çıkı-
yordu. Bedenler alev topu olup düş-
manın üzerine yürüyordu. O ateşin
içinde halka, vatana, yoldaşlara du-
yulan sevgi vardı. Geleceğe olan
inanç, “benim bıraktığım yerden yol-
daşlarım devam edecek” inancının
her hali vardı... 

Bu ruhla, bu inaçla, saldırının dur-
durulması için, ölüme meydan okundu.
Onlarca kahramanlık aynı anda ya-
şandı. Bayrampaşa, Ümraniye, Ça-
nakkale, Ceyhan, Çankırı, Bursa ha-
pishanelerinde ard arda Cepheli özgür
tutsaklar bizi teslim alamazsınız diye
bedenlerini ateşe verdiler. Süren ölüm
orucu direnişinin içinde yeni fedalar
yaşanıyordu. Neden zulüm durmu-
yordu. Teslim alma politikasında bir
gerileme yoktu... Neden feda sorusu
anlamını burada buluyordu. Yani ko-
şullarla bağını kurduğun zaman boş
boş hayat kutsaldır deme ile değil,
gel sen o koşullarda yaşar, eğer biraz
onurun, namusun varsa direnmenin
her biçimini hayata geçirmeyip teslim
olursan adam değilsindir... 

Soruyoruz? Bu koşullarda kendi-
mizi feda etmeyecektik de ne yapa-
caktık? 

YA  MKP'Lİ MEGAFON NEZA-
HAT(*) gibi, megafonu elimize alıp
“tamam bu kadar yeter direnerek ka-
rarlığımızı gösterdik” diyecektik. Ken-
dimize orta yol bulacaktık. Çürüye-
cektik. Ya da direnecektik...

Biz ikincisini tercih ettik. 7 yıl di-
rendik. Diğerleri direnmediler. Ne

oldu? Tarihin penceresinden bakalım.
Adım adım çürüdüler. Bölündülür.
Parçalandılar. Devrimci ahlaklarını le-
kelediler. Sosyalizmin prestijini ayaklar
altına altılar. Devrimcilik adına pespaye
düşünceleri savundular. Eşcinselliği
keşfettiler. Yaşamak için direnişi sattılar.
Kendi şehitlerine ihanet ettiler. Yetmedi,
hainlerini alınlarından öptüler. Onları
“ne yapalım sizde bu kadar direne-
bildiniz” diyerek kutsadılar. Hainden
devrimci yaratmaya kalkıştılar. Bizim
hain dediklerimize onlar kahraman
dediler. Neden böyle yapıyorsunuz
diye soruduğumuzda ise; “biz sizin
gibi düşünmüyoruz” diyerek burun-
larından kıl aldırmadılar. Çürümeye
devam ettiler...

Sonuç; Dersim’de ellerinde silah
teslim oldular. En keskin ‘komünist’
geçinen bir başkası “Kaymak tabakayı
koruyalım” derken, örgütü bile ko-
rumaktan aciz basiretsiz bir kaymak
tabaka hala yaşıyor. Uzun ömürler... 

Örgütü ikiye sonra dörde bölün-
mesinden parçalanmasından kurtara-
madılar.  En Marksist-Leninist ko-
münist parti olan bir başkası ise yasal
partiyi keşfetti. 

Tabi bunlar bir gecede olmadı. 7
yılda ne ektilerse onu biçtiler. Onların
hanesinede bunlar düştü. Solun bu bi
çare durumuna Kürt milliyetçilerinin
uzlaşmacılığını da eklemek lazım.
Bizle aralarına fark koyanlar 19 Aralık
saldırısında düşmanla aralarına mesafe
koymadılar. Biz direnirken onlar ko-
ğuşlarını askerlerin refakatinde terk
ettiler... Biz barikatlarda yaralanırken,
yaralarımızı sararken, onlar üst mal-
tadan tek sıra halinde koğuşlarını
düşmana teslim ettiler hapishanenin
daha güvenlikli yerlerine götürüldü-
ler... 

Nasıl bir yozlaşma ki bu biz ölür-
ken onlar canlarını düşünebildiler.

Aman bize bir şey olmasın diyor-
lar... Aradaki fark neydi? İdeolojikti.
Onlar uzlaşmanın teorisini yapıyor-
lardı. Sürecinin bütününde ara yol
arıyorlardı. Biz ise bunun tersini. 

Kaçılan korkulan” bedel ödeyecek
misin ödemeyecek misin...”  Öde-
yenler kinlerinini, öfkelerini büyütü-
yorlardı. Diğerleri çürümeye devam
ediyorlardı... 

19 ARALIK’IN HESABINI SORACAĞIZ! 55
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Denilebilir ki, intikam bıçakları
tecrit hücrelerinin duvarlarında biley-
lendi... Erdal, Hasan Selim ve İbrahim
feda ruhlarını o hücrelerde gün gün
biriktirdiler. Düşmanın tüm aşağılık
uygulamalarına bir gün bunların he-
sabını soracaklarına inanarak direndiler. 

O yedi yılda neler neler yaşandı.
Ne kahramanlıklar yaşandı. Ne zu-
lümler görüldü...  Ölümü yenmek
için, feda eylemlerinin başarıya ulaş-
ması için, tırnaklar zorla takılan serum
hortumlarını kesmek için uzatıldı...
Kanlar duvarlara oya gibi umudun
adını işledi. Sağır kulaklar duysun
görmeyen gözler görsün diye yedi yıl
boyunca direnildi bu ülkede... 

Dünyanın hiç bir yerinde direniş
bu kadar sürmedi. O yedi yılda öfkemiz
o kadar büyüdü ki, teslim olmama
geleneği ile büyüyen direnişçi tavrımız
koşulsuz kendini yeni fedalara dön-
üştürdü. 

Evet, herkes bir yolunu bulup uz-
laşırken, silah bırakmak için kırk takla
atarken biz feda ruhu ile savaşmaya
ve feda eylemleri yapmaya devam
edeceğiz. 

Önümüzde tamamlanması gereken
iki tane görev var: Birincisi; yakın
vadeli olan. Şehitlerimizin hesabını
sormak. Onları adaletsiz bırakmamak...
İkinci; devrim yapmak.

Onun için feda ruhu ile savaşamızı
büyütmek devrim isteğimizin en somut
halidir. 

Şehitlerimizin intikamını almak
için 19 Aralık’tan bu yana yaşadıkla-
rımızı unutmuyoruz. Unutturmayaca-
ğız. Sorumlularından hesap sormaya
yeryüzünde bir tane Cepheli kalsa
dahi devam edeceğiz... 122 şehidimizin
hesabını sormak istiyoruz.

Birikmiş hesaplarımızı sormak is-
tiyoruz. Düşmanlarımızın rahat yüzü
görmesini istemiyoruz. Engin’i katle-
denlerden, Ferhat’ı sakat bırakanlardan
hesap sormak istiyoruz. Seyhan’ı kö-
mür haline getirenlerin bir gün bile
yaşamalarını istemiyoruz.

Birgün kapılarına dayanıp hesap
soracağımızı unutmamalarını istiyoruz.
Düşmanlarımız emin olsunlar ki, onları
cezalandırmak için bir günümüz bile
eylem yapmayı düşünmeden geçmiyor.  

Biz devrim yapmak istiyoruz. Bunun

için emperyalizmin onun politikaların-
dan yeni dünya düzenini, Büyük Orta-
doğu Projesi’ni boşa çıkaracağız.

Adaletsizliklerinden, haksızlıkla-
rından, aşağılamalarından, namuzsuz-
larından, hainliklerinden, daha fazla
kar elde etmek için azgınca kurdukları
yağma ve talan düzeninlerinden nefret
ediyoruz. Onlarla uzlaşmayacağız, sa-
vaşacağız. Bu ne demek? Emperya-
lizmin devasa gücüne karşı gelmek,
yani daha fazla bedelleri, daha fazla
fedaları göze almak demektir. 

Emperyalizmin ve oligarşinin po-
litikalarına karşı çıkmak, devrim yap-
mak için solun, Kürt milliyetcilerin
kirlettiklerini, lekelediklerini temiz-
lememiz gerekiyor. Halka yaydıkları
umutsuzluğu dağıtmamız, devrimi
yapmak için tek yolumuz olan silahlı
mücadeleyi yeniden yerli yerine oturt-
mamız gerekiyor. 

Halka devrimcilik adına yapılan
ayak oyunlarını ters yüz etmek isti-
yoruz. Ve halka güven vermek onun
desteğini almak istiyoruz. Devrim
yapma isteğimizin onlarda karşılık
bulmasını istiyoruz. Bunun yolu da
devrim yolunda kendini feda eden
devrimcilerden geçiyor... 

Biz varız demek ve halkla birlikte
bu yoldan devrime yürümek istiyoruz.
Bizi bu kadar güçlü kılan tarihimiz
ve manevi değerlerimiz 43 yıllık ta-
rihimizin her satırının sınanmış olması,
şehitlerimizin feda ruhu ile kazanmak
için binlerece şehit vereceğimize ve
bunlardan korkmayacağımıza inanı-
yoruz... 

Stalin 22 milyon şehit vererek va-
tanını faşistlerden temizledi. Biz de
binlerce şehit vererek devrimin ola-
cağına inanıyoruz. 

7 yıl direnirken, bunun devrimimizi
güçlendireceğini biliyorduk. Bizi ileri
taşıyacağına inanıyorduk. 

Bugün attığımız her adımda büyük
direnişten güç alıyoruz derken boşuna
demiyoruz fedayı onlardan öğrendik
alanlara binleri toplarken bunun ken-
dini feda edenlerin ahtı vefası olduğuna
inanıyoruz. Halkımızın kahramanlarını
unutmayacağını bizi en zor anımızda
yalnız bırakmayacağını inanıyoruz. 

Biz halka, halk bize güveniyor.
Biz halkı seviyoruz. Onlar bizi... Halk

ve vatan sevgisi olduktan sonra hiçbir
şeyin  bizi engellemeyeceğini biliyoruz.
Feda kuşağını kuşanarak savaşa giren
feda kuşağının kahramanları 122’le-
rimiz, tüm şehitlerimiz çok onurlu bir
tarih bıraktılar. Almak istediğimiz ka-
dar güç tarihimizde mevcut. Almak
istedikten sonra herkese yetecek kadar
var... Mahirler’den, Dayı’dan, Apo-
lar’dan, Niyaziler’den, Sabolar’dan,
Sinanlar’dan, İbililer’den, Fidanlar’dan
ve yüzlerce şehidimizden aldığımız
güç ile kendimizi feda etmekten çe-
kinmeyeceğiz... 

Düşmanlarımız korksun! Dostla-
rımız sevinsin. Onlarca İbrahim’i Er-
dal’ı ve Hasan Selim’i bu ideoloji çı-
kartmaya devam edecek. 

ŞİMDİ FEDA ZAMANIDIR! ŞİM-
Dİ HER ŞEYİ FEDA RUHU İLE SA-
HİPLENME ZAMANIDIR. BU RUH
OLMADAN DEĞİL BİR MERMİ AT-
MAK, TAŞ BİLE ATILAMAZ!

DAYI’NIN  İSTEĞİNE BAĞLI
KALACAK DÜNYAYI BİR KEZ
DE TÜRKİYEDEN SARSACAĞIZ 

Sonuç: 
1- Tarihimizden güç alacağız manevi

değerlerimize sarılacağız... Bileceğiz
ki en güçlü halkamız bunlardır. Bunlar
bize aittir biz istemedikten sonra kimse
bunları bizden alamaz. 

2- Sürecimizin adı feda ruhu ile
savaşmaktır. Feda ruhu kazanılabilir.
Kimseye özel değildir. Kazanmanın
tek yolu istemek ve kendimizi eğit-
mektir. 

3- Şimdi feda zamanıdır! Şimdi
her şeyi feda ruhu ile sahiplenme za-
manıdır. Bu ruh olmadan değil bir
mermi atmak, taş bile atılamaz!

4- Emperyalizm ve uşakları ile sa-
vaşın ideolojik bir savaş olduğunu unut-
madan eğitimimizi asla aksatmayaca-
ğız... Geleceğimiz feda ruhu ile dev-
rimcilik yapmakla bire bir bağlıdır. 

5- Attığımız her adımın siyasi so-
nuçlarını düşüneceğiz... Siyasi sonuç-
larını düşünmezsek kanımızı canımızı
katamayız... 

(*) Megafon Nezahat: MKP Davası
Kadın tutsakları temsilcisi. 19 Aralıkta
askerlerin verdiği megafon ile Parti-
Cephe Tutsakları’na “direnişi bırakın”
diye çağrı yapan tutuklu.
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19 Aralık ha-
pishaneler katlia-
mının üzerinden 12
yıl geçti. 19 Aralık
sadece katliamın adı
değildir; direnmenin, halk için kendini
tereddütsüz feda etmenin adıdır. İçerisi
dışarısıyla 7 yıl süren, dünyada eşi
benzeri olmayan büyük direnişin adı-
dır.

12 yıl önce dile getirdiğimiz
gerçekler; yaşananların açık bir
katliam olduğu, bugün pekçok
kesim tarafından da görülebilir
durumdadır. Hiç kuşkusuz bunu
sağlayan direnişimizdir.

19 Aralık, tarihte kalan geç-
miş bir örnek değildir. Yaşayan
ve devam eden bir gerçektir.
19 Aralık bu yanıyla bir savaşın
adıdır; ezenle ezilenin, burjuvazi

ile proletaryanın, Türkiye
halkları ile emperyalizm
ve oligarşi arasındaki kız-
gın sınıflar savaşının ifa-
desidir. 19 Aralık’ta ça-

tışan iki ideoloji, iki
kültür, iki ahlak ve
dünya görüşüdür.
19 Aralık hapisha-
nelerle sınırlandırı-

lamayacak, hapis-
hanelerin mi-
marisiyle ele
alınamayacak
bir süreçtir.

19 Ara-
lık’ın katil-
l e r i n d e n
Zeki Bin-
göl, yıllar
sonra 19
Aralık “Ha-
yata Dönüş
Operasyo-

nunun DHKP-C’yi bitirmek için” yapıldığını itiraf edi-
yordu. Elbette düşmanlarımızın bu itirafları yeni de de-
ğildir.

1988'de NATO'nun Anti-Terör Komitesi’nde "Ceza-
evlerinde politik ilişkileri olanları izole etmek ve reha-
bilitasyon için acele etmeliyiz. Ya düşünce değişikliği
ya ölüm..." deniliyor ve karar alınıyordu. Bu karar F
Tipi hücrelerin ne amaçla yapıldığının asıl kanıtıdır.
Gerçek yüzlerini açığa çıkarmaktadır. Bu karar açıkça
gösteriyor ki, hücreler nezdinde süren mimari değil
devrim ve karşı-devrimin iradelerinin çatışmasıdır...

Ya düşünce değişikliği ya ölüm... Emperyalizm teslim
almak istediği politikalarının önünde engel olmaktan çı-
kartmak istediği GÜÇLERİ önce tecrit edip yalnızlaştır-
makta sonra TERÖRİZM demagojilerini de kullanarak
İMHA’ya yöneltmektedir. Bu politikanın temelinde
fiziki imhadan çok BEYİNLERİN İMHA EDİLMESİ...
Beyinlerin TESLİM ALINMASI ön plandadır. Fiziki
imha buna hizmet eden bir araçtır. Direnişi seçenler
yenilseler de yok olmazlar. Yeniden ayağa kalkarlar. Bu
nedenle düşüncelerin teslim alınması egemen sınıflar
açısından BELİRLEYİCİDİR.

SALDIRI TÜM HALKA DİRENİŞİ 
HER CEPHEDE BÜYÜTMELİYİZ!

Tecritin hapishanelerle sınırlı olmayıp çok daha geniş
bir saldırı olduğunu söyledik. VE BU BÜYÜK TASFİYE
PLANINA karşı direnişi her cephede büyütmek gerektiğini
söyledik ve yaptık.

Dün 19 Aralık’ta yanına reformistleri, düzeniçi güçleri,
Kürt milliyetçilerini, kimi aydın vb.’lerini de alarak dev-
rimcilere karşı topyekün saldıran oligarşi bugün bütün
kesimlere yönelmiş durumdadır. En küçük bir muhalefete,
öyle ki düzeniçi bir muhalefete bile tahammülü yoktur.

Başta devrimci, yurtsever tüm ilerici güçler olmak
üzere işçiler, memurlar, yoksul gecekondu halkı, öğrenci
gençlik, köylüler, sanatçılar, mühendisler, aydınlar…
Kürt halkımız oligarşinin saldırısının hedefinde olmaya
devam ediyor. Saldırı yasaları bir bir meclisten geçirili-
yor.

19-22 Aral k Operasyonu Kimyasal 
Gazlarla Bütün Türkiye’de Sürüyor!

BÜTÜN TÜRKİYE’DE 
DİRENİYORUZ!19-22 Aralık Şehitleri Erdallar’la,

Hasanlar’la, İbrahimler’le Yaşıyor!
19 Aralık, tarihte kalan, geçmiş bir örnek değildir.

Yaşayan ve devam eden bir gerçektir. 19 Aralık bu yanıyla
bir savaşın adıdır; ezenle ezilenin, burjuvazi ile

proletaryanın, Türkiye halkları ile emperyalizm ve oligarşi
arasındaki kızgın sınıflar savaşının ifadesidir. 

19 ARALIK’IN HESABINI SORACAĞIZ! 7
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AKP BUGÜN BÜTÜN ÜLKEDE 
19 ARALIK OPERASYONU YAPIYOR!

Dün, 19 Aralık’ta, dört duvar arasındaki devrimcileri
kimyasal gazlara boğanlar bugün hakkını arayan işçiyi,
gençliği, memuru, köylüyü sokak ortasında gaza boğuyor.
Artık spreyler de yetmiyor, TOMA’larda su püskürtür
gibi gaz püskürtüyorlar halkın üzerine.

“DHKP-C örgütünden yatan insanların hiçbiri
teslim olmadı. (...) Gaz maskem olmasına ve koğuşlardan
mesafe olarak da uzakta olmama rağmen, ben bile atılan
gazdan etkilendim. Göz gözü görmüyordu. Ben bu hal-
deysem içeridekiler ne durumdaydı onu bilemem. (...)
Bir kadın, koğuş kapısının arkasında dolap ile kapı ara-
sında sıkışmış halde yanmıştı. Kapıdan içeriye girdiğiniz
zaman sağ kısımda 3 veya 4 kişi üst üste yığılmış bir bi-
çimdeydi. Vücutları ve yüzleri kömürleşmiş haldeydi.
Kimisi de duvarın diğer köşesinde, üst üste ve kömürleşmiş
bir şekildeydi. (...) O evrakta yanan tutukluların ve hü-
kümlülerin vücut, kafatası ve göğüs kemiklerinde kırık
olduğu ve bu kırıkların uzaktan kullanılan delici ve
kırıcı silahlarla yapıldığı tespit edildiği yazılmış. (...)
Yangın sırasında kadın tutuklu ve hükümlülere sözde
onları alevlerden korumak için yaş battaniye atacaklarını
söylemişler ama o atılan battaniyelerde benzin varmış...”
(19 Aralık katliamına katılan Jandarma Çavuş Altan
Sabsız’ın itiraflarından)

Çavuş Altan Sabsız, 19 Aralık katliam saldırısında
50 fişek atabilen, duvarları delen, yüksek şarjör kap-
asiteli özel yapım P90 isimli silahların kullandığını
da belirtmiş.

7 gün içinde 10 kez saldıran ve 16 Dev-Genç’liyi
gözaltına alan işkenceciler, her seferinde çadırı, pankartları,
tüpü ve hatta çöpleri bile çalacak kadar acizleşti. AKP’nin
işkenceci polisleri o kadar acizleşti ki her saldırıda ne
olduğu henüz bilinmeyen kimyasal bir gaz kullandı. Bir
Dev-Genç’li sıkılan kimyasal gazı şöyle anlatıyor: "Ba-
yılacak gibi oldum, gaz sıktıklarında göremez oldum,
kafam sürekli yanıyor. Saldırmadan önce silahla tehdit
ettiler, gaz sıktıktan sonra vurmaya devam ettiler,
kalkan ve silah dipçikleri ile vurmaya devam ettiler,
küfür ettiler, kelepçeyi sürekli sıkıyorlardı. (…), Dev-
Genç'liler işkenceyle gözaltına alındı ve üzerlerine
tıpkı 19-22 Aralık hapishaneler katliamında kullandıkları
şekilde tutkal gibi yapışan, değdiği yeri yakan bir
kimyasal gaz sıkıldı. Kendilerinin yetmediği yerde sivil
faşistleri Dev-Genç'lilerin üzerine saldırttılar. Dev-
Genç'lilerin kafaları yarıldı, kolları morardı.” (Tutsak
arkadaşlarının serbest bırakılması talebiyle Beyazıt Mey-
danı’nda çadır açtığı için saldırıya uğrayan Dev-Genç’li-
lerin anlatımından)

Dün, 19 Aralık’ta devrimcileri diri diri yaktılar. Bugün
inşaat şantiyelerinin derme-çatma çadırlarında işçilerimiz
yanarak ölüyorlar. Kapitalist düzenin daha fazla kar hırsı
uğruna iş cinayetleriyle hergün “üçer-beşer” öldürülü-
yoruz.

Ancak ne yapsalar da boyun eğdiremiyorlar, teslim
alamıyorlar, kendi iradelerini bize kabul ettiremiyorlar.

Düşman bir derneğimize bile giremiyor. Barikatlarla
karşılaşıyor. Gaz bambaları atmak zorunda kalıyor. Gen-
çliğe gaz bombası atarak, saatlerce süren çatışmanın ar-
dından girebildiler. Tek kişi de olsa Cephelilerin olduğu
her yerde düşman direnişle karşılaşıyor. Barikatlarla kar-
şılaşıyor. Her şey irade savaşına dönüyor. “Çadır savaş-
ları”…

İşte bu 19 Aralık'ın zaferidir. Teslim olmamak Kızıl-
dere’den bugüne halklaşarak büyüyen Cephe’nin direniş
geleneğidir. Ve bu direniş geleneğinin tüm halka yayılması
kaçınılmazdır.

19 ARALIK'TA "DEVRİMCİ-
DEMOKRASİ BİTTİ" DİYENLER
BUGÜN MÜCADELENİN HİÇBİR
ALANINDA YOKTUR

19 Aralık’ta düşmanlarımızın söyleyemediğini kendine
komünistim, solcuyum, sosyalistim diyenler söylediler:
Bittiğimizi söylediler. Hapishane maltalarından cesetlerimiz
çıkarken, kanlarımız kurumamışken, diri-diri yakılırken
TKP Genel Başkanı Aydemir Güler, “devrimci-de-
mokrasi” bitti fetvaları verdi. Onlara göre “bir dönem
kapanmıştı” artık.

Yanıldılar! Gerçekte yeni bir sayfa açılıyordu. Dev-
rimcilik yeniden tanımlanıyordu.

Bunlar sınıflar mücadelesi gerçeğinden bi haberdirler.
Nedir bu gerçek: “Direnişi seçenler yenilseler de yok
olmazlar.” Bu evrensel doğru sayısız kez kendini kanıt-
lamıştır. Bir kez daha kanıtlandı ülkemiz mücadele tari-
hinde.

Gafiller! Şehitler vermemizi “bitiş” olarak değerlen-
dirdiler. Uzlaşmamamızı, ideolojik sağlamlığımızı “kör
inat” olarak nitelediler. Vatanımızı, halkımızı uğruna
ölecek kadar sevmemizi, sözümüz namusumuzdur, bir
sözümüz için seve-seve ölüme gideriz dememizi “ölü
sevicilik” olarak mahkum etmeye çalıştılar. Saldırdıkları
devrimci değerlerdi, devrimci ideolojiydi. Biz her ölümde
yeniden doğduk. Onlar her ölümüzde biraz daha çürü-
düler.

Biz ölümüne direnirken onlar düşmanlarımızın bize
teslim ol çağrısı yaptığı gibi ellerinde megafonla çatışmayı
bırakıp kendileri gibi teslim olmamızı istediler. “Arka-
daşlar, biz çıktık bize bir şey olmadı, sizde bırakın,
çıkın” dediler. 

İşte 19 Aralık’ta direnenler bugün ülkenin her köşesinde
tek başına da olsa direniyor. Oligarşi devrimcileri teslim
alamıyor. Ya bize megafonla çağrı yapanlar? Bugün de
dağda düşmanla karşı karşıya gelince ellerinde keleşlerle,
bombalarla teslim oluyorlar. 19 Aralık’ta megafonla dev-
rimcilere: “Arkadaşlar, biz çıktık bize bir şey olmadı,
sizde bırakın, çıkın” diyenler şimdi mağaradaki geril-
lalara sesleniyor: “Ben teslim oldum bir şey olmadı”
diye arkadaşlarını teslim olmaya çağırıyor... Herkes
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kendi kültürünü yaratır. Bu da direnmemenin kültürüdür,
teslimiyetin kültürüdür... 

Sınıflar savaşı böyledir. Turnusol görevi görür. Kim
sol, kim değil. Kim devrimci, kim değil. Kim halkını
vatanını seviyor, kim sevmiyor, açığa çıkartır. Bize me-
gofonla teslim ol çağrısı yapanlar düşmanın cephesinde
olduklarının dahi ayırdında değillerdi. Bizim yanımızda
değil, katillerimizin yanında bize çağrı yapan durumda-
lardı.

İşte direnmemek böyle pespaye hale getiriyordu.
Düşmanın saldırılarını dizginsiz hale getirdiği, ölüm

orucu eyleminin düşmanın demagoji ve yalanlarını
yüzüne çarptığı, çatışmanın en kızgın anında biz, sonuna,
sonsuza, sonuncumuza kadar direneceğiz kararlılığın-
dayken, onlar buraya kadar deyip direnişi bıraktılar. Di-
renmemenin teorisini yaptılar.

Devrimciler için söz namustur. Ne söylediysek yaptık,
ne yaptıysak savunduk. Özü sözü bir olduk. Sözlerimizde
abartı yoktur. Sahtelik yoktur. Ancak onlar biz “blöf
yaptık” diyenlerdi. MKP Ölüm Orucu Savaşçısı Ali
İhsan Özkan, Bursa Hapsihanesi’nde Parti-Cephe ölüm
orucu savaşçıları gibi operasyona karşı bedenini ateşe
verdi. 19 Aralık katliam saldırısı öncesinde böyle bir
karar alınmıştı. Ve Ali İhsan da bu kararını uygulamıştı.
MKP, daha sonra yaptığı açıklamada bu kararlarının
“blöf” olduğunu söyleyerek değersizleşmede geldikleri
noktayı ortaya koyuyordu.

Çürüme devam edecekti.
“Biz ayrı mahalledeniz” diyordu bir ÖDP’li. Dev-

rimcileri aşağılıyor ve burjuvazinin ağzıyla konuşuyor-
du… Oligarşinin icazetine sığınıp parti binalarını da
bizlere kapatmışlardı. “Farkımızı koyduk iyi oldu”
diyordu Kürt milliyetçileri. Farkını koyduğunu göstererek
oligarşiye “bakın biz uslu çocuklarız, devrimcilerle
bizim bir ilgimiz yok” diyorlardı. “Bizi cepte keklik mi
sandınız?” diyordu EMEP’liler. Dostluğu, dayanışmayı
çoktan defterlerinden silmişlerdi. Onlarda sıradan, düzen
ağzıyla konuşuyorlardı. Öyle ya devrimciliği yitirmişlerdi.
Pratik bitmiş, söylemde de devrimcilik terk edilmişti ar-
tık.

“Direnişi seçenler, yenilseler de yok olmazlar” gerçeği
tersinden de işliyordu. Tarihsel süreçlerde, önemli döne-
meçlerde, sınav anlarında bedel ödemeyi göze almayıp
direnmeyenler yok olmaya mahkumdurlar. 19 Aralık
2000’lerden bugüne geçen 12 yıllık süreç bu bitişin ifa-
desidir. Bugün geldikleri durum süpriz değildir.

Oportünizm, devrimcileri değil reformizmi örnek
aldı. Direnmeyi değil teslimiyeti seçti. İdeolojik müca-
delemiz karşısında tıpkı direnişten kaçtığı gibi muhase-
beden de kaçtı. 19 Aralık’ta direndiğini kanıtlamaya
çalıştı. Oportünizm o gün de direnmedi esasında. Bizim
direnişimizin gölgesinde durumu kurtarmaya çalıştılar.
O günkü tavırları sonraki süreçlerini de belirledi. Bedel
ödemeyi göze alan direnişler oportünizmin artık çok
uzağındadır. O gün “blöf” diyenler, megafonla çağrı ya-
panlar bugün ellerinde silahlarla düşmanın teslim olun

çağrısı karşısında topluca silahlarıyla birlikte teslim olu-
yorlar.

“Güç ideolojidedir.” Bu ideoloji teslim olmamaktır.
Bu ideoloji değerleri için ölmesini bilmektir. Bu ideoloji
bedelleri göze almaktır. Bu çizgiden kopanlar, “kaymak
tabakayı koruma” teorileri yapanlar yenilmeye, çürümeye
mahkumdurlar. İşte geldikleri nokta. Sınıf mücadelesinin
hiçbir cephesinde yokturlar.

Biz o gün direndiğimiz için bugün varız. Oportünizm,
reformizm o gün direnmediği, kaçtığı için bugün yoktur.

AFFETMEYECEĞİZ HESAP
SORACAĞIZ KORKULARINI
BÜYÜTECEĞİZ

19 Aralık katliamın, direnmenin adıdır dedik. 19
Aralık aynı zamanda katillerden hesap sormanın da adı-
dır.

12 yıl boyunca 19 Aralık katliam davasının peşini bı-
rakmadık. Düzenin mahkemelerinden adalet beklediğimiz
için değil. Tersine adaletsizliklerinin, katilliklerinin peşini
bırakmayacağımızı haykırmak içindi.

Katiller, gelemediler, gelmediler duruşmalara. Gö-
rünmediler ortalarda. Tutanaklara imzalarını atmaktan
bile korktular. Sahte isim kullandılar tutanaklarda.

Sorumlu katilleri değil, göstermelik birkaç askeri
mahkemelere getirterek korumak istediler katilleri.
Davada kararı vermişlerdi. Karar daha başından belliydi.
Düzenin adaleti böyle işliyordu: Katillerin düzeni kendisini
yargılayamazdı. Faşizmin demokrasi şalı bir dava açmıştı.
Davanın varacağı yer zamanaşımından başka bir şey ol-
mayacaktı. Bu faşizmin hesabıdır. Onun yargısı ve ada-
letinin hükmüdür. Ancak bir de halkın adaletinin hükmü
vardır. Halkın adaletinde de bu davanın gideceği yer
bellidir.

Şehitlerimizin kömürleşmiş bedenlerini unutmayacağız,
unutmuyoruz. Yoldaşlarımızın alevler içinde yanarken
ki görüntülerini unutmayacağız, unutmuyoruz. Gözleri
arkada kalmayacak.

Unutmayan sadece biz değiliz. Katiller de unutama-
yacaklar. Unutamıyorlar. “Terör örgütünün hedefi duru-
munda olduklarını” söyleyerek mahkemelere gelmiyorlar,
korumalar talep ediyorlar. Korkuyorlar. Korkuları onları
mezarlarına kadar takip edecektir hiç kuşkusuz.

Katillerden Engin Hoş, öldü de kurtuldu!
Her 19 Aralık yaklaştığında Hikmet Samileri, Sadettin

Tantanları, Zeki Bingölleri, katliam emrini veren askeri,
siyasi erkan korkuyorlar. Düzenin MİT’i, iti, polisi adeta
teyakkuza geçiyorlar. 81 ilin emniyet müdürlüklerine
gizli ibareli yazılar gönderiyorlar.

Evet bu ülkenin her karış toprağı bizimdir. Bu
memleket bizimdir. Her ili, her ilçesi, her köyünde bizi
göreceksiniz, bizim soluğumuzu hissedeceksiniz. Çünkü
biz halkız. Korkuyu sadece 19 Aralık günlerinde değil,
her gün duyacak ve yaşayacaksınız. Adalete susayan bu
topraklar adalete elbet doyacaktır, doyuracağız.
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Büyük direnişin şehitlerinden
Gülnihal Yılmaz “Yaşamı sevmek
ve yaşama sıkı sıkıya bağlı ol-
mak, hayattan beklediği çok şey
olanlara has bir vasıftır. Devrim-
cinin hayattan bekledikleri ise
kendisi ile sınırlı değildir... Biz,
hayattan halkımızın hakettiği ne
varsa, hepsini söküp kopartmayı
bekliyoruz. Hayatımızın anlamı
ve yaşam sevgimiz, mücadelemi-
zin kendisine bağlı olduğu için,
yaşamlarımızı seve seve feda
edebiliyoruz işte. Yaşama
bağlılığımız ne kadar büyükse,
feda ruhumuz da o kadar büyük
oluyor.” demişti. 

19-22 Aralık şehitlerimizin
yaşamları kendileriyle sınırlı
değildi. 

Onlar, oligarşinin, bedenlerini
eriten gaz bombaları ve kurşunları
karşısında yoldaşları için, halkı
için, vatanı için, sosyalizm idealleri
için canlarını feda ettiler. Onlar, va-
tanımızın onuru, halkımızın guru-
rudur. Düşmanın katliam, gözaltı,
tutuklama, linçler... ve benzeri her
türlü saldırısına rağmen,  onlar
Anadolu’nun dört bir yanından fi-
lizlenen devrim umudumuzdur. 

Onlar şimdi Erdal Dalgıçlar’da,
Hasan Selim Gönenler’de, İbrahim
Çuhadarlar’da yaşıyorlar. 

Bay ram pa şa
Şe hit le ri mizden:

Yaz gü lü Güder Öz türk, Der -
sim ’li ve 28 ya şın day dı. 1. Ölüm
Oru cu Eki bi di re niş çi siy di.
1983’te ağa be yi, 1994’te eşi  kat -
le dil miş ti. 1988’den be ri ör güt lü
ola rak kav ga nın için dey di. 

Şe fi nur Tez gel Ma lat ya-Kü re -
cik ’liy di. Ço cuk lu ğun dan dev rim -
ciy di. ‘92’den be ri de Cep he li.
Uzun sü re ma hal li alan da ça lış -
mıştı...

Ni lü fer Al can, Bo lu Göy -
nük’lüy dü. 1964 do ğum luy du. Ha -
pis ha ne le rin önün de ta nı dı dev -
rim ci le ri. Bir tut sak ya kı nı, bir

TA YAD’lı ola rak mü ca de le et ti yıl -
lar ca. Son ra baş ka alan lar da çe şit li
gö rev ler üst len di. 

Öz lem Er can, Der sim ’liy di; İs -
tan bul’da üni ver si te öğ ren ci siy ken
TÖ DEF için de mü ca de le ye ka tıl dı.
Kat li am gü nü, bir di re niş çi yi kur -
tar mak için ken di ni alev le rin önü ne
si per et ti ği sı ra da ya kı la rak kat le dil -
di. 

Gül ser Tuz cu, Kas ta mo nu’lu.
34 ya şın day dı. 1992’den be ri ör güt -
lü bir dev rim ciy di. Ma hal li alan da
so rum lu luk lar al dı. 1995 yı lın da
tut sak düş tü. 

Sey han Do ğan, Sam sun-Hav -
za’lıy dı. 1973 do ğum lu. Dev-
Genç’liy di, gö rev ve ri len her yer -
dey di, tut sak ken ölüm oru cu na gö -
nül lüy dü. 

Fı rat Ta vuk, 1 Ölüm Oru cu
Ekip di re niş çi siy di. Bay ram pa şa’da
be de ni ni ilk ateş le yen ol du. 1971
Ma ni sa do ğum luy du. ‘94’ten be ri
kav ga day dı. 

Ali Ateş, 1. Ölüm Oru cu Eki -
bi’n dey di. 1970’te Ada na’da doğ du,
An ka ra’da Ha cet te pe Üni ver si te -
si’nde öğ ren ciy ken ka tıl dı kav ga ya. 

Aşur Kork maz, 1. Ölüm Oru cu
Ekibi Di re niş çi si’y di. ‘90’dan be ri
mü ca de le için dey di. Tut sak düş me -
den ön ce li se li genç likte, ge ce kon -
du lar da ör güt len me için de ye r al dı. 

Mus ta fa Yıl maz, Fat sa’lıy dı.
İs tan bul’da ge ce kon du di re niş le ri
için de dev rim ci ol du. Ge liş ti, çe şit li
so rum lu luk lar üst len di. 

Mu rat Ör dek çi Adı ya man-Bes -
ni do ğum lu. İs tan bul’da bir elek t rik
atöl ye sin de ça lı şır ken, dev rim ci ol -
du. 1994’te tut sak düş tü, TKEP/L
davasından yargılandı.

Cen giz Ça lı ko pa ran, İs tan -
bul’da doğ du. Dev rim ci ha re ket le ta -
nış tı ğın da iş por ta cıy dı. Emek çi le rin
ör güt len me sin de yer al dı. 1996’da 4
tut sa ğın şe hit düş tü ğü Üm ra ni ye kat -
li amın dan ağır ya ra lı kur tul muş tu. 

19-22 Aralık Şehitleri -2-

19-22 Aralık Şehitlerimiz
Erdallar’la, Hasanlar’la, İbrahimler’le Yaşıyor!
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19-22 Aralık katliamı sadece ha-
pishanelere yönelik bir saldırı değildi.
Katliamla amaçlanan direnen dev-
rimci örgütleri tasfiye etmek, devrim
düşüncesini beyinlerden silmek, hal-
kın kurtuluş umudunu yok etmekti.
Devlet “Hayata Dönüş Operasyonu”
adını verdiği bu operasyonda 28 tut-
sağı katletti. Ve bu vahşeti televiz-
yonlardan naklen halka izletti. 

Devletin teslim alma politikası yine
devrimci tutsakların iradesine çarptı.
Hesapları tutmadı. Dünyada cehennemi
göstererek, teslim almayı düşündükleri
devrimci tutsaklar, “Gerekirse o ateşi
kendimiz yakarız, ama halkların umu-
dunu yere düşürmeyiz” diyerek di-
renmeye devam ettiler. Ve direnerek,
ölerek yaşattılar umudu Anadolu top-
raklarında. Katledenlerin hevesleri
kursaklarında kaldı. Aradan 12 yıl
geçti. Bu şanlı direniş hala hafızalarda.
Katliam unutulmadı ve devrimciler
tarafından unutturulmayacak.

19-22 Aralık katliamının yıldö-
nümü nedeniyle, Halk Cepheliler 14
Aralık günü İstanbul’da Bakırköy
Özgürlük Meydanı’nda, önce basın
açıklaması ardından da bildiri dağıtımı
yaptılar. Halk Cepheliler, 19-22 Aralık
2000 tarihlerinde katledilen 28 dev-
rimciyi ve diri diri yakılan 6 kadını
unutmadıklarını, yapılan bu katliamın
hesabını mutlaka soracaklarını ifade
ettiler.

Açıklamayı yapan Yusuf Kul, “Sey-
han Doğan’ın kömürleşmiş bedenini
unutmayın. O beden; başeğmezliğimiz
ve zafere olan inancımızdır. Düşman
bu katliamda işkencelerini o kadar
boyutlandırdı ki; Bayrampaşa’da 6
kadın tutsağı kahkahalar atarak diri
diri yaktı. Diri diri yakılan 6 kadın

tutsaktan biri olan Seyhan Doğan’ın
bedeninden geriye küllerinden başka
bir şey kalmadı. 

Diri diri yakanlar, katledenler el-
lerini kolların sallayarak dolaşırken
bu katliamın sorumluları hala ortaya
çıkarılmadı. Halkımız; dün evlatla-
rımızı diri diri yakanlar bugün ikti-
darda. 19-22 Aralık katliamı bugün
ülkenin her tarafında devam ediyor.
Nasıl ki, dün 19-22 Aralık katliamında
can bedeli direndiysek bugün de aynı
kararlılıkla mücadelemize devam
edeceğiz. Milyonları örgütleme id-
diamızla çoğalacak ve 19-22 Aralık
katliamının hesabını soracağız.” dedi. 

Eylem sırasında “Diri Diri Ya-
kanlar Cezalandırılsın”, “Katil Devlet
Hesap Verecek”, “Kahrolsun Faşizm
Yaşasın Mücadelemiz”, “19 Aralık
Katliamının Hesabını Soracağız!”
sloganları atıldı.

Açıklamanın ardından Halk Cep-
heliler, Özgürlük Meydanı boyunca
bildiri dağıtımı yaptı. Halkın yoğun
ilgisiyle karşılaştılar. Seyhan Doğan’ın
kömürleşmiş bedeninin fotoğrafına
bakıp, bu hale nasıl geldiğini merakla
soranlar oldu. Halk Cepheliler, bunun
sorumlusunun Devlet olduğunu söy-
ledi. İki saat süren bildiri dağıtımı
sloganlar ve konuşmalar eşliğinde
bitirildi. 1000 adet bildiri halka ulaş-
tırıldı. 

17 Aralık günü de, İstanbul Ok-
meydanı’da 19-22 Aralık katliamı
ile ilgili bildiri dağıtımı yapıldı. Bir
buçuk saat içinde 150 bildiri dağıtıldı
ve 50 adet pul yapıştırıldı.

