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ÖÖğretmenimizğretmenimiz
Düzenin gerçek alternatifi olan, kitleleri örgütleme yeteneği ve dinamiğine

sahip olan sadece bizdik. Başta Cephe olmak üzere devrimcilerdi. 

Dünyada yenilgi rüzgarlarının estiği, bayraklardan orak çekiçlerin çıkarıldığı,

gerilla hareketlerinin silah bıraktığı bir dünyada, devrim hedefinden,

Marksizm-Leninizm’den bir adım bile geri atmayan bir devrimciliğin

temsilcileriydik. Oligarşi bütün o “ezdik... yok ettik... marjinal...” demagojilerine

rağmen, böyle bir kararlılık ve devrim iddiasının kokuşmuş

bir düzende en büyük tehlike olduğunu çok iyi biliyordu. 

Emperyalistlerin ve işbirlikçilerin dilinden düşürmediği “istikrar”,

bu tehlikenin bertaraf edilmesine, en azından etkisizleştirilmesine bağlıydı. 

Ülkemizde emperyalizmin siyasi, ekonomik, askeri politikalarını rahatça

uygulayabilmesinin önündeki tek engel olarak gördükleri devrimci hareketi 

tasfiye ettiklerinde, direnen hiçbir gücün kalmayacağını hesapladılar.

Hesap, bir yanıyla doğruydu; bu ülkede düzen değişikliği denildiğinde

olduğu gibi, demokratik muhalefet denildiğinde de devrimcilerin öncülüğü

vardır.  Bu olmadan, “muhalefet” olarak ortaya çıkan hareketlerin egemen

sınıfları rahatsız bile etmediği gibi, demokrasicilik vitrininin süsü olma işlevi

gördükleri bilinen bir gerçektir. 

Ancak hesaptaki hata, Türkiye devrimci hareketinin direnme gücünün, 

dinamiğinin ve geleneklerinin bu kadar köklü oluşunu 

öngörememiş olmalarıdır. 

Bugün, koyu bir sansürle direnişi yok sayma politikasını uygulasalar da, 

direnişin uzun vadede sistem için çok daha büyük bir tehlike

potansiyelini, isyan ruhunu ve direnme kararlılığını

bu topraklara ektiğini çok iyi bilmektedirler.

Daha fazla sansüre, tehdite, şantaja başvurmaları da buradan kaynaklıdır. 
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Devrimci Halk Kurtuluş
Cephesi’nin 19 Mart tarihinde
Ankara’da Adalet Bakanlığı
ve AKP Genel Merkez bina-
sına yapılan eylemleri üst-
lendiği 20 Mart tarih ve

407 sayılı Basın Bülteni’ni yayınlı-
yoruz. 

***
19 Mart 2013 tarihinde, Başkent Ankara’nın

göbeğinde Kızılay’daki adaletsizliğin sembolü
olan Adalet Bakanlığı ve halk düşmanı kararların
alındığı AKP’nin Ankara’daki Genel Merkez ka-
rargahı saat 21.00 sıralarında savaşçılarımız ta-
rafından vurulmuştur.

Faşist AKP iktidarı “DHKP-C terör” demagojisi ya-
parak aralıksız halkın hak alma ve örgütlenme hakkına
saldırıyor. 

Hergün yeni  “şafak operasyonları”yla uyanıyor hal-
kımız. “Terör” demagojisi ile halkın örgütlenme hakkı
gasp ediliyor. 

AKP, Halkı POLİS ve YARGI terörüyle yönetiyor. 

Hak ve Hukuk Olmayan Yerde, 
Devrimci Adalet,
Mutlaka Uygulanacaktır!

KİMSE BİZE AKP’NİN TERÖRÜNDEN BAŞKA
BİR TERÖRDEN  BAHSETMESİN!

HİÇ KİMSE HALKIMIZA “DHKP-C TERÖR ÖR-
GÜTÜDÜR” DEMAGOJİSİ YAPMASIN!

Terör; hergün halkımızın iliklerine kadar yaşadığıdır. 
Terör; her sabah operasyonlarla uyanmaktır.
Terör; derneklerin, dergi, binalarının yakılıp yıkıl-

masıdır. 
Terör; silahsız tutsakların diri diri yakılmasıdır. 
DHKP-C adalete susayan ülkemizde HALKIN ADA-

LETİDİR!
DHKP-C halkımızın adalete susadığı ülkemizde

adaleti uyguluyor… 
Halk Düşmanı AKP, halkı adaletsizlikle sindirmeye

kalkışırsa; BİZİM DE DEVRİMCİ ADALETİ UYGU-
LAMA  HAKKIMIZ VARDIR!

Halka karşı  aralıksız terör uygulayanlar, HALKIN
ADALETİ BİR GÜN SİZİNDE KAPINIZI ÇALACAK.

BUNU AKLINIZDAN ÇIKARTMAYIN. 
İki yıl sonra, iki ay sonra, iki gün sonra, veya iki saat

sonra… Halkın adaleti yakanıza yapıştığı zaman, artık
uyarıları dikkate almak için çok geç kalacaksınız. HALKA
ZULMETMEKTEN VAZGEÇİN !

Devrimcilerin Şiddete Başvurmasının 
Nedeni Faşizmin Terörüdür!

Halkın her türlü hak ve özgürlük mücadelesini copla,
gaz bombasıyla, terörle bastıran AKP iktidarıdır. Halka
saldırıda hiçbir hukuk tanımamakta ve her türden hukuku
ve yasayı geçersiz hale getirmektedir. 

Devrimcilere saldıran, kurumlarını basan, yakan,
yıkan, işkence yapan, delilsiz sorgusuz tutuklayan,
katleden AKP iktidarıdır. 

Devrimci mücadeleyi boğmak için her türlü teröre
başvuran AKP iktidarıdır. 

Terörün, zulmün kol gezdiği ülkemizde halkın da
silaha sarılma hakkı vardır. DHKP-C halkın silahlı
devrimci örgütüdür. 

Hiç kimse, devrimciler, şiddete başvuruyor diye Cep-
heyi suçlayamaz. Devrimcilerin şiddeti, gelişi güzel bir
şiddet değildir; DHKP-C, halkın adaletini temsil ediyor. 

DHKP-C, faşizmin terörüne karşı halkın savunmasını
temsil ediyor. Bu yüzden devrimcileri “terörist”ilan edip
halktan yalıtabileceklerini sananlar hep yanıldılar, yine
yanılıyorlar.

Halkın Adaleti Halkın İktidarı İçindir!
ZULMÜN KALELERİNİ VURUYORUZ 
VURACAĞIZ.
ADALET İSTİYORUZ!
VERMEZSENİZ ZORLA ALACAĞIZ!
“ÇÖZÜM”müş, “BARIŞ”mış, “DEMOKRASİ”yimiş,
“HUKUK”muş, “ADALET”miş

Hepsi aldatmaca… Kimi kandırıyorsunuz. Hergün
halkın operasyonlarla uyandığı, “süreç bozulmasın” bas-
kısıyla konuşmanın bile yasaklandığı ülkemizde hangi
“barış”tan, hangi “çözüm”den bahsediyorsunuz?

Komplolarla, sahte belgelerle yüzlerce insan gözaltına
alınıp tutuklanıyor.

AKP’nin polisi takır takır devrimcileri, halktan in-
sanlarımızı katlediyor. 

Tüm polis karakolları işkencehaneye dönüştü. Tek
bir polis var mı cezalandırılan? 

YOK!

HALKIN DA ADALETİ VAR!
İki El Bombası Bir Lav

Halkın Adaleti Oldu Patladı Karargahlarınızda!
Adalet İstiyoruz! Hakkımız Olanı İstiyoruz! Vermezseniz Zorla Alacağız!

ZULMÜN KALELERİNİ DÖVMEYE DEVAM EDECEĞİZ!

HALKIN DA ADALETİ VAR!44
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17 yaşında sırtından vurularak felç edilen Ferhat Ger-
çek’i vuran polisler hala cezalandırılmadı. 

Ankara Keçiören’de polisler tarafından  katledilen
Cem Aygün’ü vuran polisler cezalandırılmazken, ablalarına
58 yıl hapis, 55 milyar para cezası isteniyor…

Bu mu hukuk, bu mu adalet?
Başbakan’ın “önüne gelen dernek kuruyor” dediği

ülkede, hangi demokrasiden bahsediyorsunuz? 
Oligarşi, Türkiye halklarını her türlü baskı-terör yön-

temiyle sindirerek onursuzluğa, kişiliksizliğe, adaletsizliğe
mahkum etmek istiyor. Bunun için halkın adaletine sal-
dırıyor. Anarşi-terör demagojileriyle karalamaya çalışıyor.
Ancak halkın adaleti her koşulda işleyecektir. Ne
oligarşinin kof tehdit ve demagojileriyle, ne de
“adalet, hukuk, demokrasi çığırtkanlıkları halk
düşmanlarını, işkencecileri, katilleri halkın
adaletinin yargısından kurtarabilecektir.

Halkın adaletini uyguluyoruz diye,
işkencecileri, katilleri cezalandı-
rıyoruz diye bize, “terörist di-
yenler: Hükümet üyeleri, dü-
zen savunucuları,  polis şef-
leri,  “hümanist”ler, vb. vb.
Bize terörist diye bağırmaya de-
vam edin! Sesinizi daha da yükseltin,
demeçler verin, yazılar yazın. Boş dur-
mayın, işkencecileri, katilleri savunma,
koruma suçuna devam ettiğinizi tüm dünyaya
gösterin. 

HALKIN EN TEMEL HAKLARINI GASPET-
TİNİZ! 

HALKIN YASALARDA  VE ANAYASADA   YA-
ZAN HAKLARINA SAYGI GÖSTERECEKSİNİZ. 

ÇÜNKÜ O HAKLARI ALMAK İÇİN HALKIN
KANI DÖKÜLDÜ SİZ BAHŞETMEDİNİZ.  

ÖRGÜTLENME HAKKI, DÜŞÜNCE HAKKI, SA-
VUNMA HAKKI BİZİM HAKLARIMIZDIR! 

BİZ KAZANDIK SİZ GASPETTİNİZ.
Burjuva demokratik hakların kazanılması için dünya

halkları kan revan içinde kalmıştır. Gasp ettiniz. Kendi
yasalarınıza bile uymadınız. 

Bu halkın sanatçıları, avukatları, tutsakları, gençliği,
memurları, işçileri, mühendisleri, tüm halkı anlattı size.
Sloganlarıyla, mitingleriyle, dernekleriyle, şarkılarıyla
sendikalarıyla  savunmaları ile hep anlattı.

DİNLEMEDİNİZ! 
YAKTINIZ, YIKTINIZ,  TALAN ETTİNİZ, TUT-

SAK ETTİNİZ, KATLETTİNİZ!
DİNLEMEDİNİZ!
ŞİMDİ HALKIN ADALETİ KONUŞUYOR VE

SİZ DİNLEYECEKSİNİZ!
ADALET BÖYLE UYGULANMAYA BAŞLAYA-

CAK. ŞİMDİ SİZ  İKİ EL BOMBASI BİR LAVIN
SESİNİ DİNLEYECEKSİNİZ!

BİZDEN ÇALDIKLARINIZI İSTİYORUZ
BİZE AİT OLANLANI, HAKKIMIZI İSTİYO-

RUZ!
ADALET İSTİYORUZ! 

Bize terörist demeye devam edin. Devrimci
adalet karşısında işkencecileri, katilleri,

halk düşmanlarını savunanlar olarak
adınızı tarihe geçirin. Başka da bir

şey kazanamayacaksınız, çünkü
biz işkencecileri, katilleri, halk

düşmanlarını ve bunlara
emir verenleri cezalandırmaya

yani bu teröristliğe devam ede-
ceğiz. Siz ise bu insanlık dışı suçları

ve suçluları korumanın, savunmanın
cezai ve siyasi sorumluluğunu üstlenmek

zorunda kalacağınızı unutmayın!
Her şeyi bir kenara bırakalım; Bize terör ör-

gütü, terörist diyenler, siz kendiniz bu düzenin
adaletine ne kadar güveniyorsunuz? Bize terörist  diye

bağırmadan önce bu soruyu kendinize bir kez daha sor-
malısınız...

Cumhurbaşkanı’ndan yargı kurumlarına kadar her
birimin rüşvet, fuhuş, telekız, yolsuzluk, işkence, katliam
suçlarına karıştığı, her kurumunun mafya ile iç içe
geçtiği bir düzende adalet yoktur. Bilinçli veya bilinçsiz
bu düzenin adalet ve hukuku için çığlık atanlar, bunun
tarihi ve siyasi sorumluluğunu da düşünmek zorundadır.

Demokrat olduğunu, halktan yana aydın olduğunu
iddia edenler, oligarşinin demagojik yaygaraları ve kof
tehditleri karşısında paniğe kapılıp halkın ve devrimcilerin
mücadelesine, halkın adaletine saldırmaktan, karalamaktan
vazgeçmelidirler. Buna devam ettikleri sürece demokrat
ve halktan yana olma iddiaları boş bir demagoji olarak
kalacaktır.

Uyarıyoruz!
AKP’yi Uyarıyoruz!
Başbakan Erdoğan’ı Uyarıyoruz!

Adalet Bakanlığı ve AKP Genel Merkezi Türkiye’nin
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Başkenti Ankara’nın göbeğinde en iyi korunan binalardır. 
Halka zulmetmekten, devrimcilere saldırmaktan vaz-

geçin! 
Halkı on binlerce kameralarla izleyip baskı altına alı-

yorsunuz. 
Halkın yatak odalarına kadar girip alçakça, ahlaksızca

“böcek”lerle, gizli kameralarla izliyorsunuz!
Halk düşmanlığından vazgeçin. 
Devam ederseniz biz de sizin yatak odalarınıza kadar

girip beyinlerinizi dağıtacağız.
Hiçbir güvenlik önleminiz sizi halkın adaletinden

kurtaramaz. 
Halkın Adaleti şaşmazdır. 
Halkın ahını almaktan vazgeçin. 
Ankara’nın sokaklarında dolaşan iki el bombası bir

lav halkın adaletidir. Halkın adeletinin karşısında kame-
ralarınızın hiçbir güvenlik önlemlerinizin hükmü yoktur.