18 Aralık günü ise Sibel Yalçın
Direniş Parkı’nda 19–22 Aralık kat-
liamı ile ilgili sergi açıldı. 

19-22 Aralık’ı Unutmadık,
Unutturmayacağız

15 Aralık günü de Halk Cepheliler
katliamı ve direnişi anlatmak için İs-
tanbul’da bir panel düzenlediler. Ok-
meydanı’da, Destan Düğün Salo-
nu’nda yapılan panele konuşmacı ola-
rak katliamı Çanakkale Hapishane-
si’nde karşılayan Veysel Şahin, tut-
sakların dışarıdaki sesi olan TAYAD
üyesi Bedriye Çavuş ve Av. Behiç
Aşçı konuşmacı olarak katıldılar. 
İlk olarak konuşan Veysel Şahin,

Çanakkale Hapishanesi’nde düşmanın
karşısında marşlar söyleyerek dimdik
durduklarını söyledi. Düşmanın siyasi
bir yenilgi yaşadığını söyleyen Şahin,
zaferi devrimci tutsakların kazandığını
vurguladı. Şahin konuşmasını, “Bu-
gün düşmanın karşısında bu kadar
dik durabiliyorsak, bu şehitlerimiz
sayesindedir.” diyerek bitirdi. 

Av. Behiç Aşçı; 19-22 Aralık’ın
bir katliam olduğunu ve devletin bu
katliamı meşrulaştırdığını anlattı. Ha-
pishaneye arabulucu olarak giren ay-
dın ve sanatçıların devlet tarafından
kullanıldığını söyleyen Aşçı, heyetin
tam çözüldü dediği zaman devletin
görüşmeleri sonlandırdığını, fakat o
aydınların çeşitli kaygılarla kullanıl-
dıklarını dile getiremediğini belirtti. 

Aşçı, 19-22 Aralık saldırısının ge-
nele yönelik bir saldırı olduğunu, ha-
pishanelerin bunun sadece bir parçası
olduğunu ifade etti. “Tutsakların ira-
delerini teslim alamadılar, hayatlarını
kaybettiler fakat hiçbir zaman devrimci
düşüncelerini kaybetmediler” diyen
Aşçı, Bakırköy’de 150 bin, 350 bin
kişinin toplanabilmesinin, 19-22 Ara-
lık’taki şehitlerinin inancı ve kararlılığı
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sayesinde olduğunu söyledi.
TAYAD’lı Bedriye Çavuş, “19

Aralık öncesi ölüm oruçları sürecinde
Ankara’ya gittik. Hikmet Sami
Türk’le konuşmak istedik ama ol-
madı. Sanatçılara, aydınlara mektup
bıraktık, ölüm oruçlarında çocukla-
rımızı ölüme götürmeyin bugün bize
yarın size gelecek, beraber olmamız
gerekiyor, dedik. Çok büyük acılar
yaşadık ama sonucunda büyük bir
direniş onurunu kazandık.” diyerek
yaşadığı süreci, Fidan Kalşen’in ce-
nazesini nasıl aldıklarını anlattı. Ça-
vuş, TAYAD’lı Aileler olarak o zaman
da devrimci tutsakların yanında ol-
duklarını, şimdi de yanlarında ola-
caklarını belirtti.

Panelin sunucusu olan Naciye Ya-
vuz’da tekrar 19-22 Aralık katliamı
ve direnişinin önemini belirterek, “Ne
olursa olsun direneceğiz ve direnenleri
savunacağız. 19-22 Aralık katliamını
milyonlara anlatacak ve örgütleyece-
ğiz. Birken iki olacağız milyonlara
bu şekilde ulaşacağız. Şehitlerimizi
sahiplenecek, direnişi benimseyerek
milyonlara ulaşacağız.” dedi. 

Konuşmacıların ardından prog-
rama Grup Yorum korosunun söyle-
diği marşlarla devam edildi. Koronun
marşları seslendirmesinden sonra
Gazi Haklar Derneği’nden İlker Al-
tındal, Hasan Hüseyin Korkmazgil’in
‘Nehirler Aka Aka’ şiirini okudu.
110 kişinin katıldığı program 19-22
Aralık katliamını anlatan kısa film
gösterimiyle sona erdi. 

6 Kadını Diri Diri Yakanlar
Hesap Vermeden Adalet
Gelmeyecek!

Ankara Halk Cephesi, 15 Aralık
günü 19-22 Aralık katliamıyla ilgili
panel yaptı. Ankara Haklar Derneği'nde
düzenlenen panel 19-22 Aralık şehitleri
ve tüm devrim şehitleri için yapılan
saygı duruşuyla başladı. Panelde Sinan
Kukul'un Kadife Tenli Zamanlara şiiri

okun-
du. Şiirin ardından katliamla ilgili
sinevizyon izlendi.

Panelde ilk sözü Devrimci Mü-
cadelede Mühendis Mimarlar'dan
Alev Şahin aldı ve F Tipi hapishane-
lerin mimari yapısını anlattı. Ardından,
19 Aralık katliamında Uşak Hapis-
hanesi'nde olan Gülten Işık konuşma
yaptı. Işık, 19-22 Aralık katliamına
gelinen süreci, katliam gününü, kat-
liamın IMF politikalarının uygula-
nabilmesi için yapıldığını ve 19 Aralık
Katliamı ile devletin asıl amacının
ne olduğunu anlattı. Işık, Yasemin
Cancı'nın ölüm orucunda olan yol-
daşlarını korumak için ve ölüm orucu
direnişçisi Berrin Bıçkılar'la birlikte
"Yoldaşlar sizi seviyoruz” diyerek
feda eylemi yaptığın anlattı.

Çağdaş Hukukçular Derneği'nden
Av. Özgür Yılmaz, 19 Aralık katliamı
öncesi süreci ve tecrit saldırısının
sadece tutsaklara değil bütün halka
yönelik olduğunu anlattı. Yılmaz,
katliam sonrası açılan davalarda kat-
liamcıların değil, katledilen devrim-
cilerin yargılandığını söyledi.

Katliam saldırısında Çankırı Ha-
pishanesi'nde olan Ali Sinan Çağlar
ise, sağlıkçı olduğu için direnişçilerin
olduğu bölümde olduğunu ve o bö-
lüme çok fazla bir saldırı olduğunu,
İrfan Ortakçı ve Hasan Güngörmez'in
feda eylemlerini anlattı.

Panelde TAYAD’lı Ailelerden,
Mehmet Yılmaz, Bayram Şahin,
Mehmet Bakır ve Ayşe Arapgirli de
söz alarak, 19-22 Aralık katliamının
dışarıdaki etkilerini, evlatlarını nasıl
sahiplendiklerini anlattılar. Yapılan
konuşmaların ardından “Düşenlere,

Haklıyız Kazanacağız, Geçti Dost
Kervanı” şarkıları söylendi. Panele
60 kişi katıldı.

Çankırı Hapishanesi'nde katliam
karşısında kendini feda eden İrfan

Ortakçı'nın ailesinin katıldığı panelin
ardından İrfan Ortakçı ve 19-22
Aralık şehitleri için yemek verildi. 

Maraş'tan 19-22 Aralık'a
Katleden Devlettir,
Hesap Soralım!

16 Aralık günü Balıkesir’de, Ma-
raş ve 19 Aralık katliamının anması
yapıldı. Bağımsızlık, demokrasi ve
sosyalizm mücadelesinde şehit dü-
şenler için yapılan saygı duruşuyla
anma başladı. Anmada, Maraş ve
19-22 Aralık katliamlarının devletin
düzenlediği katliamlar olduğu anla-
tıldı. Ardından katliamlarla ilgili vi-
deolar izlendi. 

Sinan Kukul'un “Kadife Tenli Za-
manlar” şiirinin okunması, hep beraber
türküler ve marşların söylenmesiyle
biten anmaya 18 kişi katıldı.

“Hayata Dönüş”
Katliamının Tüm
Sorumluları
Cezalandırılmalıdır!

Çağdaş Hukukçular Derneği
(ÇHD), 19 Aralık Katliamı’nın yıl-
dönümünde yazılı bir açıklama ya-
parak, “Çağdaş Hukukçular Derneği
İstanbul Şubesi olarak, katliamın tüm
gerçek sorumlularının yargı önünde
hesap vermesi için sonuna kadar mü-
cadele edeceğimizi ve ‘Hayata Dönüş’
katliamını unutmayacağımızı ve unut-
turmayacağımızı bir kez daha ilan
ediyoruz. Sakın unutulmasın ki, halk
adaletsiz kalamaz. Gerçek adalet hal-
kın adaletidir. ‘Hayata Dönüş’ kat-
liamının tüm sorumluları ve üst düzey
görevlileri eninde sonunda halkın
adaletine hesap vereceklerdir” dedi.
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17 yaşındaki Ferhat Gerçek’i felç
bırakan AKP’nin polisinden hesap
soran halk savaşçısı Nebiha Aracı’yı
sahiplenen Halk Cepheliler, TAYAD’lı
Aileler ve Grup Yorum üyeleri iş-
kence ile gözaltına alınmıştı. Gözal-
tına alınan 29 kişi 12-13 Aralık ta-
rihlerinde mahkemeye çıkarıldılar.
29 kişiden 14’ü tutuklanırken; 6
kişiye de ev hapsi verildi.

Mahkeme öncesinde Halk Cep-
heliler Çağlayan’da bulunan İstanbul
Adliyesi önünde eylem yaptılar. Ey-
lemde, “Adaletin bedeli büyüktür.
17 yaşında bir gencin hayatını ka-
rartmak, kahpe bir kurşunla felç bı-
rakmak kolaydır. Ferhat’ın kanlı
gömleği kaybedilmiştir. Hiçbir delil
bırakılmamış, Ferhat’ı felç bırakanlar
cezalandırılmamıştır” denildi. “AKP
faşizminin unuttuğu bir şey var” de-
nilerek, halkın adaleti sağlayacağı
vurgusu yapıldı.

Mahkeme sonunda Ünzile Araz,
Sadık Karaaslan, Ayfer Rüzgar, Kadir
Bayram, Mustafa Doğru, Deniz Ka-
bak, Deniz Şah, Aysu Baykal, Rasim
Özdemir, Fatma Varıcı, Yakup Işık,
Berk Ercan, Emrah Uygul ve Kemal
Avcı tutuklandı. Ayrıca; Ali Aracı,
Hüseyin Kaşkır, Cansu Güneş Sefe-
roğlu, Eylem Kayaoğlu, Sezai De-
mirtaş ve İbrahim Acar’a ev hapsi
ve Sultan Kaydır ile Ramazan Anık’a
da yurtdışı yasağı kararı verildi.

Halk Cepheliler, 15 Aralık günü
de AKP Şişli İlçe Binası önünde yap-
tığı eylemde tutuklamaları ve ev hap-
sini protesto ettiler. Eylemde, “Tüm
Halkı Hapsedemezsiniz Ev Hapsi Te-
rörüne Son”, “Grup Yorum Hapsedi-
lemez” pankartları, “İşkence Yapmak
Şerefsizliktir”, “Devrimcileri Sahip-
lenmek Suç Değildir”, “Ev Hapsi
Terörüne Son” dövizleri taşındı.

Yapılan açıklamada, TAYAD’lılara
yapılan saldırı protesto edildi. 

Grup Yorum elamanı İbrahim
Gökçek de bir konuşma yaparak,
“Grup Yorum’u susturamazsınız, yine
konserler yapmaya devam edeceğiz”
dedi. Gözaltına alınanlardan Yusuf
Kul ise “Bizler hastane önünde halkın
savaşçısı Nebiha Aracı’yı sahiplen-
diğimiz için 14 ve 70 yaşında insan-
larımız, işkencelerle gözaltına alındık.
Bize işkence yapanlar! Bağımsızlık
mücadelesi sürdürmemizi engelle-
yemezsiniz, halkın adaletinden ka-
çamayacaksınız” dedi. 45 kişinin ka-
tıldığı eylem sloganlarla bitirildi.

Gençlik Federasyonu
Gençlik Federasyonu da tutukla-

nan arkadaşları Berk Ercan ve Yakup
Işık için 15 Aralık günü Şişli AKP
önünde eylem yaptı. “Parasız Eğitim
İstedikleri İçin, 1 Mayıslara Katıl-
dıkları İçin, Grup Yorum Konserlerine
Gittikleri İçin, Tutuklananlar Serbest
Bırakılsın” pankartının açıldığı ey-
lemde, ‘Berk Ercan Serbest Bırakıl-
sın’, ‘Yakup Işık Serbest Bırakılsın’
sloganları atıldı. 

Eylemde “Devrimcilere yönelik
operasyonlar yapılıyor. Ama bitmedik
ve bitmeyeceğiz” denildi. AKP ikti-
darının istediğini elde edemeyince
aileleri işbirlikçileştirmeye çalıştığı
vurgulandı.

Dicle Gençlik Derneği
Girişimi

18 Aralık'ta yazılı açıklama yapan
Dicle Gençlik Derneği Girişimi’de
saldırılarla devrimcilerin sinmeye-
ceğini dile getirdi. Dev-Genç’liler
"Tutuklanan TAYAD'lılar derhal ser-
best bırakılsın! Halkın adaletinin di-
renişimize güç kattığı bugünlerde
tutuklamalarla bizleri yıldırmaya ça-
lışanlar, korkun bizden! Adaletimiz-
den korkun!" dediler.

Ankara
16 Aralık günü Mamak Şirinte-

pe'de eylem yapıldı. Eylemde, Dev-
Genç'lilere ve Grup Yorum'a yönelik
yapılan baskılar anlatıldı. Bu baskı-
larla AKP'nin halkın her kesimini
kuşatma altına almaya çalıştığı ancak
başaramayacağı söylendi. 

Sanat Cephesi/Grup Yorum
16 Aralık’ta “Grup Yorum’u Tu-

tuklamakla Bitiremezsiniz” başlıklı
bir açıklama yapan Sanat Cephesi /
Grup Yorum, üyeleri Ayfer Rüzgar’ın
tutuklanması ve Ali Aracı’ya da ev
hapsi verilmesi ile ilgili şu değer-
lendirmede bulundu: “Tutuklamala-
rınızın, yasaklamalarınızın, ev hapsi
cezalarınızın, baskılarınızın milyon-
ların özgürlük, bağımsızlık, adalet,
eşitlik talebini durduramayacağını
göreceksiniz.”

Devrimci İşçi Hareketi
Nebiha Aracı’ya yapılan işkenceyi

protesto etmek ve onu sahiplenmek
için yapılan eylemlerde gözaltına alı-
nanlardan Devrimci İşçi Hareketi
üyesi Aysu Baykal için Devrimci
İşçi Hareketi tarafından yazılı bir
açıklama yapıldı. 

Aysu Baykal’ın tek böbrek ile
yaşamını sürdüren bir devrimci ol-
duğunun belirtildiği açıklamada, “Po-
lis bu durumu bilmesine rağmen Va-
tan’da kaldığı süre boyuca işkence
yapmıştır. Bu işkenceler sonucunda
ayağı kırılmıştır. Bunun adı faşizmdir.
Aysu Baykal ve tutuklanan 13 kişi
serbest bırakılsın” denildi.

Yunanistan Halk Cephesi
15 Aralık'ta yazılı bir açıklama

yapan Yunanistan Halk Cephesi de
"Devrimcileri sahiplenmek suç de-
ğildir" dedi.
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Adalet Mücadelemizi İşkencelerinizle Bitiremezsiniz!
İstanbul Ankara
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Bu aktardıklarımız işkenceci katil
polislerin halkın adaleti karşısındaki
ruh hallerini çok iyi ortaya koyuyor. 

Bir taraftan halkın adaletinden
nasıl korunacaklarına çare arıyorlar,
diğer taraftan da korkularını ya-
lanlarla örtmeye çalışıyorlar. Her
zaman olduğu gibi bu işte en büyük
rol yine burjuva medyanın... Ferhat
Gerçek’i felç eden işkenceci polis-
lerin bulunduğu Bahçelievler 75. Yıl
Polis Karakolu’na yönelik eylemden
sonra burjuva medyanın yalan ve çar-
pıtma haberlerle bu rolü nasıl üstlen-
diğini görmekteyiz. 

Ne yaparsanız yapın halk düşman-
ları. Hiç bir zırh sizi koruyamaz. Hiç
bir yalan ve demagoji suçlarınızın
üstünü örtemez 

Polis merkezlerine yapılan bombalı
ve silahlı saldırılar İçişleri Bakanlığı'nı
harekete geçirmiş. Başta İstanbul ol-
mak üzere Doğu ve Güneydoğu'da
riskli bölgelerde bulunan polis nok-
talarına zırhlı nöbet kabini, hareketli
siperlik, gözetleme kulesi ve taşı-
nabilir konaklama merkezleri ku-
rulacak. Bunların ihaleleri yapılmış.
2013'ten itibaren artık polisler zırhlı
koruma kabinlerinde nöbet tutacaklar. 

Dayanıklı malzemeden üretilen ka-
binin üst kısmı kurşun geçirmez cam
bölmelerden oluşuyor. Nöbet kabinleri,
siperlik ve gözetleme kulelerinin her
türlü tabancaya, Kalaşnikof, Kanas
suikast silahı mermileriyle el bombasına
karşı dayanıklı olduğu söyleniyor.

Bu tür ‘önlemler’le AKP’nin iş-
kenceci katil polisleri kendilerini ko-
ruyacaklarını sanıyorlar. 

Bütün bu çabalarınız boşuna, hangi
koruma zırhının altına saklanırsanız
saklanın, halka ve devrimcilere karşı
suç işlediğiniz sürece yaptığınız iş-
kencelerin, katliamların, zulmün hesabı
sorulacaktır. Zırhlarınız sizi koruya-
maz. Halka zulmetmekten vazgeçin.
Hasan Selim Gönen’i sağ ele geçirdiniz
ve işkenceyle katlettiniz. Nebiha Ara-
cı’yı sağ ele geçirdiniz ve öldürme
kastıyla işkence yaptınız. 
İşkence yapmak şerefsizliktir. Bu

savaşın kurallarına aykırı. Yoldaşımızın
yüzünü parçalayacaksınız, kafa tasını
kıracaksınız, hesabı sorulunca “kal-

leşçe arkadan kafasına ateş
edildi” diyeceksiniz.

Yaralı tutsak alınan bir savaşçıya
işkence yapmak adi suçtur. Adi suç-
luların kafasına sıkılır. 

Yasal bir dergiyi satan 17 yaşındaki
Ferhat Gerçek’i sırtından vurup felç
eden işkenceci polisleri neden ko-
nuşmuyorsunuz. 

Bahçelievler Polis Karakolu’na
eylem yapılınca hiç bir araştırma yap-
madan polisin de aklına ilk gelen
örgüt DHKP-C oldu. Neden? Suçla-
rınızı biliyorsunuz tabii ki... Bahçeli-
evler 75. Yıl Polis Karakolu bir işkence
merkezidir. Ferhat Gerçek’i sırtından
vurup felç eden polisler o karakolda
hala işkence yapmaya devam etmek-
tedir. Demek ki, devrimciler rastgele
bir karakola saldırmıyor. 

Ferhat Gerçek’in felç edilmesinin
üzerinden tam 5 yıl geçti. Katil polisler
halkın vergileriyle ödenen maaşlarla
halka, devrimcilere işkence yapmaya
devam ederken, Ferhat Gerçek “kamu
malına zarar vermekten 15 yıl hapis
cezası” ile yargılanıyor. 5 yıl boyunca
bu düzenin mahkemeleri işkenceci
katillerini yargılamazsa halkın şaşmaz
adaleti işleyecektir. 

Demek ki, devrimciler durduk yere
bir karakolu basmıyor, polisin kafasına
sıkmıyor...

Cumhurbaşkanı’nın 
Korumalarına Kameralı
Gözlükler Alınmış

Nedir bu korkunuz? Kimden kor-
kuyorsunuz? Neden korkuyorsunuz?
Sosyalist ülkelerinin liderlerine “dik-
tatör” diyorsunuz, halkına zulmettiğini
söylüyorsunuz. Küba’nın lideri Fidel
Castro halkın içinde tek bir koruması
olmadan dolaşıyor. Bu mu diktatörlük?
Bir de kendinize bakın. Koruma or-
dusuyla bile halkın içine giremiyor-

 Polislere zırhlı merkez,
zırhlı nöbet kabini,
hareketli siperlik,
gözetleme kulesi, taşınabilir
konaklama merkezleri...

 Cumhurbaşkanı’nın
korumalarına kameralı
gözlük

 “Yasadışı örgütlere hedef
gösteriliyor” diye polislerin
internet sitelerinden resim
ve adresleri kaldırıldı!

 Polislere “Hayata
Dönüş” uyarısı... Başta
dönemin Adalet Bakanı
Hikmet Sami Türk olmak
üzere bürokratların
koruma duvarının
güçlendirilmesi istendi.

 Polise zırh delici çukur
uçlu mermi alınacak...

 Örgütün eylem yapmak
için sahte kimlik dağıttığı
24 kişinin listesi polisin
elinde!

 Örgüt, eylemcileri
hastalıklı militanlardan
seçiyor! Nurgül ve Nebiha
da kanserli çıkmış (!)
PALAVRA

 “Hainler ‘halk’ diyor,
halktan üç kişiyi vuruyor
bu eylemde. ‘Barış’ diyor,
‘kardeşlik’ diyor, önüne
geleni vuruyor”

YALAN!

Zırhlı Karakollarınız Sizi Koruyamayacak,

Korkularınızı Büyüteceğiz!
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sunuz. Cenaze törenlerinde bile halkla
yan yana durmaktan korkuyorsunuz.
Son teknoloji Amerikan silahlarıyla
donatılmış yüzlerce koruma, zırhlı
araçlar, sinyal bozucuları, kurşun ge-
çirmez giysiler, agratizasyona tabi tu-
tulan izleyiciler... Bu mu sizin de-
mokrasiniz?..

Korkunuz halktandır. Devrimci-
lerdendir. Korkunuz halkının adale-
tindendir. Nedeni halka yaptığınız zu-
lümdür. Zulmün hesabının birgün so-
rulacağından korkuyorsunuz.  Zul-
münüz arttıkça korkularınız da bü-
yüyecek. Biliyorsunuz ki halk unut-
maz. O korumalarınız, kameralı göz-
lükleriniz sizi korumaya yetmez. Çün-
kü halk her yerdedir. Hiç beklemedi-
ğiniz bir yerde karşınıza çıkar. 

Polise “Hayata Dönüş” 
Uyarısı Yapacağınıza 
Katilleri Yargılayın!
İşte  AKP’nin suçları: Burjuva ba-

sında çıkan bir haber şöyle; “Hayata
Dönüş operasyonlarının yıldönümünde
olası saldırılara karşı da uyarı yapıldı.
19-22 Aralık 2000 tarihleri arasında
cezaevlerindeki örgüt mensuplarına
yönelik gerçekleştirilen operasyonların
yıldönümünde, dönemin bürokratları
için alarm verildi. Başta dönemin
Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk ol-
mak üzere bürokratların koruma du-
varının güçlendirilmesi istendi” (Ha-
ber Türk, 11 Aralık 2012)

Neden yapılıyor bu uyarı? Halk
düşmanlarını korumak için. AKP 19-
22 Aralık 2000’de hapisanelerde 28
devrimci tutsağı katleden, Bayrampaşa
Hapishahnesi’nde 6 kadın tutsağı diri
diri yakan katilleri yargılamıyor. 28
tutsağın katledildiği, 6 kadının diri
diri yakıldığı katliamın üzerinden tam
12 yıl geçti. 10 yıllık iktirdarı boyunca
AKP katilleri korudu. Bu katliamdan
dolayı tek bir katil bile yargılanmadı.
Tek bir katil cezalandırılmadı. 
Şimdi halkın adaleti hesap sormaya

başlayınca ne yapıyor AKP? Katillerini
korumak için tedbir üzerine tedbir alıyor. 

19 Aralık’ın sorumlularında Dö-
nemin İçişleri Bakanı Sadettin Tantan
feryat ediyor: “Önlemler alınmazsa
hiç kimse koltuğunda rahat otura-

maz” diyor. 
İstediğiniz önlemi alın: Hiçbir

zaman koltuklarınızda rahat otu-
ramayacaksınız. 28 tutsağın, diri
diri yaktığınız 6 kadının hesabını
soracağız. 

Polise Zırh Delici
Çukur Uçlu Mermi 
Alınacakmış. Alın, 
Zulmü ve Suçlarınızı 
Büyütürsünüz

Son 11 ay içinde AKP'nin iş-
kenceci polisleri 35 kişiyi karakollarda
işkence yaparak kurşunlayarak kat-
letmiştir. İşkenceci, katil polislere
bunlar yetmiyor. Mevcut mermiler
'etkisiz' kaldığı için şu an sedece
özel harekatçıların kullandığı 'hollow
ponit' denilen çukur uçlu, zırh delici
özelliklere sahip mermilerden 3 milyon
adet alınacakmış. Bu mermiler hedefe
normal girip çok daha büyük bir delik
açarak çıkan mermilermiş. 

Polis bu üç milyon zırh delici mer-
miyi kime karşı kullanacak? Halkın
elinde zırhlı araç mı var? Hayır! Bu
mermiler başta devrimciler olmak
üzere tüm halka karşı kullanılacak.
Bir yıl içinde 35 kişiyi ateş açarak
katleden polis bununla yetinmiyor.
Yaralı istemiyor, vurdukları herkesi
öldürmek ya da iyileşmeyecek yaralar
açmak istiyor. Zırh delici mermileri
insanlara karşı kullanacaklar.

Bu nasıl bir adalet? Halkın kendini
savunması için eline sapan taşı alması
bile suç sayılırken halkın, devrimci-
lerin üzerine normal mermi de değil,
zırh delici mermilerle ateş edilecek.
Bu mu adalet? 

Halktan insanları, devrimcileri gaz
bombalarıyla, işkencelerle, kurşunlarla,
kimyasal gazlarla diri diri yakarak
alçakça katledersiniz. Katiller hakkında
dava bile açılmaz. Katiller korunur,
hak, hukuk, adalet isteyenler ise suç-
lanır. Biraz sesini çıkaran olursa hak-
kında dava açılır. 

Ankara Keçiören'de Cem Aygün'ü
katleden polis elini kolunu sallayarak
dışarda geziyor. Kardeşlerinin katle-
dilmesini Ankara Emniyeti önünde
protesto eden Cem Aygün'ün ablalarına
ise "adam öldürmeye teşebbüs"ün de

bulunduğu altı suçtan 58
yıla kadar dava açıldı. 

Bu mu adalet? Halkın daha ne ka-
dar susacağını sanıyorsunuz? Daha
ne kadar hesap vermeden devrimcileri
katledeceğinizi sanıyorsunuz. 

Adaletine bakın AKP’nin. Kendi-
lerinin kılına dokunulduğunda kıyameti
kopartıyorlar. Özgürlükten, demokra-
siden, haktan, hukuktan bahsediyorlar.
Kendi inançlarından başka herkesin
inaçlarını yok sayıyor, her türlü hakareti
ediyorlar, hala riyakarca inançlarının
önünde engellerin olduğunu söylü-
yorlar. Geçtiğimiz Ramazan ayında
Malatya’nın Sürgü Beldesi’nde Ra-
mazan davulcusundan rahatsız oldu-
ğunu söyleyen Alevi bir aile faşist
yobazlar tarafından linç edilmek is-
tendi. Linççilere 6.5 yıla kadar hapis
cezası istenirken linç edilmek istenen
Alevi aileye 14 yıla kadar hapis cezası
isteniyor. Böyle adalet olmaz. 

Aşağıdaki rakamlar AKP’nin
2012’de sadece son 11 ayın suç dos-
yasından bazılarıdır. 

- 506 kişi işkence gördü.
- 4 kişi polisin gaz bombalarıyla

saldırısı sonucunda katledildi.
- 6 bin 529 kişi gözaltına alındı. 
- 1831 kişi tutuklandı.
- 35 kişi polisin ateş açması so-

nucunda katledildi. 
- 9 kişi karakollarda işkence ile

öldürüldü.
- 69 kişi hapishanelerde öldü-

rüldü.
AKP’nin suç tablosu bunlarla da

sınırlı değil. Ama işkenceci katillerden
bu suçlarından dolayı tek bir işkenceci
yargılanıp cezalandırılmadı. 
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Hüseyin Çapkın’dan 
Çapsız Bir Demagoji
İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin

Çapkın Nebihe Aracı’ya yapılan iş-
kencenin hesabını sormak için Bay-
rampaşa'da Mücahit Daştan adındaki
polisin cezalandırılmasından sonra
güya halkı savunuyor. Halka zarar
verdiğimizi söyleyerek Halkın ada-
letini sorguluyor. 

Çapkın, "Kalleş ve hainler 'halk'
diyor. Halktan 3 kişiyi vuruyor bu
eylemde. Çünkü halk yakalamaya ça-
lışıyor. 'Barış' diyor, 'kardeşlik' diyor
önüne geleni vuruyor" diyor. 

Birincisi, bizde kalleşlik yoktur.
Halkın adaleti şaşmazdır. Suçu ol-
mayan kimseye dokunmaz. 

AÇIK AÇIK İLAN EDİYORUZ!
DEVRİMCİLERİ KATLETMEKTEN
VAZGEÇİN. YARALI TUTSAK DÜ-
ŞEN YOLDAŞLARIMIZI KATLET-
MEKTEN, İŞKENCE YAPMAKTAN,
SAKAT BIRAKMAKTAN VAZGE-
ÇİN. HALKA ZULMETMEKTEN
VAZGEÇİN! İŞÇİYE, MEMURA, ÖĞ-
RENCİYE, YOKSUL GECEKONDU
HALKIMIZA, KÜRT HALKIMIZA,
ALEVİ HALKIMIZA SALDIRMAK-
TAN VAZGEÇİN! AKSİ DURUMDA
KATLETTİĞİNİZ, SAKAT BIRAK-
TIĞINIZ, İŞKENCE YAPTIĞINIZ
HER YOLDAŞIMIZIN HESABINI
BİR İŞKENCECİ POLİSİ CEZALAN-
DIRARAK ÖDETECEĞİZ! 

İkincisi; yalanlardan medet um-
mayın. Suçlarınızı yalanlarla, dema-
gojilerle örtemezsiniz. Gaziosman-
paşada işkenceci polis Mücahit Daş-
tan'ın cezalandırılması eyleminde
halktan kimseye zarar gelmemiştir.
Halk Kurtuluş Savaşçıları bu konuta
kılı kırk yaran bir hassasiyetle hareket
etmektedir. "Halktan 3 kişi yaralan-
dığı" söylemi yalandır. Eylem sonrası
insanların panikle sağa sola koşuş-
turmasının sonucu olan yaralanma-
lardır söz konusu olan yaralanma.
Halk Kurtuluş Savaşçısı Nurgül
Acar'ın açtığı ateş sonucu yaralanan
kimse olmamıştır. 

Elbette 'halk' diyoruz. Biz halkımız
için her zaman canımızı feda ederiz. 

Üçünçüsü; Çapkın demagoji ya-
pıyor; Biz hiçbir zaman düşmanları-

mıza "barış", "kardeşlik" demedik.
Emperyalizmin uşaklarıyla asla
barışmayacağımızı, barışın ol-
mayacağını buradan bir kez daha
belirtiriz. Bizim kardeşlerimiz
tüm dünya halklarıdır. Tüm dünya
halklarının baş düşmanı Amerikan
uşaklarından hiç bir zaman "kardeşlik"
de beklemedik. 
İşkenceciler, katiller korunduğu,

adaletsizlik sürdüğü sürece Halkın
adaleti işleyecek!

Zırhlı polis merkezleriniz, zırhlı
nöbet kabinleriniz, hareketli siperlik-
leriniz, gözetleme kuleniz, taşınabilir
konaklama merkezleriniz, kameralı
gözlükleriniz, sizi koruyamayacak. Dev-
rimcileri ölümle korkutamazsınız, zırh
delen mermileriniz de işe yaramayacak. 

“Örgüt Eylemcileri 
Kanserli  Militanlardan 
Seçiyor” Yalanı
Polisin Acizliğidir!

Dini, imanı, namusu, ahlakı... her
şeyi para olan Amerikan uşağı
AKP’nin polisi devrimcilerin inancı,
yoldaş sevgisi, halk sevgisi, vatan
sevgisi, feda bilinci karşısında tam
bir acz içinde. Devrimcilerin cüreti,
korkusuzluğu karşısında adeta şaş-
kınlar. Her şeyleri para olanların dev-
rimcilerin bu cüretini, feda ruhunu
anlaması da mümkün değildir. Dev-
rimcilerin cüreti karşısındaki korku-
larını yalanlarla, demagojilerle ört-
meye çalışıyorlar. Bunu yaparken de
tam bir acz içine düşüyorlar. 

Halk Kurtuluş Savaşçısı İbrahim
Çuhadar’ın Gazi Polis Karakolu’na
gerçekleştirdiği feda eyleminden sonra
İbrahim’in “kanser hastası” olduğu
yalanını uydurdular. Hiçbir basın ah-
lakı, namusu olmayan, sahibinin sesi
burjuva medya da hemen üzerine at-
ladı. Sayfa sayfa “örgütün kanserli
militanlarını eylemlerde kullandığı”nı
yazdılar. Peki İbrahim Çuhadar’ın
kanser ya da herhangi bir hastalığının
olduğuna dair elinizde tek bir doktor
raporu var mı? 

Hayır yok? 
O zaman neye dayanarak yapıyor-

sunuz bu haberleri? Polise bu basit so-
ruyu sormak aklınıza hiç gelmedi mi? 

A m a
yok, burjuva medyanın gerçekleri
yazma gibi bir derdi yok. Burjuva
medya oligarşinin psikolojik savaş
aracı zaten. Devletin halka karşı sa-
vaşta 4. kuvveti. 

Ferhat Gerçek’i vuran işkenceci
polislerin bulunduğu Bahçelievler 75.
Yıl Polis Karakolu’na eylem yapan
Nebiha Aracı için de hemen “kanser”
hastası olduğu yalanını söylediler.
Olmadı değiştirdiler böbrek yetmez-
liğinin olduğu manşetlerini attılar.
Yine Nurgül Acar henüz daha gözal-
tındayken “O kadın terörist de kanserli
çıktı” diye manşet attılar. 

Haber Türk gazetesi şöyle yazdı:
“DHKP-C üyesi N.A.'nın meme kan-
seri olduğu ve bir göğsünün alındığı
ortaya çıktı. 75. Yıl Polis Merkezi’ne
bombalı ve silahlı saldırı sonrası ya-
ralı olarak yakalanan ve önceki gün
sevk edildiği makmece tutuklanan ka-
dın terörist Nabiha Aracı'nın da
kanser hastası olduğu ortaya çıkmıştı.
12 Haziran'da İstinye Polis Merkezi'ne
düzenlenen bombalı ve silahlı saldırıda
öldürülen Erdal Dalgıç'ın da kanser
hastası olduğu öğrenilmişti" deniyor.
(Haber Türk, 13 Aralık 2012)

Tam bir alçaklık. Devrimcilerin
inancı, cüreti, feda ruhu karşısında
acizliklerini bu yalanlarla örtmeye
çalışıyorlar. Devrimcileri kanser has-
tasıydı diyerek yaşamdan umudunu
kesmiş kişiler olarak göstermeye ça-
lışıyorlar. Bu alçakça yalanlarınızla
halkımızı kandıramazsınız. 

18 yaşında Özlemler, Sibeller kar-
şılarına çıkar,  saatlerce çatışır, “gençti,
kandırılmışlar” derler.  Genç olduğu
için beyinleri yıkanmış, arkadaş kur-
banı olmuş derler. Eylem yapanlar
43’ünde, 27’sinde, 50’sindeki savaş-
çılar olur bu sefer “yaşlı, hasta, kan-
ser hastası” derler. Çünkü 43'ünde
50’sinde bir insan kolay kolay kimse
tarafından kandırılamayacağı için ya-
lanlarına kimseyi inandıramayacak-
lardır. O yüzden şimdi hastalık de-
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magojisine başvurmaya başladılar. 
Polisin devrimcilerin iradesi, inan-

cı, cüreti karşısındaki çaresizliği yeni
de değil, yıllardır başvurdukları de-
magojilerdir bunlar. İşkencede ko-
nuşturamadıkları devrimcileri “uyuş-
turucu aldığı için konuşamıyorlar”
demişlerdir. Ya da saatlerce süren ça-
tışmada teslim alamadıkları devrim-
cilere “çatışmaya girmeden önce
uyuşturucu hap alıyorlar” gibi ya-

lanları söylemeleri yeni değildir. Po-
lisin onyıllardır başvurdukları yalan-
lardır bunlar.  Devrimcilerin kahra-
manlıkları karşısındaki çaresizlikleridir
bunlar. 

Sonuç olarak;AKP’nin işkenceci
katil polislerine sesleniyoruz;

1- Hiçbir zırh sizi koruyamaz. Ne
kameralarınız, ne mobeseleriniz, ne
de zırhlı polis merkezleriniz... Halkın
adaletine hesap vermekten kurtula-

mazsınız. 
2- Halkımızı, devrimcileri katlet-

mekten, işkence yapmaktan vazgeçin.
Halkın meşru yasal her talebine gaz
bombalarıyla saldırmayın. 

3- Hiçbir yalan ve demagojiniz
suçlarınızın üzerini örtemez. Devrim-
cileri yalanlarınızla karalayamazsınız. 

4- Halka zulmetmeyin. İşkence
yapmayın. İstifa edin, simit satın.
Onurunuzla yaşayın.

Tutumluluk halkın kültürüdür. Üre-
tilene harcanan emeğe verilen değerin
sonucudur. Halk ürettiği her şey için
alın teri döker, emek harcar. Ürettiği
her şeyin hakkını verir. Bu nedenle
tüketirken de onu ne zorluklarla elde
ettiğini bilerek tüketir. Har vurup har-
man savurmaz.

Halkın yatı, katı, hanı, hamamı
yoktur. Aybaşını zar zor getirir. Çoğu
zaman iki yakası bir araya gelmez. Bu
yanıyla tutumlu olmak halk için bir
zorunluluktur. Yoksuldur halkımız. Sö-
mürü düzeni onu yoksulluğa mahkum
etmiştir. Öyle zenginler gibi istediğini
istediği zaman yapamaz. Dilediğini
yiyen içen, dilediği yere giden gezen,
tatil yapan bir yaşamı olmaz. Hasta-
landığında bile ha deyince doktora gi-
demez. Kendi imkanlarıyla iyileşmeye
çalışır. Önce yoksulluk her anlamda
bir geçim sıkıntısı demektir. Bunun
için tutumlu olmak zorundadır.

Yaşamın her anında halkın tutum-
luluğunu görmek mümkündür. He-
pimiz kendi yaşamımızdan, çevre-
mizden biliriz. Annelerimiz, babala-
rımız aldıkları bir elbiseyi yıllarca
kullanırlar. Uzun süre giyebilsinler
diye çocuklarına giysilerinin bir boy
büyüğünü alırlar. Okul önlüğü, ceket,
ayakkabı, mont, gocuk çoğu zaman
bir boy büyük alınır. Evlerimizdeki

mobilyaları düşünelim, yıl-
larca kullanılır. Eskidiğin-
de de yüzleri ters çevrilir,
ufak tefek tamir yapılarak
kullanılmaya devam edilir.
TV, buzdolabı, çamaşır
makinesi gibi eşyalar bo-
zulmadığı sürece kullanılır.
Bir duvar saatini bile on

yıllarca kullanır halkımız. İhtiyacı
karşıladığı sürece duvarda durur. Ye-
nisini almaz. Yediğinde içtiğinde de
böyledir. Ekmek bayatladı, akşam
yemeği arttı diye atmaz. Bayat ek-
mekle tost yapar. Artan akşam ye-
meğini ertesi gün öğlen yer. Bir pa-
tates, ıspanak yemeği arttığında ertesi
gün böreğe iç yapıldığını görürüz.
Buna benzer onlarca örnekle karşı-
laşmışızdır hepimiz. Hiçbir şeyi israf
etmemeye özen gösterir halkımız.
İşe, okula vb. giderken dolmuş parası
vermeyip yürümeyi tercih eder. Bu
halkımızın yaşamıdır.

Tutumlu olmayı cimrilikle ka-
rıştırmamak gerekir. Cimrilik birey-
ciliğin, bencilliğin bir biçimidir. Oysa
halk kültüründe paylaşma, dayanışma
vardır. Halk cimriliği tasvip etmez.
Cimriliği tutumluluk sayanlara "si-
nekten yağ çıkarır" der; tutumlu olmayı
ise över. "Sakla samanı gelir zamanı",
"Ayağını yorganına göre uzat", "Dam-
laya damlaya göl olur, akar gider sel
olur", "Ak akçe kara gün içindir" di-
yerek tutumlu olmayı teşvik eder.

Fakat düzen tüketim kültürüyle
saldırıyor. Yemeden içmeye, giyimden
kuşama, eğlenmekten gezmeye yoz
bir anlayışı körüklüyor. Modası ge-
çince sapasağlam da olsa giyilme-

mesinin propagandasını yapıyor. Daha
da kötüsü bu kültür doyumsuz, hiçbir
şeyle tatmin olmayan bireyler, kişi-
likler yaratıyor. Bu öyle bir kişilik ki
karnı doysa gözü doymuyor. En güzel,
en sağlam elbiseleri de giyse bir süre
sonra bıkıyor, beğenmiyor. İlla yenisini
istiyor. Markalı olmasını istiyor. Te-
lefon, bilgisayar, televizyon her şey
son model olsun diyor. Bu emperya-
lizmin halka dayattığı yoz kültürdür.
Yoz olan burjuvazidir. Hesapsız tü-
keten burjuvazidir. Emeğe değer ver-
mez burjuvazi, emeği sömürür. Sö-
mürü ile elde ettiğinde pervazsızca
tüketir. İşte giydiği çorabı bir daha
giymemekle, bilmem kaç yüz çift
ayakkabı ve elbisesiyle övünen, şu
kadar milyon dolarlık saati ve takısıyla
gururlanan burjuva asalakları görü-
yoruz gazete ve TV’lerde. Halktan
bir ailenin bütün ömrü boyunca ka-
zanamayacağı parayı bir gecede eğ-
lencede harcadıklarını görüyoruz. Sa-
dece çocuklarının doğum gününe ya-
pılan masrafla onlarca depremzedenin
barınma sorununun çözülebileceğini
görüyoruz. Halkın alın terini sömür-
dükleri için böyle kolayca tüketiyorlar.
Bu kültür burjuvaziye aittir. Halkımıza
ait olansa ürettiğine, alın terine değer
vererek ihtiyaçlarını karşılamaya dö-
nük bir tüketimdir. Bu kültürde tu-
tumlu olmak doğal olandır. Doyumsuz
tatmin olmayan bir anlayış ise müs-
rifliktir. Yaşamda gerekli olacak, de-
ğerlendirilebilecek en küçük şeyin
bile israfı yanlıştır. Halkın bu kültü-
ründen, yaşamından öğrenmeli tu-
tumlu olmalı, emeğe saygı duymalı-
yız.

HALK VE TUTUMLULUK
Bu Halk, Bu Vatan Bi̇zi̇m! Kahrolsun Faşi̇zm Kahrolsun Emperyali̇zm!

Dünden Bugüne Dünden Bugüne 

Acısıyla, Sevi̇nci̇yle Gelenekleriyle

HALK HALK 
GERÇEĞİMİZGERÇEĞİMİZ



İstanbul'da, 16 Aralık günü, Dev-
rimci İşçi Hareketi, Vali’nin yasağı-
na rağmen işçilerle dayanışma kon-
serini gerçekleştirdi.

16 Aralık günü, Bağcılar Olimpik
Spor Salonu’nun önünü sabahtan iti-
baren, TOMA’larla, akreplerle ve
Çevik Kuvvet Polisleriyle ablukaya
almıştı. “Güvenlik” gerekçe gösteri-
lerek izin verilmeyen konser için üst
düzey bir güvenlik almışlardı. Bu tab-
loyla görülüyor ki, mesele güvenlik
değil, direnişlerini zaferle sonuçlan-
dıran ve direnmeye devam eden iş-
çilerin dayanışmasına engel olmaktı.

Konseri dinlemek için ge-
lenler, saat 12.00’den itibaren
Bağcılar’da toplanmaya baş-
ladı. Polis ise, konseri dinlemek
için salona gelenleri, iptal oldu
diyerek yollamaya çalıştı. Kon-
sere gelenlerin polisi dinleme-
mesi üzerine, polis de konseri
izlemek için gelenlere kimlik
kontrolü yapıp gözaltına al-
mak istedi. Polisin keyfi en-
gellemesine izin verilmeyerek,
konserin yapılacağı açıklandı.

Saat 13.30’da Yavuz Selim
Mahallesi’ndeki cemevinden
yürüyüşe geçilerek konserin
yapılacağı alana doğru ilerle-
meye başlandı. “İşçiyiz Haklı-
yız, Kazanacağız”, “Direne Di-
rene Kazanacağız” sloganları

atılarak, konserin yapılacağı yere
kadar gidildi. Alana gidildiğinde,
saldırmak için hazır bekleyen polis
TOMA’larla, gaz bombalarıyla hiç-
bir uyarı yapmadan kitleye saldırdı.
Bunun üzerine kitle, ellerine aldıkları
taşları polise atarak çatıştı. Kısa sü-
reli bir geri çekilmenin ardından kit-
le tekrar toparlanıp, Yavuz Selim
Mahallesi’ndeki yolu kapatıp, polis-
le çatışmaya devam etti. Polis kitle-
yi yoğun gaz bombasıyla dağıtmaya
çalıştı; ancak başarılı olamadı.

Cemevinin içine girenlere de sal-
dıran polis, cemevinin içine gaz

bombaları attı. O gün, cemevinde
bir ailenin yemeği vardı. Orada bulu-
nan insanlar polisin attığı gaz bom-
balarından dolayı etkilendiler. Cem-
evinde bulunan kitle tekrar toparlana-
rak, polise karşı barikat kurarak çatıştı.
İki kere polisi gerilettikten sonra, ora-
da açıklama yaptılar.

KESK Genel Sekreteri Akman
Şimşek, Grup Yorum, Niyazi Koyun-
cu, direnen işçiler ve işçilerle daya-
nışmaya gelen halkla birlikte bir açık-
lama yapıldı. Av. Taylan Tanay sözü
alarak; “Aylarca öncesinden başvuru-
su yapılmasına, gerekli izinler alın-

masına karşın İstanbul Valiliği 14
Aralık günü sabah ‘Kamu Gü-
venliği’ni gerekçe göstererek, bu
etkinliği yasakladı. Şu anda İs-
tanbul'un değişik yerlerinde on-
larca etkinlik ve konser var. Bu
yasaklama valiliğin tamamen
keyfi bir şekilde hareket ettiği-
ni gösteriyor. Saat 11.00'dan
beri kapalı spor salonu önünde
toplanan kitleye İstanbul polisi
azgınca saldırdı. Hiçbir mahke-
meye başvurmayalım diye bu
kararın bize son gün tebliğ edil-
mesi ne kadar keyfi bir şekilde
hareket ettiklerini gösteriyorlar.
Bizim türkülerimizden, bizim
marşlarımızdan korkuyorlar. İşçi
sınıfının haklı direnişinden kor-
kuyorlar” dedi.

Patronların Uşağı AKP
Devrimci İşçi Hareketi’nin Direnişlerle 

Dayanışma Konserini Yasakladı!
İSTANBUL VALİSİ’NİN YASAKLARINI TANIMIYORUZ! 

Devrimci İşçi Hareketi Valiliğin Yasaklama Kararına Rağmen Konseri 
Sibel Yalçın Parkı’nda Yaptı!

1- CANSEL MALATYALI:
243 gün direndi ve KAZANDI!

2- ROSETEKS İŞÇİLERİ:
7 Hafta direndiler ve KAZANDILAR!

3- DARKMEN TEKSTİL İŞÇİLERİ:
3 Ay direndiler ve KAZANDILAR! 

4- BEDAŞ İŞÇİLERİ:
208 Gün direndiler ve KAZANDILAR!

5- AKÇAY TEKSTİL İŞÇİLERİ:
Fabrikayı işgal ettiler ve fabrikadaki
mallara el koyup alacaklarının bir kısmını
tahsil ettiler. Ve  KAZANDILAR!

6- HEY TEKSTİL İŞÇİLERİ:
318 Gündür direniyorlar ve
KAZANACAKLAR!

7- ŞEKER TEKSTİL İŞÇİLERİ:
Kırklareli’nde 65 gündür direniyorlar ve
KAZANACAKLAR!
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Daha sonra sözü, Niyazi Ko-
yuncu ve Grup Yorum aldı. Grup Yo-
rum adına konuşma yapan Caner
Bozkurt; “Konser yasaklamaları bi-
zim için ilk değil. Her zaman söy-
ledik son da olmayacaktır. İstediği-
niz kadar konserlerimizi yasaklaya-
bilirsiniz. Grup elemanlarını tutuk-
layabilirsiniz, gözaltına alabilir, ev
hapsi verebilirsiniz. Ama bizim ar-
kamızda Grup Yorum dinleyicileri ve
Grup Yorum ailesi oldukça biz sesi-
mizi daha gür haykırmaya devam
edeceğiz” diyerek yapılan saldırıla-
ra karşı mücadele edeceklerini belirtti.
Niyazi Koyuncu ise, yasaklamalara
rağmen, konseri, sokakta da mahal-
lede de olsa yapacaklarını, her zaman
Grup Yorum’un yanında olacakları-
nı ifade etti. Konuşmaların ardından,
“İşçiyiz, Haklıyız, Kazanacağız”
pankartının önünde halaylar çekilip
türküler söylendi.

Açıklama saat 18.00’de Okmey-
danı Sibel Yalçın Parkı’nda konserin
yapılacağı duyurusuyla bitirildi. Oto-
büslere binilerek Okmeydanı’na gi-
dildi. Konseri dinlemek için gelen-
lerle Sibel Yalçın Parkı konser için
düzenlendi. Sahnenin arkasına, “İş-
çiyiz, Haklıyız, Kazanacağız” pan-
kartı asılarak, parkın etrafına da kı-
zıl flamalar dikildi.

Direnen Hey Tekstil işçilerinin su-
nuculuğunu yaptığı geceye, saat
18.30’da yarım saat gecikmeli olarak
başlandı. İlk olarak sahneye, direnen
işçileri yalnız bırakmayan Niyazi
Koyuncu çıktı. Karadeniz türküleri ve
çekilen horonlarla kitleyi coşturan Ni-
yazi Koyuncu, tekrar işçilerin yanında
olduğunu ifade ederek sahneden ay-
rıldı. Niyazi Koyuncu’dan sonra,
Devrimci İşçi Hareketi adına Türkan
Albayrak konuşmasını yapmak üze-
ri sahneye davet edildi. Albayrak ko-
nuşmasına, Bağcılar’da yaşanan sal-
dırı ve direnişten bahsederek başla-
dı. “Yapılan saldırılar, bizim işçiler-

le dayanışmamıza, direnişler örgüt-
lememize engel olamayacak” diye-
rek, tüm işçileri hakları için örgüt-
lenmeye çağırdı. Daha sonra direnen
işçiler konuşmaları yapmak üzere te-
ker teker sahneye çıktılar. BEDAŞ iş-
çisi Turgay Kopal, Cansel Malatya-
lı, Roseteks işçisi Meral Özyürek,
Darkmen işçisi Bilal Doğan, Hey
Tekstil işçisi Zeki Gördeğir ve Şe-
kerteks işçisi Şeyda Bakır, direniş-
lerini anlattıkları konuşmalarını yap-
tılar. Konuşmaların ardından sahne-
ye Eyüp Haklar Derneği Müzik Top-
luluğu çıktı. Grup söylediği türkülerle
ve halaylarla kitleyi coşturdu.

Direnen işçilerin oluşturduğu DİH
İşçi korosu da, seslendirdiği dört
şarkıyla, izleyenlerin yoğun alkışını
aldı. Son olarak Grup Yorum sahne
aldı. Türkülere başlamadan önce,
yapılan saldırıyla ilgili konuşma ya-
pıldı. Daha sonra Grev Halayı şarkısı
söylenerek, halaylar çekildi. Konser,
haklarımız için, bizi aç açıkta bırakan
bir avuç patrona karşı örgütlenmeye
çağrı yapılarak sonlandırıldı.

Bir kez daha düşmanın engelleme
çabası boşa çıkarılarak; konser coş-
kuyla bitirildi. Nasıl ki, Cansel Ma-
latyalı İMO önünde, Roseteks işçileri
Köşebaşı Restaurant önünde, Dark-
men işçileri fabrikanın önünde di-
rendiyse, BEDAŞ işçileri BEDAŞ
önünde ve Hey Tekstil işçileri TOBB
önünde direnmeye devam ediyorsa,
16 Aralık günü aynı kararlılık, ısrar-
la direnildi ve valilik ve onunu polis-
lerine geri adım attırıldı.

Konser öncesinde son ana kadar
duyurular devam etti:

* İstanbul’da 7 Aralık günü
DİH’li İşçiler, Beykoz, Paşabahçe
Pazar Sokağı, Paşabahçe Mey-
dan’da ve ana yolda 16 Aralık günü
yapılacak olan konserin afişlerini as-
tılar. Toplam 55 adet afiş asılarak
halk, konsere davet edildi. 9 Aralık
günü DİH’liler bir araya gelerek, Pa-
şabahçe Pazarı’nda 200 bildiri da-

ğıttı. 10 Aralık günü ise, Paşabahçe
İskele’de gemilerden inen işçilere bil-
diri dağıtıldı. 100 adet bildiri işçile-
re dağıtılarak, 16 Aralık’taki konse-
re davet edildi. 

* 7 Aralık günü DİH’li İşçiler, Şi-
rinevler’de Mahmutbey Yolu’nda,
Kocasinan’da ve cemevi etrafına 57
afiş astılar. 8 Aralık günü tekrar bir
araya gelen işçiler, Şirinevler üst
geçitte toplam 550 tane bildiri da-
ğıttılar.

* İzmir’de 11 Aralık günü işçi-
lerin yoğun olarak yaşadığı Buca’nın
değişik bölgelerinde afişleme çalış-
ması yapıldı. 3 DİH’linin katıldığı ça-
lışmada 150 adet afiş yapıldı.

Direnişteki İşçilerle
Dayanışma Engellenemez!

KESK Yürütme Kurulu Üyesi
Akman Şimşek, DİH’in düzenlediği
konserin yasaklanmasının ardından
15 Aralık’ta bir açıklama yaparak,
“Her türlü engellemeye rağmen tür-
külerimizi söyleyeceğiz” dedi. 

****
Cansel Malatyalı, Roseteks,
Darkmen Ve Bedaş İşçileri
Kazandı; Hey Tekstil
İşçileri de Kazanacak!

Altı direnişle on beş hafta önce
başlayan işçilerin ortak eylemi ka-
zandığı zaferlere bir yenisini daha ek-
ledi. İşten atıldıkları için direnen

Cansel Malatyalı, Roseteks, 
Darkmen ve BEDAŞ

İşçi̇leri̇ Kazandı; Hey Teksti̇l 
İşçi̇leri̇ de Kazanacak!

Direnişleri Büyüteceğiz! 
Terörle, Yasaklarla, 

Direnişleri Bitiremezsiniz!
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BEDAŞ işçileri de direnişlerini
zaferle sonuçlandırdılar. Altı direnişle
başlayan eylemde zaferi bekleyen sa-
dece Hey Tekstil işçileri var. Onlar da
zafere olan inanç ve kararlılıkla di-
renmeye devam ediyorlar. 

15 Aralık günü İstanbul Taksim
Meydan’da işçiler yine ortak pan-
kartları arkasında toplandılar. “Zafer
Direnen Emekçinin Olacak”, “İşçiyiz
Haklıyız Kazanacağız” sloganlarıyla
meydanda yürüyüşe başlayan işçiler,
sloganlarla İstiklal Caddesi boyunca
yürüyerek Galatasaray Lisesi önüne
geldiler. 

Galatasaray Lisesi önünde işçiler
adına hazırlanan ortak açıklamayı
BEDAŞ işçisi Turgay Kopal okudu.
“BEDAŞ işçileri kazandı, direnen
tüm işçiler kazanacak” denilerek
başlayan açıklamada, direnen işçile-
rin, hak gasplarına, iş cinayetlerine,
kölelik yasalarına karşı çaresiz ol-
madığını gösterdiği ifade edildi.

Açıklamada direnen işçilerin sa-
dece kendileri için direnmediği, ta-
şeronlaşmaya karşı direndikleri, pa-
rasız eğitim isteyen öğrencelerle,
sağlık hakkı için direnen emekçiler-
le birlikte tüm halkın geleceği için di-
rendikleri vurgulandı.

Kopal’ın ardından Av. Taylan Ta-
nay bir açıklama yaptı. Hey Tekstil
işçilerinin de kazanacağına inan-
dıklarını söyleyen Tanay, işçilerin
alın terlerinin, geleceklerinin hakkını
istediklerini söyledi. Eylem, işçi
ve emeklilerden oluşan koronun
söylediği marşlar ve çekilen halay-
larla sona erdi.

Hey Tekstil İşçileri
Direnişlerinin 312. günü olan 17

Aralık günü, İstanbul Levent’te bu-
lunan Kanyon Alışveriş Merkezi
önünde bir araya gelen Hey Tekstil
işçileri, çalınan haklarını istedikle-
rini haykırdılar. “TOBB Yöneticisi
Aynur Bektaş’tan Haklarımızı İsti-

yoruz Alacağız” pankartını açan iş-
çiler, “Direne Direne Kazanacağız”,
“İşçiyiz Haklıyız Kazanacağız” slo-
ganlarıyla TOBB binası önüne yü-
rüdüler. Bir gün önce işçilerin daya-
nışma konserine saldırarak patron-
ların sadık hizmetkarları olduğunu
kanıtlamaya çalışan polisler, burada
da işçilerin patronlara yaklaşmasını
engellemek için barikat kurmuşlardı. 

İşçiler barikat önünde tekrar pat-
ronları ve TOBB yöneticisi Aynur
Bektaş’ın haklarını nasıl gasp ettiği-
ni, iktidarın ve TOBB’nin hırsızları
sahiplendiğini anlattılar. 

Bir konuşma yapan Zeki Görde-
ğir, Aynur Bektaş’ın hırsızlıklar, ha-
yali ihracatlar yapmasına karşılık
AKP iktidarının bunları örtbas etti-
ğini, hatta ödüllendirdiğini söyledi.
Eylem, tekrar Kanyon Alışveriş Mer-
kezi önüne yapılan yürüyüşün ar-
dından sona erdi.

18 Aralık eylem günü “TOBB Yö-
neticisi Aynur Bektaş Çaldığın Hak-
larımızı İstiyoruz Alacağız” pankar-
tını açan Hey Tekstil işçileri yine
TOBB önüne yürüyüş düzenlediler.
İşçilerin önü yine polis barikatıyla ke-
silerek TOBB’ye yürümeleri engel-
lendi. 

İşçiler burada da çalınan hakları-

nı istediklerini belirten konuşmalar
yaptılar. Ardından sloganlarla Kan-
yon Alışveriş Merkezi önüne yürü-
nerek eylem bitirildi.

19 Aralık günü sloganlarıyla bari-
kat önünde kararlılıkla bekleyen işçiler,
günlerdir yaşadıkları saldırılara ve
barikatlara rağmen en yüksek sesle-
riyle, patronları sınıf kinleriyle boğmak
için yine TOBB önündeydiler. 314
gündür sürdürdükleri direnişlerini
haklarını alıncaya dek kararlılıkla
sürdüreceklerini ifade ettiler. 

****
İş Güvencemiz İçin
Birleşelim, Direnelim,
Kazanalım

Kamu Emekçileri Cephesi, iş gü-
vencesinin kaldırılmasına karşı Ba-
lıkesir’in Burhaniye İlçesi Cumhu-
riyet Meydanı’nda, 15 Aralık’ta bir
eylem düzenledi. “AKP İş Güven-
cemize Saldırıyor, Grev Hakkımız ve
İş Güvencemiz İçin Birleşelim, Di-
renelim, Kazanalım” pankartı açılan
eylemde iş güvencesinin kaldırıl-
masına karşı birlikte mücadele ede-
rek kazanılabileceği belirtildi. 7 ki-
şinin katıldığı eylemde “Esnek Ça-
lışma İstemiyoruz, AKP’ye Köle Ol-
mayacağız” sloganları atıldı.

- İş Güvencesinin Anlatıldığı İşyeri
Toplantıları

- 2,5 Milyon Kamu Emekçisinden
250 Bin İmza Hedefiyle İmza
Kampanyası

- İşyerlerimizden Başlayarak, İş yeri
Önlerinde, Metro-Metrobüs
Çıkışlarında, Meydanlarda, Toplu
Ulaşım Araçlarında Bildiri Dağıtımı,

Kampanya Afişlerinin Asılması

- 29 Aralık : AKP Önlerinde
Eylemler

- 5 Ocak Cumartesi: Merkezi
Yerlerde Bir Saatlik Oturma Eylemi

- 12 Ocak Cumartesi: AKP
Önlerine Yürüyüşler

- 19 Ocak Cumartesi: Meclis
Önünde Açıklama

KAMU EMEKÇİLERİ CEPHESİ
İŞ GÜVENCEMİZ GELECEĞİMİZDİR 

“İŞ GÜVENCEMİZE SAHİP ÇIKALIM MİLYONLARI
ÖRGÜTLEYELİM” KAMPANYASI PROGRAMI
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İkinci Bölüm:

Devrimci Sol, Kızıldere sonra-
sında THKP-C’yi tasfiye etmek is-
teyen yılgın, yorgun teslimiyetçilere
karşı THKP-C’nin ideolojik, politik
çizgisine sahip çıkan, onu iktidara
taşıma iddiası taşıyan tek örgüt ol-
muştur. THKP-C çizgisini savundu-
ğunu söyleyen başta DY olmak üzere
diğer tüm gruplar THKP-C ideoloji-
sini revize edememişse, bunun tek
nedeni, Devrimci Sol’un ideolojik,
politik, pratik olarak THKP-C’yi sa-
hiplenmesindendir. 

1978’in sonlarına doğru kurulan
Devrimci Sol, faşist terörün tırman-
dığı o yıllarda, faşizme karşı verdiği
silahlı, militan mücadelesiyle halka
güven vermiştir. 16 yıllık savaş tarihi
boyunca söylediğini yapan, yaptığını
savunan özelliğiyle, dağlarda, şehir-
lerde, okullarda, meydanlarda, kısa-
cası hayatın tüm alanlarında yüzlerce
şehit, yüzlerce yaralısıyla, binlerce
tutsak vermiş, adeta bir buz kıran
misali kıra-kırıla yolunda yürüyerek,
temsil ettiği şehitlerine, ülke ve dünya
halklarına karşı yüklendiği misyonunu
yerine getirip sözünü verdiği partiyi
kurarak, tarihteki yerini almıştır.

Devrimci Sol, faşizme karşı mü-
cadelenin öncelikli görev olduğu
‘70’lerin sonlarında, hem bu görevi
omuzladı hem de Parti ve Cephe’nin
yeniden örgütlenmesini hedefledi.
‘Partileşme süreci” olarak da adlan-
dırılan bu dönemde ‘Yolumuz Ça-
yanların Yoludur” şiarıyla emperya-
lizme ve oligarşiye karşı savaşı sür-
dürdü. Oligarşinin sivil-resmi faşist
terörü, devrimci şiddet temelindeki
bir mücadeleyle püskürtüldü. 12 Ey-
lül öncesinin anti-faşist mücade-
lesinin en önünde, faşist işgallerin
kırılmasında, silahlı mücadelenin

geliştirilmesinde,
oligarşiye karşı
savaşın büyütül-

mesinde Devrimci Sol vardır. Dev-
rim ve iktidar perspektifiyle yü-
rütülen bir kavgadır bu. Bunun
için sivil faşistlere yönelmekle ye-
tinilmemiş, devlete yönelik örgüt-
lenilmiş, askeri örgütlenmeler oluş-
turularak savaş büyütülmüştür.
Türkiye halklarının düşmanları,
faşistler, emperyalist şirketler, Koç-
lar, Nihat Erimler, Gün Sazaklar
Devrimci Sol’un hedefi olmuştur. 

Alternatif Olmak Her 
Koşulda Halka Sahip 
Çıkmaktır

12 Eylül Cuntası’nın görevi, dev-
rimci örgütleri ezmek, halkın müca-
delesini bastırmak, örgütsüzleştirmek
ve bunları başarabildiği ölçüde de
emperyalizmin ekonomik sömürü,
talan programını hayata geçirmekti. 

Amerikancı faşist cunta ile birlikte,
sivil faşist terör sahneden çekildi,
yerini açık faşizmin devlet terörü
aldı. Devrimci hareket, kimilerinin
alelacele ricat kararları aldığı, kimi-
lerinin cunta generalleri içinde “ilerici
kanat”lar aradığı, kimilerinin Seli-
miye’de teslimiyet kuyruğuna girdiği
koşullarda tereddüt etmeksizin cun-
taya karşı mücadele çağrısı yaptı.
Çağrıyla birlikte “Amerikancı Faşist
Cunta 45 Milyon Halkı Rehin Ala-
mayacak” kampanyası başlatıldı.
Yenilen ilk darbelere rağmen 6 ay
kadar cuntaya karşı silahlı mücadele
sürdürüldü. 

Türkiye Solu bu sınavdan büyük
bir çoğunluğu itibariyle geçememiştir.
Keskinlikler unutuldu, stratejiler unu-
tuldu, merkezi, kararlı bir direniş
çizgisi bile ortaya koyamadılar. 12
Eylül hapishaneleri Sol’un büyük
bir kesimini teslim aldı. 

Tarihe dönüp baktığımızda 12
Eylül faşizmine karşı bir direnişten
bahsediliyorsa o tarihi yazan Dev-
rimci Sol’dur. 12 Eylül öncesi kendini
solun ‘abisi’ olarak gören DY başta
olmak üzere, reformist, oportünist
sol ise inkarın, ihanetin, teslimiyetin
tarihini yazmışlardır. 

12 Eylül’den sonra halkını cunta
karşısında yalnız bırakmayan, savaşı
sürdüren Devrimci Sol’dur.  Cunta
karşısında oportünist-reformist sol
mülteciliği seçerken,“ricat kararı al-
dık”, “yenildik” diyerek mücadele
arenasını terk ederken, Devrimci Sol,
önder kadrolarımızı kaybetme pa-
hasına faşizmin hapishanelerinde
devrim bayrağını yükseltmeye devam
etti. ‘84 Ölüm Orucu’yla cuntanın
yarattığı sessizliği yararak halkın
umutlarını diriltti. Yeni darbeler alma,
yeni tutsaklıklar yaşama pahasına
gücü oranında silahlı savaşı sürdürdü.
Uzun süreli olmadı ama direniş mev-
zisi hiç terk edilmedi. Ve cuntaya
karşı direnmiş olmanın onuru yazıldı
tarihimize.

1986-87’lerden itibaren gençlikten
işçilere memurlara, gecekondulara
kadar halkın çeşitli alanlarda müca-
delesi gelişmeye başladı. Her alandaki
bu gelişmenin öncüsü, devrimci ha-
reketin kadroları, taraftarlarıydı. Cunta
yıllarının direniş mirasıyla, her alanda
iğneyle kuyu kazar gibi oluşturulan
örgütlenmelerde devrimci hareket
halkın muhalefetinin öncüsü olurken,
buna bağlı olarak ‘88-89’larda dostu
düşmanı şaşırtan bir gelişme kaydetti.
Gençliğin Nisan direnişinde, işçilerin
Migros grevinde, memurların 657
zincirlerini kırarak örgütlenme doğ-
rultusundaki büyük atılımında, ge-
cekonduların direnişlerinde önder
güç tartışmasız olarak devrimci ha-
reketti. 

Cunta yılları boyunca direnmenin,
halkı yalnız bırakmamanın, hapis-

THKP-C Geleneği 
DEVRİMCİ SOL’la Yeniden

Hayat Bulmuştur
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hanelerdeki ölüm oruçlarının, mah-
kemelerdeki devrimci tavrın yarattığı
güven bu önderliği mümkün kılan
etkenlerin başında geliyordu. 

Devrim Yürüyüşümüze 
Hız Katan Atılım Yılları

‘90’lı yıllar atılım yıllarıdır. Şe-
hirlerde ve dağlarda silahlı mücadele
yükseltilmiştir. Hareketin tarihinde
“Atılım dönemi” olarak adlandırılan
bu dönemde, daha çok silahlı eylemler
ön planda gözükse de, aslında hayatın
her alanında kitlesel mücadelelere,
direnişlere de önderlik edilmiştir. Pa-
şabahçe, Zonguldak direnişlerinde, 3
Ocak genel grevinde, öğrenci gençliğin
6 Kasım boykotlarında, gecekondu
halkının yol, su vb. sorunları için kit-
lesel mücadelelerinde, memur alanında
sendikalaşma ve diğer haklar için ge-
liştirilen tutsak yakınlarının direniş-
lerinde, devrimci hareketin doğru ön-
derlik ve politikaları belirleyicidir.

‘90 Atılımı’yla, legal-illegal, de-
mokratik ve askeri tüm alanlarda
devrimci örgütlenme yeniden inşa
edildi. Askeri örgütlenme hem kent-
lerde, hem dağlarda örgütlendirilmiş,
gerillanın silah sesleri halkın umudu,
düşmanın korkusu olmuştur.  Savaş
Anadolu kentlerine yayılmıştır. Kontr-
gerilla devletinin tüm imha politika-
ları, katliam ve infazları, iç ve dış
düşmanın darbeleri bu gelişimi dur-
durmaya yetmemiştir. 12 Temmuz,
16-17 Nisan katliamları, çok değerli
önder kadrolarımızı mücadelemizden,
örgütümüzden koparmıştır. Yenilgileri
zafere çevirme bir P-C geleneği ol-
muştur. Şehitlerimize olan bağlılığı-
mızla, onlara olan devrim sözümüzü
gerçekleştirme kararlılığımızla atıldık
kavgaya. Kızıldere’de alınan bayrak,
Çiftehavuzlar’da Saboların elindeydi
ve yere düşmedi, düşürmedik.

Aynı büyük direnç darbe ihaneti
karşısında da gösterilmiş, devrim yü-
rüyüşümüzün durdurulmasına ve Par-
ti-Cephe düşümüzün gerçeğe dönüş-
türülmesinin engellenmesine izin ve-
rilmemiştir. 30 Mart 1994’de  Dev-
rimci Halk Kurtuluş Partisi ve Cep-
hesi’nin kuruluşu halkımıza daha bü-
yük bir umut olmuştur. Halkın umudu

DHKP-C sloganı sadece bir slogan
değil, halk için umudun ete kemiğe
bürünmesidir. 

Karşı-Devrim 
Rüzgarının Karşısına; 
“Sosyalizm Ölmedi Biz 
Kuracağız” 

90’lı yılların en önemli gelişme-
lerinden biri sosyalist sistemin yıkıl-
ması ve artan emperyalist saldırgan-
lıktı. Devrimci hareketin bu karşı-
devrimler karşısındaki ideolojik, pratik
tutumu da, onun belirleyiciliğini, ön-
derliğini pekiştiren bir başka alan ol-
muştur.

‘90’larda dünyanın ilk sosyalist
ülkesi Sovyetler Birliği’nin revizyo-
nistler eliyle dağıtılmasının ardından,
sosyalizmin öldüğünü ilan ettiler. Ta-
rihsel materyalizme inanmayanlar,
ideolojilerini günlük gelişmelere göre
belirleyenler ilk fırtınada terk ettiler
gemiyi. SBKP Genel Sekreteri Gor-
baçov aracılığıyla yolu açılan karşı-
devrimler, tüm dünya solunun ideo-
lojik sağlamlığının sınandığı bir süreci
beraberinde getirdi. Kıblesi SBKP
olan revizyonist örgütler, ilk savru-
lanlar oldular. Ama savrulma onlarla
sınırlı kalmadı. Silahlı mücadeleyi
savunan birçok örgüt de silah bırakma
sırasına girdi. Emperyalizmin ‘Yeni
Dünya Düzeni” palavrası teslim aldı
ideolojisiz olanları. Dünyanın ezilen
halklarına inançlarını kaybedenler
sosyalist, komünist isimlerini, orak-
çekiç, kızıl bayrak gibi sembolleri
terkettiler. 

Devrimci hareket ise işte bu tarihi
anda, sosyalizmi, sosyalizmin kaza-
nımlarını savunarak karşı-devrim rüz-
garının karşısına dikildi. Emperya-
lizmin düzenlediği karşı-devrimde
katledilen Romanya Devlet Başkanı
Çavuşesku’nun sosyalist direnişini
sahiplenirken, dünyada “tek”ti, ama
geleceği temsil eden de oydu.

Emperyalizm, sosyalist sistem
karşısında kazandığı zaferi, tüm dünya
halklarını teslim almaya dönüştürmek
için Ortadoğu’ya karşı tarihin en bü-
yük askeri yığınaklarından birini ger-
çekleştirdi. Anti-emperyalist mücadele
geleneğini THKP-C’den bu yana sür-

düren devrimci hareket, emperyalist
savaşa karşı güçlü bir kampanya baş-
lattı. Dünya solunun bir kısmı, kar-
şı-devrimci rüzgarların etkisiyle adeta
sinmiş, emperyalizmin Irak’a saldı-
rısını doğru değerlendiremezken, bir
kısmı silah bırakırken, Türkiye’de
Devrimci Sol, CIA ajanlarını ceza-
landırarak anti emperyalist mücadeleyi
büyütüyordu. 

Halkın adalet özlemlerinin tercü-
manı olan Devrimci Sol, 1990’larda
oligarşinin infaz-kaybetme saldırıla-
rına silahlı mücadelesini yükselterek
cevap verdi. Yüzlerce kadro ve sa-
vaşçısını şehit verdi. 

Şehitlerimizin Partili 
Olma Düşünü 
Gerçekleştirdik, Parti 
Silahını Kuşandık 

Partili olmak, politikada, örgütsel
anlamda bir “nitelik sıçraması” yapmak
demekti. İnfazların, katliamların ala-
bildiğine yaygınlaştığı 12 Temmuz
1991 ve 16-17 Nisan 1992’de devrimci
harekete karşı geliştirilen iki merkezi
operasyon, iki büyük katliam, ister
istemez sürecin gelişimini etkileyen
sonuçlara yol açmıştır. Ancak Kızıldere
geleneği bir kez daha hükmünü gös-
terecekti. Bir kez daha devrimci ha-
reket, fiziki yenilgilerini siyasi zaferlere
dönüştürmeyi bilecekti. 

Mahirler Kızıldere’de kurtuluşun
yolunu çizdiler. 17 Nisan direnişiyle
de dost ve düşmana “Cesaretiniz
Varsa Gelin... Bayrağımız Ülkenin
Her Tarafında Dalgalanacak” şiarla-
rıyla, Parti-Cephe‘nin sosyalizm yo-
lundan dönmeyeceği ilan edildi. Dev-
rimci Sol önderleri, savaşçıları, her
kuşatıldıklarında, iktidar bilinciyle,
sosyalizmi savunma kararlılığıyla di-
reniş destanları yaratıyor, direniş ge-
leneklerini güçlendiriyor, yeni gele-
nekler yaratıyorlardı. 

Bunun sonucudur ki, 12 Temmuz
ve 16-17 Nisan darbeleri sonrasında
dostun da düşmanın da “bir daha
kendini toparlayamaz“ diye düşün-
düğü devrimci hareket, olağanüstü
bir irade ve hızla bu darbelerin de
etkisini altederek, savaşı geliştirerek
devrim yürüyüşünü sürdürmeye de-
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vam etti. 
Ve bayrağımızı ülkenin dört bir

tarafında Devrimci Halk Kurtuluş
Partisi-Cephesi adıyla dalgalandır-
maya başladık. Artık halk kurtuluş
savaşımız Parti ve Cephe bayrağı al-
tında devam ediyordu. 30 Mart ve
17 Nisan’ın tarihimizdeki bu önemleri
sebebiyle, ‘Devrim Şehitlerimizi
Anma ve Partimizin Kuruluşunu Kut-
lama Günleri’ olarak ilan ettik bu ta-
rihler arasındaki günleri. Parti olmak
iktidarın alternatifi olmaktır. Al-
ternatif olmak ise ideolojik birliğe,
tecrübeye, kadroya, önderliğe ve ik-
tidar iddiasına sahip olmaktır.

Düzenin alternatifi olan devrimi
ete kemiğe büründüren bir programa
sahiptik. Düzen partilerinin alternatifi
olan, tüm burjuva, reformist politi-
kacıların alternatifi olan bir partiye
sahiptik. Devrimci Sol’dan sonra yak-
laşık 16 yıldır süren büyük düştü
partili olmak, partili yaşamak, partili
savaşmak ve devrime yürümek. Ağrılı,
sancılı, zaferlerin ve yenilgilerin ol-
duğu, her günü kavga dolu 16 yıl
sonra kuşandık parti silahını.

Partinin kuruluşunu ve kongrenin
süreç açısından anlamını en iyi şu
sözler ifade ediyordu: “Bu kongre
herkesin cenazelerimizi kaldırmaya
hazırlandığı koşullarda, maskeli ve
maskesiz düşmanlarımıza indirdiğimiz
ağır bir darbedir.”

DHKP-C önderinin Kuruluş Kon-
gresi’ni açış sözlerinde belirttiği gibi,
kongreyi düzenleyebilmek için geçen
bu tarih, acıların, sevinçlerin, şehit-
lerimizin, ihanetler ve kahramanlık-
ların, zaferler ve yenilgilerin içiçe
geçtiği bir tarihti. Bu tarihte en büyük
pay, 1994 30 Mart’ında Parti’nin Ku-
ruluş Kongresi’ni toplamayı mümkün
kılan şehitlerimizindi.  

DHKP-C, 1972’de Kızıldere’de
fiziki anlamda yok edilen THKP-
C’nin bir devamı olarak örgütlenen
Devrimci Sol’un partileşme sürecini
savaş içerisinde tamamlayıp,
THKP’nin ideolojik, politik ve örgütsel
düzeyde, DHKP adıyla yeniden yara-
tılmasıdır. Parti’nin yolu kurtuluşun
yoludur. Bu yol, tarihin ve Marksist-
Leninist teorinin çizdiği, ülkemiz

Marksist-Leninistlerinin cüretle, be-
deller ödeyerek yürüdüğü yoldur.

Tarihi Devrim İçin 
Bedel Ödemeyi 
Göze Alanlar Yazar

Devrimler tarihini, karşı devrimle
her an, her düzeyde ölümüne çatı-
şanlar yazıyor. İşte bu dönemlerde
devrim adına ne söylenmiş, ne ya-
pılmışsa hepsi birden savaşın yalın
pratiğinde sınavdan geçer. Böyle dö-
nemlerden ancak ölümleri göze alarak
çıkabilenler halkların umudu ve dev-
rimin öncüleri olarak tarihe geçmeye
hak kazanırlar. Çünkü, ancak bu şe-
kilde devrimci irade düzenin iradesini
parçalar. Parti-Cephe, 43 yıllık tarihi
boyunca bu sınavlardan anlının akıyla
çıktı. Halkın umudu düşmanın kor-
kusu oldu. 

Parti-Cepheli süreç de kolay baş-
lamadı. Önderimizin, tutsaklığıyla
başladığımız bu süreç, emperyalizme
sığınmanın değil, her koşulda müca-
dele içinde olmanın pratiğini gösterdi
bir kez daha. Demokratikleşme  yalanı
vardı bu kez de Buca, Ümraniye ve
Ulucanlar hapishanelerinde yaşanan
katliamlar, oligarşinin demokratik-
leştiğini değil, uzlaşmaz sınıf düş-
manımız olduğunu bir kez daha gös-
termiştir. 

Parti’nin iradesi, gücü, bütün gör-
kemiyle Gazi Ayaklanması’nda çıktı
ilkin. Onu on binlerin Cephe bay-
rakları altında yürüdüğü 1995-96 1
Mayısları izledi. Susurluk’a karşı
mücadelede o irade vardı yine.
2000’de başlayıp günümüze kadar
süren Büyük Direniş’te iradesiyle
yine Parti vardır. Gazi’den Susurluk’a,
AB meselesinden F Tiplerine Parti’nin
politikalarıyla belirlendi süreç. Bu
politikaların doğruluğu kanıtlandı.
Ülkemiz sınıflar mücadelesinin çeşitli
zorluklar içinde olduğu, mücadelenin
çeşitli boyutlarıyla daha geri düzeyde
seyrettiği ama aynı zamanda devrim
ve sosyalizmi savunmakta eşi az gö-
rülen bir direnişin sergilendiği gü-
nümüz koşullarında da yine bu gücün
varlığı yol göstermeye devam ediyor.

ΩΩOligarşinin Katilleri 
İtiraf Ettiler: “19-22 
Aralık Operasyonu 
DHKP-C’yi Bitirmek 
İçin Yapıldı”

F Tipleri emperyalizmin, IMF’nin
politikasıdır. Ölüm Orucu direnişi
başlamadan önce bu gerçek, net olarak
ortaya serildi. ABD’yle ve IMF’yle
‘90’ların sonlarında peşi sıra yapılan
anlaşmalar bu süreci hızlandırdı. Çün-
kü bu süreç, oligarşinin dışta emper-
yalizm adına üstleneceği görevlerin
artacağı, içte ise sömürü ve baskının
daha da katlanacağı bir aşamaydı.
Devrimciler misyonları gereği buna
karşı koyacaktı. Bunu oligarşi de bil-
diği için tüm kesimlere korku salmak,
iktidarını sağlama almak için tek yolu
etkisizleştirip halkı örgütsüz bırak-
maktı. Bunun, düzen açısından öne-
mini Ecevit, “hapishane sorununu
çözmeden IMF programını uygula-
yamayız” diyerek itiraf ediyordu.

Direniş karşısında acze düşen devlet;
cumhuriyet tarihinde görülmemiş öl-
çüde kitlesel ve silah desteğiyle, 20
hapishaneye aynı anda, adeta, tüm ül-
keyi kuşatarak, içeride tutsaklara, dı-
şarıda tüm halk güçlerine, vahşice sal-
dırıya geçti. Faşizm, 8 jandarma ko-
mando taburu, 37 bölük olmak üzere
8 bin 335 asker, binlerce Çevik Kuvvet
ve binlerce gardiyanla saldırdı devrimci
tutsaklara. Bu gün bile adı bilinmeyen
kimyasal silahlarla saldırdılar. Şimdi
savaş arenasında devrimciler ve oligarşi
vardı. Kızıldere’de olduğu gibi. Kı-
zıldere’ deki gibi “teslim olun” çağrıları
yaptı katliamcılar. Parti-Cephe’liler
teslim olmak şöyle dursun ölüm nasıl
rezil edilir tüm dünyaya gösterdiler.
Katliam saldırısı 4 gün sürdü. Bu
büyük hapishaneler katliamının adını
“Hayata Dönüş Operasyonu” koydular.
28 tutsak katlettiler, yüzlerce tutsak
ağır yaralandı. Oligarşinin katilleri 19-
22 Aralık katliamının  DHKP-C’yi bi-
tirmek için yapıldığını itiraf ettiler.
Bir kez daha bedenlerimizi yakarak,
kurşunlayarak katlettiler. Ama inancı-
mız, öfkemiz, kinimiz daha da büyüdü.
Beynimizi teslim alamadılar.
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Halkımız yeni bir yıla hazırlanıyor.
Yeni yıl yeni umutlar demektir. Yeni
yıla yeni umutlarla girmek ister hal-
kımız.