Halkımız
DEVRİMCİ HALK KURTULUŞ PARTİSİ-CEPHESİ

KIZILDERE’DEN BUGÜNE 43 YILDIR EMPERYA-
LİZME KARŞI BAĞIMSIZLIK, FAŞİZME KARŞI
DEMOKRASİ, KAPİTALİZME KARŞI SOSYALİZM
İÇİN SAVAŞMAKTADIR. 

Kökümüz hep Anadolu topraklarında olmuştur. Ba-
ğımsızlık olmadan demokrasi de, özgürlük de olmaz.
Olur diyenler yalan söylüyor. Vatanımız Amerika başta
olmak üzere emperyalistlerin gizli işgali altındadır. Va-
tanımızın 35 milyon metre karesi Amerika ve NATO’nun
üsleriyle dolu. 

Onun için Kızıldere’de Mahir Çayanlar’dan devral-
dığımız bağımsızlık bayrağını tam 43 yıldır dalgalandı-
rıyoruz. Tam 43 yıldır vatanımızın bağımsızlığı, halkımızın
kurtuluşu için Amerikan işbirlikçisi iktidarlara karşı
silahlı mücadele veriyoruz. 

Kızıldere’den bugüne 43 yıllık tarihimizde, silahlı
eylemlerimizi yaparken halka zarar vermemek için kılı
kırk yaran hassasiyeti gösteriyoruz. 

ADALET BAKANLIĞI’NA VE AKP GENEL MER-
KEZİNE YAPILAN EYLEMLERİMİZ DE BU HAS-
SASLIKLA YAPILMIŞTIR. 

EYLEM ÖZELLİKLE AKŞAM ÇALIŞAN PERSO-
NELİN KALMADIĞI GEÇ BİR  SAAT SEÇİLEREK
YAPILMIŞTIR. 

Her iki eylemimizde de düşman cephesinden polis,

herhangi bir AKP’li ya da kurum çalışanı hedeflenmemiştir. 
Hedef olarak; Adaletsizliğin sömbolü olan Adalet

Bakanlığı ve halk düşmanı kararların alındığı AKP’nin
Genel Merkez karargahı olan iki kurum alınmıştır.

Bütün hassasiyetimize rağmen Adalet Bakanlığı’na
yönelik yapılan eylemde kurum çalışanı bir kişinin eşinin
hafif yaralandığı söylenmektedir. 

Elimizde olmadan neden oluduğumuz bu hafif yara-
lanmadan dolayı yaralanan kişi ve ailesinden özür dile-
yerek, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. 

Halkımızdan İsteğimizdir! 
Bu kurumlar halka zulmün karargahlarıdır. Halk

düşmanı kurumlardan uzak durun. Bu kurumlarda çalı-
şıyorsanız istifa edin. 

HALKA ZULMETMEYE DEVAM ETTİĞİ SÜRECE
AKP’liler ve AKP binaları hedefimiz olmaya devam
edecek. 

Feda eyleminden  Lav’a, bir bidon benzinden  taşa,
sopaya, sapana  kadar her türlü silahla zulüm karargahlarını
vurmaya devam edeceğiz. 

Halkın Adaleti İşleyecektir
Halklar  hiçbir zaman adaletsiz kalmamışlardır. Tarihin

hiçbir döneminde halklar, uzun süre teslim alınarak,
aşağılanarak zorbaların adaletsiz düzenlerine mahkum
olmamış, kendi adalet mekanizmalarını mutlaka yarat-
mışlardır.

Kendi hukukunu, yasa ve kurallarını dahi tanımayan
bir iktidarın, katliamlarına, faşist terörüne karşı kendimizi
savunmak, büyük bedellerle kazandığımız haklarımızı
savunmak için, can güvenliğimizi sağlamak için silaha
sarılmaktan başka yol kalmamıştır. Düzenin sınırları
içinde, hukuki yollarla hak aramak ve elde etmek;
adaletin gerçekleşmesini beklemek bir hayaldir. Adaletin
olmadığına tüm halkımız tanıktır. 

Halkın düşünce ve örgütlenme özgürlüğüne saldır-
maktan vazgeçin!

Saldırmaya devam ederseniz karargahlarınızı başınıza
yıkacağız!

Hesabını misliyle soracağız!
HAK VE HUKUKUN OLMADIĞI YERDE, 
BİZ HALKIN ADALETİNİ UYGULAYACAĞIZ!
YAŞASIN DEVRİMCİ ADALET!
YAŞASIN HALKIN ADALETİ!”

O BAYRAKLA NEYİ
ÖRTECEĞİNİZİ

SANIYORSUNUZ?

HALKIN DA ADALETİ VAR!6
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Türkiye Halkları!
30 Mart 1972’de Mahir Çayan ve 9 yoldaşı Kızılde-

re’de kuşatıldıkları bir köy evinde  BAĞIMSIZ, DE-
MOKRATİK, SOSYALİST TÜRKİYE için çatışarak
şehit düştüler. 

Şehitlikleriyle Türkiye halklarına çok büyük bir mi-
ras bıraktılar. Türkiye halklarının kurtuluşunu, devrimin
manifestosunu yazdılar. 

O günden beri Anadolu ihtilalinin öncüsüdür Kızıldere.
Anadolu ihtilalinin tutuşan devrim meşalesidir.

Biz Kızıldere’yiz Kızıldere yenilmezliğimizdir.
Kızıldere, bir manifestodur. Bu manifestoda, Türkiye

halklarına bir çağrı vardır; bu çağrı emperyalizme ve oli-
garşiye karşı savaş çağrısıdır!.. Kızıldere kararlılıktır, hal-
ka, devrime inançtır, güvendir, bir coşkudur Kızıldere. Bir
ruh halidir. 

Kızıldere, devrimci dayanışmadır. Devrimci daya-
nışmayı sürdürmenin koşulu, Mahirler’in, Denizler’in dev-
rimcilik anlayışına ve savaşma kararlılığına sahip olmaktır.

1972'den bu yana, anti-emperyalist, anti-oligarşik
devrim hedefiyle Kızıldere’nin yolunda yürümeye devam
ediyoruz. Onun için biz Kızıldere'yiz. 

Kızıldere’nin mirasını politik, pratik olarak taşıyan tek
hareket olduğumuz için biz Kızıldere'yiz. 

Mahirler gibi, gerektiği anda, gerektiği yerde “BİZ BU-
RAYA DÖNMEYE DEĞİL, ÖLMEYE GELDİK” di-
yebildiğimiz için biz Kızıldere'yiz.

Diyorlar ki: “Kızıldere'nin adı değişti siz hala de-
ğişmediniz”... Kızıldere'ye kanımız karıştı,  ne bizi ne Kı-
zıldere'nin adını değiştiremezsiniz!  Kızıldere'de ısrar dev-
rim ve sosyalizmde ısrardır!

Kızıldere halkına karşı sorumluluğumuz, vatan sev-
gimiz  ve büyük iddiamızdır!

Kızıldere zafere giden yolumuzdur. Kızıldere’nin yo-
lundan asla ayrılmayacağız. 

Emperyalizm Karşısında İdeolojik Olarak 
Silahsızlanmak En Büyük Teslimiyettir!

İdeolojimiz en güçlü silahımızdır. Savaşan da, savaş-

tıran da ideolojidir. İdeolojimizden sapmadığımız için 43
yıldır dimdik ayaktayız. Bugün solda tam bir ideolojik çü-
rüme yaşanıyor.  Yurtsever, sol, hatta sosyalist, komünist
sıfatları taşıyan örgütler, dünya haklarının baş düşmanı
Amerika ve AB emperyalistlerinden demokrasi ve öz-
gürlük bekliyorlar. Bağımsızlığın modasının geçtiğini,
silahlı mücadele devrinin kapandığını savunuyorlar.

Bağımsızlık Olmadan 
Demokrasi de, Özgürlük de Olmaz!

Ülkemiz emperyalizmin yeni sömürgesidir. Emperyalist
ve işbirlikçi tekellerin katmerli sömürüsü altındadır.
Topraklarımız emperyalizmin askeri, ekonomik gizli iş-
gali altında. Emperyalizmin askeri, ekonomik boyundu-
ruğundan kurtulmadan bağımsızlık olmaz. Bağımsızlık ol-
madan asla demokrasi de özgürlük de olmaz.  

Türk, Kürt, tüm Türkiye’de yaşayan halkların kurtu-
luşu için tek yol; emperyalizme ve onun işbirlikçisi faşist
iktidarlara karşı Kızıldere’nin yolunda savaşmaktır.  Bu-
güne kadar ezilen halklar savaşmadan, büyük bedeller öde-
meden dünyanın hiçbir yerinde hak sahibi olamamıştır.
Silah; ezilen halkların işbirlikçi, faşist iktidarlara karşı po-
litik mücadele aracıdır. 

Yoldaşlar, Dostlar Halklarımız!
Cepheliler savaşmayı Kızıldere’den öğrendi! Kızıl-

dere’den bu yana aynı ahlakla, aynı kültürle, aynı inan-
çla yeni Kızıldereler yaratarak savaşıyoruz! Savaşacağız!
Çünkü her Cepheli’nin doğum yeri KIZILDERE’dir!

Bugün dünyada onlarca yıldır silahlı mücadeleyi sa-
vunan, ulusal, sosyal kurtuluş mücadelesi veren örgütlerde
yılgınlık, yorgunluk, teslimiyet, uzlaşma kol geziyor. Sos-
yalist değerler adına sivil toplumcu düşünceler savunu-
luyor. Yozlaşma, çürüme hat safhada. Devrim inancını yi-
tirmiş, iktidar hedefinden uzaklaşmış bir sol tablosu var. 

Dünya halkların direnme hakkını kurtuluş umudunu
yok etmeyi amaçlayan politikalara teslim olmayacağız.

Bağımsızlık, demokrasi,  sosyalizm düşüncemizden
vazgeçmeyeceğiz. Devrim ve sosyalizm umudunun yok
edilmesine, halkların çaresizliğine izin vermeyeceğiz. 

Biz Cepheli’yiz;
Doğum Yerimiz Kızıldere’dir!  

Biz Kızıldere’yiz; 
Kızıldere Yenilmezliğimizdir!

30 Mart - 17 Nisan: Devrim Şehitlerini Anma ve30 Mart - 17 Nisan: Devrim Şehitlerini Anma ve
Umudun Kuruluşunu Kutlama GünleriUmudun Kuruluşunu Kutlama Günleri



Halkımız! Biz Kızıldere’de 
‘Ölmek Var Dönmek Yok’
Diyen Mahirler’in 
Yoldaşlarıyız! 

Uzlaşmaya, teslimiyete, çürümeye izin
vermeyeceğiz. Emperyalizme ve faşist AKP
iktidarına karşı savaşı büyüteceğiz! Dire-
nerek, savaşarak Erdallar’la, Hasanlar’la, İb-
rahimler’le, Alişanlar’la yeni değerler ya-
ratarak çürümenin teslimiyetin önünde ba-
rikat olacağız... 

Kızıldere’den 12 Temmuzlar’a, Çifte-
havuzlar’dan, Büyük Ölüm Orucu Dire-
nişi’ne, Büyük direnişten Alişanlar’a
Devrim Meşalesi yanıyor.

Faşist AKP iktidarının her alandaki halk
düşmanı politikalarının önünde engel olan biz
varız. Onun için bu operasyonlar, komplo-
lar... Son iki ay içinde 130’un üzerinde tu-
tuklamalar oldu. Halk düşmanı AKP’nin bu
saldırıları savaşı büyütmemizin önünde en-
gel olamayacak.

90’lı yıllardaki gibi herkes emperya-
lizmle uzlaşmanın yolunu arasa da, biz sa-
vaşı büyüteceğiz. 

Önderimiz, şehitlerimiz ve tarihimiz en büyük yol
göstericimizdir. 

12 Temmuz 1991’de önder yoldaşlarımız katledildi.
Sosyalist blokun yıkıldığı bu yıllarda biz cüretle sos-
yalizmi savunduk. 

17 Nisan 1992’de aynı Kızıldere’deki gibi yine ku-
şatma altındaydık. Sabolar, Sinanlar kuşatma altında son
nefeslerine kadar sosyalizmin kızıl bayrağını dalgalan-
dırdılar.

Onlardan devraldığımız mirasla emperyalizm ve
oligarşinin Kızıldere’de yok ettiğini sandığı umudu 30
Mart 1994’de yeniden yarattık.

Biz umudu büyütürken düşmanlarımız umudu yok et-
mek için planlar yaptılar. Hapishanelerdeki tutsak yol-
daşlarımıza boyun eğdirerek halkı ve devrimcileri mo-
ralmen çökertmek için görülmemiş saldırılar gerçek-
leştirdiler. 20 Ekim 2000’de başlattığımız direnişte, 7 yıl
boyunca 122 şehitle bir feda destanı yazdık. Emper-
yalizmin ve oligarşinin Türkiye topraklarından devrim
mücadelesini tasfiye politikalarını boşa çıkardık. 

Dün devrimcilik direnmektir demiştik. Büyük dire-
nişimizle devrimciliği yeniden tanımladık. Bugün dev-
rimcilik uzlaşma, teslimiyet, çürüme kol gezerken em-

peryalizme ve faşizme karşı savaşı büyütmektir. 

Büyük direnişin feda ruhuyla, Erdallar’la, Hasanlar’la,
İbrahimler’le, Alişanlar’la emperyalizme ve işbirlikçi oli-
garşiye karşı darbeler vurarak savaşı büyütüyoruz. 

Halkımız!
Ülkemizi Amerika’nın esareti altında bırakmayalım!

Emperyalizme ve işbirlikçi AKP iktidarına karşı birle-
şelim, örgütlenelim; emperyalizme karşı bağımsızlık, fa-
şizme karşı demokrasi, kapitalizme karşı sosyalizm  için
savaşı büyütelim. 