Düzen işte halkın bu umudunu,
bu özlemini kullanmasını çok iyi
bilir. Bunun araçlarından biri de şans
oyunları. Yılbaşlarının vazgeçilmezi
haline getirdikleri “Milli Piyango
yılbaşı çekilişleri”dir. İşte burjuva
basında çıkan haberlerden bazıları:

“Milli Piyango İdaresi bu sene
yılbaşı çekilişi büyük ikramiye tam
45 milyon lira. İkramiye bu kadar
büyük olunca Milli Piyango Biletle-
ri'ne olan ilgi de iyice arttı.”

Devam ediyor burjuva basın, nasıl
zengin olacağına ilişkin “şifreler”
de veriyor: “Milli Piyango Yılbaşı
Çekilişi 45 milyonun şifreleri: İşte
ülkemizde birçok insanın zengin
olma hayallerini süsleyen Milli Pi-
yango Yılbaşı Çekilişi öncesi ve bilet
alırken dikkat edilmesi gereken hu-
suslar.”

Bu da teşvik haberleri: “Büyük
ikramiyenin 45 milyon lira olarak
belirlendiği özel çekilişe vatandaşlar
yoğun ilgi gösteriyor. Yılbaşı özel
çekilişi için bastırılan 400 milyon
liralık biletin 250 milyon liralık bö-
lümü 13 Aralık akşamı itibariyle tü-
kendi.”

TV programlarıyla, gazete haber-
leriyle, reklam panolarıyla her yerde
gözlerimizin içine daha doğrusu bey-
nimizin içine girmeye çalışıyorlar:
“Zengin olma şansını kaçırma!”

Haberlerin devamında çok da
okunmayan ve üzerimize alınmadı-
ğımız bir ayrıntı daha vardır: “Talih
kuşu esas devlete konacak. Yılbaşı
çekilişinde 400 milyon liralık biletin
tümünün satılması halinde Hazine'nin
kasasına 102 milyon 422 bin 666
lira girecek."

Kısacası milyonlarca halktan top-
ladıkları paraları birkaç kişiye dağı-
tacaklar. Paranın büyük kısmı ise
devlete kalacak. Piyango devlet eliyle

kumardır bu haliyle.

Piyango, Düzenin 
Yozlaştırma 
Aracıdır

Piyango bir talih oyunu-
dur. Açık ki umutların pi-
yangoya bağlanması umu-
dumuzun şansa bırakılmasıdır.

Büyük ikramiye bir, birkaç kişiye
çıkıyor. Ki çıkmaması ihtimali de
var. Yani milyonlar içinde kazanan,
kazanacak olan bir, birkaç kişi olu-
yor.

Zengin olma; piyangoda kazanma
umutlarıyla bastırılmaya, unutturul-
maya çalışılan yoksulluğumuzdur.
Bizi yoksullaştıran, aç, açıkta bırakan,
işsiz bırakan, sefalete sürükleyen,
geleceksiz bırakan bu sömürü düze-
nidir. Öfkemiz ona yönelmesi gere-
kirken, umudumuzu bu sömürü dü-
zenini ortadan kaldırmaya yönelt-
memiz gerekirken piyangodan umut
beklemek, umudumuzun umutsuzluğa
dönüştürülmesi demektir.

Piyangoda kazanamadığımızda
kızacağımız şey, kötü talihimizdir.
Oysa yoksulluğumuz, açlığımız, se-
faletimiz, gördüğümüz zulüm tali-
himizin iyi kötü olmasından değildir.
Sömürü düzenin çarkları böyle işle-
diği içindir. Bakın daha bir-iki hafta
önce büyük şirketler yılın ilk dokuz
ayının karını açıkladılar. 17.853 TL
kar ettiklerini açıkladılar. Oligarşi,
işbirlikçi tekeller işlerini hiç de şansa
bırakmıyorlar. Nasıl, ne kadar kar
edeceklerini planlıyorlar, hesaplıyorlar
ve ediyorlar. Öyleyse biz de halk
olarak talihimizi kendi ellerimize al-
malıyız.

Piyangolarla öğütlenen bireysel
kurtuluştur. On yıllardır piyango çe-
kiliyor, sadece Milli Piyango da değil,
neredeyse binbir türlü talih oyunları
vardır ki talih oyunu olmaktan çıkmış
kumara dönüşmüştür adeta. Şimdi
soralım, kaç kişi ya da kimler zengin
oldu? Bir elin parmaklarını geçmez.

Milyonlarca insanımızın yoksulluğu
artarak devam ediyor.

Umut Cephe’de Söylemi 
Gerçektir

Neden gerçektir?

Cephe dostunu, düşmanını iyi bi-
liyor; DOST: Türkiye halkları. DÜŞ-
MAN: Emperyalizm ve oligarşi.

Cephe ne için ve kime karşı sa-
vaştığını biliyor; emperyalizme ve
oligarşiye karşı bağımsızlık, demok-
rasi ve sosyalizm için.

Cephe nasıl kazanılacağını da bi-
liyor; kurtuluşumuz için savaşmaktan,
silaha sarılmaktan başka yol yoktur.

Cephe bilmekle kalmıyor öğreti-
yor, gösteriyor. Cephe işini şansa bı-
rakmıyor. Birleşirsek, savaşırsak ka-
zanırız diyor. 

Ne demişler; “Yiğidin talihi ya-
nındadır.” Bizim talihimiz bizim
elimizdedir. Geleceğimiz bizim eli-
mizdedir.

Cephe, ‘Milyonları Örgütleyece-
ğiz’ diyor. Milyonları birleştirecek,
savaşacak ve Anadolu ihtilalini ger-
çekleştireceğiz.

Cepheliler!

Oligarşinin halkımızı sahte umut-
larla kurtuluştan uzaklaştırmasına izin
vermeyelim. Alınan her piyango bileti
aynı zamanda halkımızın insanca eşit
adaletli yaşama özleminin de ifade-
sidir. Cepheliler’in görevi halkımıza
umudun piyango biletlerinde olma-
dığını anlatmak, Cephe’de olduğunu
göstermektir. Milyonları Cephe saf-
larında örgütleyelim. Umudun biz
olduğumuzu milyonlara gösterelim.
Umut piyango da değil Cephe’dedir. 

UMUT PİYANGODA DEĞİL
UMUT CEPHE’DEDİR!
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Dünya üzerinde gördüğünüz tüm
değerler, emeğin ürünüdür. Göğe uza-
nan gökdelenler, yeraltına kilometre-
lerce ilerleyen tüneller, yollar, kul-
landığınız bütün eşyalar, giysiler, yi-
yecekler, taşıma ve iletişim araçları
vb... her şey emekçilerin elinden çık-
mış, harcına alın teri karışmıştır.

İşte bu yüzden emek en yüce de-
ğerdir. Emeğin sahibi ise, emek-
çi halktır. Böyle olduğu içindir ki,
halk her şeyin en güzeline layık-
tır. Çünkü, onları üreten halktır.
Ama bu sömürü düzeninde eme-
ğinin sonuçlarından yararlana-
mayan da halktır.

Sömürü, halk düşmanlarının
işidir, düzenlerinin temelidir. Bur-
juvazi, sömürü çarkını döndür-
meden tek bir gün bile ayakta ka-
lamaz. Sömürmeden tek bir gün
bile yaşayamaz.

Biz, Sosyalistiz
Kavgamız Sömürüye
Karşıdır

Sömürü sisteminin halktan insan-
ları ne hale getirdiği, hangi koşullar-
da yaşamaya mecbur ettiği, insanlık-
tan nasıl çıkardığı, yoksullaştırdığı,
yozlaştırdığı, birbirine düşürdüğü...
her gün değişik biçimlerde tanık olu-
nan gerçekliktir. Halkımızı bu ger-
çekliğe, yoksulluğa, işsizliğe, sefale-
te, yozlaşmaya, açlığa... mahkum eden
burjuvazinin, o bir avuç asalağın sö-
mürü düzenidir.

Bir avuç asalak zevk-ü sefa sürsün
diye, halkımız sömürülüyor, ezilerek
yoksulluğa ve yozlaşmaya, işsizliğe ve
açlığa mahkum ediliyor

Bu tabloyu tersine çevirecek olan
devrimcilerdir. Sömürüye son verecek
olan sosyalizimdir.

Küba Devriminin muzaffer ko-
mutanlarından ve dünya halklarının
devrimci önderlerinden Ernesto Che

Guevera'nın ifade-
siyle söylersek: "...
Bizim için sosyaliz-
min insanın insan
tarafından sömü-
rülmesine son ve-
rilmesinden başka
bir tanımı yoktur."

Halkımızı Ne Kadar
Seviyorsak, Sömürüden
O Kadar Nefret Ediyoruz
Demektir

Sömürüden ne kadar nefret edi-
yorsak, sosyalizm için o kadar sava-
şıyoruz demektir. Ki sömürüden nef-
ret etmeyenler, devrim için ölümüne

çarpışamazlar.
Mahir Çayan'ın ifadesiyle söyler-

sek "... Devrimcinin görevi devrim için
çarpışmaktır. Hem de tüm olanakları
ile.” Büyük ustaların sık sık belirttik-
leri gibi "Devrim için savaşmayana
sosyalist denmez..."

Böylelerine "akıllı solcular sözler"
denir. Reformist, oportünist denir.
Dönek denir. Ama devrimci denmez.

Devrimci, sömürüden nefret eder. Bu
nefreti taşıdığı sürece de kendisini inkar
ederek, değerlerine ihanet ederek düzen
içileşemez. Kapitalist sömürüye göz
yumarak, sömürünün bekçiliğini ya-
pan faşizme de boyun eğmez.

Sömürüye karşı duyduğu sonsuz
nefret ve hınç, “yeni insan”ın temel taş-
larındandır. Onu "yeni" kılan, sömü-
rü düzeni için "yıkıcı" hale getiren işte
bu nefret ve hıncıdır.

Yeni insan, sömürü çarkının kanlı
dönüşüne gözlerini kapatmaz. Sömü-
rünün kirli sonuçlarını görmezden

gelmez. Bütün bunları yaratan sömü-
rü sisteminden, bir bütün olarak ve her
şeyiyle nefret eder. İşte bu nefret,
“yeni insan”ı var eden temeldir.

Sömürü sistemi, kendisine boyun
eğen "eski insan"ı yaratır. Yeni insan
ise,  sosyalizmi kurmak için savaşan-
dır. Kurtuluşa kadar sürecek olan ke-
sintisiz bir savaştır bu. Devrimci, işte
bu savaş içinde ve "tüm olanakları ile"
düşmana karşı çarpışa çarpışa yeni in-
sanı yaratır benliğinde.

Emperyalist-kapitalist sistemin ül-
kesini ve halkını ne hale getirdiğinin
bilincindedir. Sömürünün yarattığı
sonuçları gördükçe nefreti daha da bü-
yür, hıncı daha da keskinleşir.

Nedir hınç? Sözlükler şöyle ta-
nımlıyor: "Düşmanlık veya kız-
gınlıktan gelen öç alma duygusu,
intikam hissi..."

Yeni İnsan, işte bu hınçla dop-
doludur. Onun sömürüye, kapita-
listlere olan nefreti "teorik", soyut
değildir. Lafta kalmaz.

Lenin'in ifadesiyle söylersek:
"... kapitalistlere karşı sesleri kı-
sılana dek ‘bağıran’, ‘el kol hare-
ketleri yapan’, ‘sövüp sayan’,  fa-
kat sıra eyleme gelince, tehditler
gerçekleştirmeye, kapitalistlerin

tahttan indirilemesini pratikte ger-
çekleştirmeye gelince, havlayıp dayak
yemiş küçük köpek gibi duran birisi
olmaz yeniden.” (Lenin, Seçme Eser-
ler-9, syf: 451)

Sömürüden nefret etmek demek;
sömürüyü yaratan, sürekliliğini sağ-
layan, savunan, meşrulaştırmaya ve ka-
nıksatmaya çalışan her şeye, herkese,
her kurum ve politikaya düşman olmak
demektir.

Nedir düşman olmak? Halkımızın
deyimiyle söylersek: "Düşman düş-
mana gazel okumaz." Düşman en sert,
en şiddetli biçimde karşılık verilir. Düş-
manla uzlaşılmaz, düşmanın yakla-
şımları hoş görülmez.

Yeni İnsan, sömürüden nefret etti-
ği için sömürü sisteminin değişik bi-
çimleniş ve yaklaşımlarına karşı da uz-
laşmaz olur. Bilir ki, burjuvazi önce-
likle bu nefreti törpülemeye, kendisi-
ni şu ya da bu biçimde hoş gösterme-
ye çalışır.

Eski insan da sömürü düzenine

Ders: Sömürüden
Nefret Edin -1

SÖMÜRÜDEN
NEFRET

ETMEYEN
SÖMÜRÜYE

SON VEREMEZ
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karşı "bağırır", "el kol hare-
ketleri yapar", "sövüp sayar",
hatta bu konuda ahkam keser.
Ama işte hepsi o kadar. Onun
düzene yönelik karşı çıkışının
sonrası buraya kadardır. İş ey-
leme gelinece, "havlayıp dayak
yemiş küçük köpek gibi" dav-
ranmayı yakıştırır kendisine.
Zaten onu "eski" yapan, bu ni-
teliği ve tercihidir.

Yeni insanı "yeni" kılan ise
sömürüye son vermek, zu-
lümden hesap sormak için
sürdürülen kurtuluş savaşında
daima bir adım öne çıkmasıdır.

Bunu sağlayan sömürüden nefret
etmesidir. Çünkü yeni insan bilir ki at-
madığı her adım nefretinin törpülenip
giderek yok olması olacaktır. Bu da sö-
mürüyü hoş görmek anlamına gelir.
Halk sevgisini büyütmeyen, savun-
mayan ve gereğini yapmayanların va-
racağı nokta burası olur...

Halk Sevgisi ve Halk
Düşmanlarına Yönelik
Nefret, Devrimci Bilincin
Dışa Vurumudur

Halk sevgisi taşıyanlar, halkı ezip
sömürenlere sınırsız bir nefret duyar-
lar. Ve bu nefretin gücüyle sömürüye
son vermek, zalimlerden hesap sormak
için elinden geleni yapmakla da ye-
tinmez. Elinden gelen zaten yapıla-
caktır, bu sıradan olandır. Yeni İnsan,
"elden gelmeyenleri” de yaratıcı ve so-
nuç alıcı tarzda getirdiği yerde kendi-
sini var eder.

Yeni İnsan, sömürüye karşı öyle bir
nefret doludur ki, bu uğurda imkansız
tanımaz. İmkansızlıklara takılıp kal-
mak, Eski İnsan'ın davranış biçimidir.
Yeni İnsan'ın böyle bir "lüksü" yoktur.
O böylesi engeller nefretini törpüle-
temez. Aksine, nefretinin gücüyle aşar
bütün engelleri.

Yeni İnsanı’n halk sevgisi de hal-
kı ezip sömürenlere karşı nefreti de sı-
nıf bilincinin, devrim inancının ürü-
nüdür. Ki Yeni İnsan, olmazların üze-
rinde sınıf bilinci taşıyandır. Sınıf bi-
lincinin iki ayağı, iki eli vardır. Biri
halk sevgisi, diğeri de halk düşman-
larına yönelik sınırsız nefrettir. Yeni İn-

san, devrimin engebeli, sarp yolunda
bunlar sayesinde adım atıp ilerler.

Sömürü ve Zulme Karşı
Nefretini Yitiren, Değerlerini
de Savunmasız Bırakmış
Demektir

Sömürü çarkı üzerinde zevk-ü sefa
süren bir avuç asalak burjuvazinin dün-
yayı ve ülkemizi ne hale getirdiği or-
tadadır. Sömürünün bütün kanlı ve kir-
li tablosu gözlerimizin önündedir.

Sömürüden nefret edenler, bu tab-
loya gözlerini kapayarak yaşayamazlar.

Bakın, ne diyor Hasan Selim Gö-
nen yoldaşımız: "... İnsanlarımız aç,
yoksul, evsiz, adaletsiz bırakılmış,
vatanımızın her karış toprağı em-
peryalizmin işgali altında. Parti-Cep-
hemiz bu tabloyu değiştirebilecek
tek güç, açların, yoksulların kurtuluş
umududur. Tepeden tırnağa adalet-
siz bir düzen de adaletin temsilcisidir.
Bu nedenle hareketimize kopmayacak
biçimde bağladım kendimi. Çünkü bu
tabloya gözümü kapatarak yaşaya-
mam ben. Parti-Cephemiz bana bu
tabloyu değiştirmek için doğru yolu
gösteren klavuzumdur."

Hasan Selim'in sözleri, engin bir
halk sevgisinin olduğu kadar sömürüye
yönelik nefretin de dile gelişi sayılır.

Çok nettir: Önce bir tespit yapar:
"İnsanlarımız aç, yoksul, evsiz, ada-
letsiz bırakılmış, vatanımızın her ka-
rış toprağı emperyalizmin işgali al-
tında..."

Bu gerçeklik karşısında ne yapıla-
caktır? Hasan Selim'in cevabı sade ve
açıktır: "Bu tabloya gözümü kapatarak

yaşayamam ben." Çünkü, halk
sevgisi ve halk düşmanlarına
yönelik nefretim buna izin
vermez. Devrimci için ‘öl-
mek’ bu tabloya gözünü ka-
patarak yaşamaktır. Bu "ya-
şamak" değil, hiçleşmektir.
Ki sömürüyü hoş görüp zulme
buyun eğenler hiçleşerek her
gün yeniden yeniden ölürler.
Bu çürümektir. Değerlerini
yitirmektir.

Sömürü ve zulme karşı
nefretini yitiren, değerlerini
de savunmasız bırakmış de-

mektir. Halk düşmanlarına yönelik
nefret, halk sevgisinin zırhıdır çünkü.
Halk sevgisinin mızrağı da halk düş-
manlarına yönelik nefrettir.

İbrahim Çuhadar'ın sözlerinde dile
gelen de işte bu mızrak ve zırhın sesi
olmuştur. Bakın, ne diyor İbrahim
Çuhadar:

"... Halkımı, vatanımı çok sevi-
yorum. İnsanlarımızın aç, yoksul,
işsiz, evsiz kalmasını istemiyorum. So-
kaklardan, çöplerden ekmek topla-
masını istemiyorum. Sokaklarda di-
lencilik yapmasını, arabaların vızır vı-
zır geçtiği yollarda mendil satmasını
istemiyorum. Hastane köşelerinde
ölüme terk edilmesini, çocuklarını do-
yuramadığı için intihar etmesini, ek-
mek teknesi için kendisini ateşe ver-
mesini istemiyorum halkımın..."

Bu sözler, engin bir halk sevgisinin
dile gelişidir. Aynı zamanda bu tablo-
yu yaratan, halkı bu koşullara mahkum
edenlere, sömürü çarkını çevirenlere
yönelik nefretini de hemen ardından
ifade eder İbrahim Çuhadar:

"Bunların sorumlusu düzendir. Ve
bunlar daha fazla halkımızı sömürerek
zenginleşirken, halkımız daha fazla
açlığa ve yoksulluğa mahkum oluyor.
İşte, bizi sömüren, ezen bir avuç asa-
laklardır. Bu asalakların bizlerden çal-
dığını alacak, halkımızın gelecek güzel
günlerde yaşamasını sağlayacak tek güç
Partimizdir. Emperyalizmin vatan top-
raklarımızda ellerini kollarını sallaya-
rak dolaşmasını, ülkemizin her karış
toprağının emperyalist üstlere çevril-
mesini, yeraltı-yerüstü kaynaklarımızın
peşkeş çekilmesini, bizi iliklerimize ka-

Yeni insanı "yeni" kılan ise sömürüye
son vermek, zulümden hesap sormak
için sürdürülen kurtuluş savaşında

daima bir adım öne çıkmasıdır.
Bunu sağlayan sömürüden nefret

etmesidir. Çünkü yeni insan bilir ki
atmadığı her adım nefretinin törpülenip

giderek yok olması olacaktır. Bu da
sömürüyü hoş görmek anlamına gelir.

Halk sevgisini büyütmeyen, savunmayan
ve gereğini yapmayanların varacağı

nokta burası olur...
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dar sömürmesini istemiyorum."
Vatanımızın emperyalistlere peşkeş

çekilmesine, halkımızın iliklerine ka-
dar sömürülmesine karşı sınıf kini-
mizin, devrimci nefretimizin bir kez
daha ve en şiddetli biçimiyle ilan edi-
lişidir bu sözler.

Emperyalistlerin "kara listeleri"nde
yer alışımız da Amerikancı katillerin
"Bir siz değişmediniz. Hala aynı şey-
leri savunuyorsunuz" demelerinin se-
bebi de işte bu yüzdendir. Mahir'den
Çuhadarlar'a değişmeyen ve değiş-
meden de kalacak olan sömürüye yö-
nelik bu uzlaşmaz ve dinmez nefreti-
mizdir. Bizi zorla, zulümle, "akıllı
solcu" haline getirememelerinin, dü-
zen içine çekememelerinin temel se-
bebi budur. Düzenlerinin temelini
oluşturan sömürü için yıkıcı olan nef-
retimizi törpüleyip yok edemediler. Bü-
tün katliamlar, ideolojik saldırılar bas-
kı ve tecrit politikası, nefretimizi, tör-
püleyip giderek yok etmek içindir. İşte
bunu başaramadılar.

Eğer bunu başarabilselerdi, kapi-
talistlere karşı sesleri kısılana dek
"bağıran", "el kol hareketleri yapan",
"sövüp sayan" fakat sıra eyleme ge-
lince, tehditleri gerçekleştirmeye ge-
lince, “havlayıp dayak yemiş küçük
köpek gibi davranan” ve böyle dav-
randıkça da çürüyenler olurduk.

Emperyalizm ve oligarşinin fiziki
ve ideolojik saldırıları, sömürüye yö-
nelik nefretimizi zerre eksiltemedi. Ak-
sine, sömürü ve zulümleri pervasız-
laştıkça, bizim de nefretimiz büyüdü.

Hayatı, Emekçi Halk İçin
Yoksulluğun Zindanına
Çeviren Burjuvazidir

Doymak bilmez kar hırslarıdır. Ka-
pitalist sömürüdür. Burjuvazi, sömürü
çarkını, dikensiz gül bahçesindeymiş-
çesine döndürür. Burjuvazi, devrimci-
leri teslim alması, bu amaçla düzen içi-
ne çekmesi gerektiğini bilir.

Dayı'nın ifadesiyle söylersek: "Bu-
gün egemenler esas olarak ideolojik
olarak bizi teslim almak istiyorlar. Gü-
nün her saatinde, yaşamda, işkencede,
hapiste ideolojik olara bizi yok etmek
istiyorlar. ‘Halk kitlelerini bireysel-
leştirdik, açlıkla başbaşa bıraktık.
Zulümle örgütlülüklerini büyük ölçü-
de dağıttık. Ama devrimciler var ol-
dukça, onları ideolojik olarak teslim
alamadıkça, yeniden kitleleri örgüt-
leyecekler, yeniden devrimi dayata-
caklar.’ şeklinde düşünüyorlar. Onun
için öncelikle ‘Devrimcileri yok et-
meliyiz. Sistem içine çekmeliyiz. Sis-
tem içi solculuğu öğretmeliyiz.’ diye
düşünüyorlar. (...) Burjuvazinin, sol-
culuk maskesi altındaki sahtekarlar-
dan ödünç alınmış düşünce kırıntıla-
rı, buna bağlı yaşam biçimleri, binbir
türlü biçimi ile ortaya çıkar ve örgüt-
lenmenin önünde engeller oluşturur.
Burjuva ideolojisiyle her türden bağ
koparılmazsa nihai sonuçta onların et-
kisi altına girmek, sisteme angaje ol-
mak kaçınılmaz hale gelir..."

Burjuvazinin sol saflara aşılamaya
çalıştığı ve büyük oranda sonuç aldı-
ğı bu ideolojik zehrin yegane panze-

hiri, düzenin temelini oluşturan sö-
mürüye yönelik nefretin diri tutulma-
sıdır. Düşmana yönelik nefretimiz
yerli yerindeyse, o zaman düzen içi-
leşmezsiniz.

Açık olan ve tarihin gösterdiği
gerçeklik şu ki, sömürüden nefret et-
meyenler sömürüye de son vermezler.
Bu amaçla kurtuluşa kadar savaşmaz
ve bu uğurda ömür boyu devrimcilik
yapmazlar. Hem örgütler hem de ki-
şiler için geçerli bir durumdur bu.

Sömürüye yönelik nefreti törpüle-
nen değişik biçimlerde yozlaşmaya
başlar. Kendi meşruluğuna inancını yi-
tirir.  Sömürü düzeninin kanlı ve kir-
li gerçekliğine giderek göz yumulur.
Atılan geri adımların sonu gelmez ve
en nihayetinde düzen gerçekliğinin bir
parçası olunur. Hiçleşmek işte budur.

Hatırlanır, bir kaç ay önce, Güney
Afrika'da ANC (Afrika Ulusal Kon-
gresi) iktidarının polis güçleri, greve
çıkan maden işçilerini kurşunladı.
Otuzun üzerinde emekçi katledildi, ki
hepsi de siyahi ırka mensuptu. Oysa,
ANC, yıllarca siyahi halkın ırk eşitli-
ği için yürütülen mücadeleye önderlik
etmişti. Ama işte sömürüden nefret
edilmeyince, günü gelir sömürü çar-
kının bekçisine dönüşüp düne kadar
önderlik ettiğiniz emekçileri, burjuvazi
adına kurşuna dizersiniz. Güney Af-
rika'da yaşananın özü, özeti budur...

Sevgili Devrimci Okul okurları, Bu
haftaki dersimizi burada bitiriyoruz.
Haftaya kaldığımız yerden devam
ederiz. Görüşmek üzere, hoşçakalın...

Sürecek

Malatya'da ölüm orucu şehidimiz Feride Har-
man ölüm yıl dönümünde Kürecik’te mezarı
başında anıldı. Şehit düşmesinin 10. yıl dönümün-
de mezarının başında olan ailesi ve yoldaşları bir
dakikalık saygı duruşundan sonra Feride Har-
man'ın sevdiği türküyü söylediler. Özgür tutsak-
lar da Feride Harman'ın yanındaydılar. Elbistan
Hapishanesi’ndeki özgür tutsakların gönderdiği
mektuplar mezar başında okundu. Feride Har-
man’ın şehit düşmeden önce söylediği isteği üze-
rine mezarının başında ateş yakılıp, marşlar söy-
lenip, halay çekildi.

Devrimci Mücadelede Mühendis Mimarlar, örgütlenme
özgürlüğüne sahip çıkmak için 15 Aralık günü Galatasaray Lis-
esi önünde masa açtılar.
“AKP Örgütlü Gücümüzü
Elimizden Alıyor! AK-
P'nin TMMOB'ye Yöne-
lik Saldırı Yasasına Karşı
Direnelim, Örgütlenme
Hakkımıza Sahip Çı-
kalım!" pankartının yer
aldığı masada 750 adet
bildiri dağıtıldı, 100'e
yakın da imza toplandı.

Örgütlenme Hakkımıza Sahip ÇıkalımŞehitlerimizin Mezarında
Ot Bitmeyecek
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Bugün 15 Şubat 2012... Ama
sen say 19 Aralık 2000'in Ümraniye-
si. Bugün yoldaşlarımı gördüm...
Hepsi tepeden tırnağa özlemdi. Hep-
si hasret...

Heyacanlıydık.. 1959'un 1 Oca-
ğında çelik adımlarla Havana'ya gi-
ren Che'ler gibi.

Bugün yoldaşlarımı gördüm...
Kucaklaştık 12 yılın hasretiyle... Sus-
tuk bir süre...

Gülen gözlerle baktık birbirimize.
O kerpiç evin penceresinden bakan
Mahir'in gözleriyle sanki. Sonra ko-
nuştuk. Tutabilene aşk olsun... Son-
ra güldük ağız dolusu hem de 32 di-
şimizi sergilercesine çürüklere inat..

Bugün yoldaşlarımı gördüm... Bo-
lu'dan, Tekirdağ'dan, Gebze'den, Kan-
dıra'dan.

Bakırköy'den gelmişlerdi. Sevgi ve
selam getirmişlerdi. Paylaştık ölümü
ve yaşamı paylaştığımız gibi... Birlikte
dövüşmenin ve direnmenin onuru
gibi. 

Bugün yoldaşlarımı gördüm... Baş-
ları dikti... Hepsi birer sıra neferi gibi
yiğitti... Gözlerinde öfke, yüreklerin-
de inanç, bilinçlerinde İbililer... Yü-
rüyorduk 122'lerin yolunda...

Bugün yoldaşlarımı gördüm... Ka-
labalıktık... Her biri orduya bedel... İn-
liyordu ortalık... Dinliyordu dost düş-
man... 19 Aralık Katliamının Hesabını
Soracağız!.. Eyüpler’e, Şengüller’e,
Didemler’e Bin Selam!

Bugün yoldaşları gördüm... 12
yıl önce birlikte kurşunlandığımız, bir-
likte gaza boğulduğumuz, birlikte
direnip, birlikte işkence gördüğü-
müz, birlikte gülüp birlikte ağladığı-
mız. Birlikte yanıp birlikte yakıldı-

ğımız. "Yarın yanağından gayrı/ her
şeyde/ her yerde/ hep beraber" de-
diğimiz... Her şeye bedeldi.

Bugün yoldaşlarımı gördüm...,
Her birinin gözlerinde umut, direnç,
inanç vardı... Kimi unutmuştu geç-
mişini, kimi sakattı... Dirençleri ve
inançları katkattı.

Bugün kahramanlarımızı gör-
düm... "Ya benden yanasın ya da
öleceksin" diyen emperyalistlere mey-
dan okumanın adıydı onlar. Emper-
yalizmin tankıyla, topuyla, bomba-
sıyla, kurşunuyla geldi direniş feda-
lar karşısında yenilerek gitti. Ve hay-
kırıyorlardı; bir türküyse direniş bu
türkünün başı da biziz sonu da biz. Ve
seni er ya da geç devireceğiz.

Bugün kahramanlarımızı gördüm...
İbili her daim gülen yüzüyle bir canım
var feda olsun sadeliğindeydi yine. Üst-
lendiği tarihsel görevin bilinciyle din-
gindi. Umut dolu gözlerle bakıyordu.
Coşkun bir nehir gibi akıyordu. Feda
ateşiyle düşmanı yakıyordu.

Bugün kahramanlarımızı gördüm.
Halayın başındaydı yine Rıza uçu-
yordu adeta. 

Bugün kahramanlarımızı görüm..
Kara gözleriyle bakıyordu Ercan...
Elinde bağlaması dilinde türküsüyle
ille de kavga diyordu. Kahpe ve kal-
leş kurşun saplandı böğrüne... Yatı-
yordu Ercan boylu boyunca konferans
salonundaki o sahnede. Elleri zafer di-
yordu. Kazanmıştı...

Bugün kahramanlarımızı gördüm..
Umut'u gördüm... Yine heyacanlı,
yine hareketli, yine kabına sığmaz.
Yine nerede ihtiyaç varsa orada
Umut... Gazlara boğdular Umut'u.
Unutmadık onu.

Bugün kahramanlarımızı gördüm.
Ata çömelmiş bir kenara kızı Berfin'in
resmine bakıyordu. Kardelendi o... be-
tonları bile delip gelmişti babasına...
Şehit düşeceğini bilirmiş gibi, "beni
kızıma anlatın" dedi... Anlattık onu...

"Baban devrim için savaştı ve ölüm-
süzleşti."

Bugün kahramanlarımızı gördüm..
45'lik Veli dayı 18'lik delikanlı eda-
sıyla bakıyordu. O hep 18'indeydi.. Ne
arttı, ne eksildi... Osman abi, Zeynep,
Bülent, Ali Rıza, Ümit, Sedat, Mu-
harrem... Bütün hepsi oradaydı..

"Dalgaları karşılayan gemiler
gibi, gövdelerimizle karanlıkları

yara yara..

Çıktık rüzgarları en serin

Uçurumları en derin. 

Havaları en ışıklı sıra dağlara...

Arkamız da bir düşman gözü
gibi karanlığın yolu.

Önümüzdeki bakır taslar güneş
dolu.

Dostların arasındayız!

Güneşin sofrasındayız!"

N. Hikmet

Sosyalizm ölmedi! Emperyalizm
öldürmek için elinden geleni yapsa da.
Kurşunları, bombaları üstüne yağdırsa
da, ahlaksızca saldırıp karalasa da. Bir
koro halinde hiç durmadan içini bo-
şaltmaya çalışsa da, sosyalizm yaşı-
yor. Sosyalizm hiç durmadan kesin-
tisiz savaşıyor. 

Bir düş değil sadece sosyalizm. Bir
gerçek ve mümkün. Dünyadaki en
doğru en yaşanılır sistem. Eşitliğin,
özgürlüğün adı. Yoksulluğun olma-
dığı, açlığın son bulduğu, sağlığın,
eğitimin, barınmanın bir hak olduğu...
Sevginin, saygının hakim olduğu tek
sistem. Sosyalizm geleceğimiz, kur-
tuluşumuz. 

Dünyanın Türkiyesi’nde 19 Ara-
lık 2000'de teslim olmak, yok edilmek
istenen sosyalizmdi. Bu yüzden kat-
ledildik. Bu yüzden diri diri yakıldık,
bu yüzden kömürleşti bedenlerimiz.
Bu yüzden kurşunlanıp, gazlarla bo-
ğulduk. Bu yüzden işkence gördük, te-
cavüze uğradık.

Ve yine işte bu yüzden yani sos-

Bugün Cepheyi 
Gördük Bahtiyardık

Özgür TutsaklardanÖzgür Tutsaklardan
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yalizm inancımızı yitirmediğimiz ve
sosyalizmi kazanacağımız için di-
rendik savaştık öldük. Ve bu savaşı da
122'lerimizle kazandık.

42 yıldır kesintisiz savaşıyor. Sos-
yalizmi savunmanın onurunu yaşı-
yoruz. Ne söylediysek yaptık, ne
yaptıysak savunduk. "Biz buraya
dönmeye değil ölmeye geldik" ka-
rarlılığıyla başladı bu yolculuk, aynı
meydan okuyuşla, aynı kararlılıkla,
aynı inançla, Sabolar’dan, Fidan-
lar’a, Sinanlar’dan, Uğurlar’a... sü-
rüyor... Ne sapıyor, ne yalpalıyor, ne
savruluyor... Dün ne dediysek bugün
de aynı şeyleri söylemenin... Sosya-
lizm uğruna ölmenin ve öldürmenin
adıyız biz...

Bunu bir kez daha 12 yıl sonra Üs-
küdar'da o köhnemiş adaletsizliğin sa-
rayında dosta düşmana; Biz o gün ora-
da bulunan 12 özgür tutsak 12 yıl
önce yakılıp yıkılan Ümraniye Ha-
pishanesi’nden ağıtlarla değil 5 şehit
onlarca sakat ve umudun sloganlarıyla
çıktık dışarıya. 12 yıldır büyütüyoruz
umudu, 12 yıldır teslim olanın, ye-
nilenin biz değil onlar olduğunu gös-
teriyoruz. Zaferi kazandık, nihai za-
feri de kazanacak şehitlerimizin düş-
lerini, sosyalizmi kuracağız. 

Dostların arasında, güneşin sof-
rasındaydılar. El ele verip gülen göz-
lerle bizi izliyorlardı... Dalgaları kar-
şılayan gemiler gibi karanlıkları ya-
rıp önümüzü aydınlatanlardı onlar...

Bahtiyarlardı...

Bugün umudu gördüm... 7'den
70'e oradaydı... Ellerinde zafer dille-
rinde umudun türküleri vardı...

Bugün yoldaşları, kahramanları-
mızı ve umudu gördüm... Hepsi de tek
kelimesiyle kavgaydı... Umutluyum
dedi biri... Emperyalizmin her türlü
saldırısının ve silahının kar etmedi-
ğinin resmidir dedi diğeri... Ringin
penceresine kaldırılan o çocuğun ge-
leceği için dedi öteki...  Ve bağırdık,
o küçük havasız, dört bir yanı kapa-
lı kutu gibi ringden dışarı SİZİ SE-
VİYORUZ... Aynı 19 Aralık'ın Üm-
raniyesi’ndeki gibi...

Bugün Cepheyi gördük... Bah-
tiyardık... 

"...Sevda güçlüdür kurşundan

Sevda güçlüdür acılardan

Sevda kavgadır uğruna
ölünen..."

Ümit İlter

Cepheli’nin yüreğine sevda düşm-
üştür. Ne zamanki görmüştür ger-
çekleri; ne zamanki tatmıştır acıları;
ne zamanki tanık olmuştur halkın aç-
lığına, yoksulluğuna, köleliğe mah-
kum edildiğine; ne zamanki görm-
üştür acımasızca zulmedildiğini, yü-
reğine ateş düşmüştür Cepheli’nin.
Yüreğinde sevdasıyla düşmüştür yol-
lara.

Cepheli halkına sevdalıdır. Son-
suz bir halk ve vatan sevgisi taşır yü-
reğinde. Kendi canından önce halkı,
vatanı gelir. Zalimlerin esareti altın-
daki vatanını özgürleştirmek için, hal-
kın kendi topraklarında çektiği zul-
me son vermek için, yüreğindeki
bitmez tükenmez sevdasıyla savaşır.
O bilir ki, yüreğinde sevda olma-
yanlar savaşamazlar. Sevda kavgadır
uğruna ölünen. Cepheli yeri geldi mi,
kavgası uğruna gözünü kırpmadan
feda eder canını. Onurun, ekmeğin
kavgasıdır; en kutsal amaçtır onun ki.
Bunu bilir, öyle savaşır düşmanla.
Cepheli yaşatmak için ölenlerdendir.

Yaşama sevdalıdır. Ondandır kaygı-
sız, tereddütsüz ölüme gidişi.

Cepheli dağlara sevdalıdır. Halkın
kurtuluşunun, özgürlüğünün dağlar-
dan geçtiğini bilir. Bu bilinçle zor-
lukların üstesinden gelir. Özgürlüğe
duyduğu özlemle adımlar patikaları.
Halkına umut, vatanına can olur.

Cepheli silaha sevdalıdır. Cep-
helinin silahı umuttur. Karanlık ge-
celerde sarılır silaha. Düşmandan
hesap sormak, anaların gözyaşlarını
dindirmek için sarılmıştır silahına.
Cephelinin silahı yoldaşıdır. Düş-
mandan hesap sormak, eline silah al-
mak için yanıp tutuşur. Cephelinin si-
lahı sevdasıdır. Silahı yoksa yüreği
vardır. Yüreğindeki sevdasıyla doğ-
rultur namluyu düşmana, yüreğiyle
çeker tetiği. Cephelinin sevdası kor-
ku salar düşmana. Bir sözü yeter düş-
manı titretmek için. Onun sözü yü-
rekte söylenir.

Cepheli sevdalıdır devrime. O
bilir ki halk en iyisini devrimle ya-
şayacak. Yaptığı her şeyin devrimi bir
adım daha yaklaştırdığını bilir. Sev-
dası dilde değildir. Cephelinin prati-
ği de buna hizmet eder. Yorulmadan,
vazgeçmeden çalışır devrim için.
Yüreğindeki sevdası pratiğine de

yansır. Aklında hep devrimi büyüt-
mek için yapacağı işler vardır. Bu
özenle yapar her işi.

Dağları, silahı, devrimi istemek
cüret gerektirir. Cepheli cüretlidir. Bu
cüret kof, içi boş bir cesaret değildir.
Cüreti inançla beslenir. İnanmayan-
lar hiç bir işi başaramazlar. Onun yü-
reğinde halkına, vatanına duyduğu
sevdası, devrime olan inancı vardır.
Cüretli oluşu, sevdalı olmasındandır.
Cepheli bu sevdasıyla yener her zor-
luğu. Yüreğinde korkuyu değil, cü-
reti büyütür. Cephelinin sevdası,
ideolojik donanımla beslenir. Cepheli
devrime giden yolda Marksizm-Le-
ninizm'in ideolojisini kuşanmıştır.
Bu ideolojiyle ayakları yere sağlam
basar. Bu bilinçle beynini, yüreğini
ortaya koyarak hesapsızca savaşır. 

Cephelinin duyduğu özlem, öz-
gür, eşit ve sömürüsüz bir geleceğe-
dir. O özlemini yüreğinde, bilincin-
de büyütür. Cephelinin sevdası ye-
nilmezdir. Düşmanın teknolojik do-
nanımlı silahları çaresizdir. Cepheli
bu gücü haklılığından, ideolojisinden,
sevdasından alır. Bu güçle yürür
düşmanın üzerine hesapsızca. Kav-
gayı sadece yürekleriyle savaşan-
lar kazanır.

Kendini Geliştirmeyen Düzeni Geliştirir

CEPHELİ 
“SEVDALIDIR”
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Dile kolay 7 yıl, savaşlar başlar
ve biter bu sürede. Biz 7 yıl boyunca
direndik, teslim olmadık.

İnançlarınızı satacaksınız ya da
öleceksiniz dediler? Öleceğiz ama
asla teslim olmayacağız dedik. Dünya
tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir
hapishaneler direnişi yarattık!

122 kez "YA ZAFER YA ÖLÜM
DEDİK" ve öldük. TAM 7 SENE
AÇ KALDIK. Uzlaşmadık, teslim
olmadık, direndik.

Emperyalizm ve oligarşi, F Tipi
hapishanelerle düşüncelerimize yö-
neldiği noktada direnmekte hiç te-
reddüt etmedik. Direnişin yine hemen
her aşamasında belirttiğimiz gibi,
hücre meselesi, sadece bir mekan, bir
mimari sorunu değildi. Hücrelerin ne
için kullanıldığıydı asıl önemli olan.
Hücreler ve tecrit, bizi düşünceleri-
mizden, hedeflerimizden ve iddia-
mızdan vazgeçirmek için gündeme
getirilmişti. Hücreler ve tecritin amacı,
şu sözlerde özetleniyordu: "Ya düşünce
değişikliği ya ölüm!" 

Burjuvaziden beslenen küçük-
burjuva aydınlar, reformist sol, bur-
juvazinin sivil toplumcu insan hakları
savunucuları "sosyalizm öldü... hiçbir
düşünce uğrunda ölümü göze almaya
değmez... yaşam kutsaldır" diyorlardı.
Onların bu pespaye düşüncesi karşı-
sında her ölen devrimci, halkımız için
ölüyoruz, vatanımızın bağımsızlığı,
örgütlülüğümüzü korumak için ölü-
yoruz diyorlardı. Ve tek kişilik hüc-
relerde, hastane hücrelerinde tek baş-
larına gün gün, hücre hücre halkı için,
vatanı için, yoldaşları için şehit düştü
tutsaklarımız.

O zaman söylemiştik, bütün Tür-
kiye'yi F Tipine çevirmek istiyorlar.
AKP iktidarı bunun en büyük göster-
gesidir bugün. AKP iktidarı en ufak
bir hak alma talebine azgınca saldırıyor.
Sesini çıkaran herkesin üzerine gaz
bombaları, coplarla saldırıyor. Sesini

çıkaran gazeteciyi işinden kovduruyor,
dava açıyor, tutukluyor. Sesini çıkaran
oyuncuyu, müzisyeni tehdit ediyor
dava açıyor. İşine gelmeyen filmleri,
dizileri sansürlüyor.

Kendisinin aleyhine dava açan
savcıları, hakimleri, avukatları mes-
leklerinden men ediyor, sürgün ediyor.
İlerici, demokrat öğretmenlere iş ve-
rilmiyor. Sendikalaşmaya izin vermi-
yor. Üniversiteleri F Tipi hapishanelere
çevirdi.

Liseler polisin rahat rahat girip
çıktığı yerler haline getirilmek iste-
niyor. Kısaca Türkiye'yi F Tipine çe-
virdi AKP.

19-22 Aralık 2000 tarihinde 20
hapishaneye birden yapılan katliam
operasyonu ile F Tipi hücre hapisha-
neleri açılmıştı. Hücreler konusunda,
masalar üzerindeki reklamlarla, özel
yapılan haberlerle halkı kandırmaya
çalışmıştı burjuva basın. Şimdi o süslü
reklamları yapan gazeteciler kendileri
bağırıyorlar F Tiplerinin insan iradesine
bir saldırı olduğunu. Görüntülerle in-
sanları aldatmaya kalkıştılar. Özellikle
AB hayranları ve kendi halkına gü-
vensiz olup çözümü Avrupa Birliği’nde
arayanlar daha da çok aldandı. Şimdi
o yattıkları hapishaneler hayran ol-
dukları Avrupa’nın icadıdır.

F Tipi hapishaneler projesi tek ba-
şına devrimcileri teslim almak için
değildi, tek başına hapishaneler için
uygulanmaya konulmuş bir düşünce
de değildi. 

Tabii bütün emperyalist ve onun
işbirlikçisi ülkelerde böyledir, ilk önce
önünde ilk engel gördüğünü kaldırmak
ister.

Bunlar devrimcilerdi ve ilk hedefi
hapishaneler oldu. Hapishanelerde
tecridi dayatan, tecridi hayata geçire-
bilmek için 19-22 Aralık Katliamı’nı
yaptıran emperyalizmdi. Bu saldırıların
temelindeki amaç, "Türkiye'de dev-
rimcilerin bitirilmesi, devrim ihtima-

linin yok edilmesi"dir. F-tipi hapis-
haneler BÜTÜN HALKI TECRİT
ETME, BOYUN EĞDİRME proje-
sinin bir parçasıdır. Bugün AKP iktidarı
bunu misliyle sürdürüyor.

AKP'li Belediyeler
“F Tipi Film”in Gösterimini
Engellemek İstiyor!
Sansürü Milyonlara Tecrit
Filmini İzlettirerek Kıralım!

“F Tipi Film” afişlerine İstanbul
Büyükşehir Belediyesi tarafından san-
sür uygulanıyor. Filmle ilgili TV prog-
ramlarının iptal edilmeye çalışılıyor,
baskı yapılıyor.

Grup Yorum sansür ile ilgili yaptığı
açıklamada, “Filmle ilgili TV prog-
ramları iptal ediliyor. Filmimizin afiş-
lerini asanlar gözaltına alınıyor. Hangi
filmin afişini asanlar gözaltına alındı
şimdiye kadar? İstiyorlar ki bu filmin
duyuru çalışması yapılamasın. İstiyorlar
ki bu filmin varlığından kimsenin haberi
olmasın. Sansürünüz boşuna. F Tipi
Film’i milyonlara taşıyacağız” dedi.

F Tipi Film Tecritin ve
Direnişin Filmidir!
Gösterilmedik Göz
Bırakmayalım! Kapı Kapı,
Sokak Sokak Afişlemeler
Yapalım!

Çocuklarımız, yaşlılarımız, işçiler,
memurlar, sağlıkçılar, liseliler, köylüler,
sanatçılar, mühendisler, konfeksiyon
işçileri, maden işçileri bütün halkımızın
bu filmi görmelerini sağlayalım.

Parası olmayan, sinemada izleme-
yecek insanlarımıza olanak sunalım!
Toplu gösterimler örgütleyelim! Si-
nema önlerinde direnişimizi birebir

“F Tipi Film” Direnenlerin ve Tecritin Filmidir! 
7 Yıl Boyunca Direnen Tutsaklarımızın Sesini 
Duymayan Kalmasın! Çalınmadık Kapı Bırakmayalım!

Film Galası



Yapımcılığını Grup Yorum’un yap-
tığı ve merakla beklenen F Tipi Film’in
basın gösterimi 13 Aralık günü Atlas
Sineması’nda gerçekleştirildi. Basın
gösterimine 100 basın mensubu ve si-
nema eleştirmeni katıldı. Filmin gös-
terimine Yönetmen Ezel Akay, Hüseyin
Karabey ve oyunculardan Gizem Soy-
saldı, Fırat Tanış ve Hüsnü Yıldız da
katıldı. Film bittikten sonra izleyenler
salonu alkışlarla boşalttı.

İstanbul-Avcılar
11 Aralık günü Avcılar merkez, pos-

tane, metrobüs yoluna 40 adet F Tipi
Film afişi, 40 adet Devrimci İşçi Hare-
keti’nin konser afişi yapıldı. 100 adet F
Tipi Film’inin tanıtım bildirisi halka
ulaştırıldı. 

İstanbul-Gazi Mahallesi
Gazi Mahallesi’nde Halk Cepheliler,

3 adet F Tipi Film’in tanıtım pankartı
ile 19-22 Aralık hapishaneler katlia-
mının 8 adet ozalitini mahallenin çeşitli

yerlerine astılar.

İstanbul-Boğaziçi
Üniversitesi

12 Aralık günü Boğaziçi Üniver-
sitesi’nde Eğitim-Sen salonunda F Tipi
Film üzerine söyleşi gerçekleştirildi.
İdil Kültür Merkezi çalışanlarının ka-
tıldığı söyleşide; F Tipi Film’in hazır-
lanma sürecine ilişkin konuşuldu. Söy-
leşi soru-cevap şeklinde devam etti.
24 kişinin katıldığı söyleşi öncesinde
okulda bildiri dağıtılarak filmin du-
yurusu yapıldı.

İstanbul-Sarıgazi
Nazım Hikmet Parkı, Baraj Yolu

ve Demokrasi Caddesi’ne F Tipi
Film’in pankartları asıldı ve Sarıgazi
Özgürlükler Derneği tarafından “F
Tipi Film’i 21 Aralık’ta Sancakpark’ta
gösterime girecektir bütün halkımızı
bekleriz” çağrısı yapıldı.

İstanbul-Şişli
TAYAD’lı Aileler Şişli Mecidiyeköy

bölgelerinde 13 Aralık günü 5 adet
pankart astı.

İzmir
Halk Cepheliler, 14 Aralık günü

Grup Yorum’un yapmış olduğu, F Tipi
Film’in afişlerini astı. Yapılan çalışma
sırasında, halkın ilgisi yoğundu. Filmin
hangi sinemaya geleceğini sordular ev
ve dükkanlarına afiş asmak isteyenler
oldu ve mutlaka gideceklerini söylediler.
Dört Halk Cepheli’nin katıldığı çalışmada
Basmane, Çankaya ve Konak çevresine
toplamda 110 afiş asıldı.

anlatalım! Bizi bizden daha iyi kimse
anlatamaz! 

AKP'li belediyeler filmi sansürle-
mek ve engellemek için ellerinden
geleni yapıyorlar yapacaklardır. Bunu
kırmanın tek yolu çok daha fazla in-
sana ulaşmaktır.

7 Yıl Boyunca Uygulanan
Tecriti, Sansürü ve 7 Yıl
Süren Direnişimizi Bütün
Dünyaya Anlatacağız!

Film Hakkında:
Projede 9 yönetmen yer alıyor

Grup Yorum’un tasarlayıp geliştirdiği
ve koordine ettiği bu proje içinde Ezel
Akay, Sırrı Süreyya Önder, Barış Pir-
hasan, Aydın Bulut, Hüseyin Karabey,
Reis Çelik, Vedat Özdemir, Mehmet
İlker Altınay, Grup Yorum (FOSEM)
olmak üzere 9 yönetmen yer alıyor.
Yönetmenlerin her biri F Tipi hapis-
hanedeki tecrit uygulamasını konu alan
10’ar dakikalık kısa filmler çekti. Ancak
ortaya çıkan filmler birbirine bağlanıyor

ve tek bir uzun metraj film oluşturuluyor.
Filmin adı F TİPİ FİLM olarak belir-
lendi. Filmlerde Tansu Biçer, Serkan
Keskin, Bülent Emrah Parlak, Gizem
Soysaldı, Erkan Can, Fırat Tanış, Civan
Canova gibi birçok oyuncu rol aldı.

Filmin rejisinden prodüksiyonuna
kadar tüm aşamalarında teknik ekip-
lerin yanı sıra Sinema-TV öğrencileri
de aktif olarak çalıştı.

Filmlerin tamamında Grup Yorum’un
eski ve yeni müzikleri kullanıldı. Her
filmde başka bir müzisyen Grup Yo-
rum’un şarkılarını düzenliyor. Yönet-
menlerin, öğrencilerin ve oyuncuların
yanı sıra birçok müzisyen bu büyük
kolektifin bir parçası durumunda.

21 Aralık’ta Vizyona Girecek
Yaklaşık 2 yıldır adım adım oluş-

turulan film projesi için Kocaeli’de
Her şey Yapım’a ait film platosunda
F Tipi hapishane dekoru oluşturuldu.
Birebir boyutlarda hücreler, havalan-
dırmalar ve koridorlardan oluşan de-
kordaki çekimler tamamlandı. Filmde

yönetmenler ve oyuncuların dışında,
kamera, ses, set, ışık gibi teknik alan-
larda profesyonel ekiplerin yanı sıra,
reji ve prodüksiyonda sinema-televiz-
yon öğrencilerinden oluşturulan bir
ekip de büyük özverilerle çalıştı. Film-
lerin montaj çalışmaları Fono Film
stüdyoları başta olmak üzere çeşitli
stüdyolarda tamamlandı.

Filmin 19 Aralık 2012 Tarihinde
Atlas Sineması’nda Galası Yapıldı.

21 Aralık 2012 tarihinden itibaren
tüm Türkiye'de, Aralık sonunda da
Avrupa ülkelerinde yaygın olarak viz-
yona girecek. 

Avrupa’da Almanya, İngiltere, Hol-
landa, Fransa'da gösterime girecek.
Bu ülkelerde gala da yapılacaktır.

Filmin internet adresi:
http://www.ftipifilm.com

Facebook: facebook.com/ftipifilm

Twitter: twitter.com/ftipifilm

E-mail: ftipifilm@gmail.com

Tel: (+90 212) 238 81 46 

F Tipi Film’i 19 Aralık Katliamı ve Tecrit İşkencesiyle İlgili
Yalan Duvarını Parçalamak İçin Tüm Halkımıza İzletelim

Samsun
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Devrimci şiddet; halkın öfkesinin
ve kininin eyleme yansımasıdır. 

Halkların yüzyıllar boyu çektikleri
eziyet ve zulüm, onların bir çözüme
varmasını sağlar. Dünya devrimle-
rinin her biri, bunun bir örneğidir.
Devrim; faşist diktatörlüklere, zor-
baların yönetimine, halkın verdiği bir
cevaptır. Sömürünün, zulmün oldu-
ğu her yerde direniş ve hesap sorma
olacaktır. Bu yüzden devrimci şid-
det, halkın meşru ve doğru bulduğu
eylemlerdir. Örnekleri dünya tari-
hinde de, ülkemiz tarihinde de var-
dır. Bu örneklerden biri Dev-Genç’in
1 Aralık işgalidir. Dev-Genç’li öğ-
rencilerin akademik-demokratik hak
mücadelesinden bugüne kadar hü-
kümetler korkmuştur. Dev-Genç’li-
lerin dinamik ve hesap soran yanı,
onları hep korkutmuştur. Bu yüzden,
gençliği denetim altında tutmaya,
bunu yapamadığı yerde baskı ve zor-
la korkutmaya çalışır. 

1 Aralık 1988'de ise; Dev-Genç’li
öğrencilerin okulda çalışma yapma-
sını, öğrencilerin politikleştirilmesi-
ni istemez. ‘80 sonrası, darbe ile sin-
dirip yok etmeye çalıştığı devrimci ha-
reketi, kitlelerden koparmak ister. 1
Aralık işgali ise; düzenin ahlaksız po-
lisinin bir kadın öğrenciye laf atma-
sı ile başlar. Dev-Genç’li öğrenciler,
laf atan polise cezasını verdikten
sonra rektörlük binasına giderler rek-
törle görüşmek için, fakat rektör Dev-
Genç’li öğrenciler gelmeden kaçar. İş-
gal; rektörlük ve iktidarın öğrencile-
re yaşattıkları sorunların sonucunda
ortaya çıkar. Öğrencilerin barınma,
eğitim ve harç parası sorunlarının daha
da artmasından kaynaklıdır. Halkı-

mızın kültür de-
ğerlerinin ezil-
mesinden kay-
naklı yapılan bir
işgaldir. Elbette
işgali büyüten,

yönlendiren;
Dev-Genç'in
militan ve düş-
manı tanıyan
yön gösterici-
liğidir. Dev-
Genç, öğren-

cilerin kinini ve öfkesini, devrimci
şiddetin meşruluğuyla yönlendirir. 

Emperyalizmden güç alan düş-

manımız, iktidar bilinciyle hareket
eder. Hiçbir politikası rastgele değil-
dir. ‘80 darbesinden günümüze kadar
izlenen siyaset ve uygulanan taktik
hep bir ideolojinin yansımasıdır.
‘80'le, yükselen devrimci harekete
darbe vururken kitleleri korkutmak
amacındadır. Bu korku, ilerleyen yıl-
larda faili meçhullerle devam etti. Hal-
kın gün geçtikçe yoksullaşmasına
karşı, ona kimsenin öncülük etmesi-
ni istemez. Egemenler, sömürülerini
büyütürken, yeraltı-yerüstü kaynak-
larını, toprakları satarken, kimsenin
karşısına çıkmasını istemez. Karşısı-
na çıkanları ise infaz, katliam, işkence

DEVRİM; HALKIN KİNİNİN
VE ÖFKESİNİN DÜŞMANA

YANSIMASIDIR

Sınıf KiniSınıf Kini
Halkların bütün acılarının

hesabını sormak için

AYHAN’DAN SELAM VAR!

Kazıyordu toprağı Nagehan ana
elleri kazma yüreği kürek
Ha diyordu yürek
Vur ha diyordu kazma vur ha!
Kazıyordu toprağı tırnaklarıyla
Nagehan ana

Biliyordu Hayat fışkırırdı toprak
her karış toprak, bir Hayat
Çiçekler Hayat, kuşlar Hayat,
ağaçlar Hayat
Dili olsaydı ağaçların
konuşsaydılar keşke
Baktılar anaların 
buğulanmış gözlerine
ve açtılar kollarını gizlice
Yürüyordu analar
Yürüyordu babalar
Kardeşler, oğullar Silivri’de

İnsan saklanan gömütlerin üzerinde
İnsan tarlası gibiydi bu toprak
Dediler ki;
“Ah nereyi kazsak?”
Konuşmuştu katil günün birinde
Kimbilir hangi kirli hesabın peşinde
“Ellerimle gömdüm ben O’nu
bu toprağın dibine”
Ve konuşacaktı ağaçlar
Ağaç diliyle
“getirdiler bir gece
gençti, incecikti bedeni
sarıydı saçları
yara bere içinde”
Ağaç dilini bilir miydi insanlar
Ağaçlar konuşuyordu ağaç diliyle

“Ey insanlar dinleyin
biz utandık o gece ağaçlığımızdan
ama utanmadı onları
bu toprağa gömen
insanlığından!”
Ağaçlar açıyordu kollarını gizlice
Bu kolları bir tek analar görebilirdi
Ağaçlar da anasıydı ormanın
Oğul saklarlardı yıllardır
Köklerinin dibinde
Kazıyordu toprağı analar
Kazıyordu babalar
oğullar, kardeşler, kızkardeşler
Bir hırka görüldü ilkin
çamurlu, eski...
İçi titredi kazıcıların
Kemikler battı eline 
Hüsnü Yıldız’ın
Ki onun yüreği karanlık mezarların
ışığıdır
Sorular asılı kaldı havada
İnsan kemiği mi bu hayvan mı?
Bu hırka Ayhan’nın mı?
Bir halı parçası
Bir de ayakkabı
Bu düğmeyi de alın a dostlar
Ayhan’dan selam var!
Yağmur mu yağıyordu
Gök mü delinmişti
Şimşek miydi bu çakan
Anaların öfkesi mi?
Her kemik bir oğul
Her kemik bir kurşun
Bu öfke karakolda patlar şimdi
Bu akan yağmur değil öfke seli
Onların da mezarlarını kazacaktır
Anaların namuslu elleri

4 Aralık 2012 - Silivri yolu
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ve kaybetme ile sindirmeye çalışır. Bu
politikalarını sistemli yürütürler. 

AKP, iktidara geldiğinden bu yana,
türlü açılımlar, yeni paketler diyerek
2023'e kadar plan kurduğunu dile ge-
tirdi. Tüm sözlerinde demokrasi ve öz-
gürlük nutukları vardı. Fakat büyüyen
yoksulluk ve işsizlik, gün geçtikçe
artmaya devam ediyor. Yıkımlar, iş-
sizlik, yoksulluk ve yozlaşma bu sal-
dırıların tamamı, kendi iktidarını ayak-
ta tutmak içindir. Her yerde kurum-
laşmasını yapmaya devam ediyor. Oli-
garşi ne pahasına olursa olsun iktida-
rı elinde görmek ister. Bu politikaları-
nın temelinde iktidar hırsı vardır. 

Devrimci hareket, ne pahasına olur-
sa olsun iktidarı eline geçirmek, halk
iktidarını kurmak için savaşıyor. Bu sa-
vaşı biz kazanacağız. Bunun için de,
bize karşı duyduğu kin ve öfkeyle, ce-
setlerimize yüzlerce kurşun sıkacak, iş-
kence yapacak kadar alçaklaşan düş-
manla kıyaslanmayacak kadar sınıf ki-
nine sahip olmamız gerekiyor. 

Devrimci hareket, Maraş'ta, Ço-
rum'da, Dersim'de, Gazi Mahalle-
si’nde yapılan katliamları unutmaz.
Yoldaşlarının cesetlerine bile yapılan
işkenceyi, halkın yaşadığı yoksullu-
ğu unutmaz. Açlıktan ölen çocukla-
rın, depremde ölen insanların; so-
ğuktan, hastalıktan kırılan halkın öf-

kesini, sınıf kinini unutmaz, unut-
turmaz. Egemenlerle halk arasında
hiçbir zaman uzlaşmayan çelişki,
halkın bilinçli öfkesiyle son bula-
caktır. Devrimci hareket, tarihini ve
sınıfının kinini, halk iktidarı için so-
nuna kadar taşır. Bu yüzden, dev-
rimcilerin cesetlerinden korkarlar.
Bu yüzden, irademiz her çatışmada
onları tekrar tekrar alt eder. Bu yüz-
den, halktan ve halkın her kesiminden,
“devrimci hareketten olabilir mi?”
diye korkar. Egemenler, sınıflarının
verdiği kinle halklara zulüm çektiri-
yorsa; bizim de kinimizin onlara kar-
şı daha fazla olması gerekiyor. 

Sınıf kinimiz hiçbir zaman ilkel öç
alma duygusu değildir. Temelinde sos-
yalist bilinç, devrimci inanç, halka
karşı duyduğumuz gerçek sevgi yatar.
İşkencehanede, kuşatma altında, ça-
tışmada iradeyi çelikleştiren, düşmanı
yenilgiye uğratan da, sosyalizm dava-
sına bağlılıktır, sınıf kinidir. 

Sınıfımızın yaşadığı tüm zorlukla-
rı biliriz. İşte bu nedenle sınıf bilinciyle
sahip çıkarız ve onu halka yayarız. Tüm
çektiğimiz sömürü ve zorbalıktan öç al-
maya değil, halkın adaletini yerine ge-
tirmeye çeviririz. Kuracağımız De-
mokratik Halk İktidarı’nı, inancımızı
çelikleştirdiği irade ile ayakta tutarız. 

Halkımıza verdiğimiz sözleri; adil,

adaletli ve özgür vatan topraklarını,
sosyalist bilinç ve inançla yerine ge-
tiririz. Bu yüzden, devrimci hareketin
kadroları, hücrelerde kanıyla, "Halkım,
Her Şey Sizin İçin!" diye yazarak şe-
hit düşüyor. Bu inanç, ayakları yere
basmayan sözler yığını değildir. Hal-
kın yaşadığı zorluğu, kendi benliğin-
de hissedip çözüm arama mücadele-
sidir. Halkın sömürüsünün, sınıfsal çı-
karlarının öğrettiği bilinç ve irade, her
zorlukla başa çıkmamızı sağlar. İş-
kenceler, kuşatmalar, çatışmalarda
hep halkımız ve düşman karşı karşı-
yaydı. Sınıf kinimiz, tüm bu kuşat-
maların cevabı olur. Halka bağlılık ve
düşmana netliğimiz, bizi her türlü
kuşatmadan başı dik olarak çıkartır. 

Bu bilinçle;
1. Bulunduğumuz her alanı, bir sa-

vaş mevzisi olarak görmeliyiz. 
2. Her alan ve birimde, devrimi ve

devrimci şiddetin gereklerini düşün-
meliyiz. 

3. Halkın bilincini ve kendi bi-
lincimizi, düşmana yönlendirmeli-
yiz. 

4. Her birim ve alanımız, devrim
iddiamızı, halkımıza verdiğimiz sözü
unutmamalıdır.

5. Ki; bu, devrimci şiddetin tüm
ihtiyaçlarını tamamlar.

Direnen Halklar
Emperyalizmi Yenecek! 

Hatay Halk Cepheliler, 16 Aralık günü Karaali Bel-
desi’nde yapacakları eylem ile ilgili 15 Aralık günü bil-
diri ve el ilanı dağıttılar. 16 Aralık günü de eylem önce-
si çağrılar devam etti. Belediye Başkanı gelerek, “ Bu açı-
klama yapılmayacak. Benim haberim yoktu. Karaali’yi
hedef gösteriyorsunuz. Yeri değiştirin” diyerek eylemi sa-
bote etmeye çalıştı. Halk Cepheliler ise eylemlerinin her
beldede yapıldığını ve halka söz verdikleri yerde eyle-
mi gerçekleştireceklerini söylediler.

Eylem öncesi Sever Işık, Arapça konuşarak halka Su-
riye’deki durumu anlattı. Açıklamayı okuyan Orhan Ça-
par, daha önce Suriye’de Sünni yerleşim yerlerinde kat-
liam yaptıklarını, şimdi de Alevilerin yaşadığı yerleşim
yerlerinde katliam yaptıklarını belirtti ve bunun Böl-
Parçala-Yönet politikası olduğunu vurguladı.

Çapar, “İlimizin sınır kapıları Özgür Suriye Ordusu
dedikleri çapulcuların yol geçen hanına dönmüş du-
rumda. Sonuç emperyalistler ve işbirlikçilerinin hüs-

ranı olacaktır. Irak’ta halkların direnişini bitirmedikleri
gibi Suriye’de halklar emperyalizme karşı vatanlarını sa-
vunacaklar” dedi. 

Halkın yürümek istemesi üzerine Halk Cepheliler
halkın isteğine uyarak “Katil ABD Suriye’den Defol,
Amerika Defol Bu Vatan Bizim” sloganlarıyla yürüyüşe
geçtiler. Karaali Belediyesi önüne kadar yapılan yürüyüşün
ardından halaylar çekildi. Halay devam ederken Serinyol
Jandarma Üsteğmeni hiçbir aracın geçmediği yola “Yolu
trafiğe kapatıyorsunuz” diyerek engel olmaya çalıştı. Jan-
darmanın bu tavrı da eylemi engelleyemedi. Halk Cep-
heliler 30 Aralık tarihinde Mağaracık’ta yapılacak açı-
klamayı da hatırlatarak eylemlerine son verdiler. Eyle-
me 150 kişi katıldı. 
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A d a l e t ;
z u l m e t m e -
mek, herkese
hakkını ver-
mek ve layık
olduğu mua-
meleyi yap-
mak, haksız-

ları terbiye etmek, olarak geçiyor
sözlük anlamında. Ve aynı zamanda
"kılıç ve terazi" yani mahkemelerin ve
adalet örgütünün bütünü, yurttaşların
hak ve ödevleri; bunların topluma uy-
gulanması olarak da belirtiliyor.

Sözlük anlamını da yanımıza ala-
rak, yaşanan olaylarla bütünleştirelim
adaleti... Ne kadar adalet uygulanıyor
hangi bedellerin ödenmesi gerekiyor
adaletin yerine gelmesi için.

Engin Sargık... İki hafta önce yine
bu köşede değinmiştik. Ama yine ola-
yı hatırlatalım. Kurban Bayramı’nda
İstanbul Bağcılar’da cinnet geçirerek
kendi ailesinden 7 kişiyi öldürüp son-
ra  da intihar eden işçi. 

Engin’e bu denli cinnet geçirten
olayın ne olduğuna da değinmiştik.
AKP’nin 3. Yargı Paketiyle yaptığı
değişikliklerden sonra yasal yollardan
hak aramak isteyen ama parası ol-
madığı için mahkemeye dava dahi
açamayan çok sayıda yoksul halkın
başına gelecektir. 

Engin Sargık... Hak ararken borçlu
çıktı, “paran yoksa adalet de isteye-
mezsin” dendi Engin’e. Engin parası ol-
madığı için maaşını, tazminatını ver-
meyen patrona dava açamıyordu. Fakat
devletin haciz memurları alacaklarını al-
mak için Engin’in yakasını bırakmı-
yordu. Engin bu çaresizlik içinde aile-
sinden 7 kişiyi öldürüp sonra intihar etti. 

Engin Sargık, olayın yaşanmasın-
dan 3 gün önce 5 arkadaşıyla birlikte
işten çıkarılmıştı. İşten atılan birçok işçi
gibi tazminatlarını ve çalıştıkları zaman
süresince biriken paralarını alama-
mışlardı. Bu haksızlığa karşı çıkmak
için işten çıkartılan arkadaşlarıyla bir-
likte işverene dava açtılar. Nereden bi-
lecekti Engin ve arkadaşları adalet
aramanın bu kadar para gerektirdiğini?
850 lira maaş alan bir işçinin dava aça-
bilmesi için ilk olarak 750 lira ödemesi
gerekiyordu. Dava açmak isteyen En-
gin ve arkadaşları zaten işsizdi, ceple-

rinde beş liradan fazla bir paraları
yoktu. 750 lira ödeyip davanın açılması
yetmiyordu tabii, her aşama için para
istiyordu adalet. Adaletin işlemesi için
para gerekiyordu, yoksa adalet haksızlık
yapmaya, haksızlığa boyun eğdirme-
ye devam ettirecekti. Haksızlığa boyun
eğmek zorunda bırakılan Engin Sar-
gıklar çözümsüzlük içinde boğuluyor,
çözümsüzlük kurtuluşu intiharda bul-
duruyor. Ya intihar ya da cinnet.

Açılan bir davanın yürümesi için
gerekli olan para insanları dava aç-
mamaya suç duyurusunda bulunma-
maya sürüklüyor. Dava açmak demek
para demek, bu paranın altından kal-
kamama korkusu insanları çözüm-
süzlüğe sürüklemektedir.

Şimdi de bir davanın ilerlemesi
için gerekli olan para miktarına ba-
kalım: Peşin ödenecek bedeller ara-
sında taraflar yapılacak tebligatın
posta ücretinden, tanıklara ödene-
cek tanıklık ücretine, yapılacak keş-
fin bedelinden bilirkişi ücretine kadar
her şey var. Mahkemede taraflara bi-
rer kez tebligat yapılsa bile taraflara,
5 tebligat yapılacak kadar para peşin
alınıyor. Bir dava açmak için 70 lira
ödemek gerekiyor. 

Başvuru harcı olarak 21.15 lira, pe-
şin harç olarak yine 21,15 lira, veka-
let harcı için 3,3 lira, diğer giderler için
sabit 50 lirayı peşin yatırması gereki-
yor. Keşif gerekiyorsa bunun için de
224 lira, Bilirkişi gerekiyorsa davanın
görüldüğü mahkemeye göre 150 lira
ile 300 lira arasında değişen bilirkişi
ücretinin peşin yatırılması gerekiyor.
Her davanın bir aşaması var, her da-
vaya aynı ücret ödenmiyor, davanın iç-
eriğine göre değişebiliyor.

Engin Sargık’ın işten atılmasını
dava edip hakkını araması için ilk ola-
rak 900 lira civarında bir miktar öde-
mesi gerekiyor. Sistem en çok hak-
sızlığa uğrayan yoksul halk için hak
aramanın önünü kapatıyor. Hak ara-
mak için para istiyor. Ayrıca bütün ge-
rekli olan paraların yatırılması duru-
munda o hakkın gerçekten aranacağı
da ayrı bir konu. Eğer parayı peşin ya-
tırmazsanız hiç yüzünüze bile bakmı-
yor. Yoksula göstermelik de olsa ada-

let yok diyor. Senin bütün çıkış yol-
larını kapatıyor. Umutlarını tüketi-
yor. Adalet ekmek kadar, hava kadar,
su kadar gereklidir diyoruz. Adaletsiz
yaşanmaz diyoruz. İşte intiharlar, cin-
netler bu aşamada yaşanıyor. İstanbul
Bağcılar’da İsmet Sargık’ın kendi ai-
lesinden 7 kişiyi öldürüp sonra da in-
tihar etmesi işte bu adaletsizliğin so-
nucudur. 

Bu düzen Engin Sargık’ı ekmeksiz,
havasız, susuz... yani adaletsiz bırak-
mıştır. AKP halkın hiçbir sorununa çö-
züm bulamaz, sorun üreten bir siste-
min sorun çözmek adaleti uygula-
mak gibi bir amacı olamaz. 

Eğitimde, sağlıkta olduğu gibi,
AKP adalet aramayı da paraya dön-
üştürmüştür. Bir taraftan işsizliği, aç-
lığı, yoksulluğu, hırsızlığı, yozlaşma-
yı, ve bunların sonucu olarak her tür-
lü suçları artırırken, bunların sonu-
cunda ortaya çıkan halkın mağduru-
yetinden  de en büyük karları elde etme
peşindedir. Para AKP’nin ruhunu, ah-
lakını, namusunu her şeyini teslim al-
mıştır. AKP’liler için her şey paradır.
AKP'nin adaleti, kendi sömürü ve
zulüm çarkını döndürmek içindir. 

Sorgulamalı ve sorgulatmalıyız.
Halka intiharların, cinayetlerin neden
işlendiğini, neden bu yolun seçildiğini
anlatmalıyız. Bu yolu seçtiren AKP ve
AKP'nin politikalarıdır. Üç çocuk
yapın, üç çocuktan az yapmayın di-
yen Erdoğan’ın çocukların nasıl ye-
tiştirildiğinden, nasıl büyütüldüğün-
den haberi var mıdır acaba? Onun
amacı sisteme daha fazla köle yetiş-
tirmektir. O yüzden hangi şartlarda ye-
tiştirildiğinin bir önemi yoktur.

Örgütlü halk güçtür, halk birlik
olunca gücü güce eklenir, yenilmez ve
yıkılmaz bir set olur düzenin karşı-
sında. Yıkılmaz setleri hep birlikte ör-
meliyiz. Parayla adalet olmaz… Ada-
let zenginlerin adaletidir. Halka düş-
mandır onların adaleti. Bu yüzden
halkın adaletini işletmeliyiz.

Sonuç olarak:
1- Adaleti parayla satanların ada-

leti olamaz!
2- Halk ancak kendi adaletini ken-

disi sağlayabilir!

Adaleti Olmayan Düzende 
Adalet Parayla Satılıyor
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9 Kasım’da TKP, Gençlik Mu-
halefeti, Öğrenci Kolektifleri ve
Genç-Sen tarafından Ankara’da
YÖK “protestosu” yapılmıştı.

YÖK’e karşı mücadele bugüne
kadar hep militan bir içeriğe sahip
olmuştur. 9 Kasım’da Ankara’da re-
formistler, yaptığı bu eylemle YÖK
eylemlerinin militan özünü boşalt-
maya çalışmıştır. 9 Kasım’daki ey-
lemde kalabalık bir kitle toplandı.
Sıhhıye’de kitlenin önüne polis ba-
rikat kurup Kızılay’a yürümesini en-
gelledi. Kitle polis barikatının üzerine
koşa koşa gitti. Gören polisle çatışa-
calarını sanar. Ama bu eylemi ya-
panların amacı tam tersiydi. Polis
barikatının önüne gelince önlerine
çıkan barikatı yıkmak bir yana polise
ne kadar da “uslu” olduklarını ka-
nıtlamaya çalıştılar. Barikatın önünde
halay çekip bu günün anısına hatıra
fotografı çektirdiler.

Televizyonlar eylemin haberini
"Demek ki, gazsız da oluyormuş"
diye verdi. 

Yani “polisin bir kabahati yok”
diyor. Eylemciler “akıllı-uslu” olur-
larsa polis de durduk yere saldırmaz. 

Gazetelerde şu başlıklarla verildi
haber:

- "Halaylar eşliğinde YÖK eyle-
mi", "Güle oynaya YÖK protestosu",
"Demek ki, gazsız da oluyormuş",
"Açıklamanın sonunda gruplar polis
barikatının önünde horon tepip, ha-
lay çekti. Olaysız sona eren eylemin
ardından, bazı öğrenciler, gazeteciler
ve polisler panzer ve polis barikatı
önünde ayrı ayrı hatıra fotoğrafı
çektirdi."

Demek ki, “kendini coplatdır-
madan da oluyormuş.” 

"Ne çıkıyorsa şu Dev-Genç'lilerin
başının altından çıkıyor. Bir YÖK
protestosudur tutturmuşlar. Biz de
protesto ediyoruz ne var yani? Ankara

alışkın değil böyle şey-
lere, yok yol kesmeler,
yok ille de Kızılay'a gi-
receğim diye diretmeler,
polisle çatışmalar... Ken-
dini ayırıp eylemi 3 Kasım'a almalar...
Bunlar bir de tecrite karşıyız derler,
kendi kendilerini tecrit ederler, mar-
jinal duruma düşerler. Yine iyi oldu
onlardan ayrı yaptık protestomuzu,
uğraşmadık polisle falan. 'İsyan' deyip
koştuk terimizi attık mis gibi Ankara
caddelerinde. Hem, burası memur
şehri, küçük burjuvayla 'devrim' ya-
pıldığı da nerede görülmüş."

İşte kendine 'solcuyum', 'devrim-
ciyim' diyen 'uslu çocukların' Dev-
Genç'lilere bakışı... Bu uslu çocuklar
yukarıda yazıya döktüğümüz çarpık
fikirlerini bazen içten içe bazen de
yüzümüze karşı dile getiriyorlar. On-
lara göre her eylemlerinde polisin
azgınca saldırdığı Dev-Genç'liler po-
lisi kışkırtıyor, sanki polis her de-
mokratik eyleme saldırıyormuş gibi
bir korku yaratarak onların halkla
bütünleşmesini engelliyorlar. Halbuki
yasalar çerçevesinde protesto eylem-
leri yapsalar hiçbir sorun çıkmayacak,
polis de saldırmayacak. Tabii Dev-
Genç’liler örnek aldıkları ve yolundan
gittikleri abi ve ablaları gibi ölmeyi
de dayak yemeyi de kutsuyorlar, se-
viyorlar; 'akıllı solcuların' söyledikleri
akıllı önerileri kabul etmezler. 

Aslında mesele basit; onlar, yani
sınıfımızın 'uslu ve akıllı çocukları'
tepkilerini dile getirmeyi çok sevi-
yorlar. Bu yüzden hiçbir katliam gü-
nünü, direniş zaferini kaçırmazlar.
Ama gelin görün ki ne portakalı se-
verler ne de gazını. Sınıfın 'uslu ço-
cukları' oldukları için de ağızlarına
acı biber dahi sürülmemiştir. Yani
gazdan da biberden de uzak dururlar.
En çok sevdikleri şey ise gözaltı,
saldırı, tutuklanma ihtimali olmayan
tarzda eylem tarzlarının hepsidir; ge-

rekirse en militanından horon teperler,
en cesurundan soyunma eylemi ya-
parlar, en tepkilisinden yumurta atar-
lar. Geç kalktıkları pazar kahvaltıla-
rının ve eylemlerin vazgeçilmezi yu-
murtayı severler. Ancak akıllı sol-
cularımızın masum ve zararsız di-
yerek kullandıkları yumurtayı bile
faşizm, iddianamelerine "kasten adam
öldürmeye teşebbüs suçu"nda kul-
lanılan bir delil olarak koyabiliyor.
İşte akıllı solcuların anlamadığı şey
de budur; eğer düzene karşı mücadele
ettiğini söylüyorsan, hak ve demokrasi
mücadelesi verdiğini söylüyorsan
bedel ödemeyi göze almak zorunda-
sındır. Eğer halkın açlığının, yok-
sulluğunun, yıkımların, paralı eğitimin
kaynağı olan devlete karşı mücadele
ettiğini söyleyip hem de saldırılara
maruz kalmıyorsan işte orada sorun
var demektir. Varlığı bizim yok ol-
mamıza bağlı olan düşman ile orta
yol bularak gerçekleştirilecek bir ey-
lem tarzı yoktur.

Onların 'YÖK eylemi' de zararsız
olarak gördükleri yumurtaları kadar
masumdu. Bütün kitleleriyle beraber
geldiler, allı morlu bayraklarıyla
isyan naralarıyla 'devrim' için koştular.
Hızlarına kimse yetişemedi. Emekçi
Ankara polisleriyle neredeyse kolkola,
barış ve huzur içinde devrime bir
adım daha yaklaştılar! Hatta eylem
sırasında polis, basın ve akıllı solcular
fotoğraf bile çektirdiler beraber. Kı-
zılay'a da az buçuk yaklaşmışlardı,
hatta isteseler girerlerdi de ama iç-
lerinde yeni bilinçlenen bazı arka-
daşlarını ilk eylemden korkutmak
istemediler. Uzlaşma falan değildi
yaptıkları, kendi arzularını kitlelerin
zaferi için feda ettiler!.. O kadar hu-

DUYDUNUZ MU?
ANKARA'DA FAŞİZM BİTMİŞ! 
DUYDUNUZ MU?
ANKARA'YA DEMOKRASİ GELMİŞ!
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zurlu bir eylemdi ki gözleri İdris
Naim Şahin'i ve YÖK başkanını
aradı, onlarla "demokrasi"nin nimet-
lerini birlikte kutlamak vardı!..

Oligarşinin Uslu Çocukları
YÖK’ü Protesto Etmiş,
Akıllı Solcu Abilerinden
Öğrenmişler!

Ankara'da peşpeşe iki pazar günü
YÖK eylemleri yaşandı. Peşpeşe ge-
çen 2 pazar gününde hem faşizmi
hem de demokrasiyi gördü Ankara
halkı. Peşepeşe 2 pazar devrimcilere
de akıllı solculara da tanık oldular.

Demokrasi haftası olarak bile de-
ğerlendirilecek bir pazar günü vardı.
İdris Naim Şahin'in dediği gibi 'uslu
çocuklar' tam da onların istediği şe-
kilde bir eylem örgütlemişti. Kızılay'a
girmeye çalışan yok, 80 darbesiyle
kurulan YÖK'ün faşist uygulamalarını
ortaya koyan yok... Darbe kurumu
olan YÖK’ün başkanı bile bu eylem
için "gençler protestolarında haklılar,
güzel bir eylem oldu" diyerek tebrik
etmişti. İdris Naim meşgul olmasay-
mış o bile gelebilirmiş. Ne demokrasi
ama...

Dev-Genç'liler ise bir hafta sonunu
zehir etti polislere. Bütün Ankara
polisi seferberlik içinde Dev-Genç'li-
leri Kızılay'a sokmamanın telaşın-
daydı. Polis teşkilatı hazırlıklıydı;
bir grup polis Dev-Genç’lilerin aile-
lerini aradı, bir grup polis Ankara'ya
giriş çıkışı denetledi, bir grup da
Dev-Genç'lilerin etrafından hiç ay-

rılmadı. Gece yapılan oturma eyle-
minde yeri geldi ayakta bekledi...