Şimdi devrimci olma zamanıdır. Şimdi Kızılde-
re'nin açtığı yolda İbrahimler gibi, Alişanlar gibi em-
peryalizme ve işbirlikçilerine daha güçlü darbeler vur-
ma zamanıdır. Şimdi çürümeye, uzlaşmaya, teslimiye-
te karşı barikat olma zamanıdır. 

Diyoruz ki, Kızıldere’nin Yolunda Birleşelim.

Türk, Kürt, tüm halklarımız için, gerçek ve tek kur-
tuluş yolu budur. Kurtuluşa Kadar Savaş!

Kurtuluş Kavgada Zafer Cephede! 
Kızıldere’nin Yolunda Zafere Yürüyelim!

Halk CephesiHalk Cephesi

Mahir’den Dayı’ya 
Sürüyor Bu Kavga!
1960’ların ikinci yarısında başladı
Türkiye halklarının devrime
yürüyüşü...
Bu mücadelenin başlangıcında
Mahir Çayan’ın önderliğinde
netleştirildi Türkiye Devriminin
Yolu... İlk Parti, onun önderliğinde
kuruldu; yıl 1970’di.. 
Onlar Kızıldere’de şehit düşerken
bayrağı genç Cepheliler devraldı.
Dursun Karataş’tı onlardan biri
de. Yani Dayı. Onun önderliğinde
devrimci hareket umudun adı
oldu... 1994’ün 30 Mart’ında onun
önderliğinde Parti yeniden yaratıldı.
2008’e kadar onun önderliğinde
sayısız destanlar yazıldı Türkiye
devrim mücadelesinde... Şimdi
Mahir’in, Dayı’nın öğrencileri,
onların kılavuzluğunda
sürdürüyorlar devrim yürüyüşünü...
KURTULUŞA KADAR SAVAŞ
yazıyor hala bayrağımızda... 



Amerikan uşağı AKP’nin faşist te-
rörü sürüyor. 14 Mart sabaha karşı
saat 06.00’da AKP’nin yüzlerce po-
lisi panzerlerle, zırhlı araçlarla, kar
maskeli, robocoplu yüzlerce polisiy-
le yine terör estirdi. 

Bu sefer daha bir özel hazırlan-
mışlardı baskına. Ne yapıp edip Tay-
yip’in açığa çıkan “11 çelik kapı” ya-
lanını düzelteceklerdi. 

Kendini kanıtlamak için yeni İç-
işleri Bakanı Muhammer Güler ve
Tayyip’in sözcüsü ihale medyası
operasyon için tam tekmil hazırdı. 

Yasal, demokratik bir kuruma ya-
pılanları kelimeler ifate etmeye yet-
miyor. Gençlik Federasyonu’nun bu-
lunduğu binanın kapıları söküldü,
duvarları yıkıldı, atılan bombalarla ya-
kıldı. Bina tam bir harabeye çevrildi. 

Ve AKP’nin sözcüsü haline gelen
ihale medyası aracılığıyla polisin bu
terörü meşrulaştırılmaya çalışıldı. 

İhale medyasının düştüğü duruma
bakın. Gazetecilikle ilgileri yok: Tay-
yip’in gözüne girip bir ihale kapma
peşindeler... 

Gençlik Federasyonu’na baskınla
ilgili dosyada gizlilik kararı olduğu için
polis kaynaklı medyanın haberlerinin
dışında bilgi yok. Ancak ihale medya-
sının haberlerinden anlaşılan tek bir ger-
çek vardır ki, bu yıkım, bu talan, bu te-
rör Tayyip’i “11 Çelik kapı” yalanın-
dan kurtarma operasyonudur. 

İşte baskından bir gün sonra 14
Mart tarihli gezetelerden aktaracağı-
mız bazı haber ve başlıklar: 

Star Gazetesi: “Terör Örgütü
DHKP-C'nin 11 çelik kapılı kozmik
odasına 3. baskın” “Son operas-
yonlarda büyük darbe yiyen DHKP-

C terör örgütünün yurtdışındaki yö-
neticileri sansasyonel eylem talima-
tı verince dün örgütün kozmik odası-
nın da bulunduğu binaya yeniden bas-
kın yapıldı. Örgüt liderlerinden K.Ü
ile 12 zanlı gözaltına alındı”

Milliyet Gazetesi: “İstanbul'da
DHKP-C Operasyonu: 13 kişi göz-
altına alındı. Yorum şarkılarıyla po-
lisi karşıladılar! Bir örgütün üst dü-
zey yöneticilerinin olduğu iddia edi-
len 13 kişi dün yapılan operasyonla
gözaltına alındı. Binada 11 çelik
kapı bulunduğunu açıklayan polis,
bunları sökebilmek için zırhlı araçlar
kullandı.”

Milli Gazete: “İstanbul'da DHKP-
C Operasyonu: Terörle Mücadele
Şube Müdürlüğü ekipleri, dün sabah
saatlerinde kent genelinde terör ör-
gütü DHKP-C'ye yönelik operasyon
düzenledi. Önceden belirlenen ad-
reslere düzenlenen operasyonda çok
sayıda kişi gözaltına alındı."

Atın atın... Yalan söylediniz diye
kimseye hesap verdiğiniz yok. Genç-
lik Federasyonu dışında İstanbul ge-
nelinde düzenlenen başka bir baskın
olmamıştır. Ama Milli gazete Tay-
yip'e yalakalık yapmakta hızını ala-
mamış... Tutabilene aşkolsun... 

Türkiye Gazetesi: “11 çelik kapı
kurtaramadı” başlığını atmış Türki-
ye gazetesi. Övünün, faşizmin zul-
müyle övünün. 

Türkiye gazetesi iç sayfalarında
habere “DHKP-C'nin binasından
kandırılmış gençler çıktı: Hücre evin-
de 6 çocuk. Operasyon yapılan binada
yakalanan 13 kişiden 6'sı 18 yaşından
küçük” diyor. 

Ne oldu? “Terörist” demagojiniz
suya mı düştü? Şimdi de “çocuk” de-
magojisi mi yapacaksınız. 

Ey ahmaklar! Ey yalakalar! Orası
adı üstünde gençlik derneği... Lise ve
Üniversite gençliğinin örgütlendiği
bir kurumdur. Ancak faşizm kendine
hizmet etmeyen her türlü örgütlen-
melere düşmandır. 4 yaşındaki ço-
cukları Kur’an kurslarına gönderirken
demokrasi oluyor değil mi? Fethul-
lah’ın “Işık evleri”nde kalanlar “kan-
dırılmamış” oluyor öyle mi? Gençle-
rimizin beyinleri dini hurafelerle dol-
durulmayınca kandırılmış oluyor. Hadi
oradan faşist, gerici yobazlar. Dev-
rimciler bu ülkenin halkını, vatanını ca-
nını feda edecek kadar seven en onur-
lu insanlarıdır. Siz Amerika’ya uşak-
lık yapmaya devam edin... 

Yeni Akit: “DHKP-C'ye 3. dar-
be: 13 gözaltı, Çelik kapılı ve kame-
ralı örgüt evi, kaçak elektrik, su ve do-
ğalgaz, Örgüt'ün üst düzey yönetici-
si de gözaltında”

Bugün Gazetesi: “DHKP-C'ye
Şafak operasyonu: Binadaki 11 çelik
kapı aşılana kadar şüpheliler örgüt-
sel dökümanları ateşe verdi.”

Zaman Gazetesi: “DHKP-C'nin
yeni kozmik odalarına baskın: Ekip-
ler, 500 kilo ağırlığındaki çelik kapıyı
kırarak girdikleri örgüt evinde yeni
kozmik odalarla karşılaştılar. Ör-
gütün Türkiye sorumlusu ile birlik-
te 13 kişi gözaltına alındı. Çelik ka-
pıların kırılarak girildiği kozmik oda-
dan Selanik'teki kampla haberleş-
meyi sağlayan cihazlar çıktı" 

Ortadoğu Gazetesi: “Hücre evin-
de 11 çelik kapı çıktı.”

BU BASKIN TAYYİP’İ “11 ÇELİK KAPI”
YALANINDAN KURTARMA 

BASKINIDIR!
Amerikan uşağı AKP’nin faşist terörü sürüyor! Gençlik Federasyonu’na

iki ayda ikinci baskın: Gençlik Federasyonu binası yakıldı, yıkıldı 
kullanılmaz hale getirildi! 13 GÖZALTI, 2 TUTUKLAMA!

http://www.ba gim siz lik-de mok ra sii cin-
halk cep he si.comHHalk CephesiHalk Cephesi

24 Mart
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ZULMÜN KALELERİNİ DÖVMEYE DEVAM EDECEĞİZ!



Hürriyet Gazetesi: “Aynı ad-
reslere 2. operasyon. İstanbul'da
DHKP-C'den 13 kişiye gözaltı” 

Posta Gazetesi: “DHKP-C ör-
gütüne şafak baskını, Kaleye ope-
rasyon. Binada 11 çelik kapı vardı.”

Vatan Gazetesi: “Kale ev”e şa-
fak baskını. DHKP-C'ye ait eve sabah
06.00'da opersayon yapıldı. Evin çe-
lik kapılar  ve demir kalkanlarla ko-
runaklı hale getirildiği görüldü.”

Vatan da hızını alamayanlardan,
kapı sayısını 13'e çıkarmış. Bravoo...
sizin gazeteciliğinize... Tayyip bunları
unutmaz. Mutlaka görüyordur. Pat-
ronunuz da bundan nasiplenir artık. 

Sabah Gazetesi: “Hücre evinde
11 çelik kapı: DHKP-C operasyo-
nunda polisin kırdığı 11 çelik kapı-
nın ardından kozmik oda çıktı. Ok-
meydanı’daki Gençlik Federasyonu ve
çok sayıda adrese baskın yapıldı.”

Görüldüğü gibi, bütün gazeteler
“11 çelik kapı” ve “kozmik oda” ya-
lanını ispatlama derdinde. Vatan ga-
zetesinde olduğu gibi hızını alamayıp
kapı sayısını 13’e çıkartanlar da ol-
muş. 

Gençlik Federasyonu talan edilir-
ken gazeteciler de oradaydı. Ama 11
çelik kapı haberi yine polisin iddia-
larına göre yapılmış. 4 katlı binanın
duvarları yıkıldı, bütün kapıları sö-
küldü. Hatta demir kapılar “suç un-
suru” olarak yüklenip emniyete gö-
türüldü. Ancak gün boyu yapılan tel-
evizyon haberlerini ve gazetelerin
manşetlerini emniyete götürülen de-
mir kapı sayıları yalanlıyordu. 4 kat-
lı bir binadan söküp götürdükleri beş
demir kapıdır. 

11 çelik kapı sayısını tutturama-
yınca bu sefer duvarlardaki levhala-
rı, kapıların sürgülerini göstermeye
başladılar. 

“Yeni kozmik odalar buldukları-

nı, Örgütün Türkiye sorumlusu”nu ya-
kaladıklarını yazdılar. 

11 Çelik kapı yalanına gelince;
daha önceki açıklamalarımızda da be-
lirttik. Çelik kapı yapmak suç mudur?
Eğer bir yasal dernek iki ay içinde iki
kez basılmış ve kullanılmaz hale ge-
tirilmişse, talan edilmişse faşizmin
zulmünden korunmak için değil bü-
tün kapıların çelik yapılmasını bütün
binayı çelikle kaplarız. Geçin bu çe-
lik kapı demagojilerini. O çelik kapılar
faşizmin eseridir... 

Ne yapacaksınız? Şimdi de çelik
kapı yapan ustalara mı operasyon dü-
zenleyeceksiniz DHKP-C’ye yardım
yataklıktan. Durmayın hadi çelik
kapı yapanları da gözaltına alın... 

YALANLARINIZLA TAYYİP’İ
AKLAYAMAZSINIZ! YALANCI
ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR TAY-
YİP!

Boşuna çırpınmayın. Boşuna ya-
lakalık yapmayın. Duvarlardaki lev-
halarla, kapı sürgüleriyle 11 çelik
kapı yalanının üstünü örtemezsiniz.
Çıkan kapı sayılarını ikiye de katla-
sanız 11 çelik kapı yapmıyor. Yalan-
larınızla  Tayyip’i temize çıkarta-
mazsınız. Tayyip’e yalakalık yapıp,
bir ihale kapmak için yalanların içi-
ne battıkça batıyorsunuz. 

Bir: 18 Ocak’ta yapılan baskın-
larda “11 çelik kapı” ve “kozmik
oda” yalanı İdil Kültür Merkezi ve
Halkın Hukuk Bürosu için söylen-
miştir. 

Tayyip’de katıldığı bir televizyon
programında Halkın Hukuk Bürosu
Avukatlarını hedef alarak şöyle ko-
nuşmuştur: “Bir apartman dairesin-
de, gecenin yarısında avukatlar top-
lanıp, 11 çelik kapı, orada ne iş gö-
rür? Bu çelik kapıların arkasında, ar-
dında acaba neler yapılıyor? Bu çe-
lik kapılar açılamıyor, bir taraftan
kaynak, testerelerle açılmaya çalışı-
lıyor, açılamayınca güvenlik nereden

girebiliyorsa oradan girecek. İçeride
ne isterseniz var; yakılmak istenen ev-
rak, kimlik, sahte kimlik orada yaka-
lanıyor. Kim bunlar? İşini iyi bilen
avukatlar. Dışarıda da bakıyorsunuz
bazı avukatlar, onlar da o avukatlarla
ilgili 'avukatlara müdahale edile-
mez'. Hadi canım sende, nasıl edile-
mez? Eğer bunlar teröre yataklık,
yandaşlık yapıyorsa bal gibi de edi-
lir, hukuk devletinde edilir. Avukat
hakkı, hukuku savunacak, terörizmi
değil”

Aktardığımız bölümden anlaşıldığı
gibi Tayyip’in bu sözleri avukatlar için
söylenmiştir. Ve tek bir kelimesinin
doğru olmadığı açığa çıkmıştır.

İstanbul polisi ve ihale medyası
Tayyip’in yalanlarının üzerine örtmek
için 11 çelik kapı arayışına girmiştir.
Akşam gazetesinin sahibi Mehmet
Emin Karamehmet gibi bazı med-
ya grupları Tayyip’in gözüne gire-
bilmek için bu olayı adeta fırsat bilip
polisle işbirliği içinde özel haberler
yapmıştır.  