Dev-Genç'lilerin pek çok eylemine
saldıran işkenceci polisler "babacan"
yanlarını reformist sola gösterirken,
demokrasi oyunu oynarken; bizlere
savaşlarda bile kullanılması yasak
olan kimyasal gazlarla, gözaltıyla,
işkenceyle saldırıyor. Gözaltına ala-
mazsa tek başına olduğu bir vakit
kaçırıp işkence yapıyor, kolunu ba-
cağını kırıyor. Çadırlarımıza, hatta
çöplerimize bile saldırıyor. Polisin
ve AKP'nin gerçek yüzü işte budur,
faşizmdir. Bizler buna karşı direndi-
ğimiz için, onların işkenceci yüzünü
ortaya koyduğumuz için bize bu
kadar saldırıyorlar. Korkuları, çizgi-
mizden bir milim bile sapmadan aynı
inanç ve kararlılıkla yürüyüşümüz-
dendir. Onların oyununu bozduğu-
muz, o demokrasi piyesinde rol al-
madığımız içindir. Reformist sol,
yani oligarşinin uslu çocukları ken-
dilerini bizden farklı da görse faşizm
düşman ayırmıyor. Uslu oldukları
sürece onlarla kolkola demokrasi
oyununu oynayacak, en ufak bir te-
reddüt duyduğunda, çıkarları çatış-
tığında ise onları tekme tokat o sah-
neden atacaktır. Yumurtayı silah gören
devlet onları da düşman biliyor, on-
larla kolkola olsa da olmasa da. Bize
yapılan saldırılara sessiz kalan, sadece
izleyen, bazen utanmazca 'kendisine
bir alan açılır' diye bekleyen uslu
çocuklar yanılıyor, tıpkı ‘80 sonra-
sında mücadeleyi bırakan, geçmişine

küfreden akıllı solcu abileri gibi.
İşte bugünkü uslu çocuklar da

daha ‘80’lerde teslim bayrağını çek-
miş akıllı abilerinden öğrendi böyle
davranmayı. Dev-Genç'liler, Metris'te
direniş ve mücadele gelenekleri ya-
ratırken akıllı solcular da Mamak' ta
boyun eğmenin ihanetin geleneğini
yarattı. İşte gelenekleri bu kadar es-
kiye dayanır onların.

Onlar mücadelelerine ihanet edip
kaçtıkça oligarşi devrimcilere daha
çok saldırdı. Akıllı solcular büyük
direnişte de ihaneti sürdürürken zulme
ortak olduklarını hiç hesaba katma-
dılar. Düşmanla kolkola girenler, bu-
gün demokrasi oyununa ortak olarak
yarın o sahneden atılmanın zeminini
de yaratmaktadır. Akıllı solculara
anlattık, devrimcilere saldıran düzen,
sıra size geldiğinde size de saldır-
makta tereddüt etmeyecektir dedik,
saldırının tüm halka karşı örgütlen-
diğini anlattık. Daha geçen sene bir-
çok reformist sol kesimden öğrenci
gözaltına alınıp tutuklanmıştı.

Faşizme değil de bize saldıranlar,
faşizme değil bize tavır alanlar aynı
saldırıların onlara da yöneltileceğini
akıllarına getirmiyorlar, getirmek is-
temiyorlar. Ama kazanan yine, dire-
nen mücadele edenler olacak. Onlar
uzlaştıkça çürürken Dev-Genç'liler
saldırılara rağmen büyümeye ve yeni
gelenekler yaratmaya, yeni mevziler
açmaya devam edecektir. Akıllı sol-
cuları da düşmanın değil direnenlerin
yanında olmaya çağırıyoruz.

Evden Getirdiğimiz Yemeklerden
Korkan Okul İdaresine Karşı
Dayanışmayı Büyütelim

İstanbul’da, 14 Aralık günü Liseli Dev-Genç'liler
Armutlu Behçet Kemal Çağlar Lisesi'nde dayanışma
yemeği düzenledi. Dayanışma yemeğinin olacağını
bilen okul idaresi sabah okul girişinde öğrencilerin
ellerindeki poşetleri aramaya çalıştı ve yemekleri

zorla ellerinden aldı. Daha sonra okul
öğrencilerinin ve Liseli Dev-Genç'li-
lerin ısrarla yemekleri almak için ida-
reye gitmesiyle idare yemekleri vermek
zorunda kaldı. Yemekte Dev-Genç'liler,
birlik olunca baskıları yenebilecekleri
hakkında konuşmalar yaptılar.

Geleceğimizi Kendi Ellerimizle
Kuracağız, Sınavlarla Değil

İzmir’de Liseli Dev-Genç’liler, “Parasız Eğitim Sınavsız
Gelecek İstiyoruz Alacağız! Milyonları Örgütleyeceğiz!”
kampanyasının çalışmalarına başladı. 10 Aralık günü Ke-
malpaşa Mopak Endüstri Meslek Lisesi’nde “Parasız Bilimsel
Demokratik Liseler İstiyoruz! Alacağız!” yazılı pullar
yapıştırıldı.

13 Aralık günü ise Suphi Koyuncuoğlu Lisesi önünde
100 tane “Parasız Eğitim Sınavsız Gelecek Hakkımız İstiyoruz
Alacağız!” kampanya bildirisinden dağıtıldı. Öğrencilere
eğitim ile ilgili sorunlardan ve parasız eğitim istediği için tu-
tuklanan Dev-Genç’lilerden bahsedildi. Bildiriden sonra
Liseli Dev-Genç’liler tarafından Bornova Metro’ya 50 adet
asıldı. Afiş ile ilgilenen halka parasız eğitim talebi anlatıldı.
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Lisede cinayetler ve lisedeki inti-
harlar... Bu 2 olay sadece liselerde dü-
zenin, liseli gençliği psikolojik saldırı-
larıyla katlettiğinin kanıtıdır.

Yaşadığı açlığa ve yoksulluğa bir
çare bulamayan halkımız, içine düştü-
ğü çözümsüzlüğün sonucu olarak inti-
har ediyor. Artarak devam eden intihar
olaylarını "kişisel sorunlar" olarak
gösteren burjuvazi, devletin sorumlu-
luğunu örtpas etmeye çalışıyor. İntihar
olaylarının en fazla olduğu yerlerden biri
liselerdir. Çünkü halkın yaşadığı eke-
nomik, sosyal çöküntü gençliği daha
fazla etkiliyor. 

Düzen bencil kişilikler yaratmak
istiyor. Çünkü, bencil insan tek başı-
nadır, sorunlarını kimseyle paylaşmaz,
bu da ruhsal sorunlara sebep olur. 

Aynı zamanda  sınav sistemiyle sal-
dırıyor düzen. Öğrencileri rekabet içi-
ne sokup yarış atı yerine koyuyor. Yani
"kimileriniz seçilecek, kimileriniz ele-
necek, geleceğinizin sahibi olamaya-
caksınız" diyor. 

Tüm geleceğimiz sadece 2 saatlik sı-
navlarla belirleniyor. Lise yılları öğ-
renciler için en kaygılı dönemlerdir. Ge-
lecek kaygısı taşıyan liseli gençlik için
lise dönemi bunalım dönemidir. Tüm bu
sorunları yaşayan, düşünmeyen, ruhsal
sorunları olan, bunalımlı liseli gençlik
işte bu şekilde intihara sürükleniyor. 

Diğer yandan ise liselerde öğrenci ci-
nayetleri ve gasp olayları olmaktadır. Ta-
bii ki bu da liselilerin aşırı sinirlenme-
sinden yani kişisel özelliklerinden kay-
naklı olmuyor. Düzen liselerde daya-
nışma yerine çeteleşmeyi dayatıyor,
uyuşturucuyu yaygınlaştırıyor. Çürümüş
bu düzende parası olmayan halk ço-
cukları çözümü çalmakta, gasp etmek-
te buluyor. Burjuva medya ise TV'ler-
de bu olayları hırsızlık diye vererek
gençlerimizi aşağılıyor. Hayır, liseli
gençliği hırsızlığa, gasba zorlayan bu
düzendir.

Asıl hırsız burjuvazidir! Burjuvazi bu
halkın emeğini, parasını her şeyini gasp
ediyor. Ve bunun üzerini örtmek için de

liselilere hırsız demagojisini yapı-
yor. Aynı zamanda lisede cinayetler,
kavgalar da olmaktadır. Aşağıda ak-
taracağımız bir haber kısaca AKP ik-
tidarının nasıl bir liseli gençlik ya-
rattığının en somut örneğidir.

“Osmangazi'de yatılı bölümü bu-
lunan Cumhuriyet Lisesi'nin yur-
dunda 12'nci sınıf öğrencisi M.K.
(16) temizlik görevlisini öldürdü.
Okul ikincisi olduğu öğrenilen M.K,
İbrahim Yeğen'in (57) boğazını bı-
çakla kesti. Zanlı genç olayın ar-
dından polise giderek teslim oldu.”

İşte AKP'nin düzeni liseli gençli-
ği bu hale getirdi...  İlk haberdeki M.K
için derslerinde başarılığı oldugu ve ar-
kadaşları tarafından sevildiği söyle-
niyor. Peki neden cinayet işliyor bu
genç ? Çok basit! İstediğin kadar ba-
şarılı ol, sen sınav sisteminde bir ya-
rış hayvanısın ve ne kadar "başarılı"
olursan ol bu düzende iş bulamıyorsun. 

Çünkü bu sistemde gelecek kay-
gısı taşıyıp da, bunalıma girmemek
mümkün değil. Yani o hademenin öl-
dürülmesinin sorumlusu da DÜ-
ZENDİR.

Bizler Liseli Dev-Genç'liler çü-
rümüş bu düzenin liseli gençliği kat-
letmesine, katlettirmesine izin ver-
meyeceğiz. Liselerde gasp olayları-
na, çeteleşmeye izin vermeyeceğiz.

Hiçbir sorunumuz bu düzende
çözülemez. Tek çözümümüz düzeni
değiştirmektir... Bu düzen varol-
dukça bu sorunlarda varolacaktır.
Bu sorunların çözüleceği tek sistem
sosyalizmdir.

Liseliler!

Siz de paralı eğitime, sınav siste-
mine teslim olmayın, liseli gençliği
katletmesine, katlettirmesine izin ver-
meyin. Tüm liseli gençliği bu düzenin
paralı eğitimine, sınav sistemine kar-
şı parasız eğitim ve sınavsız bir sistem
için Liseli Dev-Genç saflarımıza mü-
cadele etmeye cağırıyoruz.

LİSELİYİZ HAKLIYIZ
KAZANACAĞIZ! 

Liselerde intiharların, cinayetlerin sorumlusu var olan bu düzendir!

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

Liseliyiz Biz
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Liseliyiz Biz

Merhabalar;

Bütün Yürüyüş dergisi okur-
larını Dev-Genç’lilerimizin coşku ve
heyecanıyla sımsıkı kucaklıyorum.

İstanbul Üniversitesi, Prehisto-
rya Bölümü 1. sınıf öğrencisiyim. 14
Eylül 2012'de "feda savaşçısı”, de-
vrim şehidi İbrahim Çuhadar'ın ce-
nazesini sahiplenerek Adli Tıp’tan
almak, Adli Tıp önünde basın açı-
klaması yapmak için gittik. Yeni-
bosna'da AKP'nin polisi tarafından
saldırıya uğradık. İşkenceyle gö-
zaltına alındık.

17 Eylül'de çıkarıldığımız mah-
kemede önümüze iddianame diye
koyulan meşru basın açıklama-
larıyla dolu fotoğraflarımın olduğu
bir dosyayla tutuklandım. Mahke-
mede olan şu an tutuksuz yargıla-
nanlar bilir. Öyle bir mahkemeydi
ki "işte adalet" dedirtecek nitelik-
teydi! Hakimin yüzünü hiç gör-
medim. Mahkemeye, heyet karşısı-
na çıkmasına çıktım ancak kafasını
öne eğmiş, ellerini göbeğine bağ-
lamış uyur pozisyonda biri oturuy-
ordu. Heyetin ortasında durmasa,
hakim demezdim. İfademizi verdik.
Karar için tekrar içeriye alındık.
Şimdi söyleyeceklerim konusunda
hiç şüphem yok! "Hakimin eline
vermişler listeyi, ona da okumak
kalmış sadece." Hiçbir delil, suç
veya şüphesi, yasadışılık, hukuk-

suzluk bulunmayan kendi hazır-
ladıkları iddianameyle tutuklandık.
Kararın nedeni "kaçma şüphesi".
Tutuklanmayanlara da ev hapsi ver-
ip dışarıda hapsetmeye çalışıyorlar.
Bu konu bambaşka zaten. Kendileri
de nasıl olacağını ne yapacaklarını
bilmiyorlar. Tüm bu anlattıklarım
onların kafası, sözleri, onların ge-
rekçeleri. Gerçek olan, bu ülkede
mücadele ediyorsan bedel ödeme-
den olmuyor. Öyle bir ülkede yaşıy-
oruz ki doğruyu söyleyen, gerçe-
klerin arkasında duran, iyiden, gü-
zelden yana olan insanlara "suçlu",
"terörist" damgası yapıştırılıyor.
Tarih boyu hep böyle olmuştur. Pir
Sultan, Şeyh Bedreddin, Çakırcalı,
Demirci Kawa, Baba İshak , Dada-
loğlu, Köroğlu... Daha birçok örnek
verebiliriz, her yöreden, her kültür-
den. Düzen, doğruyu, gerçeği an-
latanlara hep düşman olmuş, onları
mahkum etmeye çalışmıştır kendi
koyduğu yasalarla. Ama sadece
kendileri bu oyunları meşru görür.
Halk böyle düşünmez. Böyle düşün-
seydi hala Bedreddin, Çakırcalı ve
benzeri isimlerini duyamazdık
bugün. Halk, sevdiklerini yaşatır.
Düzen, bugün de aynı politikaları-
na devam ediyor. Tabii halkın evlat-
ları da yok olmuyor aksine çoğalıy-
or.

F Tiplerinde tecrit sürüyor. Çeşit
çeşit akıldışı uygulamalarla işken-

ce etmeye çalışıyorlar. Mektup-fax
gelince eğer içinde şiir varsa ke-
sinlikle karalarlar. Nedeni "örgüt-
sel motivasyonu arttırmak". Hü-
creye girerken-çıkarken, görüşe gi-
rerken-çıkarken, sohbete girerken-
çıkarken sürekli ayakkabı araması.
Aramayı yapan aynı kişi. Birlikte
gelip gidiyorsunuz. Komik ve saç-
ma birçok uygulama var ve de de-
vam ediyor. Tüm bunlara yanıtımız,
daha yürekten, daha sert, daha coş-
kulu olmak, mücadeleye her alanda
devam ederek umudu büyütmek.
"Daha fazlasını ver, hayatından
daha değerli olanı da feda et, işte
o zaman senin, kendinden daha
değerli saydığın gerçeğin büyüye-
cek ve yükselecektir!.."

Bu alıntıyla bitiriyorum.
Saygı ve Sevgilerimle 

Tekirdağ 2 Nolu F Tipi
Hapishanesi  

Doğan TAŞTAN

Tutsak Dev-Genç’liler Anlatıyor...
Tutsak Dev-Genç’liler Onurumuzdur!

Tutsak Dev-Genç’li Doğan Taştan 
Serbest Bırakılsın!

Sivas Kongre Lisesi'nden 
Bir Liseli Arkadaşımızın 
Anlatımlarından;
Okuduğum lise, öğrencilerden en

fazla para alan liselerden biridir.
Her olacağımız sınav için ayrı ayrı
para toplanıyor. Bizim okulda oldu-
ğumuz sınavlar için ayrı, Milli Eği-

tim Müdürlüğü'nün yaptığı deneme
sınavları için ayrı para alınıyor. Okul
idaresi, "bağış ve aidat" adı altında
zorla haraç alıyor. "Sınıf parası" adı
altında, sözde sınıflarımızın bakım-
ları, temizlikleri için para isteniyor.
Beden eğitimi için gerekli araç ge-
reçleri okul kendisi almamak için öğ-
rencilerden "spor parası" adı altında
para alıyor; spor aletleri dedikleri de
birkaç futbol topu, basketbol topun-
dan ibaret. 

Öğrencilerin haberi olmadan öğ-
renci kimliği çıkartıyorlar, kimlik pa-
rasını da bizden alıyorlar. Yalnız bu
kimlikler öğrenci indirimlerinden
yararlanmak için kullanabileceğin
kimlik yerine geçmiyor. Yani sade-
ce göstermelik olarak çıkarılıyor ve
hiçbir resmi yanı yok. Okulun kur-
şun kalem, kırtasiye ihtiyacı parası-
nı bile bizden alıyorlar. Okulumuz-
da ufacık bir şeye zarar gelsin hemen
masraflarını bizden karşılamaya ça-
lışıyorlar.

Liselilerin
Sesi
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Ülkemizde Gençlik

AKP iktidarı terörüne devam edi-
yor. Bu terörünü baskılarla, gözaltı-
larla, tutuklamalarla yayıyor. Fa-
şizmle yönetilen bir ülkede faşizmin
doruklarını yaşatıyor bize AKP ikti-
darı. Yolda yürürken bile faşizm ko-
şullarının saldırılarına maruz kala-
biliyoruz.

Hergün yeni yeni yöntemlerle,
saldırılarla karşımıza çıkıyor ve biz-
leri bu kadar düşünüyor olması göz-
lerimizi yaşartıyor doğrusu! Bir ba-
kıyoruz ki karşımıza ailelerimizi çı-
karıyor. Onları ajanlaştırmaya, de-
magojileriyle kafalarını kendi iğ-
renç düşünceleriyle  bulandırmaya
çalışıyor. Başka bir taraftan bunu çev-
remizdeki insanlara, arkadaşlarımı-
za bulaştırmaya çalışıyor. Birebir
bizim, devrimci gençliğin üzerine
baskı kuruyor, saldırıyor yıldırmaya
çalışıyor. Bunu başaramadığı zaman
tutukluyor, üzerine uzun uzun kafa
yorduğu, uygulayacağı işkencenin
boyutunu en ince ayrıntısına kadar
düşündüğü F Tipi tecrit hücrelerini
devreye sokuyor bugünün iktidarı.
Ancak burada da devrimci iradeyi
teslim alamıyor.  

Bunun bir örneğini yakın tarihte
yaşadık. Berk Ercan isimli Liseli
Dev-Genç’li tutuklandı. Babası İs-
mail Ercan'ı  medyaya karşı yaptığı
şovlardan bir çoğumuz tanır.  İ.E. po-
lisin bize karşı yalanlarıyla işbirlik-
çileştirerek kullandığı ailelerden biri.
Berk Ercan Liseli Dev-Genç'li olarak
sistemin içinde gördüğü  ve yanlış
bulduğu uygulamalara, baskıya, sö-
mürüye sessiz kalmadığı için tutuk-

landı. Berk bir devrimcinin katledil-
mesine sessiz kalmayarak, katliam-
cı AKP polisinin işkenceleriyle öl-
dürmeye çalıştığı Nebiha Aracı'yı sa-
hiplenmek için gittiği hastane önün-
de gözaltına alındı ve tutuklandı.
Ve arkasından kontra haberler ya-
yınlanmakta gecikmedi. Babası söy-
lemişti, oldu dendi. “Babasının söy-
lediği oldu,” evet.  AKP'nin katil po-
lisi ile işbirlikçilik yapan İsmail Er-
can çok iyi tanıyor görüştüklerini ve
tahminleri doğru çıktı, oğlunu tu-
tukladı.

Bugünlerde  yeni bir yöntemle
yine karşımızda AKP iktidarı. Yap-
tığı tüm saldırıları boşa çıkaran Dev-
Genç’liler için kendileri bile henüz
tam olarak nasıl uygulayacaklarını bi-
lemedekleri yeni saldırı politikası "Ev
Hapsi." Bu düzene yedeklenmeyen
ve faşizm koşullarında teslim alına-
mayan Dev-Genç'liler, Eylem Ka-
yaoğlu ve Güneş Seferoğlu'na ev hap-
si verildi. Kendine solcuyum, dev-
rimciyim, insanın yaşama hakkını sa-
vunuyorum diyen herkesin olması ge-
rektiği gibi katledilmek istenen bir
devrimciyi sahiplendikleri için göz-
altına alındılar ve çıkarıldıkları mah-
keme sonucunda  böyle bir uygula-
maya maruz kaldılar. Eylem; Mar-
mara Üniversitesi Radyo, Sinema ve
Televizyon 2. sınıf öğrencisi. Ancak
çıkarıldığı mahkeme bunu dikkate
bile almadı.  Bu düzen yapılan sal-
dırılara ses çıkaran herkese ya sus ya
da seni tutuklarım diyor. Tutuklamak
için yeterli bahane bulamadığı za-
manda artık ev hapsi vererek "benim

istediğim gibi biri olmadın şimdi ak-
lın başına gelsin" diyerek evlerine
hapsedip üstü kapalı tecrit uyguluyor. 

Tutuklanan başka bir Dev-Genç’li
de Yakup Işık. Yakup Tunceli Üni-
versitesi Elektronik Haberleşme bö-
lümü 1. sınıf öğrencisi. Ancak tu-
tuklanan diğer devrimci öğrenciler
gibi o da faşizmin zindanlarında tut-
sak artık. Çünkü çok büyük bir suç iş-
ledi. Bir devrimciyi sahiplendi ve onu
keyfi olarak gözaltına almak isteyen
işkenceci polislere direndi.
Yaşanan tablo ortadadır.  Bu ülkede
halkı için mücadele eden bir dev-
rimciyi sahiplenmek, katliamlara ses-
siz kalmamak suç sayılmakta.  Bu
ülke katliamlar  ülkesidir. Pervasız-
ca insanları katleden bu düzen katli-
amlarına, imha politikalarına sesesiz
kalmamızı istiyor. Ancak Dev-
Genç’liler tüm tutuklama terörüne
rağmen zulme, işkenceye, baskıya
sessiz kalmamıştır, kalmayacaktır.
Katil AKP iktidarına sesleniyoruz.
Zindanlarınızda onlarca Dev-Genç’li
tutsak. Uzak değil 2010'da, 2011'de
komplolar kurarak Dev-Gençlileri
tutsak ettiniz. Ama planladığınız gibi
teslim alamadınız, alamayacaksınız da
.Siz tutsak ettikçe milyonlar olup
karşınıza çıkacağız. Dev-Genç'i biti-
remezsiniz.  Her tutukladığınız Dev-
Gençlinin yanındaki onun mücade-
lesini, onun bayrağını devralarak
daha yükseklere çıkaracak.

Tutuklamalarla Halk Kurtuluş Savaşç lar n
Sahiplenmemizi Engelleyemezsiniz!

Gençlik Federasyonu’ndan

Adalet Mücadelemizi
İşkencelerinizle Bitiremezsiniz!

Nebiha Aracı’nın ve dolayısıyla halkın adaletinin sa-
hiplenildiği eylemlerde Liseli Dev-Genç’lilerden Yusuf Si-
nan Kul’un kaşının patlatılarak, gözü morartıldı. Liseli Dev-
Genç, “Her saldırdıklarında kuduz köpekler gibi ağızlarından

salyalar akıyor. İşte bunun adı korkudur. Liseli Dev-
Genç’liler korkularınızı büyütmeye devam edecek olanlardır.
Tutsaklarımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz. Berk Ercan
ve 14 devrimcinin tutuklanması ülkemizde bir kez daha ada-
letin olmadığını göstermektedir. Tutukladığınız her dev-
rimcinin yeri doldurmaya devam edecek, milyonlar olup he-
sap sormaya devam edeceğiz!” açıklamasında bulundu.
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İstanbul-Beyazıt
Dev-Genç’liler her hafta salı günü

İstanbul Üniversitesi önünde yap-
tıkları oturma eylemine 18 Aralık
günü devam ettiler. AKP iktidarının
düşünmeyen bir gençlik yaratmak is-
temesine karşı çıkan Dev-Genç’liler,
milyonlar olup AKP iktidarından he-
sap soracaklarını dile getirdiler.

Eylemde bir açıklama yapan Di-
lan Poyraz, “Nebiha Aracı’yı sahip-
lendiğimiz için hastane önünde bize
AKP’nin azgınca saldırdılar” dedi ve
Dev-Genç’li Yakup Işıklı ve Berk Er-
can’ın buradan gözaltına alınıp tu-
tuklandığını söyledi. 

Nebiha Aracı’nın Ferhat Ger-
çek’in polis tarafından sakat bırakıl-
masının hesabını sorduğunu söyleyen
Poyraz, bundan dolayı polisin Dev-
Genç’lilere saldırdığını söyledi ve
“Bunun adı korkudur, bizler Dev-
Genç’liler olarak korkularını büyüt-
meye devam edeceğiz.” dedi.

Eylemde tutsak Dev-Genç’lile-
rin resimlerinin olduğu pankart ve
“Füze Kalkanına Hayır Demek Suç
Değildir, Yaşasın Dev-Genç Yaşasın
Dev Gençliler” dövizleri taşındı.

Oturma eylemi yapılırken öğren-
cilerin taleplerini içeren bildiri dağı-
tımı da yapıldı. Eylem, “Tutsak Dev-
Genç’liler Serbest Bırakılsın, Öğ-
renciyiz Halkıyız Kazanacağız, Kom-
ploları Boşa Çıkaracağız” sloganla-
rı ile sonlandırıldı.

İstanbul-Boğaziçi
Üniversitesi

43 yıldır zulme karşı direnen
Dev-Genç’liler her geçen gün di-
renişlerini büyütmeye devam edi-
yorlar. Dev-Genç’liler, tutsak dev-
rimcilerinin sesi olmak için 3 Aralık’ta
Boğaziçi Üniversitesi Kuzey Kam-
püsü’ne kurdukları çadırı, 14 Aralık’ta
yaptıkları açıklama ile sonlandırdı. 2
haftadır geceli-gündüzlü kalan Dev-
Genç’liler yoldaşlığın ne demek ol-
duğunu, arkadaşlığın nasıl olması
gerektiğini tanıştıkları öğrencilere

anlattılar. 
Açıklamayı Dev-Genç

adına Ebru Akbaba okudu.
Akbaba, “Bizler, onurumuzu,
namusumuzu ve vatanımı-
zın bağımsızlığı için verdi-
ğimiz bu mücadelede tut-
saklığı ve şehitliği göze aldık.
AKP’nin Dev-Genç’lilere
saldırması bundandır” dedi.
AKP iktidarının baskılarına
da değinen Akbaba, AKP’nin
artık yönetemediğini, bundan
dolaylı da hakimleri, savcıları
ve polisi ile halka saldırdığını
belirtti. 

Tutsak Dev-Genç’lilerin
“suç”larının, parasız eğitim
istemek, füze kalkanına kar-
şı çıkmak, emekçilerin bay-
ramı olan 1 Mayıs’a katılmak
ve yüz binlerin katıldığı Grup
Yorum konserine katılmak
olduğunu belirten Akbaba, bu
suçları işlemeye devam ede-
ceklerini vurguladı.

“Yaşasın Dev-Genç Yaşasın Dev-
Genç’liler”, “Parasız Eğitim İstiyoruz
Alacağız” sloganlarının atıldığı ey-
lemde son olarak, “Buradaki çadırı-
mızı bugün sona erdiriyoruz. Ama
başka bir yerde yine çadırlarımızla di-
renmeye devam edeceğiz. Dev-Genç
tutsakların sesi olmaya devam ede-
ceğiz” denildi. Açıklamanın ardından
halaylar çeken Dev-Genç’liler, ça-
dırlarını topladılar.

13 Aralık günü de Dev-Genç’liler,
tutsak Dev-Genç’lilerin serbest bıra-
kılması için okulun kuzey kampu-
sünde afişleme ve kuşlama çalışma-
sı yaptılar. 

Kocaeli
Kocaeli’de 9-13 Aralık tarihleri

arasında İnsan Hakları Parkı’nda ça-
dır açarak, tutsak Dev-Genç’lilerin
serbest bırakılmasını talep eden Dev-
Genç’lilere AKP’nin işkenceci halk
düşmanı polisi aralıksız saldırmıştı.

13 Aralık’ta, eylemlerinin son

günün de Dev-Genç’liler açıklama
yaptıktan sonra; 1 saat çadır açarak
“Eylemimizi iradi olarak sonlandı-
racağız” diyerek türkülerle, halaylarla
ve ajitasyonlarla çadırlarını açtılar.
Yüzlerce işkenceci polisin çevrelediği
alanda eylemlerini 1 saat sürdürdüler. 

Eylemin 3. günü gözaltına alınan
6 Dev-Genç’li serbest bırakılmazken;
14 Aralık günü Kocaeli Adliyesi’nde
saldırılar ve gözaltıları protesto için
eylem yapıldı. Eylemde, “Tutsak ar-
kadaşlarımızı sahiplenmekten vaz-
geçmeyeceğiz. Parasız eğitim, ba-
ğımsız Türkiye istemeye devam ede-
ceğiz. İşkenceci polislerin kabusu
olmaya, onları tek gözleri açık uyu-
maya mecbur bırakmaya devam ede-
ceğiz” denildi.

Gözaltına alınan Dev-Genç’liler-
den Helin Bölsek’in Biga’daki evine
13 Aralık günü polis tarafından bas-
kın düzenlendi. Arama adı altında eve
giren bir kadın, 25'e yakın erkek po-
lis evde bulunanları baskı altına al-
maya çalışarak, evdeki elektronik
eşya, kitap ve dergileri aldılar. 

Ülkemizde Gençlik

“Parasız Eğitim İstemek Suç Değildir Tutsak
Dev-Genç’liler Serbest Bırakılsın” 
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Çanakkale
18 Aralık günü Çanakkale Gençlik Derneği üyeleri 19-

21 Aralık günlerinde “Tutsak Dev-Genç’liler Serbest Bı-
rakılsın!” talebiyle açacakları 3 günlük açlık grevi çadı-
rı için Çanakkale Bankalar Caddesi ve Kordon’da bildi-
ri dağıttı. Esnaflara da bildiri dağıtan dernek üyeleri yo-
ğun yağmur altında 200 tane bildiriyi halka ulaştırdı.

19 Aralık günü Çanakkale İskele Meydanı’nda “Tut-
sak Dev-Genç’liler Serbest Bırakılsın!" talebiyle çadır açan
Dev-Genç'lilere 50 işkenceci saldırdı. İşkenceci polisle-
rin saldırılarına direnerek ve sloganlarla cevap veren Öz-
gür ve Hacer Özcan isimli Dev-Genç’liler zorla çevik kuv-
vet arabasına bindirildiler.

2 saat süreyle açık kalan çadırın etrafını TOMA, 2 çe-

vik kuvvet aracı ve onlarca sivil polis ablukaya aldı. Buna
rağmen halk Dev-Genç’lileri yalnız bırakmayıp yanları-
na gelerek sohbet etti. AKP’nin işkenceci polisleri, havanın
kararmasıyla beraber işkenceyle Dev-Genç’lileri gözal-
tına aldı. Yaptıkları işkencenin görülmesini engellemek için
basını uzaklaştırmaya çalışıp, kamerayı kapattılar.

Çanakkale Gençlik Derneği, saldırıyla ilgili "Buradan
işkenceci, halk düşmanı polislere sesleniyoruz; arkadaş-
larımıza işkence yapmaktan vazgeçin. Arkadaşlarımızın
başına gelecek her olumsuzluktan sizler sorumlu olacak-
sınız. Ve bizler bunun hesabını sormaktan kaçınmayaca-
ğız" açıklamasında bulundu. Ayrıca 20 Aralık'ta yapıla-
cak açıklamanın ardından 3 günlük oturma eylemine ge-
çileceği de duyuruldu.

Ülkemizde Gençlik

Ailelere Çağrımızdır, Dünyanın
En Onurlu İşini Yapan
Çocuklarınıza Engel Olmayın!

Bursa’da katil polis, Bursa Haklar Derneği’ne ge-
lip giden Dev-Genç’lilere yönelik baskılarını artırdı.
Dev-Genç’lilerin Uludağ Üniversitesi’nde yaptığı ça-
dır direnişinin son günü olan 3 Aralık’ta Dev-Genç’li
Onur Duran’ın ailesini Hatay’dan getiren polis, gözaltı
sonrası kimliğini aileye vererek Onur’u zorla ailesiy-
le gönderdiler. 

18 Aralık günü dernekten çıkan Emel Yeşilırmak ba-
bası ve amcası tarafından zorla götürülmeye çalışıldı.
Bunu gören dernek çalışanları müdahale edip bu şekilde
götürmelerinin doğru olmadığını anlattılar. Fakat amca
ve baba yalnız değildiler. Onları yönlendiren üç polis
çevredeydi. Aileyi iyice doldurmuştu ve Emel’i zorla
sürükleyerek, döverek kaçırdılar. 

Bursa Gençlik Derneği, polisin aileleri yönlendir-
mesiyle ilgili 18 Aralık tarihli yazılı bir açıklama yap-
tı. Açıklamada, ailelere seslenilerek; “AKP’nin katil, iş-
kenceci, ahlaksız polislerine inanmayın!” denildi.

Oligarşi Katliamlarıyla
Devrimcileri Bitiremeyecek

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Hergele Mey-
danı’nda 18 Aralık’ta devrimci öğrenciler tarafından 19-
22 Aralık katliamında şehit düşen 28 devrimci tutsak anıl-
dı. “19-22 Aralık Katliamının Hesabını Soracağız”
pankartı Hergele Meydanı’na asıldı. Meydana ayrıca re-
sim sergileri, afişler, dövizler ve ozalitler asıldı. Hergele
Meydanı, Edebiyat Fakültesi bahçe ve kantinde çağrı ya-
pılarak öğrencilere katliam hakkında bilgi verildi ve an-
maya çağrı yapıldı.

Anma devrim şehitleri adına 1 dakikalık saygı duruşu
ile başladı. Sonra şehitler, tek tek isimleri okunarak anıl-
dı. Katliamı anlatan metin okunduktan sonra şiir ve si-
nevizyon gösterimi ile anmaya devam edildi. Son ola-
rak “Mitralyöz” şarkısıyla halay çekildi. Daha sonra kat-
liamın sorumlularının unutulmadığının hesap sorulaca-
ğının vurgusu yapılarak anma sonlandırıldı. 

50 kişinin katıldığı anmayı Gençlik Federasyonu,
Ekim Gençliği, Söz, SGDF, Kaldıraç, YDG örgütledi.

Ailelerimize Sesleniyoruz:
Polisin Oyununa Alet Olmayın!

Kocaeli Gençlik Derneği’nin, Dev-Genç’lilere öz-
gürlük kampanyası dahilinde yaptığı çadır açma ey-
lemine Tekirdağ’dan katılan ve gözaltına alınan Hü-
seyin Süngü ile Mehtap Fırat isimli Dev-Genç’lilerin
aileleri de polis tarafından arandı. Aileleri arayan po-
lis, “Çocuğunuzu terör örgütü kullanıyor” yalanını söy-
ledi. Tekirdağ Gençlik Komitesi, Mehtap Fırat’ın ba-
basının polisinin bu ahlaksız oyununa geldiğini be-
lirterek, “AKP’nin işkenceci polisi: Ailelerimizi ara-
maktan vazgeçin. Baskılarınız, gözaltılarınız, tutuk-
lamalarınız bizi yıldıramaz. Bizler sonuna kadar, so-
nuncumuza kadar mücadele etmeye devam edeceğiz”
açıklamasını yaptı.

Parasız Eğitim Sınavsız 
Gelecek İstiyoruz!

17 Aralık günü Liseli Dev-Genç’liler Okmeydanı’da
bulunan Halil Rıfat Paşa Lisesi önünde “Parasız Eğitim
Sınavsız Gelecek” kampanyasının bildiri dağıtımını yap-
tılar. Okulun öğrencileri de Liseli Dev-Genç’lileri des-
teklediklerini söylediler. 
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"Bir bina düşün... Temelleri hiç
sağlam değil. Çimentosu bozuk, tuğ-
lası, tahtası eksik, sadece iki kolon tu-
tuyor... Bu binanın sonu ne olur?" diye
sordu arkadaşına. Ve daha cevabı
beklemeden başladı anlatmaya:

“Bundan 3 yıl önce Anadolu'da ça-
lışma yapıyordum. Benim için zor bir
dönemdi. Birçok ilişkiyi yeni baştan
yaratacaktık. Bunun için daha fazla
koşturmak, emek harcamak gereki-
yordu. İşte böyle bir süreçte kiminle
iş yapmaya başlasam bırakıp gidi-
yordu, tutamıyordum insanları. Yeni
gelenleri eğitip, örgütleyemiyordum.
Sadece çevre ilişkisi olarak kalıyor-
lardı. Kimse elini taşın altına koy-
muyordu. Hep yalnızdım. Birçok işi
tek başıma yapıyordum. Birçok işe
yetişmeye çalışıyordum.

Bu da beni üzüyor, moralimi bo-
zuyordu, iş yapmak istemiyordum
çoğu zaman. Yalnızlıktan canım sı-
kılıyordu hep. Sohbet edecek, sürek-
li birlikte gezecek, işleri birlikte gö-
ğüsleyecek, her şeyi paylaşacağım bir
yoldaş arıyordum yanıma. Aslında
çevremde küçükten büyüğe birçok in-
san vardı. Gün içerisinde onlarca in-
san görüyordum. Sorun onlara iş
yaptıramamamdı.

Bu yalnızlık duygusu bende mo-
ral bozukluğu ve inançsızlık yarat-
maya başlamıştı. Her gün daha da bu-
nalıyor, içinden çıkılmaz bir hale ge-
liyordum. Bu konuyu arkadaşla ko-
nuşmaya karar verdim. Ona düşün-
celerimi anlattım. Artık yapamadı-
ğımdan, bu ilde çok bunaldığımdan,
başka yerde çalışma yapmak istedi-
ğimden bahsettim. 

Meğer arkadaş durumu uzun sü-
reden beri görüyormuş ve beni göz-
lemliyormuş. Benimle nedenleri üze-
rine konuştu, tartıştık. Ben ısrarla
"Kime bir şey öğretmek istesem ol-
muyor, hemen gidiyor, beni yalnız bı-
rakıyor. Tek başına yürümüyor bu iş-
ler" diyordum. O da bana ısrarla
vazgeçmememi, zora karşı mücade-

le etmemi anlatıyordu. Görüyordum,
benim için kaygılanıyordu. Ama ben
her geçen gün geriliyordum. Kaçış ye-
rim de ailem oluyordu. Evde kalma-
yan ben eve erken gitmeye başla-
mıştım. Artık derneği de geç açmaya,
orada çok durmamaya başlamıştım... 

Evet buna bir çözüm bulunmalıydı
yoksa ben kayıp gidecektim... Yeni
kampanyalara başladık ilerleyen sü-
reçlerde. Bu kampanyalardan biri de
"birken iki olmak"tı. Arkadaş bir
gün beni karşısına aldı. "Madem tek
olmaktan, yalnızlıktan bahsediyorsun,
madem eğitemiyorum diyorsun, gel
bu çalışmayla daha planlı-programlı
bir çalışma yöntemi belirleyelim. Se-
nin alternatifini oluşturalım. Yani
senden bir tane daha yaratalım. 

Bunun için bir eğitim programı
oluşturalım. Mesela ilgilendiğimiz
kişiyi tanımaya, birlikte kültürel faa-
liyetlerde bulunmaya, onunla önce ar-
kadaş olmaya ve onu bu temelde
eğitmeye çalışalım. Sonra senin yap-
tığın birçok işi o da yapmayı öğrenir
seninle birlikteyken. Sonra seni, ih-
tiyacın olduğu başka bir yere alırız."
dedi. Bu beni heyecanlandırmıştı.
Aslında farklı bir şey yoktu, beni he-
yecanlandıran oradan gidecek ol-
mamdı. Arkadaş bunu anlamıştı ki
şunu deme gereği duydu : "Bir dev-
rimci önce aldığı görevleri tamam-
lamalıdır. Hiçbir işini yarım bırak-
mamalıdır. O yüzden sen şimdi ken-
dini gitmeye odaklama. Burada ya-
pacağın daha çok iş var." 

İşte böyle genel ve özel olarak yeni
kampanyalara başladık. İlgilendiğim
kişi üniversiteden bir arkadaştı. Hiç-
bir şey bilmiyordu. Ama öğrenmek is-
tiyordu, hevesliydi ve sürekli gelip gi-
diyordu. Kitaplar okuyor, araştırı-
yor, soruyor, merak ediyor... Gelişi-
me açık biriydi. Benim kafamda tek
düşünce vardı, bir an önce işleri öğ-
retmek, devretmek ve oradan git-
mek ! Ne kadar program çıkardıysak
da benim pratiğim hep bu düşünce
üzerine şekillendi.

Daha onunla bir bağ kurmadan, ar-
kadaş olmadan, onu tanımadan, pra-
tik yoğunluğun içine soktum. Evet hiç
ilgilenmedim onun yaşamıyla, yaşa-
dıklarıyla... Sadece iş yaptık! Hep bir
koşturmacayla geçti günlerimiz. Daha
düzendeki bağları kopmayan bu ar-
kadaş evinde ve okulunda sorunlar ya-
şamaya başladı. Ben de ilgilenmedi-
ğim için bu sorunları göremedim.

Bir zaman sonra arkadaş gelme-
meye, sürekli bahaneler üretmeye
başladı. Çok isteksizleşmişti. Bu ar-
kasından "kaldıramıyorum, yapamı-
yorum"u getirdi ve ilişkisini tamamen
kesti...

Bu durum bende daha çok moral
bozukluğu yarattı ama yine dersler çı-
karamamıştım ki sonrakiler için de
aynı son yaşandı... Sonra ne mi oldu?