Ancak bütün bunlar Tayyip’i kur-
tarmaya yetmedi ki, şimdi bu saldırıyı
yaptılar. 

İki: Basılıp terör estirilen yer
Gençlik Derneği Federasyonu’dur. 

Manşetlerinizi ve haberlerinizi
tekrar gözden geçirin: Hepniz de
“İstanbul’da DHKP-C’ye şafak ope-
rasyonu, 11 çelik kapılı hücre evin-
de 13 kişi yakalandı” şeklindedir. 

Gözaltına alınan 13 kişiden 11’i
serbest bırakıldı. Peki şimdi yaptığı-
nız haberleri tekzip edecek misiniz?
11 kişinin serbest bırakılması yaptı-
ğınız haberlerin hepsinin yalan ol-
duğunu kanıtlamaktadır.

Üç: Bir çok gazetenin haberlerinde
“İstanbul’da polisin önceden belirle-
diği çok sayıda adres basıldı ve çok
sayıda kişi gözaltına alındı” diye ha-
ber yaptınız. Bu da yalandır. Gençlik
Federasyonu dışında basılan başka bir
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kurum ve 13 kişinin dışında gözaltı-
na alınan olmamıştır. 

Dört: “Basılan hücre evinde terör
örgütünün Türkiye sorumlusu da ya-
kalandı” diye yazdınız. Bahsedilen
kişi  daha önce hapishanede yatmış
çıkmış ve yıllardır devrimci demok-
ratik mücadele içinde yer alan, yasal
kurumlarda çalışan Kaan Ünsal’dır.
Kaan Ünsal’ın hiç bir savcılık tara-
fından aranması yoktur. Tutuklan-
masını gerektirecek hakkında yürü-
tülen bir soruşturma yoktur. 

Basında çıkan bu yalan haberler-
le Kaan Ünsal’ın tutuklanması için ze-
min yaratılmış ve İstanbul polisi de
“gizli tanık ifadesi var” diyerek Kaan
Ünsal tutuklatmıştır.

Polis ve burjuva basın infaz sav-
cılığı yapıyor. Kaan Ünsal’ın Türki-
ye sorumlusu olduğuna dair tek bir
bilgi ve kanıt yoktur. 

Beş: Gizli tanık AKP’nin halka
karşı hukuk teröründe hiçbir kanıt, de-
lil uyduramadığında başvurduğu bir
araçtır. Bulduğu her hangi bir itiraf-
çıya “gizli tanık ifadesi var” diyerek
istediği kişiyi tutukluyor. Gizli tanık

AKP’nin hukuk terörünün aracıdır.
Altı: Basında “gizli belgelerin ya-

kıldığı yer” diye gösterilen kat,
Gençlik Federasyonu’nun içinde kim-
senin olmadığı 3. katıdır. 

POLİS BU KATI  YANGIN
BOMBASI ATARAK KASITLI
OLARAK YAKMIŞTIR.

Polislerin “11 çelik kapı açılana
kadar örgüt üyeleri gizli belgeleri yak-
tılar” diye haber yaptırması kendi
suçlarının üzerini örtme çabasıdır.

Sonuç Olarak; 
Basılan Gençlik Federasyonu ya-

sal, demokratik bir kurumdur. Göz-
altına alınanlar da yasal demokratik
bir kurumda çalışan kişilerdir.
AKP’nin polisi ve yalaka basını,
Gençlik Federasyonu’na “yasadışı
DHKP-C”, binaya “hücre evi” göz-
altına alınanlara da “örgüt üyesi” di-
yerek, suç işlemektedir. 

AKP, bu saldırılarla düşünce ve ör-
gütlenme hakkımızı gasp etmektedir.
Buna izin vermeyeceğiz. Düşünce ve
örgütlenme hakkımız için  mücadele
edeceğiz. 

Çok başbakanlar gördük, çok em-
niyet müdürleri, valiler, içişleri ba-
kanları gördük... Yeni değil, kurum-
larımız defalarca basıldı. Basında çı-
kan haberlerde de “Aynı adreslere 2.
operasyon” diye yazılmıştır. Bir ayda
iki operasyon ne ki, kurumlarımızın
aynı gün içinde iki kez basıldığı
oldu. 

Mehmet Ağarlar, Necdet Men-
zirler, Taşanlar, Ünal Erkanlar, Ko-
zakçıoğlular, Çillerler... ve daha ni-
celeri gelip geçti... Biz hala burada-
yız. Gülerler, Tayyipler de gelip ge-
çecektir. Ödediğimiz bedeller çok
büyük de olsa DÜŞÜNCE VE ÖR-
GÜTLENME ÖZGÜRLÜĞÜNE sa-
hip çıkacağız. Tayyip her ne kadar
“önüne gelen dernek açıyor” dese
de biz derneklerimize sahip çıkacağız.
Yaksanız da, yıksanız da, kapatsanız
da biz dereneklerimizi açacağız. Yak-
tığınız, yıktığınız o derneğin 43 yıl-
lık tarihi var. O tarihi yok etmeye si-
zin  de gücünüz yetmeyecek!..

18 Mart 2013

Halk Cephesi

İstanbul’da 19 Mart günü sabaha karşı saat 05.30’da
Okmeydanı Haklar ve Özgürlükler Derneği’ne ve dernek
çalışanlarının evlerine baskınlar yapıldı. Yapılan baskınlar
sonucunda 12 devrimci gözaltına alındı, kitaplara ve der-
gilere el konuldu. Gözaltına alınanlardan isimlerini öğ-
renebildiklerimiz şöyle: Durmuş Erdemir, İhsan Bulut,
Kemal Yıldırım, Musa Aykanat, Murat Sur, Murat Gün,
Cem Çeçen, Veli Coşkun, Aykut Valavani, Ali Cıblak, Be-
dirhan Pamuk, Ogün ... 

19 Mart günü yapılan bu saldırılar, aynı gün öğle sa-
atlerinde protesto edildi. Okmeydanı Sağlık Ocağı önün-
de başlayan eylemde, “Faşizme Karşı Demokrasi, Key-
fi Tutuklamalara Karşı Adalet İstiyoruz” pankartı açıldı.
“Kahrolsun Faşizm Yaşasın Mücadelemiz”, “Komploları
Boşa Çıkaracağız” sloganlarıyla Okmeydanı Haklar ve
Özgürlükler Derneği’nin önüne yüründü.

Dernek önüne gelindiğinde, baskın sırasında tekerlekli
sandalyeye bağlı olmasına rağmen polisin işkencesine ma-
ruz kalan İrfan Yılmaz’ın yaşadıklarını anlattı. Yılmaz ko-
nuşmasında, terör süsü vermeye çalışmak için kapıyı ka-
palı gösterdiklerini ama kapılarının iki ay önce yapılan
baskında patlatıldığı için zaten açık olduğunu söyledi. İçe-
ride geçen baskından kalan her şeyi topladıklarını söy-
leyen Yılmaz’ın ardından Serkan Fikir bir konuşma yap-

tı. Fikir, kendilerinin “Biz buraya dönmeye değil ölme-
ye geldik!” diyen Mahir Çayanlar’ın yolunda ilerledik-
lerini ve AKP iktidarının da bu yüzden bu kadar perva-
sızca saldırdığını vurguladı.

Eylem sloganlarla ve Vatan Emniyet Müdürlüğü
önüne çağrı ile sonlandırıldı.

19 Mart sabaha karşı, Okmeydanı Haklar Derneği ve
çeşitli evlere yapılan hukuksuz baskınlar sonucu gözal-
tına alınanları sahiplenmek için Vatan Caddesi’ndeki İs-
tanbul Emniyet Müdürlüğü önüne giden ailelere ve
devrimcilere polis tomalarla, gazlarla saldırdı.

Halkın Hukuk Bürosu, baskının ardından 19 Mart’da
bir açıklama yaparak, “Bütün bu saldırılar, AKP iktidarı-
nın halk düşmanlığının, ülkenin faşizmle yönetildiğinin ka-
nıtıdır. Ardı ardına çıkarılan yargı paketleri, demokrasi mü-
cadelesi verenler için değil AKP’nin demokrasi maskesi
altında uyguladığı faşizmi sürdürebilmek içindir” dedi.

20 Mart günü Halk Cepheliler tarafından Okmeyda-
nı’nın çeşitli yerlerine “Baskılar Bizi Yıldıramaz!” ya-
zılamaları yapıldı.

21 Mart günü çıkarıldıkları mahkeme tarafından
“Durmuş Erdemir, İhsan Bulut, Kemal Yıldırım, Musa
Aykanat, Murat Sur, Murat Gün, Cem Çeçen, Veli Coş-
kun, Ali Cıblak, Bedirhan Pamuk” tutuklandı.

http://www.ba gim siz lik-de mok ra sii cin-
halk cep he si.comHHalk CephesiHalk Cephesi
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13 Mart 2013 tarihinde İstanbul
Siyasi Şube polisleri yine talan etmek
üzere Gençlik Dernekleri Fedaras-
yonu’nu bastılar. Daha öncede 18
Ocak 2013 tarihinde aynı yer basıl-
mıştı. Dili olsa da bina anlatsa poli-
sin baskınlarını. 2001 yılından bu
yana sayısız kez basılmış, duvarları
kırılmış, delik deşik edilmiştir. Ön-
celeri polis iki baskın arasında en az
bir yıl ara verirdi, şimdi iki ayda bir
basmaya başladı. Bu da AKP’nin
“çözüm” sürecinde oldu nedense. Po-
lis baskınları nedeniyle, derneğin
neredeyse onarılmayan duvarı kal-
mamıştır. Apartmanın kolonları par-
çalandığı için bir kısmı demirlerle ka-
patılmıştır. Bu nedenledir ki, polisin
işlemi arama işlemi değil talandır, yı-
kımdır. Polisler baskında binayı yık-
maya yetecek güçle gelirler. 

Buna da hukuki bir gerekçe bu-
lurlar. Sözde arama kararı vardır el-
lerinde. 

Birincisi arama kararı hukuki mi-
dir? Bir hakim tarafından imzalanmış
olması arama kararını hukuki yapar
mı? İkinci yasal bir arama kararı olsa
bile, içeriye her türlü yöntemle girebilir
mi? Binayı tahrip edebilir mi? Hayır. 

Birinci sorudan başlayalım: Bir
kararın hukuki olması için hukuki
şartları taşıması gerekmektedir. Ha-
kimin kararı imzalaması yetmez çün-
kü hakimler kanunda yazılan şekle
göre değil, talimatlara göre hareket
ediyorlar. Polis onlara ne diyorsa
onu yapıyorlar. Bunun en görülen ka-
nıtı hakimlerin polisin istediği hiçbir
kararı geri çevirmemeleridir. Özellikle
devrimcilerin yargılandığı özel mah-
kemelerin savcı ve hakimleri polisin
getirdiği hiçbir kararı geri çevirme-
mişlerdir. Bu nedenle hakimin imza-
ladığı kararlar o kararı hukuki yap-
maz, bir yerde arama yapılabilmesi
için ciddi gerekçelerin olması gerek-
mektedir. Kanuna göre, suç işlendi-
ğine dair kuvvetli bir şüphesi bulun-
ması durumunda ya  da  aranan kişi-

yi yakalamak  için arama yapılabilir,
arama kararında aramanın ne için ya-
pıldığı, ne arandığı, suçlamanın ne ol-
duğu ve aranacak yerin adresi, ara-
manın hangi saatte yapılacağı açık ve
net ifade edilmelidir. Birini arıyorsa
bu kişinin ismini arama kararına yaz-
malıdır. Ancak polis kendini kanuna
uymakla yükümlü saymıyor ve gös-
termelik olarak arama kararı taşı-
yor. Ki bu arama kararı daha önce em-
niyette hazırlanmış matbu kağıt de-
diğimiz evraktan oluşuyor. İhtiyaç ol-
duğunda boş bıraktıkları yere, so-
ruşturma numarasını,  saat ve tarih ya-
zıp hakime imzalatıyorlar.   

Arama yapacağız diyorlar ama ka-
pıları çalmak yerine, çatılardan, pen-
cerelerden, duvarı kırarak girmeye ça-
lışıyorlar. İki ay önceki operasyonda
pencereden girdiler, bir yıl önceki
operasyonda duvarları kırdılar. İddia
şu, delilleri yok etmesinler diye ka-
pıyı çalmadan gizlice giriyoruz. Eğer
öyle ise, birincisi delilleri yakalamak
için gerekirse duvarlar kırılabilir diye
bir kanun maddesi yok, ikincisi o hal-
de elinizde delil yok, delil bulmak için
gerekçe yaratıyorlar.  

Yapılan baskından sonra 13 kişi göz-
altına alındı ve bunlardan Kaan Ünsal’ın
örgütün üst düzey yöneticilerinden bi-
risi olduğu ve aranan kişi olduğu söy-
lendi. Basına haber yaptırdı polis. Der-
neğin son katında çıkan yangının içe-
ride bulunanların delilleri yakmak is-
terken çıktığı haberi yaptırıldı, oysa yan-
gın polisin attığı bombalar nedeniyle
oluşmuştu bunu gizlediler. 

Bu haberlerin nedeni ise yasadışı
yapılan operasyona meşruluk kazan-
dırmaktır. İddia edildiği gibi, polis ara-
nan kişileri bulmak için baskın yap-
mış olamaz, gözaltına alınan kişile-
rin büyük çoğunluğu daha önce göz-
altına alınan kişilerdi zaten. Bir kıs-
mı ise sürekli dışarıda polisin gözü
önünde gezen kişilerdi, baskın yap-
mak yerine sokaklardan gözaltına
alabilirdi. Kaldı ki, Gençlik Fede-

rasyonu’nun kapısı sürekli izlen-
mektedir içerde kimin olduğu bilin-
mektedir. Aranan kişileri bulduk söy-
lemi yalandır, Gençlik Federasyo-
nu’nda kim olursa olsun aranan kişi
listesinde olduğunu söyleyerek  bas-
kını yasal hale getirmeye çalıştılar.  Ve
eğer aranan birini almak için baskın
yapmışlarsa, gözaltına alınmalarından
sonra dernekte neden saatlerce kal-
dılar, neden derneği işgal edip bası-
na gezdirdiler, avukatları neden ara-
ma yerine almadılar? Yine kanuna
göre, arama kararında ne için arama
yapıldığı belirtilmişse sadece o işle-
mi yapabilirler. Birini aramak için gel-
mişlerse aranan kişiyi aldıktan sonra
arama yerinden ayrılmak zorundalar.
Ama polis arama yerinden ayrılma-
dığı gibi basını da dernekte gezdirdi.
Konut hakkına saygı, özel yaşama
saygı ve örgütlenme hakkı gibi hak-
ları hiçe sayarak ve suç işleyerek ba-
sına kapıları açtı. Gizli olarak yü-
rütülen soruşturma da her zaman
olduğu gibi basına haber yaptılır-
ken avukatlara bilgi verilmedi,
derneğe alınmadı.

Sonuç olarak, Gençlik Federasyo-
nu’na yapılan baskın hukuk dışıdır,
gayrı meşrudur. Aranan kişileri bulduk
söylemi yasadışılıklarına meşruluk
kazandırmak için yapılmıştır. Der-
nekte kim olursa  olsun gözaltına al-
dıkları kişi aranan kişi olarak tanıtıla-
caktı. Ve aslolan yasadışılığa karşı di-
renmektir. Haklı ve doğru olan budur.

POLİS YİNE
GENÇLİK FEDERASYONU’NU TALAN ETTİ

Gençlik Federasyonu’ndan

Ülkemizde Gençlik
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14 Mart sabahı İstanbul Okmey-
danı'nda bulunan Gençlik Federas-
yonu yine AKP'nin polisleri tarafın-
dan basıldı. Yine hava aydınlanmadan
sabahın beşinde gelen polisler cam-
lardan gaz attıktan sonra kapıları ve
pencere demirlerini keserek Fede-
rasyon binasından içeri girdiler.

19 Aralık’tan öğrenmişlerdi kat-
liama gelmeyi ve yine aynı Bayram-
paşa'da 6 kadını diri diri yaktıkları gibi
yangın çıkardılar. Dev-Genç'lileri
diri diri yakmak istediler.

Gençlik Federasyonu'na yapılan
baskın sonucu 13 devrimci işkence-
lerle gözaltına alındı. Polis baskın bo-
yunca Federasyonu’nu önündeki Pi-
yale Paşa Caddesi'ni trafiğe kapattı ve
İdil Kültür Merkezi ve Okmeydanı
Haklar ve Özgürlükler Derneği'ni
polis ablukasına aldı.

Baskını ve kurumların ablukaya
alınmasını protesto etmek için Halk
Cepheliler İdil Kültür Merkezi önü-
ne gelerek “Katil Polis Mahalleden
Defol”, “Gözaltılar Tutuklamalar
Baskılar Bizi Yıldıramaz” sloganla-
rını attılar.

İdil Kültür Merkezi önünde bir ba-
sın açıklaması yapılarak yaşanan sal-
dırılar protesto edildi. Sanat Cephe-
si adına hazırlanan açıklamayı okuyan
Grup Yorum elemanı Cihan Keşkek,
halka umut taşımalarından korktuk-
larını ve bu yüzden saldırdıklarını söy-
leyerek, korkularını daha da büyüte-
ceklerini ifade etti.

Gençlik Federasyonu önüne git-

mek isteyen Halk Cephelilere polis
gaz sıkarak saldırdı. Cephelilerin taş
ve soda şişeleriyle karşılık vermesi
üzerine Okmeydanı sokaklarından
polisler kovulana kadar çatışma de-
vam etti. Polisin attığı biber gazından
okuldan çıkan çocuklar ve camiden çı-
kan yaşlılar etkilendi. Oturduğu apart-
manın gaza boğulması, bir anne ile ço-
cuğunu etkilemesin diye evinden çık-
mak zorunda kaldı.

Polisin kurumların önündeki ab-
lukayı kaldırması ve Gençlik Fede-
rasyonu'ndan çekilmeleri üzerine ça-
tışma sonlandırıldı. İdil Kültür Mer-
kezi önünde çekilen halayların ar-
dından “Yaşasın Dev-Genç, Yaşasın
Dev-Genç'liler!” sloganlarıyla Genç-
lik Federasyonu'na yüründü. Sahip-
lenmeyi ve kararlılığı hazmedemeyen
polis kitlenin üzerine yeniden saldır-
dı. Cepheliler yine polise karşılık
verdi ve çatışma bir süre daha devam
etti. Polisin attığı gazların camdan içe-
riye girmesi sonucunda bir ev alev
aldı.

Polisin geri çekilmesi üzerine ça-
tışma sona erdi.

Saat 16,00'da İdil Kültür Merke-
zi önünde, saldırıları ve polis ablu-
kasını protesto etmek için bir eylem
daha yapıldı.

İbrahim Karaca, Erdal Bayrakoğ-
lu, Hilmi Yarayıcı, Okşan Dede ve Ay-
la'nın destek verdiği eylemde, Grup
Yorum elemanı Selma Altın bir ko-
nuşma yaptı. Faşizmin ayak izleriy-
le vatanın kirletildiğini söyleyen Al-

tın, “Bu ülkenin vatanseverleri, dev-
rimciler bu ayak izlerini silmeye de-
vam ediyorlar” dedi. Bu ülkede çok
büyük bir süredir bağımsızlık, de-
mokrasi, sosyalizm mücadelesi ve-
rildiğini ifade eden Altın, bu mücadele
boyunca çok operasyonlar yaşandı-
ğını, bu saldırılara rağmen yüz binlerle
umudun türkülerini söylediklerini ve
söylemeye devam edeceklerini belirtti.

Eylemde, İbrahim Karaca, Hilmi
Yarayıcı, Erdal Bayrakoğlu konuşma
yaparak Grup Yorum'un yanında ol-
duklarını belirttiler.

Eylemde ayrıca Halkevlerinden
Hasan Pulat da bir konuşma yaptı.
Halk Cephesi'nin dostları olduğunu
söyleyen Pulat, saldırılara karşı Halk
Cephesi'nin yanında olduklarını ifa-
de etti.

Eylem çekilen halaylarla sona
erdi.

İstanbul-Bakırköy
18 Mart günü TAYAD’lı Aileler ve

Gençlik Federasyonu, Bakırköy Ka-
dın Kapalı Hapishanesi önünde yap-
tıkları eylemle baskınları teşhir etti.
Yapılan açıklamada bu baskınlarla, tu-
tuklama terörüyle Dev-Genç’i biti-
remeyeceklerinden bahsedildi. Açık-
lamayı okuyan Yusuf Kul, aynı za-
manda Gençlik Federasyonu baskı-
nında Sevinç Bozdağ’ı keyfi bir şe-
kilde tutukladıklarına da değindi. 

18 kişinin katıldığı basın açıkla-
masından sonra oturma eylemine ge-
çildi. 1 saatlik oturma eylemi boyunca

Ülkemizde Gençlik

Dev-Genç Gelenek, Dev-Genç Gelecektir;
Faşizmin Ayak İzlerini Vatan Topraklarımızdan Silmek İçin

Mücadele Etmeye Devam Edecektir!

BalıkesirAnkaraTrakya
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sloganlar atıldı, halaylar çekildi,
marşlar söylendi. En sonunda TA-
YAD’lı Aileler, önümüzdeki Pazartesi
yine Bakırköy Kadın Kapalı Hapis-
hanesi önünde olacaklarını duyurdu-
lar.

Halkın Hukuk Bürosu
Gençlik Federasyonu binasına

baskının yapıldığı 14 Mart günü
açıklama yapan Halkın Hukuk Bü-
rosu, aramalara katılmak, hukuksuz ve
keyfi işlemleri engellemek için bas-
kının yapıldığı Gençlik Federasyo-
nu’na giden meslektaşları Av. Süley-
man Gökten’in polis tarafından en-
gellendiğini belirtti. Av. Gökten’e
arama kararının dahi gösterilmediği-
nin vurgulandığı açıklamada, “Ne
avukat arkadaşlarımızı tutuklayarak
ne de büromuz hakkında yalan ve spe-
külasyonlar yaratarak halkın avukat-
lığını yapmamızı engelleyemeye-
cekler...

Özgür tutsaklar, devrimciler, iş-
çiler, öğrenciler, kamu emekçileri ve
yoksul gecekondu halkı mücadeleye
devam edeceği gibi biz de halkı sa-
vunmaya devam edeceğiz” denildi.

TAYAD’lı Aileler
“AKP, Devrimci Gençliğe ve De-

mokratik Kurumlara Saldırmaya De-
vam Ediyor... Baskınlarla, Gözaltı ve
Tutuklamalarla Devrimci Gençliği
Susturamayacaksınız!” başlığıyla 14
Mart’ta yazılı açıklama yapan TA-
YAD’lı Aileler, “İşkenceci polis, bir
kez daha gün ağarmadan saldırdı. Ül-
kemiz, ‘şafak operasyonları’nın rutin
hale getirildiği, komplo ile tutukla-
maların sıradanlaştığı bir hale getirildi.
Avukatlara, memurlara, öğrencilere,
mahallelere, demokratik kurumlara
yapılan operasyonlar YALAN PRO-

PAGANDASI altında meşrulaştırıl-
maya çalışılmaktadır” dediler. 

Ankara
14 Mart günü Ankara Yüksel

Caddesi’nde Gençlik Federasyonu’na
yapılan baskınlar protesto edildi. Ya-
pılan eyleme 35 kişi katılırken, Kal-
dıraç ve Ekim Gençliği de destek ver-
diler. Eylemde yapılan açıklamada
Dev-Genç’liler, baskınların Amerikan
uşakları tarafından yapıldığını ve hu-
kuki hiçbir yanı olmadığını dile ge-
tirdi. “Dev-Genç Gelenek, Dev-Genç
Gelecektir!” denilen eylemde gözal-
tına alınanların başına gelecekler-
den polisin sorumlu olacağı vurgu-
landı.

Aynı gün Ankara Üniversitesi Ce-
beci Kampüsü kantinlerine ve fa-
kültelerine de 6 tane ozalit asıldı. 

Balıkesir
Balıkesir Gençlik Derneği girişi-

mi, 15 Mart günü Zağnos Dershane-
si önünde basın açıklaması düzenle-
yerek, Gençlik Federasyonu'na yapı-
lan operasyon teşhir edildi. Ayrıca 16
Mart katliamı şehitleri de anıldı, kat-
liamın unutulmadığı, hesabının so-
rulacağı vurgulandı. 

10 kişinin katıldığı eyleme DHF
de destek verdi. Açıklamanın sonun-
da, ahlaksız Balıkesir polisi, muhabir
olduklarını söyleyerek basın metnini
istediler. Basın kartlarının sorulması
üzerine kaçarak gittiler. 

Antalya
Antalya Halk Cephesi, Gençlik

Federasyonu’na yapılan saldırıyı ve
dernekler üzerine kurulan komplola-
rı protesto etmek için 16 Mart günü
Kışlahan Meydanı’nda eylem dü-
zenledi.

17 kişinin katıldığı basın açıkla-
masını Halk Cephesi adına okuyan İb-
rahim Saban, AKP ve uşaklarına ses-

lenerek: “Senaryo Ekibinizi toplayın
gidin filmlerinizi Amerika’da çe-
kin!” diyerek basın açıklamasına son
verdi.

Hatay
18 Mart tarihinde, baskınlarla il-

gili yazılı açıklama yapan Hatay
Gençlik Derneği, “Saldırın, her ay ba-
şında baskınlar yapın. Her tutukladı-
ğınız arkadaşımızın yerini yeni ar-
kadaşlarımız alacak; 1 iken 5, 5 iken
10 olacağız. O kozmik odalar var de-
diğiniz, 11 çelik kapı var dediğiniz
derneğimizin kapısına kilit vurma-
yacağız. Halkımıza yaptığınız zulmün
hesabını biz Dev-Genç’liler sizden bin
kat fazla soracağız!” dedi. 

Bursa
Bursa’da, Gençlik Federasyo-

nu’na baskının yapıldığı gün saat
19:30’da Fomara Meydanı’nda
AKP’nin terörünü teşhir etmek için
basın açıklaması yapıldı. “Dev-Genç’i
Bitiremezsiniz Baskılar Bizi Yıldı-
ramaz - Gençlik Federasyonu” yazı-
lı pankartın açıldığı eylemde slogan-
lar atıldı. 10 kişinin katıldığı basın açı-
lamasına Bursa polisi, çevik kuvvet
ve çok sayıda siville geldi. Yarım saa-
tin ardından açıklama sloganlarla bi-
tirildi.

Tekirdağ
Tekirdağ Namık Kemal Üniver-

sitesi Yerleşkesi önünde 18 Mart
günü, Tekirdağ Gençlik Komitesi ta-
rafından, 14 Mart günü Gençlik Fe-
derasyonu’na yönelik yapılan baskın
protesto edildi. Sloganların atıldığı ey-
lemde, “Gençlik Federasyonu’na ya-
pılan bu baskınlar tesadüfen yapıl-
mamıştır. Bugün AKP politikalarının
önündeki en büyük engel olarak va-
tansever gençliği görmektedir” de-
nildi.

Ülkemizde Gençlik

İzmir’de Mopak Anadolu Teknik ve Endüstri Meslek
Lisesi'nde kantin fiyatlarının düşürülmesi için Liseli Dev-
Genç'liler öncülüğünde kampanya başlatıldı. Kampanyada
öğrenciler 450 imza topladı. Öğretmenlerden biri Dev-
Genç'lilere “Siz daha önce neredeydiniz, biz de böyle bir

şey bekliyorduk” dedi.  Kantin fiyatlarının %25 azaltıl-
ması için yapılan kampanyaya öğretmenler ve müdür yar-
dımcısı da destek veriyor. Liseli Dev-Genç'liler tüm öğ-
rencilere ulaşıp hedef imza sayısına ulaşana ve kantin fi-
yatları düşürülünceye dek çalışmalarına devam edecek.