Bir süre sonra başka bir ilde ça-
lışmaya başladım ve orada tutuklan-
dım. İşte kendimi asıl olarak sorgu-
lamaya, eksiklerimi, yanlışlarımı gö-
rüp düzeltmeye başladığım yer orası
oldu. Kendimi şöyle bir karşıma al-
dım ve değerlendirdim. Yaşadıkları-
mı uzun uzun düşündüm. Oradan
daha da güçlenerek çıktım ve bunu
pratiğimle destekledim... Aklımın bir
köşesinde tutamadığım, elimden ka-
yıp giden insanlar hep oldu. Onları ha-
tırladıkça daha hırsla sarıldım işime,
mücadeleye...

Ve gördüm ki bizim binaları-
mızın temelini sağlam yapan emek,
sabır ve inançmış... Bunlar olma-
dığında boşluğu dolduran yalnızlık
duygusu ve güvensizlik oluyor-
muş”

Anlatımını bitirdi ve arkadaşına
sorduğu sorunun cevabını kendisi
verdi: Ve evet böyle oluşan bir bina
yani temeli sağlam olmayan bir bina
da bir gün mutlaka çöker!

Temeli Sağlam
Olmayan Bina Çöker

Hayatın 
Öğrettikleri
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8 Ekim günü akşam saatlerinde
Yenibosna Karakolu’na yönelik bir
eylem gerçekleştirildi. Bu eylem son-
rasında gözaltına alınan Nebiha Ara-
cı, ağır yaralı olarak önce Bakırköy
Devlet Hastanesi’ne sonra da Ok-
meydanı Araştırma Hastanesi’ne kal-
dırılmıştı.

Hastaneye kaldırıldıktan sonra
anlaşıldı ki, polis onu gözaltına al-
dıktan sonra işkence yapmıştı ve du-
rumunun ağır olmasının nedeni de
buydu. Polis, özellikle kafasına sert bir
cisimle vurmuştu. Vücudunun her
yerini darp etmişti. Bu işkence so-
nucunda kafatasının arka tarafı kırıl-
mış ve içe doğru göçmüştür. Kanlar
içinde kalıncaya kadar işkence yap-
tıktan sonra geç saatlerde hastaneye
götürülmüştü. Kafatasında ve burun
bölgesinde kırıklar oluşmuştu. Burun
ve kafasına dikişler yapılmıştı.

Bu işkence ile amaçları katlet-
mekti. Biz TAYAD’lı aileler olarak
Nebiha Aracı’nın katledilmesini ön-
lemek ve yapılan işkencelere karşı
Nebiha Aracı’yı sahiplenmek için
kaldırıldığı Okmeydanı Eğitim ve
Araştırma Hastanesi’nin önüne gittik.
Orada bekleyip sağlık durumu hak-
kında bilgi almak istedik. Ama iş-
kenceci polisler orada beklememize
bile tahammül etmeyerek 10 kişiyi iş-
kencelerle gözaltına aldılar. 

Bizler kararlıydık; Nebiha’yı öl-
dürtmeyecektik. Polisin işkenceci,
katil yüzüyle ilk kez karşılaşmıyor-
duk: Engin Çeber işkence ile katle-
dilmişti. Yakın zamanda Hasan Selim
Gönen, polis kurşunuyla ağır yaralı
olarak gözaltına alınmış ve katledil-
mişti. Ne pahasına olursa olsun sa-
hiplenecek ve katledilmesine izin
vermeyecektik. 

Polisin saldırılarına rağmen has-
tane önünde oturmaya devam ettik ve
ikinci gün bir açıklama yaparak, ya-
pılan saldırıları ve gözaltıları protes-
to etmeye karar verdik. AKP’nin iş-

kenceci polisi tekrar saldırdı.
Yaşlı analarımız, babalarımız ayaklar
altında kaldı, yaralananlar oldu. Yine
gözaltına alındık. Polis, açılan “Ne-
biha Aracı’yı Öldürtmeyeceğiz”
pankartına ve sahiplenmemize ta-
hammülsüzlüğünü bir kez daha gös-
terdi. Yine de sahiplenmekten vaz-
geçmedik. Tekrar tekrar hastane önü-
ne gittik. Gidenlerden 5 kişi daha göz-
altına alındı. Toplam 33 insanımız
gözaltına alındı ama devrimcileri,
yakınlarımızı sahiplenmekten vaz-
geçmedik. 

Bizler Abdi İpekçi Parkı’nda ev-
latlarımızı sahiplenmek, tecrite ez-
dirmemek için 1230 gün sabırla bek-
ledik. Evlatlarımızı asla yalnız bı-
rakmadık. Bu bilinçle daha çok sa-
hiplendik. 

Gözaltına alınan TAYAD’lılar da
işkence gördü. Herkesin gözü önün-
de bu işkenceyi yapanlar hiç kimse-
nin olmadığı yerde neler yapar? 

SORUYORUZ:

Polis katletmekte “özgür” mü?

İşkenceye karşı çıkmak, işken-
cecilerden hesap sormak suç mu?

Gözaltına alınan 33 kişiden 14’ü
tutuklandı. AKP’nin yargısı, tutuk-
lamadıklarına da ev hapsi uygulaması
getirdi. Faşist iktidarın hedefi halkı tu-
tuklama zulmü ile sindirmek tutuk-
lamadıklarını da ev hapsi ile “etkisiz”
hale getirmek. Bu zulme teslim ol-
mayacağız. 

Nebiha ARACI, bir tutsak yakı-
nıydı. Tecrite karşı ölüm orucunda şe-
hit düşen Yusuf ARACI’nın ablasıdır.
17 yaşındaki Ferhat, adaletsiz kal-
masın diye yapılan eylemin ardından
gözaltına alındı. Adaletsiz bir dü-
zende, adaleti kendi elleriyle yaratmak
istedi. ADALET DUYGUSU, HAL-
KIN ÖZLEM DUYDUĞU BİR
DUYGUDUR VE HALKIMIZ
ADALETE AÇ!

Peki, Ferhatlar adaletsiz mi kalsın?

19-22 Aralık’ta katledilen evlatları-
mızın aileleri adaletsiz mi kalsın?

HAYIR, hiçbir halk adaletsiz ka-
lamaz. Bizler de, adaletin simgesi ev-
latlarımızı katillere bırakmayacağız.

Nebiha ARACI’ya yapılan işken-
celerin hesabını sormak için yapılan
eylemin ardından gözaltına alınan
Nurgül Acar’a da işkence yapıldı.
Nurgül, çöp poşetinden yapılmış bir
“sedye” ile emniyetin hücrelerine
baygın olarak atıldı. Polis işkenceci-
liğine devam ediyor…

Nurgül, hapishanelerde uygulanan
tecritin kaldırılması için TAYAD’ın
bildirilerini dağıtırken, polisin orga-
nize ettiği linç saldırısına uğramıştı.
Polis, kendi organize ettiği linçten
bir de “kurtarıcı” rolüne bürüne-
rek halkı aldatmaya çalışmıştı. Po-
lisin bu olaydaki gerçek yüzünü o gün
teşhir etmiştik. Şimdi, yapılan eyle-
min ardından basın yine aynı senar-
yoyu kullanmaya çalıştı. 

HAYIR, polis ülkemizde hiç kur-
tarıcı olmamıştır. Nerede bir çete
varsa, nerede işkence-kötü uygulama
varsa, nerede uyuşturucu varsa ora-
dadır. Halka yönelik saldırıların ba-
şındadır. Kimse bize AKP’nin katil ve
işkenceci polislerini yeniden anlat-
maya kalkmasın! TAYAD’lılara bu-
güne kadar yapılan saldırıların so-
rumlusu yine polistir. Halkı aldat-
malarına izin vermeyeceğiz.

Polisleri bir kez daha uyarıyo-
ruz; evlatlarımıza işkence yap-
maktan vazgeçin! Unutmayın, yap-
tığınız her işkencenin ardından kini-
miz bir kat daha artıyor.

Keyfi gerekçelerle tutuklanan TA-
YAD’lılar serbest bırakılsın! Gerekirse
başka bedeller pahasına yakınlarımı-
zı sahiplenmeye devam edeceğiz!
TAYAD’lıları zulmün elinden çekip
alacağız! Ne yaparsanız yapın haklı
mücadelemizi bitiremeyeceksiniz!

EVLATLARIMIZA İŞKENCE YAPMANIZA SEYİRCİ
KALMAYACAĞIZ! HER KOŞULDA EVLATLARIMIZI

SAHİPLENMEYE DEVAM EDECEĞİZ!
TAYAD’lı Aileler
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Kurulması için gözaltına alındı-
ğımız, sürgün edildiğimiz sendikala-
rın bugünkü durumu nedir?

12 Eylül sonrası kamu emekçile-
ri sendikaya sahip olabilmek için
büyük mücadeleler verdi. Devrimci
memurların öncülüğünde verilen mü-
cadelede birçok kamu emekçisi sür-
gün edildi, gözaltına alındı, haklarında
davalar açıldı. 

Bir sendikanın kuruluş dilekçesi-
ni vermenin bile aşılması gereken bü-
yük sorun olduğu kamu emekçileri
sendikalarının kuruluşundan bugüne
20 yıldan fazla bir zaman geçti. Ve bu-
gün sendikalar kuruluş yıllarıyla kı-
yaslandığında şube sayılarını artırmış
ve merkezi örgütlenmelerini oluş-
turmuş, ekonomik sorunlarını çözmüş
durumda. Bugün kamu emekçileri
sendikalarının olmadığı il yok, ilçe-
lerde ise şubeler, temsilcilikler var.
Biçimsel olarak geçmişe kıyasla hay-
li ileri bir noktada olan sendikalar bu-
gün içerik itibariyle geçmişin kat kat
gerisine düşmüş durumda.

Sendikaların kullanımında karşı-
mıza çıkan örnekler aynı zamanda
sendikaları da içten içe çürüten bir du-
rum oluşturuyor.

Sendikalar lokal gibi kullanılı-
yor. Gün geçtikçe gündüzleri kah-
vehaneye, geceleri meyhaneye dö-
nüşen sendika binalarına daha çok
rastlamaktayız. Buralarda içki içil-
mesi, at yarışı oynanması çoğu yer-
de sıradan bir durum haline gelmiş,
gelenekselleşmiş durumda. Yozlaş-
manın, çürümenin örneği olan bu
durum büyük bir aymazlık içinde
buradaki halkın geleneğine uygun
diye açıklanabilmektedir. Yine mes-
lek odalarında, öğretmenevlerinde
de durum farklı değildir. Sendikala-
rı içeriğiyle ilgisi olmayan bir biçimde
kullananların çoğu da demokrat, sol-
cu ve hatta devrimci geçinmektedir. 

Sendikalarda alkol, at yarışı vb. ne
ararsan vardır ama çoğu sendikanın
işe yarar bir kütüphanesi yoktur.

Üyelerine, onu da geçelim iş
yeri temsilcilerine yönelik düzenli eği-
tim çalışmaları yoktur. Kamu emek-
çilerinin en temel sorunlarına ilişkin
paneller, seminerler yok denecek ka-
dar azdır. Yani sendikalar işçinin
emekçinin okulu olma misyonunu ye-
rine getirememekte,  iktidarın pro-
paganda ve demagojilerine karşı sa-
vunmasız bırakılmaktadır. Bunun bir
sonucu olarak da sendikalar üyele-
rinden yaşam tarzıyla, ideolojik ola-
rak da uzaklaşmaktadır. Sendikacılar
halk nezdinde ve üyeleri nezdinde
saygınlığını kaybetmektedir.

Örneğin bugün öğretmenlerin say-
gınlığı imamın gerisindedir. Geç-
mişte görev yaptığı bir yerde öğret-
men o yerin sadece öğretmeni değil,
halkın doktoru, hayvanların baytarı,
çiftçinin ziraatçisi, aleti bozulanın ta-
mircisi yani halkın her konuda so-
runlarının çözümünü aradığı kişiyken
bugün halkın nezdinde üçkağıtçılı-
ğıyla, fesatçılığıyla bilinen bir imamın
bile gerisindedir. 

Öğretmenlerin geçmişteki halkı
aydınlatma misyonunu bugün AKP
imamlarla yapmaya çalışıyor. İmam-
ları her konuda halkın başvuracağı ki-
şiler olarak göstermeye çalışıyor.
Toplumsal yaşamın içine onları sü-
rüyor. Bu durumun sorumlusu sade-
ce AKP iktidarı değil bu yozlaşmayı,
çürümeyi bünyesinde taşıyan, halktan
kopan öğretmenlerin, kamu emekçi-
lerinin kendisidir.

Kamu emekçileri, devrimciler de
dahil halktan kopuktur. Kamu emek-
çilerinin yaşadığı sorunlar ortadadır.
Halkın yaşadığı sorunlar bundan çok
daha büyüktür. Öğretmenler başta
olmak üzere kamu emekçileri halkla,
halkın sorunlarıyla buluşmalıdır.
Halktan kopan herkes yozlaşır. 

Kamu emekçileri kendilerine oluş-
turdukları bir çevrede küçük burju-
vazinin tüm özlemleriyle yaşıyorlar.
Düzenin onlara biçtiği rolden daha
fazlasını taşımıyorlar. Bu tablo de-

ğişmelidir. Umut biziz, insanlara
umut olmalı, umut taşımalıyız.

Reformizmdeki, oportünizmdeki
çürüme, halk  gerçeğinden mücade-
le gerçeğinden kopuş sendikalara da
yansımaktadır. KESK'e bağlı sendi-
kalarda reformizm hakimiyetinde sü-
ren çürüme ve yozlaşmaya karşı mü-
cadele etmeliyiz. 

Bu sendikalar kolay kurulmadı.
Büyük bedeller ödeyerek kurduk bu
sendikaları. İşkencelerden geçtik.
Yıllarca hapis yatırıldık. Sürgün edil-
dik. Sağlık emekçisi Ayşe Nur Şim-
şek gibi gözaltına alınıp kaybedi-
lenlerimiz oldu. 

Böylesine büyük bedeller ödene-
rek sahip olduğumuz sendikalarımı-
zı kendine solcuyum diyen, hatta
devrimciyim diyen içi geçmiş, çürü-
müş, yozlaşmış ayyaşların, meyhane,
kumarhane gibi kullanmalarına izin
verilmemelidir. Bu kamu emekçile-
rinin bugüne kadar ödediği bedelle-
re haksızlıktır. 

İlerici, devrimci, demokrat, dürüst,
reformizmin, oportünizmin bataklı-
ğında çürümemiş kamu emekçileri bu
duruma sessiz kalmamalıdır. 

Sendikalar emekçilerin okulu ol-
malıdır. İçki içilen, at yarışı oynanan
sendikalar Memur-Sen gibi gerici
sendikalardan çok daha fazla yoz-
laşmış, çürümüş demektir.  

KESK sendikaların neden kitleden
koptuğunu tartışıyor. KESK’e ha-
kim olan reformist anlayış önce ken-
disindeki çürümeyi tartışmalıdır. 

Devrimci memurlar reformizmin,
oportünizmin büyük bedeller ödeye-
rek kurduğumuz sendikalarımızı mey-
haneye, kumarhaneye çevirmesine
kayıtsız kalamaz, meşrulaştıramaz. Bu
çürümeye karşı mücadele etmek sı-
nıfsal bir zorunluluktur. 

Sendikalarımız kamu emekçileri
için sınıf gerçeğini, mücadele etme-
yi, hak kazanmayı öğrendiği bir okul
olmalıdır.

Sendikalar Emekçinin
Okulu Olmalıdır!

Devrimci Memur
Hareketi
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İstanbul-Okmeydanı: 15 Aralık
günü Halk Cepheliler, Okmeydanı'da
tencere-tava eylemi yaptılar. Eylemde
Ferhat'ın hesabını sorarken tutsak
düşen Nebiha Aracı’dan da bahsedildi.
“Hesap Soralım Birlik Olup Vura-
lım!”, “Halkız Haklıyız Kazanaca-
ğız!”, “Zam Zulüm İşkence İşte
AKP!” sloganlarının atıldığı eyleme
30 kişi katıldı.

İstanbul-Çayan Mahallesi: Çayan
Mahallesi’nde Halk Cepheliler, 15
Aralık günü zamlara, yıkımlara karşı
her cumartesi olduğu gibi eylem yap-
tılar. Yapılan konuşmalarda, “19-22
Aralık’ta bizleri diri diri yakanlardan
milyonlar olup hesap soralım, evimizi
yıkmak isteyenlere karşı milyonlar
olup birlikte mücadele edelim, ma-
hallemizde hırsızlığa karşı birlikte
mücadele edelim, zamlara ve zulme
sessiz kalmayalım” denildi.

İstanbul-Örnektepe: 15 Aralık
akşamı Örnektepe Erzurumlular Mey-
danı’nda toplanan Halk Cepheliler,
AKP zulmüne karşı tencere tavalarını
dövdüler. Ateşin yakılmasıyla baş-
layan eylemde yapılan konuşmalarda;
AKP iktidarının son olarak BEDAŞ'ta
uyguladığı özelleştirme politikala-
rından bahsedildi; özelleştirmeyle

birlikte BEDAŞ çalışanlarının gü-
vencesizleştirilip, faturalara yapılan
zamların özel şirketler tarafından
daha da pervasızca yapılacağı söy-
lendi. 9 kişinin katıldığı eylem, "Gün-
doğdu" marşı ve sloganlarla bitirildi. 

İstanbul-Gazi Mahallesi: 15 Ara-
lık’ta Gazi Mahallesi’nde tencereli ta-
valı yürüyüş her Cumartesi olduğu
gibi bu haftada devam etti. Gazi Cem-
evi’nde toplanan Halk Cepheliler,
“AKP Zulmüne Direneceğiz” pankartı
açarak sloganlarla eyleme başladılar.
Cemevi önünden Muhtarlık Parkı’na
kadar tencere tavalar dövülerek yü-
ründü. Muhtarlık Parkı’na gelindiğinde
büyük bir ateş yakan Halk Cepheliler
ateşin etrafında megafonla halka
AKP’nin işkenceci, katliamcı, sömü-
rücü yüzünü teşhir ettiler. Ardından
ateşin etrafında halaylar çekilen, tür-
küler söylenen eyleme 40 kişi katıldı.

Eylem öncesinde Perşembe Pa-
zarı’nda 500 tane bildiri dağıtılarak,
eyleme katılım çağrısı yapıldı.

İzmir: Ege Üniversitesi’nde 13 Aralık
günü Dev-Genç’liler tarafından “İşçi
Memur Gençlik Tüm Halk Birleşece-
ğiz! Milyonları Örgütleyeceğiz” afi-
şinden 75 tane kampüsün çeşitli yer-
lerine yapıştırıldı. 14 Aralık günü ise
“Milyonları Örgütleyeceğiz” kuşlama-

sından 200 tane yemekhane çevresine
ve Edebiyat Fakültesi’ne yapıldı.

İzmir’in Gültepe Mahallesi'nde de
15 Aralık günü bildiri dağıtımı yapıldı.
İşçi semtlerinden biri olan bu mahal-
lede, işçilerin kazanılmış haklarının
da gasp edilmek istendiği anlatıldı.
Tek tek kapıların çalındığı, kahvehane
ve dükkanların dolaşıldığı mahallede
son olarak, halk pazarına gidilip bildiri
dağıtımı ve sohbetler yapıldı.

15 Aralık'ta Doğançay Köyü Yukarı
Çeşme Meydanı’nda ise tencere tava
eylemi yapıldı. “AKP Zulmüne Karşı
İşçi Memur Gençlik Tüm Halk Bir-
leşeceğiz Milyonları Örgütleyeceğiz”
pankartı arkasında yürüyüşe geçildi.
Sloganlar eşliğinde köyün girişindeki
meydana yürünerek, konuşmalar ya-
pıldı. Dükkanlardan ve kahvehane-
lerden alkışlayanların olduğu eylem,
otobüs son durağında  ‘Mitralyöz’
türküsü eşliğinde çekilen halayla sona
erdi. Eyleme 18 kişi katıldı.

Samsun: 19 Mayıs Üniversitesi'nde
Dev-Genç’liler tarafından afiş asıldı
ve kuşlama yapıldı. 14 Aralık günü
“Mühendislik Fakültesi'ne Milyonları
Örgütleyeceğiz” kampanyasının af-
işleri ve kuşlamaları yapıldı. 21 Ara-
lık'ta gösterime girecek olan F Tipi
Film'in de afişleri asıldı.

AKP Zulmüne Karşı Milyonları Örgütleyeceğiz!

Soyguncuları Talancıları
Halkın İçinde Teşhir Edeceğiz!

İstanbul’da, 12 Aralık günü, Okmeydanı Simge-1
Düğün Salonu’nda CHP’li Murat Karayalçın’ın “Kentsel
Dönüşümün Mimarı” diye tanıtılan paneli vardı. Panel
öncesi Halk Cepheliler kahvelerde halka Murat Kara-
yalçın’ın yalanlarını anlattı.

Halk Cepheliler de panele katılarak, Murat Karayal-
çın’ın yalanlarını, riyakarlıklarını, Ankara’da Dikmen
halkını nasıl dolandırdıklarını, yani kentsel dönüşümü

anlattı. Halk Cepheliler, Murat Karayalçın’a Dikmen
halkının evlerini nasıl başlarına yıktıklarını, halkı nasıl
sattıklarını sordu. Halen Sincan ve Ankara’nın çeşitli
yerlerinde ikili şekilde kira ödeyen halkın karşısına
çıkması gerektiğini söylediler. Karayalçın ise panele ka-
tılanların kendisine yönelttiği hiçbir soruya cevap verme
gereği bile duymadı. Söylediği tek bir şey vardı, “Evlerinizi
verin her 100 metreye 1 daire vereceğim” dedi.

Halkın yuhalaması ve Halk Cephelilerin soruları
karşısında konuşamayan Murat Karayalçın çözümü
paneli kısa kesip kaçmakta buldu.
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Darkmen tekstil fir-
masında çalışan 9 işçi
30 Ağustos’ta yasal tatil
izinlerini kullandıkları
için işten atıldılar. BE-
DAŞ işçileri ise maaşla-
rının zamanında öden-
memesini protesto ettik-
leri için işten atıldılar. 

Ancak işten atılmayı
kabul etmedi BEDAŞ iş-
çileri. BEDAŞ Genel
Müdürlüğü’nün önüne
çadır kurup direnişe geç-
tiler. Direnen BEDAŞ işçilerinin bir
kısmı Devrimci İşçi Hareketi’nin di-
renişleri birleştirmek için yaptığı
çağrıya ilk cevap verenlerdendi. 26
Ağustos’ta Taksim’den Galatasaray
Lisesi’ne yapılan ortak eylemin ilkini
Cansel Malatyalı, Hey Tekstil, Ro-
seteks ve BEDAŞ işçileri yaptı. 30
Ağustos’ta işten atılan Darkmen  iş-
çileri bu ortak eylemden etkilenerek
direnmeye karar vermişler ve bunun
için Devrimci İşçi Hareketi’ne baş-
vurmuşlardı. Darkmen işçileri de
Cansel Malatyalı, ve Roseteks İşçi-
lerinden sonra direnişi zaferle so-
nuçlandırdılar. 

9 işçi haklarını almak için pat-
ronlarının kapısından 17 hafta hiç
ayrılmadılar. Darkmen mağazaları,
oteli, patronun evi ve fabrikanın
önünde eylemler gerçekleştirdiler.
Sayısız kere saldırıya ve baskıya ma-
ruz kaldılar. Her saldırı sonrası coş-
kuyla yeniden geldiler Darkmen önü-
ne. Laleli’de Darkmen Mağazasının
önünde yapılan eyleme polis saldırdı.
9 işçi ve avukatlarını gözaltına aldı.
Yılmadılar tekrar tekrar gittiler pat-
ronlarının kapısının önüne. Her saldırı
sonrası sloganlarını, marşlarını daha
gür haykırdılar. Tehditler aldılar. Yıl-
madılar, direndiler. 

Fabrika önünde eylem yapan iş-
çiler için 2 çevik otobüsü sürekli
hazır bekletildi. Fabrikada çalışan
işçiler, direnen 9 işçiyi görmesin
diye fabrikadan erken çıkarıldı. Kor-
kuları büyüktü. Ya diğer işçiler de
direnirse diye düşünüyordu patronları.

Daha fazla kar elde etmek için işçiyi
saatlerce fazladan çalıştıran, patronlar,
işçiler direnen işçileri görmesin diye
erken paydos . İşten atılan 9 işçi,
daha önce çalıştıkları fabrikanın iş-
çilerine umut taşıyorlardı. Bu koşul-
larda çalışmaya mecbur olunmadığını,
direnerek haklarımızı alacağımızı
gösteriyorlardı. Patronların asıl kor-
kusu buydu. 

Darkmen işçileri, Devrimci İşçi
Hareketi öncülüğünde yürüttükleri
direnişlerini 17. haftasında zaferle
sonuçlandırdılar. Zafer direnen emek-
çinindir, zafer Devrimci İşçi Hare-
keti’nindir! Cansel Malatyalı, Rose-
teks işçileri gibi direndiler ve ka-
zandılar. 

Ömürlerinde ilk defa bir eyleme
katılmış, ilk kez slogan atmış 9 tekstil
işçisine, patronları boyun eğmek zo-
runda kaldılar. 

9 Darkmen işçisi Devrimci İşçi
Hareketi öncülüğünde kararlı, ısrarlı
ve sonuç alıcı bir mücadele yürüterek
zafer kazandı. Düzenin mahkemele-
rine de başvurmuşlardı. Ancak, mah-
kemeye kadar oturup beklemediler.
Nasıl olsa dava açtık deyip, diren-
mekten vazgeçmediler. 17 haftanın
her anını, haklarını almak için eyleme
dönüştürdüler. 

Sayıları azdı ama kararlılıkla mü-
cadele ettiler. Darkmen işçileri mü-
tevazı direnişleriyle, kazanmak için
direnmenin zorunluluğunu bir kez
daha hatırlattılar. Bu direniş başından
sonuna kadar Devrimci İşçi Hareketi

tarafından örgütlendi,
harekete geçirildi ve
zafere taşındı. Demo-
kratik mücadeledeki
cephe tarzı bir kez daha
kazandırdı. İşçi diren-
işlerinin sendikaların
yönetimlerine çörek-
lenmiş işbirlikçi, refor-
mist sarı sendikacılar
tarafından “hukuk mü-
cadelemiz sürecek” di-
yerek tasfiye edildiği
bir süreçte Darkmen iş-

çileri Devrimci İşçi Hareketi’nin ön-
cülüğünde direnerek kazandılar. “İşçi
sınıfı”nı dilinden düşürmeyen “işçi-
cilere” de birkez daha ders verdiler. 

Türkan Albayrak, Cansel Malat-
yalı tek başına direnerek kazandılar.
Mesele, az ya da çok kişi olmakta
değildir. Önemli olan, doğru bir mü-
cadele tarzıyla, haklılığına, meşru-
luğuna, olan inançla, ısrarla, karar-
lılıkla direnmektir. İşte bu yüzden
Darkmen işçileri, sadece 9 kişi ol-
masına rağmen, koskoca mağazaları
olan, otelleri, villaları olan patronla-
rına haklarını yedirmediler. İşten ilk
atıldıklarında patronları tarafından
ayak takımı diye küçümsendiler. Pat-
ronlar, mafyavari tehditlerle, saldı-
rılarla direnişi bitiririm sandılar. 9
Darkmen işçisi patronlara haklı ve
meşruluğun gücüyle çok güçlü bir
tokat vurdular. Alın terleri olan hak-
larını söke söke aldılar. Darkmen iş-
çileri 17. Haftasında kazandılar. Şimdi
sıra diğer direnişlerde. Hey Tekstil,
Şekerteks işçileri de kazanacak. Zafer
direnen emekçinindir. 

Çare, Devrimci İşçi Hareketi’dir.
Kendi gücünüze, Devrimci İşçi Ha-
reketi’nin gücüne güvenin. Direne
direne kazanacağız. Bizleri aç bıra-
kanlara karşı birlikte mücadele ederek
kazanacağız. 

Direnen tüm işçilere bir kez daha
çağrıda bulunuyoruz, 

Birlikten kuvvet doğar. Güçlerimizi
birleştirelim. Direnişleri büyütelim.
Birleşelim, direnelim, kazanalım. 

Son Sözü İşçiler Söyledi:
Darkmen ve BEDAŞ İşçileri de Direnerek Kazandılar! 
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18 Aralık günü, İstanbul Adliyesi’nde, Çağdaş Hu-
kukçular Derneği (ÇHD), son süreçte yaşanan polis
saldırılarına yönelik bir eylem yaptı. “Avukatlara Yö-
nelik Saldırılara Son” yazan bir pankartın açıldığı ey-
lemde, polisin avukatlara yönelik saldırılarını gösteren
resimler taşındı. Eylemde ayrıca, siyasi şube polis-
lerinin karakolda avukatlara yönelik, “Yakında İpi-
nizi Çekeceğiz”, “Karşımda Nasıl Oturuyorsun Lan”,
“Senin Kafanı Kırarım” gibi tehdit ve hakaret içeren
sözlerinin yazılı olduğu dövizler taşındı.

“İnsanlık Onuru İşkenceyi Yenecek”, “Baskılar
Bizi Yıldıramaz” sloganlarının atıldığı eylemde,
ÇHD adına Avukat Güçlü Sevimli bir açıklama yap-
tı. 

Ülkenin her yerinde açık terör uygulandığını söy-
leyen Sevimli, “Tescilli bir işkenceci olan Sedat Selim
Ay tarafından yönetilen İstanbul polisi son bir hafta içe-
risinde avukat arkadaşlarımızı tehdit etti, hakaret etti
bununla da yetinmeyip şiddet uyguladı” dedi. 

Ardından, polisin saldırısına uğrayan Avukat
Ebru Timtik bir konuşma yaptı. Timtik, polislere yö-
nelik “Birbirimizi çok iyi tanıyoruz” dedi ve yaptıkları
işin bedellerini göze alarak yaptıklarını vurguladı. Bu

yaşanan saldırıların ne
ilk ne de son olacağını
belirten Timtik, “Biz-
leri nelerin beklediğini
bilerek direniyoruz” di-
yerek sözlerini sonlan-
dırdı. 45 kişinin katıl-
dığı eylem sloganlarla
bitirildi.

Adana’da, 8 Mayıs”ta baskınlar sonucu tutuklanan dev-
rimcilerin 4. duruşması 13 Aralık günü yapıldı. Mahkeme ön-
cesi Adana Adliyesi arkasında bir araya gelen Halk Cepheli-
ler “Baskılar, Gözaltılar, Tutuklamalar Bizi Yıldıramaz” pan-
kartını açtılar. Burada halka ve basına yapılan açıklamayla dev-
rimcilerin neden tutuklandığı anlatıldı. 

20 kişinin katıldığı eylem sloganlarla bitirildi.
Mahkemede hakimin izleyicilere tehditkar konuşmaları,

daha başından itibaren duruşmanın gidişatını gösteriyordu. 8
aydır tutsak olan Halk Cepheliler yine tahliye edilmeyerek, bir
sonraki duruşma 12 Şubat’a ertelendi.

Halk Cepheliler, Adana İnönü Parkı’nda 17 Aralık günü
bir araya gelerek, keyfi ve uydurma gerekçelerle tutuklanan
arkadaşlarını yalnız bırakmayacaklarını söylediler. “Baskılar
Gözaltılar Tutuklamalar Bizi Yıldıramaz” pankartının açıldığı
eylemde yapılan açıklamanın ardından on dakikalık oturma
eylemine geçildi.

İstanbul’da, Mimarlar Odası Karaköy binasında 15
Aralık günü TMMOB tarafından “Yapı Denetim Yasa Tas-
lağı’yla ilgili panel/forum yapıldı. Öncesinde mühendis,
mimar ve şehir plancıları Taksim’den Karaköy'e bir yü-
rüyüş düzenledi. “AKP Elini TMMOB’den Çek”, “Ser-
mayenin Değil Toplumun Mühendisiyiz” sloganlarının
atıldığı yürüyüşe yaklaşık 200 kişi katıldı. Mimarlar Oda-
sında yapılan Panel/Forum İstanbul İKK Sekreteri Sü-
leyman Solmaz’ın yasa taslağında yapılmak istenen de-
ğişikliklerle ilgili bilgi vermesiyle başladı. Eskiden
TMMOB Yöneticiliği yapan Sabri Orcan, Yavuz Bay-
ülken, Murat Turan ile Oğuz Gündoğdu’nun konuşma-
cı olduğu panel, izleyicilerin de konuşmasıyla devam etti. 

“Devrimci Mücadelede Mühendis Mimarlardan”
Mehmet Göçebe, AKP iktidarının TMMOB’ye yönelik
saldırısı karşısında TMMOB yönetiminin hiçbir şey
yapmadığını söyledi. Hakların alanlarda kazanılacağını
belirten Göçebe, Devrimci Mücadelede Mühendis Mi-

marlar olarak yaptıkları önerileri dile getirdi.
“1- Ülke çapında, en azından İKK’nın olduğu illerde

(50 il) her hafta eşzamanlı olarak AKP önünde basın açık-
laması yapmak. Çünkü muhatap AKP' dir.

2- Bir bildiri çıkartarak bu bildiriyle üyelerin işyer-
lerine gitmek, üyelerle yüzyüze görüşmek.

3- Üyelerin yoğun olduğu yerlerde işyeri toplantıla-
rı yapmak.

4- Yine İKK'nin olduğu 50 ilde, kentin işlek yerlerinde
masalar açarak bu saldırı yasalarını halka anlatmak, bil-
diri dağıtmak ve imza toplamak.

5- TMMOB'ye, Oda ve Şube binaları ile kentin işlek
yerlerine pankartlar asma ve sürekli tutmak.

6- Meclise yürümek önünde basın açıklaması yapmak.
7- Meclis önünde çadır kurup açlık grevi yapmak”

şeklinde önerileri sayan Göçebe, bu mücadelede Devrimci
Mücadelede Mühendis Mimarların aktif olarak yer ala-
caklarını söyledi.

“Bizleri Nelerin Beklediğini
Bilerek Direniyoruz!”

Keyfi Tutukluluk Süreleri Mücadelemizi
Bitiremez, Sınıf Kinimizi Arttırır

TMMOB Fiili Mücadele İçine Girmelidir

Karadeniz Özgürlükler Derneği'nde 16 Aralık günü ta-
nışma çayı düzenlendi. 19-22 Aralık Katliamı ve F Tipi Film
üzerine sohbetlerin yapıldığı tanışma çayı tekrar bir araya
gelme dileğiyle bitirildi

Birlik ve Dayanışmamızı Büyütelim
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Cephe, 15 Aralık günü, İstanbul Nurtepe Mahallesi So-
kullu Caddesi’nde korsan eylem yaparak, 19-22 Aralık kat-
liamcılarından hesap soracağını vurguladı. Cepheliler, So-
kullu Caddesi’ne “19-22 Aralık Katliamının Hesabını So-
racağız” yazan Cephe imzalı bir pankart astılar. Pankartın
altına bomba süsü verilmiş bir de paket bıraktılar. 

Nebiha Aracı’ya işkence yapan polislerden hesap sor-
maya devam edeceklerini söyleyen Cepheliler, “Mahalle-
mize katil polisi sokmayacağız, elini kolunu sallayarak ma-
hallemizde dolaşamayacaklar. Mahallemizi yeni tutsaklar
yeni şehitler vererek korumaya devam edeceğiz” dediler. 

Eylemde, “Umudun Adı DHKP-C”, “Yaşasın Devrim-
ci Halk Kurtuluş Cephesi”, “Yaşasın Önderimiz Dursun Ka-
rataş” sloganları atıldı. 

Eylemin ardından mahalleye gelebilen polisler bomba
imha ekibi çağırarak paketi fünye ile patlattılar. 

19 Aralık günü Dersim Halk Cephesi, Fidan Kalşen’in
mezarını ziyaret etti. 19-22 Aralık 2000’de, 20 hapisha-
nede aynı anda düzenlenen katliamın ve devrimci tutsak-
ların direnişinin yıldönümü dolayısıyla yapılan anmada
“Devrim Şehitleri Ölümsüzdür” ve “Milyonlar Olup 19-
22 Aralık Katliamı’nın Hesabını Soracağız”  pankartları
açıldı. 

Saygı duruşunun ardından yapılan açıklama ile katliamın
nasıl gerçekleştirildiği ve tutsakların yarattığı direniş ge-
leneği anlatıldı, 28 devrimci tutsağı katledenlerden hesap
sorulacağı dile getirildi. 

Ümit İlter’in “Geldiler” şiirinin okunmasından sonra
“Kahramanlar Ölmez Halk Yenilmez, Bize Ölüm Yok”
marşları ve “Düşenlere” türküsü hep birlikte söylendi. 

İstanbul’da, devrimcilerin kurduğu gecekondu mahallesi
olan Küçükarmutlu’da, devrimcileri sahiplenmenin öneminin
anlatıldığı bir toplantı yapıldı. Toplantıda, mahallenin kurul-
ma sürecinde ve kurulduktan sonra mahalleyi savunmak için
büyük bedeller ödendiği anlatıldı. 

Halkın mahallesine, değerlerine, şehitlerine sahip çık-
ması gerektiği söylenerek, “Ülkemizde ve mahallemizde ya-
şanan haksızlıklara, adaletsizliklere, yozlaştırma saldırıla-
rına sessiz kalmamalıyız. Devlet bizim onurumuza, na-
musumuza, değerlerimize saldırıyor. Biz de onurumuz, na-
musumuz için çocuklarımızın geleceği için devrimcileri sa-
hiplenmeliyiz” denildi. 

İstanbul’da 15 Aralık günü, aralarında Devrimci Alevi
Komitesi’nin (DAK) de bulunduğu Alevi örgütleri yaptıkları
eylemle, Maraş katliamını anmak için 23 Aralık günü Ma-
raş’ta olacaklarını ilan ettiler. Taksim’de Galatasaray Li-
sesi önünde başlayan eylemde, “Aleviyiz Haklıyız Kaza-
nacağız”, “23 Aralık’ta Maraş’tayız” sloganları atıldı. 

“Katillerimizden Hesap Sormak, Yeni Katliamlara
İzin Vermemek İçin 22 Aralık’ta Maraş’a Gidiyoruz” pan-
kartının açıldığı eylemde DAK adına konuşan Fatih Öz-
gür Aydın, bu sene de Maraş’ta olup, şehitleri anacakla-
rını söyledi.

Ardından Alevi Bektaşi Federasyonu eski yöneticilerin-
den Mustafa Can bir konuşma yaptı. 34 yıl önce Maraş’ta
Alevilerin hunharca katledildiğini söyleyen Can, sustukça yeni
Maraşlar’ın, Sivaslar’ın, Çorumlar’ın yaşanacağını söyledi.

Açıklamanın ardından sloganlar ve Maraş katliamını
anlatan konuşmalarla Taksim Meydanı’na kadar yürüne-
rek eylem bitirildi.

Maraş’ta düzenlenecek olan miting, Maraş Valiliği ta-
rafından ‘yasak’landı. Devrimci Alevi Komitesi (DAK), bu
keyfi yasaklamayla ilgili olarak 18 Aralık'ta yaptığı açık-
lamada, "Katliam yapma özgürlüğü var ama şehitlerimizi
anma özgürlüğü yok, öyle mi? Elinizden geleni ardınıza koy-
mayın. Ordunuzu önümüze yığsanız da, Maraş’a kuracağınız,
emperyalizmin patriotlarını üzerimize doğrultsanız da şe-
hitlerimizi anmamızı engelleyemeyeceksiniz" dedi.

Maraş'a gidişle ilgili bilgilere www.kerbela.biz sitesinden
ve devrimcialevikomitesi@gmail.com adresinden ulaşıla-
bilir.

Zübeyr Şaşmaz’ın yönetmenliğini, ZS Film'in yapımcı-
lığını yaptığı “Açlığa Doymak” isimli film, Ölüm Orucu di-
renişini karalayarak, karşı devrim propagandasını yapıyor. 
İdil Kültür Merkezi, Ölüm Orucu şehitlerimizin direnişi’nin

bu şekilde karalanmasına izin vermeyeceğini; şehit yakınla-
rına, TAYAD'a sorulmadan, devrimcilere saldırmak için yapılan
bu filmi protesto edeceklerini duyurdu. Şehitlerimize yapılan
bu saygısızlığa ortak olmayalım çağrısıyla, Nişantaşı'nda bu-
lunan Pana Film önünde eylem yapılacağı belirtildi.

Ayrıca filmin gösterileceği sinemaların telefonları ve-
rilerek, sinemanın kaldırılması için telefon edilmesi çağrı-
sında bulunuldu. Numaralar şöyle:

Pana Film: 0212 241 83 00
Movie Plex: 0216 380 90 61
Cinemaximum: 0212 466 60 06
AFM Profilo: 0212 444 12 36
Gazi: 0212 247 96 65

119-22 Aralık Şehitlerimizi ve Direnişimizi Karalayan
“Açlığa Doymak” Filmini İzlemeyin, İzlettirmeyin!

19-22 Aralık Katliamcılarından
Hesap Soracağız!

Mahallelerimize, Değerlerimize
Sahip Çıkmalıyız

Şehitlerimizi Unutmadık
Unutturmayacağız!

“23 Aralık’ta Maraş’tayız!”

Tekirdağ Eğitim-Sen’de 13 Aralık günü “ Cesur Yürek”
filminin gösterimi yapıldı. 12 kişinin katıldığı film göste-
rimi sonrasında filmle ilgili sohbet edildi.

Yozlaşmaya Karşı Başlattığımız
Mücadeleyi Büyüteceğiz!
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Almanya'nın Bochum Hapishanesi’nde tutul-
makta olan devrimci tutsak Şadi Özbolat, Tek Tip
Elbise dayatmasına karşı 10 Aralık'ta süresiz aç-
lık grevine başladı... Özbolat, avukatına gönderdiği
açıklamada Süresiz Açlık Grevini, “Tek Tip Elbise da-
yatmasına son verilmesi, kendi elbiselerinin iade edilmesi”
talebiyle başlattığını belirtti.