Öğrenciyiz Haklıyız Kazanacağız
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Ankara’da Dev-Genç’liler yemekhane işgaline devam
ediyor. İşgalin 2. günü Rektör yardımcısı ile bir görüşme
yapıldı. Yapılan görüşmede rektör yardımcısı talepleri de-
ğerlendireceklerini, artık eylemi sonlandırmalarını iste-
di. Fakat devrimci öğrenciler talepler kesin olarak kabul
edilene kadar işgale devam edeceklerini söylediler. Bu-
nun üzerine rektör yardımcısı, ertesi gün de eylem devam
ederse polis çağıracağını söyledi. 3. gün eyleme devam
eden Dev-Genç’liler olası bir saldırıya karşı hazırlıklıy-
dı fakat hiç saldırı olmadı. 

4. günse yemekhanenin kapıları kilitli, yemekhane iş-
çileri ise yoktu. Yalnızca öğretim üyelerine yemek gelmişti.
Devrimciler yemekhanenin camlarını kırarak içerideki
masa ve sandalyeleri dışarı çıkardılar. Ayrıca hocalara ge-
len yemekleri öğrencilere dağıttılar. Eylem sonunda ise
hep birlikte bulaşıkları yıkayıp etrafı toplayarak kolektif
bir çalışma örgütlediler. Devrimciler talepleri kabul edi-
lene kadar eylemlerine devam edeceklerini duyurdular.

Eylemin 5. gününde yemekhaneye yemek gelmeme-
si üzerine öğrenciler dışarıdan çorba temin ettiler ve ek-
mek arası yiyecekler hazırladılar. Fakat okulun ÖGB’le-
ri çorbanın içeri girmesini engellemeye çalıştı. Devrim-
cilerin kararlı duruşları ve kendi çabaları ile kampüs gi-
riş kapısı açıldı. Bu arada ÖGB şefi Aslan… yaralandı.
Yaralanma, bazı burjuva basında verildiği gibi, okula çor-
ba sokmaya çalışan aracın ÖGB’ye çarpması sonucu de-
ğil ÖGB’nin kendini duran arabanın önüne atması ve ara-
baya çarpması sonucu oluştu.

18 Mart’ta yani direnişin 6. gününde yemekhane iş-
gali kitleselleşerek devam etti. Ankara Üniversitesi Ce-

beci Kampü-
sü’nde 6 gündür
süren yemekha-
ne işgalleri An-
kara Üniversite-
si Tandoğan
Kampüsü'nde
de başlatıldı.
Öğlen saatlerin-
de başlayan iş-
gal ile yaklaşık
500 kişiye üc-
retsiz yemek da-
ğıtıldı. Anarşist-
Komünist ler,
Ankara Gençlik Derneği, Direnişçi Üniversiteliler, Genç-
lik Muhalefeti, Emek Gençliği, Kaldıraç, Kızıl Hareket,
SGD, SODAP, Söz Dergisi, SYK, TKP, TÜM-İGD ortak
imzasıyla asılan ozalitler ve dağıtılan bildiriler ile Tan-
doğan öğrencisi hakkını aramaya çağrıldı.

Direnişin talepleri şöyle:
“- Yemek fiyatları 1 TL olsun
- Kaliteli, nitelikli, sağlıklı yemek sunulsun
- İşçilere iş güvencesi verilsin”
Eylemin 2. haftasında ise Eğitim Fakültesi, Siyasal Bil-

giler Fakültesi dekanları öğrencilere destek olduklarını ve
eğer öğrencilere yemek gelmiyorsa hocalara da yemek gel-
memesini söylediler rektörlüğe. 

Dev-Genç’liler, devrimciler talepleri kabul edilene ka-
dar eyleme devam edeceklerini duyurdular.

Öğrencinin Yemeğini Kar Aracı Yaptırmayacağız!

Eskişehir de 13 Mart günü Anadolu
Üniversitesi'nde yemekhane önünde
Yürüyüş dergisi dağıtmak için masa
açan Dev-Genç’lilere, Özgür Gün-
dem gazetesi dağıtımı yapan yurtsever
öğrenciler engel olmaya çalıştı.

Birkaç ay önce de, Yürüyüş der-
gisinde Kürt milliyetçileri tutsakla-
rının açlık grevi süreci ile ilgili ya-
yınlanmış olan eleştiri yazısı nede-
niyle de dergi dağıtımı yapan bir Dev-
Genç'li sıkıştırılmış kendisine “Bu
dergiyi size yediririm; üniversitede
size bu dergiyi dağıttırmam” denile-
rek tehdit edilmişti. 

13 Mart günü aynı kişiler Dev-
Genç'lilerin masasına gelerek, yarım
saat içinde masayı kaldırmalarını,
yoksa saldıracaklarını söylediler. Bu

seferki saldırı nedenleri ise "Kürt Hal-
kının Özgürlüğü İmralı Görüşmele-
rinde değil, Anti-Emperyalist Anti-
Oligarşik Demokratik Halk İktida-
rındadır!" yazılı dergi kapağıydı.

10’a yakın kişinin masaya topla-
nıp tartışmaya başlaması üzerine,
bunun yönteminin bu şekilde saldır-
mak olmadığı; zorbalıkla, derginin
dağıtılmasını engelleyemeyecekle-
ri, dergi dağıtımı bittikten sonra ku-
rumlarına gidilip konuşulabileceği,
masanın kaldırılmayacağı söylendi. 

Dergi dağıtımı bittikten sonra
BDP Eskişehir İl Örgütü'ne gidildi.
BDP Eskişehir İl Örgütü'ndeki yet-
kililer, Halk Cephelilere devrimci de-
ğil faşist olduklarını söyleyerek, ger-
çeklerden duydukları tahammülsüz-

lüğü gösterdiler. 
Dev-Genç'lilerin, “Kendi gazete-

nizde bu eleştirilere cevap verin o hal-
de, bunu bu şekilde saldırarak çöze-
mezsiniz” demesi üzerine “Koskoca
örgüt size cevap vermez” diye karşılık
verdiler. 

Ayrıca, “bütün Kürtler örgütlü in-
sanlardan oluşmuyor, duygusal yak-
laşıp sizin konuşmanıza bile fırsat ver-
meden saldırabilirler, tutamayabiliriz."
tehdidinde bulundular.

Dev-Genç'liler, tehditlerin ken-
dilerini yıldıramayacağını söyleyerek,
dergi dağıtmaya ve çalışma yürüt-
meye devam edeceklerini söylediler. 

Bu saldırıya rağmen 2 saat içinde
10 adet Tavır dergisi, 20 adet de Yü-
rüyüş dergisi öğrencilere ulaştırıldı.

Oligarşiyle Uzlaşanlar Devrimcilere Saldırıyor;
Yüzünüzü Düşmanlarınıza Değil Dostlarınıza Dönün!
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8 Mayıs 2012 günü AKP’nin işkenceci polis-
leri birçok ilde baskınlar yapmış, onlarca kişiyi tu-
tuklamıştı. Tutuklananlar arasında Dev-Genç’li Ha-
tice Kalkan ve Rıdvan Akbaş da vardı. Tutuklu Dev-
Genç’liler yaklaşık bir yıl sonra ilk mahkemeleri-
ne çıkarıldılar.13 Mart 2013 günü Ankara’da gö-
rülen mahkemede AKP’nin polislerinin komplosuna
maruz kalan Dev-Genç’liler, yargılanan değil yar-
gılayan oldular salonda. 

Salonda bulunanlar Dev-Genç’lilerin komplo-
ları nasıl boşa çıkardığına tanıklık etti. Hakim id-
diaları okurken salon büyük bir kahkaha attı. İd-
dianamede Gençlik Federasyonu’na gidip gel-
mek, parasız eğitim istemek, füze kalkanını protesto
etmek, otobüse binmek, akşam olunca bir eve gi-
dip kalmak sonra sabah kalınan evden çıkmak…
kısacası her gün tüm insanların yaptığı, milyonla-
rın taleplerini dile getiren eylemler yazıyordu. 

Dev-Genç’liler, bunların suç olmadığını, ana-
yasal hak olduğunu, tüm bunlar yüzünden kendi-
lerini bunca zaman tutsak edenlerin suçlu olduğunu
ve yargılanmaları gerektiğini söylediler. Mahke-
menin sonunda hakim 7 kişinin tahliyesine karar
verirken, Dev-Genç’li Rıdvan Akbaş’ın da içinde
bulunduğu 4 kişinin tutukluluk hallerinin devamına
karar verdi.

Ankara Gençlik Derneği, tahliye kararının ar-
dından 19 Aralık’ta yaptığı açıklamada, “Bizler Dev-
Genç’liler olarak tutsaklarımızı yeni tutsaklıklar pa-
hasına sahiplenmeye devam edeceğiz.” dedi.

Çanakkale' de son birkaç haftadır
faşist saldırılarla, üniversite yöneti-
minin keyfi uygulamalarına yeni ör-
nekler eklendi.

Çanakkale 18 Mart Üniversite-
si’nde Eğitim Fakültesi’nde bildiri da-
ğıtmak isteyen devrimcilere ÖGB'ler
ve sivil polisler engel olmuştu. Bu ola-
yın gecesinde de Kredi ve Yurtlar Ku-
rumu’na bağlı erkek öğrenci yur-
dunda, gece yarısı faşist saldırı ger-
çekleşti. 30 kişilik yüzü maskeli faşist
grup, Kürt milliyetinden öğrencilerin
bulunduğu odaya girerek 3 kişiyi bı-
çak, sopa ve demirlerle yaraladı.

Tüm bu saldırılara ve baskılara

karşı 5 Mart tarihinde, gençlik ör-
gütleri Eğitim Fakültesi önünde bu-
luşarak bu olayı protesto etmek için
içeriye girmek istediler. Ancak
ÖGB'ler ve çevik kuvvet polislerinin
engeliyle karşılaştılar. Bunun üzeri-
ne kapının önünde bir oturma eyle-
mi yapıldı ve süreci anlatan bildiri-
ler öğrencilere ve halka dağıtıldı.
Daha sonra İskele Meydanı’na geçi-
lerek bir eylem yapıldı.

Saldırının herkese duyurulması
için 7 Mart tarihinde Terzioğlu Yer-
leşkesi’nde yürüyüş ve basın açıkla-
ması yapıldı. Tüm bunların üzerine
bundan daha öncede olduğu gibi

yine Çanakkale Emniyeti, öğrenci-
lerin ailelerini arayarak tehditler sa-
vurdu ve göz korkutmaya çalışarak ta-
ciz etti.

Bu nedenle 16 Mart günü Ça-
nakkale Gençlik Derneği, Ekim Gen-
çliği, SGD ve YDG, İskele Meyda-
nı’nda bir eylem yaptılar. Eylemde ta-
ciz ve tehditlerin kendilerini yıldıra-
mayacağını vurguladılar. 

Tehdit ve Tacizler Devrimcileri Yıldıramaz!

Balıkesir
Balıkesir Gençlik Derneği

girişimi, Sibel simli arkadaş-
larının ailesinin İzmir polisi ta-
rafından aranarak, tehdit edil-
mesiyle ilgili olarak yazılı
açıklama yaptı.  Aileyi, Boz-
yaka Karakolu’na çağıran iş-
kenceciler, ailenin gitmemesi
üzerine bir gün sonra tekrar
aradı. Ailenin yine konuşmayı
kabul etmemesi üzerine, bu
kez de işyerine giderek, ko-
nuşmayı kabul etmedikleri tak-
dirde işten attırmakla tehdit
ettiler. 

Balıkesir Gençlik Derneği
Girişimi, polisin tehditleriyle il-
gili yaptığı açıklamada, “Bas-
kılarınızla bizi yıldıramazsınız.
43 yıllık tarihimizde boyun
eğmek yoktur. Bir karanfil gibi
başeğmeden toprağa düşenle-
rin geleneğinden geliyoruz.
Ailelerimizi aramaktan vaz-
geçin, komplolarınızda boğu-
lacaksınız” dedi.

Ankara
AKP’nin komplocu polisi,

17 Mart günü, Ege Lisesi’nde
okuyan Liseli Dev-Genç’li
Can Ardıç’ın annesini arayarak
taciz etti. Uzun süreden beri ai-

leyi rahatsız eden ve aileye psi-
kolog bularak çocukları hak-
kında yalanlar sıralayan Ankara
polisi, “Rahat durmazsa bizden
günah gider!” tehdidinde bu-
lundu. 

Ankara Liseli Dev-Genç,
polisin tehditleriyle ilgili yap-
tığı açıklamada, “Arkadaşımı-
zın ve ailesinin başına gelecek
her şeyden siz sorumlu ola-
caksınız. Kanlı elinizi bizden
ve ailemizden çekin!” dedi.

İzmir
AKP'nin katil polisi, 18

Ocak 2013 tarihinde yapılan
baskınlarda işkencelerle ve
komployla tutukladığı Gök-
han Çoban'ın, İzmir Aliağa'da
oturan ailesinin evine gide-
rek, “Biz Gökhan’ın arkadaş-
larıyız” diyerek annesiyle soh-
bet etmeye ve üzerinde baskı
kurmaya çalıştı. 

Gökhan Çoban'ın annesine
“Ailenizde başka bu işlerle il-
gilenen var mı? Görüştüğü ar-
kadaşları kimdi” diye soran
polise, aile, evlatlarının kötü bir
şey yapmadığını ve onunla
onur duyduklarını söylediler ve
işkenceci polisleri evlerinden
kovdular.

Tehditleriniz Bize Sökmez Dev-Genç Tutsakları
Onurumuzdur! Yeni Tutsaklıklar

Pahasına Sahipleneceğiz!
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Gençliğin
Gündeminden

Faşizme karşı halklarımızı al-
mak için direnmekten başka yol yok-
tur. Bu bir zorunluluktur. Faşizmin
halklara dayattığı bir zorunluluktur.
AKP son iki yılda komplo baskınla-
rıyla DEV-GENÇ’lilerin Anadolu’da
ve İstanbul’da mücadelelerini engel-
lemek için baskınlar düzenlemiş der-
neklerini basmış ve onlarca DEV-
GENÇ’liyi tutuklamıştı. Bu saldırı-
ların en sonuncusu 13 kişinin işken-
ceyle gözaltına alındığı, iki kişinin tu-
tuklandığı 14 Mart’ta gerçekleştirilen
Gençlik Federasyonu baskınıdır. 

Art arda yapılan baskınlar
AKP’nin  DEV-GENÇ’lilerden kor-
kusudur.

Dev-Genç’liler Hakları İçin
Her Türlü Saldırıya Karşı
Direnmeye Devam Ediyor!

DEV-GENÇ’liler bu baskınların
ardından yılmadan Anadolu’nun her
yerinde haklarını aramaya devam
ediyorlar. Ankara’daki DEV-
GENÇ’liler de geçmişten bu yana ta-
şıdıkları geleneği yeni direnişler ek-
leyerek devam ettiriyorlar. DEV-
GENÇ’liler yaşadıkları komplola-
rın, baskınların, tutuklama terörü-
nün ve polis tacizlerin ardından fa-
şizme karşı haklarını aramaya devam
ediyorlar. Faşizm “bir tek sizi bitire-
medik” diyor DEV-GENÇ’lilere.

DEV-GENÇ’liler ise direnmeye, ör-
gütlenmeye, apolitikleştirilen, yoz-
laştırılan, her türlü hakkı elinden alı-
nan gençliği örgütlenme mücadelesine
devam ediyorlar. Ankara Üniversi-
tesi’nin Cebeci Kampüsü’nde baş-
latılan yemekhane işgali ile Anka-
ra’daki DEV-GENÇ’liler AKP’nin
komplocu işkenceci polisinin sal-
dırılarına rağmen direnişlerini sür-
dürüyorlar.

12 Mart 2013 tarihinde Anka-
ra Üniversitesi’nin Cebeci Kampü-
sü’nde başlayan yemekhane direnişi
3 binden fazla kişinin yemek yediği
kampüste artan yemek fişi zamlarına
karşı başlatıldı. Halk çocuklarının
okudukları üniversitelerde yemek
gibi en temel ihtiyacın 1.75 ‘e çıkması
ve sağlıksız yemeklerin çıkması son-
rasında başlatılan tartışmalarda DEV-
GENÇ’liler kesin bir dilde sonuç
alıncaya kadar yemekhane direnişi ya-
pılması konusunda tüm toplantılarda
ısrarcı oldular. Ancak işgal kararı o ka-
dar kolay olmamış konuyla ilgili sol,
devrimci, demokrat öğrencilerin yap-
tıkları toplantılarda tek günlük işgal
fikrine karşı reformizmle mücadele
edilerek ortak bir işgal kararı DEV-
GENÇ’lilerin önerdiği gibi haklarını
kazanana kadar süresiz işgal şeklin-
de başlamıştır. Öyle ki, DEV-
GENÇ’lilerin işgal kararlılığına  Öğ-

renci Kolektifleri ve Öğrenci
Muhalefeti gibi reformistler ey-
lemi “terörize etmekle” bile
suçladırlar. Ancak kararlılıkla
yürütülen tartışmalar sonucun-
da yemekhane işçilerinde işçi
haklarının verilmesi talebiyle
başladı. İlk gün 3 binden fazla
öğrencinin ücretsiz yemek ye-
diği işgal bugün YÖK, özel gü-
venlik, polis baskınlarına rağ-
men devam ediyor. İşgalin 2.
günü Rektör yardımcı ile dire-
nen, yemekhaneyi işgal eden
devrimci demokrat öğrenciler
arasında bir görüşme yapıldı. 

Yapılan görüşmede rektör

yardımcısı öğrencilerin talepleri de-
ğerlendireceklerini artık eylemi son-
landırmalarını istedi. Fakat devrimci
demokrat öğrenciler talepleri kesin
olarak kabul edilene kadar işgale de-
vam edeceklerini söylediler. Bunun
üzerine rektör yardımcısı ertesi gün-
de eylem devam ederse polis çağıra-
cağını söyledi. İşgalin 3. gününde ey-
leme devam eden DEV-GENÇ’liler
olası bir saldırıya karşı hazırlanmış fa-
kat hiç saldırı ile karşılaşmamışlardı.
Ertesi gün işgalin  4. günü ise ye-
mekhanenin kapıları kilitli, yemek-
hane işçileri ise yoktu. Yalnızca öğ-
retim üyelerine yemek gelmişti. Dev-
rimciler yemekhanenin camlarını kı-
rarak içerideki masa ve sandalyeleri
dışarı çıkardılar. Ayrıca hocalara ge-
len yemekleri öğrencilere dağıttılar.
Eylem sonunda ise hep birlikte bula-
şıkları yıkayıp etrafı toplayarak ko-
lektif bir çalışma örgütlediler. Dev-
rimciler talepleri kabul edilene kadar
eylemlerine devam edeceklerini du-
yurdular. Direniş büyüyor yayılıyor,
süreç ilerledikçe başta DEV-GENÇ’li-
leri  eylemi terörize etmekle suçla-
yanlar işgali sahipleniyor kendi ey-
lemi gibi göstermeye çalışıyorlardı.
Bu direniş bu işgal başka kampüsle-
re de yayıldı.

Yine Ankara Üniversitesi’ne ait
Tandoğan Kampüsü’nde de ilk günü
500 öğrencinin ücretsiz yemek yedi-
ği bir işgal daha gerçekleştirildi. An-
kara DEV-GENÇ’lilerin direnişi der-
gimizi yayına hazırladığımız süre
içinde kararlılıkla devam ediyordu.

DEV-GENÇ’liler bütün operasyon
ve saldırılar rağmen bir kez daha öğ-
renci gençliğine  ve  Türkiye halkla-
rına faşizmin karşısında direnmekten
başka yol olmadığını en küçük bir hak
için bile mücadele etmek gerektiğini
göstermiştir. AKP faşizmi onlarca
kurumu basıp onlarca devrimciyi
DEV-GENÇ’lileri tutuklasalar da
DEV-GENÇ’liler milyonları örgüt-
leme mücadelesine devam ediyorlar.

Direnmek Meşrudur, Haklarımızı Almak
İçin Direnmekten Başka Yol Yoktur!

24 Mart
2013

17

Yürüyüş

Sayı: 357

ZULMÜN KALELERİNİ DÖVMEYE DEVAM EDECEĞİZ!



İstanbul
16 Mart 1978 tarihinde, İstanbul

Üniversitesi Eczacılık Fakültesi önün-
de bir katliam yapıldı. Hatice Özen
ile birlikte 7 öğrenci burada katledildi.
Bu saldırının yapılacağını polis ön-
ceden biliyordu. Polisle işbirliği
içinde olan faşistler, öğrencilerin
üzerine bomba atarak, kurşun sıkarak
7 öğrenciyi katletti.

Katliamın yıldönümü nedeniyle
Gençlik Federasyonu 15 Mart günü
eylem düzenledi. 

Eylem öncesinde, 13 Mart günü
Dev-Genç’liler İstanbul Üniversitesi
ana kapıda 16 Mart’ın el ilanlarını
dağıttılar. Yapılan dağıtımlarda sohbet
edilen öğrenciler 15 Mart’ta yapılacak
anmasına çağrıldı. Yapılan sesli çağ-
rılarda ise “Yıllardır katleden hep
devlet olmuştur. Yıllardır bu katli-
amlarla Dev-Genç’lileri bitirmeye
çalışmışlardır. Dün Hatice ÖZEN’leri
katleden devlet, bugün Hasan Se-
lim’lerimizi katlediyor. Bunun he-
sabını faşizmin mahkemeleri değil
biz soracağız!” denildi.

Aynı gün Dev-Genç’liler tarafın-
dan İstanbul Üniversitesi Fen-Ede-
biyat Fakültesi'nde masa açıldı. Kan-
tinlerde bildiri dağıtarak öğrencilere
16 Mart anması için çağrı yapıldı.

15 Mart günü İstanbul Üniversitesi
Fen Fakültesi önünde toplanan kitle,
sloganlar eşliğinde yürüyüşe geçti.
Yürüyüşün ardından, öğrencilerin
vuruldukları Eczacılık Fakültesi önü-
ne gelindi. Katledilen öğrenciler için
bir dakikalık saygı duruşunun ardın-

dan, Gençlik Federasyonu adına bir
açıklama yapıldı.

Açıklamada, üzerinden 35 yıl geç-
mesine rağmen katillerin yargılan-
madığı vurgulanarak, “16 Mart kat-
liamından bugüne dek, yüzlerce dev-
rimci, Dev-Genç'li işkencelerden ge-
çirildi, infaz edildi. Sokak ortasında
sırtından kurşunla vurularak katledildi.
Ne kadar gizlemeye çalışırlarsa ça-
lışsınlar, gizleyemezler, halkın üzerine
sıkılan bütün kurşunlar aynı silahtan
sıkılmıştır… Halkı katlederek biti-
remezsiniz. İşte yine buradayız. Yü-
reğimiz gümbür gümbür atıyor. Tek
bir kişi bile kalsak, asla vazgeçme-
yeceğiz. Korkularınızı büyüteceğiz.
Milyonlar olacağız. Katliamların he-
sabını soracağız!” denildi.

Açıklamanın ardından şair Ruhan
Mavruk söz aldı ve “Biz sanatçılar
da bu insanlık için verilen mücade-
lenin yanında olmalıyız” dedi. Daha
sonra “Gitme” adlı şiirini okudu.

Ruhan Mavruk'un şiirinin ardından
marşlara geçildi ve sırayla Dev-Genç,
16 Mart ve Haklıyız Kazanacağız
marşları okundu. 16 Mart'ta katledilen
öğrencilerin isimleri okunarak “Ya-
şıyor!” denildi. 40 kişinin katıldığı
anma Eczacılık Fakültesi’nin içine
atılan karanfillerle sona erdi.

Liseli Dev-Genç'liler de 16 Mart
katliamını unutmadıklarını yaptıkları
eylemlerle gösterdiler. 13 Mart  sabahı
Liseli Dev-Genç’liler tarafından Kap-
tanpaşa Lisesi önünde bildiri dağıtımı
yapıldı. 1 saat süren bildiri dağıtımı
sonucunda 100 bildiri öğrencilere

ulaştırıldı.
12 Mart’ta saat 03.00’da Gazi

Mahallesi Şair Abay  Lisesi’nde 16
Mart katliamını anmak için okul du-
varlarına yazılama yapıldı. Dev-
Genç’liler “16 Mart katliamının He-
sabını Soracağız - Dev-Genç” yazı-
laması yaptılar.

Hatay
Hatay Gençlik Derneği, Mustafa

Kemal Üniversitesi ana giriş kapısında
Yeniden Don Quichotte’la birlikte
bir açıklama yaptı. 15 Mart günü
yapılan eylemde; Ahmet Atılgan,
katliamın devlet eliyle yapıldığını
belirtti. Zaman aşımıyla suçluların
aklandığını ve yeni katliamlara zemin
yaratıldığının dile getirildiği eyleme
jandarmalar engel olmaya çalıştılar. 

Açıklamayı jandarma önlerinden
çekilmedikçe okumayacaklarını be-
lirten öğrenciler, jandarmaların çe-
kilmesi sonucu eyleme devam ettiler.
“Beyazıt Katliamının Hesabını Sor-
duk, Soracağız” pankartının açıldığı
“Hatice Özen Ölümsüzdür”, “Yaşasın
Dev-Genç, Yaşasın Dev-Genç’liler”,
“Öğrenciyiz Haklıyız Kazanacağız”
ve “Beyazıt Katliamının Sorumlusu
Devlettir” dövizlerinin ve kızıl fla-
maların taşındığı eyleme 12 kişi ka-
tıldı. Açıklama bitirildikten sonra İs-
tanbul Gençlik Derneği’ne yapılan
baskın kınandı.

Çanakkale
16 Mart günü İskele Meydanı’nda

Ekim Gençliği, YDG ve SGD'nin

16 Mart’ı Unutmadık!
Adalet İstiyoruz!

HALKIN DA ADALETİ VAR!18
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de katılımıyla Gençlik Federasyonu
tarafından bir eylem yapıldı. Eylemde,
egemenlerin devrimcileri hedef al-
malarındaki sebebin, zulüm düzen-
lerini devam ettirebilme çabası olduğu
vurgulandı. “Dev-Genç'liler olarak
bu katliamı da unutmadık. Hiçbir
baskı hiçbir katliam Dev-Genç'lilerin
onurlu mücadelesini engelleyemez.
16 Mart katliamının sorumlusu dev-
lettir, hesap soracağız!” denilen ey-
lemde, saldırıların bugün de Dev-
Genç’liler üzerinde yoğunlaştığı, bas-
kınlar örnek verilerek ifade edildi.

Tekirdağ
13 Mart günü Tekirdağ Gençlik

Komitesi tarafından 16 Mart katlia-
mıyla ilgili bir anma düzenlendi. 16

Mart Beyazıt, Gazi ve Halepçe kat-
liamlarında yaşamını yitiren insan-
larımız saygıyla anıldı

Anma programına tüm devrim şe-
hitleri anısına  saygı duruşuyla başlandı.
Ardından Beyazıt katliamıyla ilgili
bir konuşma yapıldı. Katliamın devlet
eliyle planlı bir şekilde yapıldığının
anlatıldığı konuşmada, 16 Mart’ın 12
Eylül öncesi devletin gerçekleştirdiği
kitlesel katliamların ilklerinden olduğu
vurgulandı. Sonrasında başlatılan hu-
kuki sürecin sonuçsuz bırakılarak ka-
tillerin aklandığı belirtildi.

15 kişinin katıldığı anmada sıra-
sıyla Beyazıt katliamı, Gazi katliamı,
Halepçe katliamı ve Ortak Düşman
Amerika’dır belgeselleri izlendi.
Anma programının sonunda 14 Ni-

san’da yapılacak olan 3. Bağımsız
Türkiye Konseri’nin duyurusu yapıldı.
“O gün o meydanda 500 bin kişi
olacağız” denildi.