Özbolat, 7 Ekim tarihli mektubunda; “Hakkımdaki ha-
pis kararı zaten bir adaletsizlik. Bunun tecrit altında uy-
gulanması, aynı zamanda hapisliği işkenceye çevirmek-
tir. Tek tip elbise ise insan onuruna saldırı anlamı taşıyor.
Bu kabul edilemez.” dedi. Şadi Özbolat'ın direnişini des-
tekleyelim, büyütelim!

Tek Tip Elbise Dayatmasına Karşı
Mücadele Meşrudur 
Almanya
Şadi Özbolat'a karşı uygulanan Tek Tip Elbise da-

yatmasını protesto etmek için 15 Aralık’ta Bochum Ha-
pishanesi önünde basın açıklaması yapıldı.

Halkın Hukuk ve Yardımlaşma Merkezi tarafından ya-
pılan ve 20 kişinin katıldığı açıklamada, “Şadi Özbolat
Tek Tip Elbise'ye Karşı Direnişte, Tecrite ve Tek Tip El-
bise'ye Son Verilsin” pankartı açıldı. Eylem, yapılan açık-
lamadan sonra bitirildi.

Yunanistan
Şadi Özbolat’la dayanışmasını sürdüren Yunanistan

Halk Cepheliler 6. hafta da yine Almanya’nın Atina Baş-
konsolosluğu önündeydiler. 

Yunanca, “Tek Tip Elbise Giymedik, Giymeyeceğiz”,
“Tek Tip Elbiseye Hayır”, “Şadi Özbolat’a Özgürlük” ya-
zılı pankart ve dövizleriyle, Almanya’nın Bochum Ha-
pishanesi’nde direnen Şadi Özbolat’ın yalnız olmadığı-
nı, yapılan bu işkencenin son bulması için her hafta ge-
leceklerini belirttiler.

SYRIZA (Radikal Sol Birlik) Miletvekili Vasili Ha-
cilambourou da eyleme katılarak destek verdi. Alman Dev-
leti’nin Şadi Özbolat’a dayattığı tek tip elbisenin kabul
edilemez olduğunu söyleyen Hacilambourou, konsolos
ile görüşmek istedi. Konsolos olmadığı için bir randevu
istedi. Randevunun hafta içinde verilebileceği belirtildi.
Alman Konsolos ile gerçekleşecek randevuda komite ola-
rak görüşülecek. Şadi Özbolat’a dayatılan koşullardan ve
açlık grevine başladığına dair bilgi verilecek. Ayrıca Ha-
cilambourou, SYRIZA’nın AB parlamenterleri olarak AB
parlamentosuna soru önergesi vereceğine dair söz vere-
rek, “Bu bizim insani olarak yapmamız gerekendir.” dedi.

Şadi Özbolat Süresiz Açlık Grevine Başladı! 

Şadi Özbolat'ı Mektuplarla ve
Eylemlerle Destekleyip,

Yalnız Olmadığını Gösterelim!

Av ru pa’da
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Almanya’nın Hamburg şehrinde Türkiyeli ve
dünyanın ceşitli ülkerinden anti-emperyalistlerin
oluşturduğu birlik olan Emperyalist Saldırganlığa
Karşı Birlik tarafından 15 Aralık günü Altona sem-
tinde bir eylem düzenlendi. Eylemde Almanya par-
lamentosunun bugünlerde kabul ettiği Türkiye’ye
yerleştirilen füze rampalarının Suriye halkına kar-
şı bir tehdit olduğu vurgulandı. Halk Cepheliler’in
de kızıl bayraklarıyla katıldığı eylem sloganlarla
sona erdi.

Suriye'de Emperyalist İşgale
Hayır!Daha gösterime bile girmeden engelleme ve sansürle karşı

karşıya kalan “F Tipi Film”in tanıtımı Almanya'nın başkenti Ber-
lin'de de sürüyor. 22 Aralık'ta yapılacak tanıtım galası ile ilgi-
li olarak Berlin'de Türkiye’lilerin yoğun olarak yaşadığı Ved-
ding, Neukölln, Kreuzberg, Hermannplatz semtlerinde yaklaşık
800 afiş asıldı, 3500 el ilanı dağıtıldı. Ayrıca esnaflara F Tipi Film
hakkında bilgi verildi ve film gösterimine davet edildi.

Filme yoğun ilginin olduğu gözlenirken, 22 Aralık’ta Cineplex
Karli Sineması'nda yapılacak olan Berlin Galası'nın biletleri kısa
süre içinde bitti. F Tipi Film'in sahiplenilmesi, Türkiye'deki anti-
demokratik uygulamalara ve özel olarak da Grup Yorum'a yö-
nelik baskı, saldırı, gözaltı, tutuklama ve ev hapsi kararlarına ve-
rilen bir cevap olacaktır.

“F Tipi Film”i Milyonlara Ulaştıracağız!

Erzincan
14 Aralık günü Erzincan Gençlik Derneği Girişimi ça-

lışanları Erzincan Merkez Buğday Meydanı’nda Yürü-
yüş dergisinin dağıtımını yaptı. Halkın yoğun ilgisiyle kar-
şılaşan Dev-Genç’liler, dükkan dükkan dolaşarak dergi-
lerini halka ulaştırdılar. 2 kişinin katıldığı ve 1 saat sü-

ren dağıtımda 35 dergi halka ulaştırıldı.

İzmir
14 Aralık günü, Yamanlar Mahallesi'nde dergi dağı-

tımı yapıldı, 39 dergi halka ulaştırıldı.
16 Aralık günü Menemen semtine giden 11 Halk Cep-

heli gün boyu gecekondularda ve halk pazarında gerçe-
ğin sesi Yürüyüş dergisinin tanıtımını yaptı; 111 dergi hal-
ka ulaştırıldı.

Gerçeğin Sesini Her Kapıya Götüreceğiz!



Mersin’de Halk Cepheliler,
5 Aralık günü Grup Yorum’a
destek amaçlı basın açıkla-
ması yaptı. Açıklamada, Grup Yorum’un 27 yıllık tarihi bo-
yunca, bunca baskıya, baş eğmediği, halkın direniş türkü-

lerini söylemeye devam
ettiği ve Grup Yorum din-
leyicilerinin de dinlemek-

ten asla vazgeçmediği, vazgeçmeyeceği söylendi. 7 kişinin
katıldığı eylem, sloganlarla sonlandırıldı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da faaliyetlerini sürdüren
Anadolu Halk Kültür Merkezi'nde resim kursları başladı...
Her Pazartesi saat 17.00-18.00 arasında 7-12 yaş grubu ço-
cuklarına yönelik resim dersleri başladı...

Fransa’da devrimcilerin yargılandığı ve bir ay süresin-
ce Paris Adliye Sarayı’nda görülen dava karar aşamasına
geldi. 7 Kasım 2012 tarihinde başlayıp 29 Kasım’a kadar
süren davada karar 20 Aralık günü verilecek. Fransa Halk
Cephesi, 14 Aralık tarihli bir açıklama yaparak, “Fransız
yargısı alacağı kararla kendi yapısını kamuoyuna anlatmış
olacaktır. Siyasal hükümetlerin kararları ile mesafesini; ör-
gütlenme hakkı ve düşünce özgürlüğü konusundaki tavrı-
nı ortaya koyacaktır.” dedi.

8 Aralık'ta İstanbul Yenibosna 75. Yıl Karakolu'na ya-
pılan silahlı eylemden sonra tutuklanan Nebiha Aracı'ya
yapılan işkenceler Halkın Hukuk ve Yardımlaşma Mer-
kezi ve Anadolu Federasyonu tarafından 18 Aralık
2012 günü Düsseldorf Türkiye Konsolosluğu önünde ya-
pılan eylemle protesto edildi. “İşkence Yapmak İnsan-
lık Suçudur” pankartının açıldığı eylem sloganlarla bi-
tirildi.

İşkence Yapmak Şerefsizliktir

Grup Yorum Halktır Hapsedemezsiniz

Fransa, Devrimcilerin
Örgütlenme Hakkını Yargılayamaz

Çocuklarımız Geleceğimizdir

Yunanistan’ın başkenti Atina’daki Halk Cepheliler, 11
Aralık günü, çıkarttıkları Agonas (Mücadele) dergisinin da-
ğıtımını yaptılar. Yunanistan’da gidilmedik yer bırakıl-
mayacak şiarıyla başlatılan yaygın dergi satışlarının ilki 11
Aralık günü başlamış oldu. Kampanyanın ilk günü esnaf-
lar gezildi. Esnaflara, Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri an-
latan bildiriler dağıtıldı.

Kampanya boyunca esnaflarla genelde Yunanistan’da
yaşanan kriz üzerine sohbet edildi. Dergi satışının ilk gü-
nünde daha yakından görmüş olduk ki; Yunanistan esna-
fının bir çoğu kepenk kapatmak zorunda kalmış ve Yunan
halkı gittikçe daha fazla yoksullaşıyor.

Hafta boyunca yapılan satışlarda 60 dergi Yunan halkına
ulaştırıldı.

19-22 Aralık Katliamı'nda katledilenler Paris'te Halk
Cepheliler tarafından anıldı. 16 Aralık günü yapılan an-
maya, bir konuşmayla başlandı. 19 Aralık Direnişi'nin Tür-
kiye devrim tarihinin bir köşe taşı ve bir direniş manifestosu
olduğu söylendi. Cephe geleneğinde yıllardır örülen ve
yaratılan geleneklerin bir sonucu olduğu vurgulanarak “19
Aralık Direnişi Cephenin Yenilmezliğidir” denildi.

Ardından, “Diri Diri Yaktılar” isimli bir sinevizyon
gösterimi ile şiir korosunun sunumuna geçildi. Devrimci
şair ve yazar, tutsak Ümit İlter'in “Umut Yağmuru” isim-
li şiir kitabındaki şiirleri şiir korosundaki 8 genç tarafından
okundu ve ilgiyle dinlendi. Son bölümde ise türkü ve
marşlar anmaya katılanlar tarafından hep bir ağızdan söy-
lendi. Anmaya 100 kişi katıldı.

Fransa’nın Annecy şehrinde de 16 Aralık günü Pir Sul-
tan Abdal Kültür Derneği'nde “Maraş Katliamı ve 19 Ara-
lık Katliamı“ konulu panel düzenlendi. Panel, devrim şe-
hitleri ve Maraş katliamında hayatını kaybedenler için
1 dakikalık saygı duruşunda bulunularak başladı. Say-
gı duruşunun ardından kısa bir “Hoşgeldiniz” konuşması
yapıldı. Yapılan konuşmada bu iki katliamın önemi, ne-
denleri ve sonuçları kısaca anlatıldı ve ardından sin-
evizyon gösterimlerine geçildi. Panele 50’nin üzerinde
insan katıldı.

19 Aralık Direnişi, Yenilmezliğimiz;
Şehitlerimiz, İntikam Andımızdır

Mücadele’nin Sesi Yunanistan
Halkına Ulaşıyor

16 Aralık günü Belçika’nın Liege şehrinde Süryani der-
neğine ait lokalde halk kahvaltısı düzenlendi. Kahvaltıda ge-
len ailelerle sohbet edildi. Şadi Özbolat’ın sürdürmekte olduğu
açlık grevi direnişine destek çağrısında bulunuldu. Avrupa’nın
bir çok şehrinde galası yapılacak olan F Tipi Film’in el ilan-
ları dağıtıldı. Kahvaltıya 120’ye yakın insan katıldı.

Yabancılaşmaya Karşı
Dayanışmayı Büyütelim

Belçika'da Anadolu Federasyonu çalışanları, direnen
Ford işçileri için Flamanca-Türkçe 2000 bildiri dağıttı.

Yaklaşık 1500 Türkiye’li emekçi de diğer emekçiler
gibi Ford fabrikasının kampanyasıyla kapı önüne ko-
nulacak. Belçika Anadolu Federasyonu dağıttığı bildi-
ri ile örgütlenme çağrısında bulundu. 

Belçika Anadolu Federasyonu
Ford İşçilerini Örgütlülüğe Çağırdı
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Irkçı-faşist örgütlenme NPD'nin
bir parçası olan NSU'nun 10 yıl bo-
yunca işledikleri suçlardan yargıla-
nacakları davanın bu ay içinde baş-
laması bekleniyor. 

Almanya İçişleri Bakanlığı yaptı-
ğı bütün açıklamalarda NSU'lu ırkçı
katillerin 10 yıl boyunca polisten
kaçmayı başardıklarını ama sonunda
yakaladıklarını öne sürdü.

Ancak öyle olmadığı çok açık, gün
yüzüne çıkmış durumda. Yalanlar
çok uzun süre saklanamıyor malesef.
Başından itibaren Alman Devleti’nin
istihbarat kurumları bu katliamların
bir yanında olmuşlardır.

İstihbarat örgütlerinin, NSU ör-
gütünün kuruluşundan itibaren bilgi-
leri olduğu, an an örgütü izledikleri or-
taya çıkmıştır. 

Örgütün içinde, hatta başlarında
olan kişilerin bizzat istihbarat örgü-
tü adına muhbir olarak çalıştığı, Al-
manya’daki birçok gazetede yer al-
mıştır. Alman Anayasayı Koruma
Örgütü çalışanlarının katliamlardan
haberi olduğu da ortaya çıkmıştır. İs-
tihbarat tarafından bu örgüte para
yatırıldığı da ortaya çıkan bir ger-
çektir. Hatta NSU ile ilgili birçok bel-
genin yok edildiği ortaya çıkmıştır. 

Son olarak Alman haber ajansı
DPA'nın haberine göre Berlin Eyale-
ti Anayasayı Koruma İstihbarat Teş-
kilatı, bazı belgeleri imha etti. İstih-
barat sözcüsü ise olaydan üzüntü
duyduğunu, “BİLMEDEN YOK ET-
TİKLERİNİ” belirtti… 

Bilmeden yok etmişler. Adeta
alay ediyorlar, ne ki, altı üstü insan-
larımızı diri diri yakılmış, kafaların-
dan tek kurşunla öldürmüş, yüzlerce
suç işlemiş bir ırkçı örgütün belgele-
ri yani! Bu kadar basit öyle mi?

Yapılan açıklamada yok edilen
belgelerin NSU hakkında olduğuna
dair herhangi bir bilginin bulunmadığı
ve imha edildiğinin ortaya çıkma-
sından hemen sonra kurum içerisin-
de gerekenler yapıldığı söyleniyor.

Ne yapılmış acaba? Nedir yapılan?

İhraç mı edilmiş? Sorgulanmış mı? Tu-
tuklanmış mı? Hiçbiri yapılmadı. Za-
ten bunların hesabını vermeye zorun-
lu ya da sorumlu hissetmiyorlar ken-
dilerini. Yanlışlık veya bilmeden yok
edildiğine inanmıyoruz. Bilerek yok
edilmiştir bu belgeler. Çünkü medya-
da çıkan haberlere göre Berlin istih-
baratı, 29 Haziran'da süreleri dolan bu
belgelerin, Eyalet Arşivi’nde saklan-
ması gerektiğini biliyormuş. Bunu
bildiği halde imha etmiş. Bilmeden et-
tiklerine inanmıyoruz, diyelim ki öyle,
bu da suçtur! Ortada işlenen katliam-
lar var, bu kadar basit mi?

İmha edilen belgelerin solcular ve
yabancılar hakkında olduğu da ga-
zetelerde yer aldı. Ayrıca bu belgele-
rin tek başına ırkçı katilleri korumak
için yok edildiğine de inanmıyoruz.
Çünkü, emperyalistlerin tarihine ba-
karsanız bunu çok daha iyi anlayabi-
lirsiniz. Kullanır kullanır atar çöpe,
çok çabuk harcar, bakmaz gözünün
yaşına. Onun için çıkarları önemlidir.
Biri gider diğeri gelir, bu kadar ba-
sittir.

Ama eğer o belgeler içerisinden
bizzat devletin kurumlarını ilgilen-
diren kanıtlar varsa, o zaman iş de-
ğişir, imha eder. Ki bunda şaşılacak
bir durum yoktur. Bizzat Alman is-
tihbaratının bu örgütün varlığından ha-
berdar ve katliamlardan bilgileri ol-
duğu, hatta dahil oldukları ile ilgili çok
açık kanıtlar da ortaya çıkmıştır. Yine
bir kaç kez bu belgelerin yok edildi-
ği de basında yer almıştır. 

Nazilerden bazıları deşifre olma-
sına rağmen hala tutuklanmadı ve or-
talıkta geziyorlar. Çünkü Alman is-
tihbaratı bu kişileri muhbir olarak kul-

lanmış. Yani onlara hizmet etmiş; niye
yargılasın değil mi?

Bu ırkçı katiller sokaklarda öz-
gürce dolaşabiliyor. Neden? Çünkü
Alman istihbaratının işine yarıyor. Ne
önemi var bir kaç "yabancının" canı
gitmiş, diri diri yakılmış.

Davanın bu ay içerisinde başla-
ması bekleniyor. Şu an tarih net de-
ğil. 

NSU hakkında açılan davada baş-
ta örgütün sözde bir numarası olarak
kabul edilen ve Köln'de tutuklu olarak
yatan Beate Zschaepe ile yine gözal-
tında bulundurulan, örgüte yardım ve
yataklık yapan Ralf Wohlleben yargı-
lanacak. Bu ikisiyle birlikte üç kişi de
tutuksuz olarak yargılanacaklar.

Irkçı faşist örgütlenme, NSU üye-
leri Beate Zschaepe, Uwe Böhnhardt
ve Uwe Mundlos, 8'i Türk, 10 kişi-
yi öldürmek, iki bombalı saldırı dü-
zenleyerek 23 kişinin yaralanma-
sına neden olmak ve çok sayıda ban-
ka soymakla suçlanıyorlar. Böhn-
hardt ve Mundlos adlı faşistler, bir
banka soygunundan sonra polisle
girdikleri çatışma sonrasında kirala-
dıkları karavanda ölü olarak ele ge-
çirilmişlerdi.

Federal Başsavcılık tarafından
500 sayfalık bir iddianame hazırlan-
dı ve Münih Yüksek Eyalet Mahke-
mesi’ne sunuldu. Beate Zschaepe, Al-
manya’da 2000-2007 yılları arasında
8 göçmen ve bir Alman polisi öldür-
mek, terör örgütü kurmak, 15 silahlı
banka soygunu iki bombalı eylem ve
saldırı girişimleri ile suçlanıyor. Fe-
deral Başsavcı Harald Range konuya
ilişkin bir açıklama yaptı. Beate
Zschaepe, Uwe Mundlos ve Uwe
Böhnhardt’in kendilerini “birleşik
ölüm komandoları” olarak gördükle-
rini ve her üç üyenin de aynı düzey-
de sorumluluğa sahip olduğunu be-
lirtti, grubun amacının infazı andıran
cinayetler ve diğer saldırılarla göç-
menler arasında korku yaratarak Al-
manya’yı terk etmelerini sağlamak ol-
duğunu belirtti. Federal Savcı, aşırı
sağcı Nasyonal Demokrat Parti (NPD)

AVRUPA’dakiBİZ

BÜTÜN ÖLDÜRÜLEN
İNSANLARIMIZIN

HAKKINI ARAMAK İÇİN
ADALET İÇİN

HALKIMIZI DAVAYA
KATILMAYA 

ÇAĞIRIYORUZ! 

Irkçı Katliam NSU Davası Nisan 2013’de Başlıyor!
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eski yöneticisi Ralf W. ile Carsten S.
hakkında, cinayetlerde kullanılan
“Ceska 83” tipi bir silahı temin etmek,
Andre E. Köln’deki bombalı saldırı-
ya yardımcı olmak ve Holger G.
hakkında da NSU’ya destek olmak
suçlamasıyla dava açtı.

Neonazi katliamlarının büyük bö-
lümünün Bavyera Eyaleti’nde işlen-
miş olması nedeniyle yargılama Mü-
nih’te, Eyalet Yüksek Mahkeme-
si’nde görülecek. Davanın, 2013'ün
Nisan ayında başlaması bekleniyor.

Örgütün diğer iki üyesi olduğu be-
lirtilen Uwe Mundlos ve Uwe Böhn-
hardt, bir yıl önce işledikleri banka
soygununun ardından polisin kendi-
lerini bir karavanda kıstırması üzeri-
ne intihar ettiği ileri sürülmüştü. Bu
olayın hemen ardından Zschaepe,
yıllardır kullandıkları düşünülen ‘hüc-
re evini’ ateşe vermiş, ardından poli-
se teslim olduğu açıklaması yapıl-
mıştı.

Savcının iddianamesinde cinayet,
katliam, soygun tehdit etme her şey
var. "Ölüm komandoları" olarak gör-
düğünü söylüyor. Böyle gördükleri
ırkçı faşist Zschape anneannesinin
hasta olduğu gerekçesiyle onun ya-
nına götürülüyor. 

Demokrasi var tabi Almanya'da.
Irkçı katillere demokrasi var. Dev-
rimciler ise babası ile dahi görüştü-
rülmüyorlar. Onların iddianamesinde
ne var? Düşünceleri var. İnançları var.
Yasadışı örgüte para toplamak var, de-
mokratik çalışmaları var. Bu yüzden

yüksek güvenlikli hapishanelerde
tecrit ediliyorlar yıllarca, havalan-
dırmaya da yalnız çıkarılıyorlar, ki-
taplarına el konuluyor. Türkçe mek-
tuplar verilmiyor. 

Gerçek şudur; ırkçı partiler, örgütler
Alman Devleti’ni rahatsız etmiyor!
Onları rahatsız eden tek şey bunların
ortaya çıkmasıdır. Alman Devleti için
potansiyel suçlular Türkiyeliler, diğer
bütün yabancılar, müslümanlar ve
devrimcilerdir. Onlara ıslah edilmeli ve
asimile edilmeli gözü ile bakılıyor. Her
an suç işlemeye hazır 900 ırkçı Nazi
olduğunu istihbarat bizzat açıklamış-
tır. Ne yapılıyor bunlar için? Hiçbir şey
yapılmıyor? Eğer gerçekten bu kişiler
yargılanmıyorsa, bizim de Alman
Devleti’ni sorumlu tutmamız yanlış de-
ğildir! 

Cam kırılsa kimin yaptığını bu-
lurlar hemen ama evlerimizi yakan-
ları bulamıyorlar. Bunlara inanacak
değiliz bundan sonra, inandıramı-
yorlar da bunun çok iyi farkında Al-
man Devleti. 

Bu davada gerçek sorumlular yar-
gılanmadığı müddetçe biz Alman
Devleti’ni sorumlu tutmaktan vaz-
geçmeyeceğiz. Gerçek sorumlular
ortalıkta geziyor, hatta istihbarat ku-
rumları içerisinde çalışmaya devam
ediyor ve terfi ettiriliyor.

Buna rağmen biz bütün halkımı-
zı bu davaya müdahil olmaya ve bu
ırkçı katillerden hesap sorulması için
Münih’te başlayacak olan davaya
katılmaya çağırıyoruz. Adalet iste-

yelim! Biz sahiplenmedikçe, biz kat-
liamların hesabını sormadıkça bi-
zimle alay etmeye, belgeleri yok et-
meye devam edecekler. Bizim in-
sanlarımızın canı bu kadar ucuz de-
ğil. Biz de öldürülen insanlarımızdan
biri olabilirdik. Çünkü onlar sadece
ve sadece milliyetleri yüzünden öl-
dürülmüşlerdir. 

BELGELER TEKER TEKER
YOK EDİLİYOR, DAVAYA
KATILALIM VE
ÖLÜLERİMİZLE ALAY
ETMELERİNE İZİN
VERMEYELİM! 

DAVAMIZA SAHİP ÇIKALIM!

BİZ SUSTUKÇA,
HAKLARIMIZA SAHİP
ÇIKMADIKÇA DAHA ÇOK
KATLEDİLECEĞİZ, DAHA
ÇOK EVLERİMİZ
YAKILACAK!

DAHA ÇOK
AŞAĞILANACAĞIZ. 

BİZİ GÜÇSÜZ GÖRDÜKLERİ,
BİRLİK GÖRMEDİKLERİ
İÇİN BU KADAR KOLAY
SALDIRIYORLAR !

BİZ SUSTUKÇA KATİLLERİ
HİÇBİR ZAMAN
BULAMAYACAKLAR!
GERÇEK SORUMLULAR
HİÇBİR ZAMAN
YARGILANMAYACAK!

DAVAMIZI MAHŞERE
BIRAKMAYALIM! ADALET
İSTEYELİM!

CHP Dersim Milletvekili Hüseyin Aygün, reddedilen
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) Cemevi açıl-
ması talebi için Ankara 6. İdare Mahkemesi’ne dava açmıştı.
Meclis Başkanı Cemil Çiçek tarafından mahkemeye gön-
derilen savunmada, ‘Aleviliğin, İslam’ın alt yorum oldu-
ğu’; ‘İslam’ın alt yorumu olan Aleviliğin de İslam’ın ortak
ibadet yeri olan cami ve mescitlerde
ibadet etmesi gerektiği’ söylendi.
Delil olarak da Hacı Bektaş-ı Veli Kül-
liyesi’nde ibadethane olarak bir ca-
minin bulunduğu gösterildi. 

Devrimci Alevi Komitesi, Al-
evilere yönelik bu saldırıyla ilgili ya-
zılı bir açıklama yaptı. Açıklamada,

Hacı Bektaş Dergahı içine yapılan caminin, Osmanlı’nın
Alevilerin dergahlarını ele geçirmek, Alevileri asimile et-
mek için yapıldığı vurgulandı. 

Açıklamada ayrıca cemevlerini ibadethane olarak ta-
nımayan devletin, Alevileri asimile etmek istediği belir-
tildi. Devrimci Alevi Komitesi, son olarak, “Cemevi Hak-

kımızı İstiyoruz” adı altında bir kam-
panya başlattıklarını duyurarak, “Bu
kampanya boyunca, tüm halkımızı
inanç özgürlüğü temelinde yapacağımız
eylem ve faaliyetlere, cemevlerimizin
ibadethane olarak kabul edilmesi mü-
cadelesine güç vermeye çağırıyoruz”
dedi.

Cemevi Hakkımızı İstiyoruz!
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Bu sene Ağustos ayında yapılan
Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri’nde
verilen Hacı Bektaş Veli Dostluk ve
Barış ödülü, gazeteci yazar Rıza Zel-
yut’a verildi. Ödülü veren Hacı Bektaş
Belediyesi’nin Rıza Zelyut’a bu ödülü
verirken hangi kıstasları ele aldığını
bilemiyoruz.  Ama, Zelyut’un devletle
işbirliği içinde olduğunu, yüzkarası
bir düşkün olduğunu biliyoruz. 

2 Temmuz 1993 tarihinde Sivas’ta
yapılan ve Pir Sultan Şenlikleri’ne
davetli olan Rıza Zelyut şenliklere
katılmazdı. Ve o günler ile ilgili 2009
yılında Sabah Gazetesi’nde yayınlanan
haberde bakın neler diyor: "Pir Sultan
Abdal Kültür Derneği Başkanı Murtaza
Demir beni arayıp davet etti. Ben de
o dönemde Aydınlık gazetesinde ya-
yımlanan Şeytan Ayetleri'nin Türkçesi
nedeniyle Anadolu'da gerginlik oldu-
ğunu ve olay çıkabileceğini söyledim.
'RP'li belediye başkanı ile konuştun
mu?' diye sordum. 'Hayır. Gerek kal-
madı biz meseleyi Vali Bey ile hallettik'
dedi. RP'lilerin sorun çıkarabileceğini
düşünerek oradaki havanın nasıl ol-
duğunu öğrenmek için kayınbiraderim
Sivas Emniyet Müdürü Doğukan Öner'i
aradım. 'İnsanlar kışkırtılıyor. Durum
gergin. İnsanlar sokağa dökülmek is-
teniyor' deyince olay çıkacağını tahmin
ettiğim için katılmadım." 

Rıza Zelyut, olay çıkacağını önce-
den bildiği için şenliklere katılmamış
ve bu olayların çıkacağını bildiği halde
Alevi kurumlarını uyarmamıştır. Kendi
pis canını kurtarmış ama 33 canımızın
katledilmesine sessiz kalmıştır. O gün
sessiz kaldığı gibi, daha sonra yapılan
2 Temmuz anmalarının hiçbirine de

katılmamıştır. 
Tıpkı ‘Nobel Barış Ödülü’nün, in-

sanların yoksullaşmasının, açlığının so-
rumlusu Avrupa Birliği’ne verilmesi
gibi ‘Hacı Bektaş Veli Dostluk ve Barış
Ödülü’ de Aleviler’i düzen içine ye-
dekleyen, direniş geleneğini yok eden
Rıza Zelyut gibi işbirlikçilere verilmesi
bizi şaşırtmamıştır. Zelyut da bu ödülün
hakkını, anma törenleri sırasında AKP’li
bakan Taner Yıldız ve milletvekillerinin
halktarafından yuhalanmasına karşı ‘Al-
evilikte her misafire Hazreti Ali kadar
değer verilmesi gerektiğini’ söyleyerek
kitleyi susturmaya çalışarak vermiştir. 

Alevi halkımız; Rıza Zelyut inanç-
larını çıkarları için kullanan aşağılık
bir düşkündür. Düşkünleri her gördü-
ğümüz yerde teşhir edelim, içimizde
barındırmayalım. 

Cemevi 
Hakkımızı İstiyoruz

CHP Dersim milletvekili Hüseyin
Aygün’ün, Türkiye Büyük Millet Mec-
lisi’nde (TBMM) cemevi açılması talebi
ile yaptığı başvuru için Diyanet İşleri
Başkanlığı’ndan alınan fetva ile Meclis
Başkanı Cemil Çiçek tarafından red-
dedilmiş ve Aygün de bu kararın iptali
için Ankara 6. İdare Mahkemesi’ne
dava açmıştı. Açılan dava için Meclis
Başkanlığı’nın gönderdiği savunma ya-
zısı, devletin ve onun temsilcilerinin
bakış açısını, Alevilere yaklaşımlarını
çok açık bir şekilde ortaya koyuyor. 

Savunma yazısında, Meclis Baş-
kanlığı, ‘cemevlerinin ibadethane ol-
madığını’ kanıtlayabilmek için akılları
zorlayan bir kurgu yapmıştır. İlk önce
Hz. Ali’nin, Hz. Muhammed’in damadı
olduğu anlatılmış; daha sonra ‘Al-
eviliğin, İslam’ın alt yorumu olduğu’;
‘İslam’ın alt yorumu olan Aleviliğin
de İslam’ın ortak ibadet yeri olan
cami ve mescitlerde ibadet etmesi ge-
rektiği’ni söylemiştir. Son olarak ve
en akıllara zarar açıklama ise şöyle;
‘Nevşehir’in Hacıbektaş İlçesi’ne gi-
dildiğinde Hacı Bektaş-ı Veli Külli-
yesi’nde ibadethane olarak bir ca-
minin bulunduğu görülecektir. Zira

bu külliyede cemevi bulunmamakta-
dır. Aynı şekilde Alevi vatandaşların
yaşadığı bir çok yerleşim yerinde iba-
dethane olarak caminin kullanıldığı
da ülkemizin bir gerçeğidir’ demiştir. 

Meclis Başkanlığı, iddiasını kanıt-
layabilmek için daldan dala atlamış
ama atladığı her dal kırılmıştır. Hacı
Bektaş Dergahı içine yapılan cami,
II. Mahmud’un, dergahın başına
geçirdiği Nakşi şeyhlerinin döne-
minde yapılmış ve Osmanlı’nın Al-
evilerin dergahlarını ele geçirmek,
Alevileri asimile etmek için uygu-
ladığı politikanın bir sonucu olarak
orada durmaktadır. Yoksa, Hacı
Bektaş Dergahı’nın yapıldığı dönem
orada cami yoktur. 

Alevi vatandaşların yaşadıkları yer-
lerde ibadethane olarak cami kullanıl-
mamaktadır. Camiler, Alevileri asimile
etmenin bir amacı olarak faşist devlet
tarafından yapılmaktadır. Cemevlerini
ibadethane olarak tanımayan devlet,
Alevi köylerine zorla cami yaptırmakta
ve ezan okutmaktadır. Kaldı ki o ca-
milerin hepsi boş kalmakta, imamları
da camiyi terk etmektedir. 

Yine İstanbul Güzeltepe’de yaşanan
örnekte olduğu gibi, %70’i Alevi olan
bir mahallede 7 cami varken 8.’si ya-
pılmak istenmektedir. Bu da asimilas-
yonun ve rantın bir parçasıdır. Halk
buna karşı çıkarak eylemler yapmaktadır. 

AKP iktidarı, cemevlerini ibadet-
hane olarak kabul etmemek için her
yolu deniyor. Diyanetten alınan fet-
valar, yargının verdiği kararlar… Tüm
bunlara karşı Aleviler, cemevlerinin
ibadethane olarak kabul edilmesi ve
inanç özgürlüğü için mücadelelerini
sürdürüyorlar. 

Devrimci Alevi Komitesi olarak
‘Cemevi Hakkımızı İstiyoruz’ adı al-
tında bir kampanya başlattık. Bu kam-
panya boyunca, tüm halkımızı inanç
özgürlüğü temelinde yapacağımız eylem
ve etkinliklere, cemevlerimizin ibadet-
hane olarak kabul edilmesi mücadelesine
güç vermeye çağırıyoruz. 

İŞBİRLİKÇİ RIZA ZELYUT’A
“DOSTLUK VE BARIŞ ÖDÜLÜ”

Devrimci Alevi Komitesi Olarak Diyoruz ki
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4 Ocak 1996’da Ümraniye Ha-
pishanesi’nde devrimci tutsaklara
karşı düzenlenen katliam saldırı-
sında direnerek şehit düştüler.
(Üç tutsak saldırı sırasında şehit
düşerken Gültekin Beyhan ağır ya-
ralı olarak hastaneye kaldırıldıktan
sonra 8 Ocak’ta şehit düştü.)

Dördü de farklı milliyetlerden-
diler, dördü de Cephe’nin halkla-
rın birliği, kardeşliği ve kurtuluşu-
nun örgütü olduğuna inanmışlar-
dı. Gürcü milliyetinden Abdülme-
cit, Dersimli Kürt Orhan, Tokatlı
Türk milliyetinden Rıza, Azeri mil-
liyetinden Gültekin, Ümraniye’de
bedenlerinden ördükleri barikat-
larda şehit düşmeden önce, mahalli

alanda, derneklerde, lojistikte, milis içinde yer almaya kadar bir çok
görevler üstlenmişlerdi.

Söz gümüş ise sükut altındır denir. Ancak Mecit gibi ifade
edersek, “bedava konuşulmayan” yerde söz de altındır. Bir de
öyle vakitler olur ki söz eylemini yitirir ve sükut hepten hü-
kümsüzdür. Orada yalnızca bir haykırış kalır geriye: “Yoldaşlar
saldırıyoruz!”

1996’nın 4 Ocak günü Ümraniye Hapishanesi’nin C-1 Ko-
ğuşu’nda jandarma özel timleri tarafından kuşatılmıştık. 20 ki-
şiydik hepsi hepsi. Kalkanları, kaskları, copları, zincirleriyle bir
robotlar ordusu gibi koğuşun kapısına dayandıklarında tek bir
silahımız vardı. Tarihimiz boyunca yarattığımız kültürün, ruh ha-
linin, moral üstünlüğümüzün o günkü ifadesi olan “yoldaşlar sal-
dırıyoruz” haykırışı.

13 Aralık isyanının intikamı peşindeydi jandarma. Ama in-
tikamın da ötesinde bizi hücrelere atmaya karar vermişlerdi. “Hüc-
relere geçeceksiniz, eşyalarınızı toplayın!”

Katliamcılar saldırıya işte bu sözlerle geldiler. “Gelin götü-
rebiliyorsanız götürün” cevabını verip direnişe geçtik. Bugün niye
ölüyorsak, 4 Ocak’ta da onun için öldük. Hücreler o günkü sal-
dırının da odağındaydı. Düşman hep hücre rüyası görüyordu.

Onun değişmeyen fikri sabitidir, devrimcileri tek tek hücrelere
atmak. Ama hücreye atmak başka şeydir, hücreleri kabul ettirmek
başka şey. Sonuçta, 9 yıl önce, 4 Ocak’ta gün geceye döner-
ken hücrelerdeydik artık. Ardımızda dört şehit ve hiçbiri ayak-
ta duramayacak kadar ağır yaralı, kanlar içinde onlarca tutsak
hücrelerdeydi. Ümraniye E Tipi’nin hücreleri kan gölleriyle kıp-
kızıldı... Aynı bugün F Tipi hücrelerinin kan gölleri içinde olması
gibi. 

Birkaç gün sonra, zulmü, sömürü düzeninin sahiplerini 25.
katta vuran eylem gerçekleştiğinde, o eylemin açıklamasında
geçen “tutsak yoldaşlarımızı selamlıyoruz” sözlerini duyduğu-
muzda hücrelerdeydik. O an yaşadığımız duyguları hiçbir ke-
lime tarif edemez şimdi.

C-1’e barikat olmadığı halde 3 saat boyunca giremediler. Me-
cit tüm çatışma boyunca hep en öndeydi; o gün “bedava” ko-
nuşmadı Mecit. Bütün “Bize Ölüm Yok” sloganlarını başlatan
oydu. Yaralarımızı saran Gültekin’le, hiç durmadan çatışmaya
malzeme sağlamak için kapı ile koğuş arasında mekik doku-
yan fırın işçisi Rıza’yla, Dersim’in yiğit delikanlısı Orhan’la bir-
likte 4 şehidimiz, hapishane direnişlerinin en onurlu sayfalarından
birini yazdılar o gün. 1996 ve 2000 Ölüm Orucu’nda şehit dü-
şecek olan İlginç Özkeskin, Halil Önder, Cengiz Çalıkoparan ve
Ali Rıza da orada, C-1 Koğuşu’ndaydılar o gün. Hepsi ağır ya-
ralıydı. C-1 Koğuşu’nun duvarları onların kanlarıyla boyandı. Ac-
zin ve korkunun değil, cesaretin ve onurun adı oldu 4 Ocak.

Yitirdiklerimiz
Bağımsızlık Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

29 Aralık - 4 Ocak

“Dünyanın neresinde olsam yine de bu dünya
görüşümü dilim döndüğünce savunur, gereklerini de

yapmaya çalışırım!”
Turgut İÇPINAR

4 Ocak Ümraniye Direnişi

Anıları Mirasımız

1959’da Fat-
sa’da doğan İçpı-
nar, 1975'lerde baş-
ladı mücadeleye.
12 Eylül koşulların-
da 5 yıl tutsak kaldı.
1990’da ve sonra
1994’te yeniden tut-

saklıklar yaşadı. Al-
manya’ya gidişinden bir yıl sonra, 1
Ocak 2004’te rahatsızlığı nedeniyle
aramızdan ayrıldı. 

Turgut İÇPINAR

9 Nisan 1977 Erzincan-Çayırlı doğumludur. İs-
tanbul’da büyüdü. Devrimcilere sempatisi lise yıl-
larında başladı. 1995’ten itibaren örgütlü bir dev-
rimci oldu, gençliğin akademik demokratik müca-
delesine katıldı. 1 Mayıs 1996’da tutuklandı, Es-
kişehir Hücre Tipi Hapishanesi’ne götürüldü. Hüc-
releri tanıdı. Defalarca gözaltılar, tutsaklıklar yaşadı.

19-22 Aralık katliamında dışarıdaydı ama yü-
reğiyle diri diri yakılan, kurşunlanan yoldaşlarının yanındaydı. O
andan itibaren öfkesiyle, kiniyle yoldaşlarının hesabını sormaktan
başka bir şey düşünmedi. 19-22 Aralık katliamına misilleme ola-
rak 3 Ocak 2001’de, saat 13.50’de Şişli Emniyet Müdürlüğü’ne kar-
şı feda eylemi gerçekleştirerek şehit düştü.

Gültekin KOÇ

Hapishanede kanser teşhisi konulmasına rağ-
men tedavisi sürekli engellenip ölümcül noktaya
geldiğinde tahliye edildi. 3 Ocak 1996’da tahliye-
sinden dört gün sonra şehit düştü. Tutsaklıktan
önce Tıp Fakültesi öğrencisiydi. Tutsaklığı süre-
cinde Malatya, Amasya, Antep ve Çanakkale ha-
pishanelerinde kaldı.Kalender

KAYAPINAR

1 9 8 0 ’ e
kadar dev-
rimci hareke-
tin saflarında
m ü c a d e l e
etti. 12 Ey-
lül’de Lüb-

nan’a geçerek
Filistin Halk Cephesi safla-
rında savaştı. Hareketle ye-
niden ilişki kurma aşama-
sındayken, 2 Ocak 1987’de
Filistin kamplarında bir ça-
tışmada şehit düştü.

Ali SABAN

2 Ocak
1979’da
İstanbul
Mecidiye-
köy’de fa-
şistlerin
kurduğu

pusuda kat-
ledildi. Gültepe semtinin
örgütlenmesinde yer alan
bir devrimciydi.

Yücel EROL

29 Aralık
1969’da İstan-
bul Gamak
Motor Fabrika-
sı'nda işten çı-
karmaları pro-
testo eden iş-

çilere, polisin
açtığı ateşle katledildi. Saldı-
rının hemen ardından İstan-
bul'un bütün üniversitelerinde
öğrenciler forumlar yaparak
polisi protesto etmek için
boykota gittiler.

Şerif AYGÜN

Abdulmecit
SEÇKİN

Rıza BOYBAŞ

Orhan ÖZEN

Gültekin BEYHAN