Mersin
Mersin’de 16 Mart tarihinde Emek

ve Demokrasi Plartformu tarafından
Beyazıt, Gazi ve Halepçe katliamla-
rıyla ilgili bir eylem yaptı. Mersin
Halk Cephesi’nin de yer aldığı açık-
lamaya 100 kişi katıldı. Remzi Çift-
çi’nin yaptığı açıklamada; katliamlar
karşısında tepkisiz kalanların, bugün
de katliamcıları korumaya ve yaşa-
nanları unutturmak için ellerinden
geleni yapmaya devam ettikleri vur-
gulandı.

18 Ocak ve 19 Şubat tarih-
lerinde yapılan baskınlar 18
Ocak gecesi yasal dernekler
olan Gençlik Federasyonu, Ok-
meydanı Haklar Derneği, TAYAD, Çağdaş Hukukçular
Derneği, Halkın Hukuk Bürosu, İdil Kültür Merkezi ve
evler hukuksuz bir şekilde gecenin bir yarısı 04.00'da
basılmış, çalışanları gözaltına alınmıştı. Avukatlar, Grup
Yorum elemanları, tiyatro sanatçıları, öğrenciler, esnaflar
ve ev kadınlarından oluşan 55 kişi keyfi bir şekilde tu-
tuklanmıştı.

19 Şubat’ta ise yine gece yarısı onlarca polis, panzer
ve silahlarla evlere girildi. AKP'nin çıkarmış olduğu ya-
salara karşı, “Sağlıkta Değişime Hayır” dedikleri için,
parasız eğitimi savunan, belediye ve maliyede eşit işe
eşit ücreti isteyen, rüşvete hayır diyen halkın memuru,
doktoru, hemşiresi, öğretmeni, belediye çalışanları maliye
çalışanları; “Rant İçin Değil Halk İçin Mühendislik”i
savunan mühendisler işkence yapılarak gözaltına alındı.
Gözaltına alınan 184 kamu emekçisinden 64'ü, hiçbir
gerekçe gösterilmeden tutuklandı. 

Bu hukuksuz tutuklamalara karşı her hafta istanbul
Adliyesi önünde Halk Cephesi tarafından Adalet nöbeti
tutuluyor. Bu hafta altıncısı yapılan Adalet Nöbeti
eylemine sanatçı Efkan Şeşen de katıldı. 

Oturma eylemine geçmeden önce bir açıklama yapan
Halk Cepheliler, “Adaleti ancak satın alırlar. Adaleti biz
yoksullar, emekçiler hep sürdüreceğiz. Sınıf gerçeğinin
ortaya çıktığından beri ezilenler hep adalet aramıştır.
Eşit, sömürüsüz sınıf düzenini kurana kadar, yoksullar,
emekçiler hep adalet arayacaktır. Bizim avukatlarımıza
olmadık suçlamalar yaptılar. Hepsi de asılsızdır… Biz o
yalanları başlarına çalacağız. Halkın hukukunu, halkın
adaletini hep sağlayacağız” dediler.

Daha sonra Efkan
Şeşen bir konuşma yap-
tı. Şeşen, “Böylesi bir
dönemde suskun, örgüt-

süz bir halk istedikleri aşikar. Buna halkın sanatçıları,
halkın avukatları da dahil, halkın gerçekten her türlü so-
rununa sahip çıkan, gençliğinden emekçisine, işçisine
memuruna, köylüsüne… Bu insanların, bu ordunun hiçbir
zaman bitmeyeceğini mücadele edeceğini, bitirilemeye-
ceğini, bu halkın her şeye evet diyen örgütsüz bir halk ol-
mayacağını bilmeleri lazım” diye konuştu.

Ardından Bertolt Brecht'in “Halkın Ekmeği” şiiri
okundu. Yaklaşık 25 kişinin katıldığı Adalet Nöbeti
eylemi, sloganlar ve alkışlarla bitirildi.

Devrimcilerin komployla tutuklanmasının protesto
edildiği eylemin beşincisi 20 Mart günü yapıldı. Sloganlarla
başlayan eylemde, Halk Cephesi adına Nuri Cihanyandı
bir konuşma yaptı. Cihanyandı, AKP iktidarının kendine
muhalif kimseyi bırakmak istemediğini ve ikiyüzlülüklerini
ortaya çıkaranlara karşı her gün operasyonlar yaptığını
söyledi. Ardından sözü tutsak ailelerine bıraktı. 

Tutsak Dev-Genç’li Eser Morsümbül’ün annesi Ayten
Morsümbül, “Benim çocuğum böbrek hastası. Buna rağ-
men asker oğlumu yerde sürükleyerek götürüyor. Burada
adalet yok. Türkiye’de adalet yok” dedi. İki çocuğu da
devrimci tutsak olan Songül Çimen de oğullarının na-
muslarıyla ya-
şadıkları için
tutuklandıkla-
rını belirtti.
Konuşmaların
ardından ey-
lem sonlandı-
rıldı.

“Adalet Ekmeği” Devrimci Halk
İktidarının Fırınında Pişmeli!
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“Barış” süreci meyvelerini veriyor!
Taraflar tüm enerjilerini bu “barış”
için harcıyor. “Umut” veren açıkla-
malar okuyoruz, izliyoruz medyadan.
AKP tüm kadrolarını bu yönde çalış-
tırıyor. Ve tabi BDP'nin de olumlu
katkılarıyla perçinleniyor bu çabalar! 

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu
15 Mart'ta Diyarbakır'ı ziyaret etti.
Onu BDP'li Diyarbakır Büyükşehir
Belediye Başkanı Osman Baydemir
karşıladı büyük bir memnuniyetle.
AKP'nin “Çözüm Süreci” dediği,
BDP'nin “Barış Süreci” dediği, asıl
olarak silahlı mücadelenin tasviyesini
hedef alan bu süreç, Kürt halkının
gözlerinin içine baka baka “karşılıklı
iyi niyet” temennileriyle pohpohla-
nıyor ve büyük bir yalan olarak önü-
müze konuluyor. 

16 Mart tarihli Akşam gazetesi,
Davutoğlu’nun ziyaretinin “tarihi çıkış”
olarak veriyor: “Şefkatli olmayan
devlet acizdir!”, “İki yol var. Ya
Türk'üyle , Kürt'üyle, her bir milletiyle
yürüyeceğiz, ya da bizi lime lime ede-
cekler” diyor Davutoğlu. Böyle bir
ikiyüzlülüğü bir AKP'liden başkası da
söyleyemez zaten. Şefkatli olmaktan
bahseden Davutoğlu, PKK her konuda
anlaşmaya hazırken, hala PKK kamp-
larının bombalanmaya devam edil-
mesini nasıl açıklayabiliyor. Ya da
Baydemir bunu soramıyor mu? Bu ri-
yakarlık nasıl hazmediliyor?  “Lime
lime” edilmekten bahsediyor AKP'nin
Bakanı Davutoğlu. Kimmiş “bizi  lime
lime edecek” olanlar. E boşu boşuna
emperyalizmin çok trajlı dergileri onu
geleceğin önemli liderlerinden biri ola-
rak göstermiyor! Emperyalizmin uşağı
AKP neden lime lime edilmekten kor-
kuyor. AKP'nin asıl korkusu bu kirli
oyunun başarısız olup, iktidarı kaybe-
debilecek olması, emperyalizmin gü-
venini yitirme korkusudur. Yani “deliğe
süpürülme” korkusudur. 

Ama asıl, AKP'yi lime lime edecek
güç halktır. Er ya da geç, Davutoğlu'
nun korkusu başına gelecektir. Bundan
kimsenin kuşkusu olmasın. 

Çok bilimsel, çok dokunaklı ko-
nuşmasına devam ediyor Davutoğlu,
ağzından dökülen her bir inci Kürt
halkının olmasa da Baydemir'in gönül

teline dokunduğu an-
laşılıyor, ağzı kulak-
larında dinliyorlar
Davutoğ lu 'nu.
“Her şey unutu-
lur. Özgürlük
unutulmaz. Dev-
let hem kudret-
li, hem şefkatli
olmak zorun-
dadır. Şefkatli
olup kudretli
o l m a y a n
devlet aciz-
dir. Bir dev-
letin kud-
reti var, şefkati
yoksa zalimleşir,
tiranlaşır” diyor
Davutoğlu. Hal-
kın AKP’li olma-
yan her kesimine
yönelik saldırılar
ortadayken, za-
limlikten, tiran-
lıktan bahsediyor
ikiyüzlü bakan.
Ülkenin üzerine
çöreklenen korku
bulutunun mima-
rı AKP değilmiş
gibi atıp tutuyor.
Şefkatten bahse-
diyor Suriye halkının katilleri. İşte
emperyalizmin işbirlikçileri siyaseti
böyle körün gözüne misali yapıyorlar.  

Çok sevgili “umut elçisi”ni baharı
müjdeleyen nergislerle karşılamış Os-
man Baydemir. Yazık, çok yazık...
Binlerce Kürt'ün katilinin temsilcisini
baharın müjdecisi olarak niteleyip
onu methiyelerle karşılamak bırakalım
sosyalist olmayı, az çok ülkesinin
gerçeğini gören, halka karşı ufak bir
sorumluluk duyan hiç kimsenin ya-
pabileceği bir davranış değildir.

Davutoğlu: “Nevruz çiçekleri açtı,
cemre düştü. Muhabbet Cemresi de
Diyarbakır'a, Bursa'ya Ankara'ya
her yere düştü...” diyor ve ekliyor:
"Acılarımızı acılarımızla karıştırarak
geleceğimize güzel bir emanet bırak-
mak zorundayız... Aramıza fitne sok-
maya çalışanlara fırsat vermelim...”
diyor.

Alçaklık burjuva siyasetinin özü-
dür. Davutoğlu Kürt halkının acılarıyla,
kendi acılarını birleştirmekten bah-
sederek bu alçaklığı yapıyor, fakat
ya onu dinleyenler?  Onu dinleyenler
de hiç sormuyor; "yakılan köylerimiz,
terkettiğimiz topraklarımız, evlatla-
rımızın yattığı toplu mezarlar, Ulu-
dere... Bunlar ne olacak?” demiyor.
Bunları siz yapmadınız mı? Bunlar
nasıl sizin acılarınız olabilir?.. 

Kürt halkı katilleriyle barıştırılmaya
çalışılıyor. Bu ziyarette onun göster-
gesidir. Kurtla kuzu bir olabilir mi?
Bunlar aynı sofraya oturabilir mi?
Oturamaz, bu bilimin gerçeğidir. BDP
de dahil bu yasayı kimse tersine çe-
viremez. Er ya da geç kurtlar kurtlu-
ğunu yapacaktır. Kürt halkı hiçbir
AKP’liyle kardeş değildir, olamaz.
Bunun aksini söyleyen Kürt halkına
ihanet ediyor demektir.

Nerede Görülmüş Kurtla Kuzunun Muhabbeti?
Kurtlar Sofrasında Kuzular Hep Yem Olur!

Kurtla
Kuzunun Muhabbetinde
KUZULAR HEP YEM OLUR!
Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu “Muhabbet
Cemresi de Diyarbakır'a, Bursa'ya Ankara'ya her
yere düştü” diyor. Osmanlı’dan bugüne Kürt halkını
katleden, yurdunu ilhak edip asimilasyon politikalarıyla
yok etmek isteyen bu devlet değilmiş gibi muhabbetle
halledeceklermiş her şeyi. Ne muhabbet ama? Buna
kurtla kuzunun muhabbeti denir ancak. Davutoğlu gibi-
leri başka türlü muhabbeti bilmezler. Kurtlarla kuzunun
muhabbetinde malum son hiç değişmez: KUZULAR
HEP YEM OLUR!
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14 Mart günü Gençlik Federas-
yonu’na yapılan baskın sonrasında
gözaltına alınıp mahkemeden bıra-
kılan Dilan Poyraz, Mahir Mete Kul
ve Nehir Sarıkaya polis terörünü an-
lattılar.

Dilan Poyraz
Baskında ben ve Mete uyanıktık.

Saat 05.30 sularında camdan baktı-
ğımda akrepler ve itfaiye aracı kapı-
mızın önünde durdu.  Hemen yukarı
koşup yukarı da yatan arkadaşları
uyandırdık. 5 dakika geçmeden oda-
ların içine gaz bombaları atıldı. Biz
aşağı kata indik. O sırada içeriye
atılan gazın etkisiyle öksürmeye baş-
ladık. Barikatlarıda kurmaya başladık.
Sloganlar atıyorduk. Daha sonra der-
neğimizin basıldığını diğer demok-
ratik kurumlara haber verdik.  

Aramızda ilk defa gözaltına alı-
nacak olanlar vardı. Hiçbirimizde
korku yoktu. En son kaldığımız odaya
değişik kimyasal bir gaz sıkıyordu
özel harekatçılar. Nefesimiz kesiliyor,
gözümüzü açamıyorduk. Arkadaşlar
camdan polis terörünü teşhir eden
konuşmalar yapıyordu. Bende nefes
almak için cama çıktığımda mutfağın
yandığını gördüm. 

Dilan Aç Kapıyı 
Gebertmeye Geldik Sizi

Yukarıda polisin biri ismimizle
hitap edip “Dilan aç kapıyı gebert-
meye geldik sizi” diye bağırıyordu.
Sibel Yalçın Parkı’nın oradaki tüm
evler camları açıp bize bakıyorlardı.
Hava aydınlanmıştı. En son kaldığı-
mız odanın kapılarını kırıp içeriye
gazlar sıkmaya başladılar. O kadar
çok gaz sıkıyorlardı ki kendi sık-
tıkları gazdan içeriye giremiyor-
lardı. Sonra içeriye doluştular. Biz
birbirimize kenetlenmiştik. Koparıp
koparıp dövmeye başladılar. 10 dakika
sonra aşağı indirip çevik kuvvet ara-
cına işkencelerle koydular. Arabanın
içinde sürekli marş söylüyorduk.
Herkesin elleri, yüzleri gazdan kay-

naklı yanı-
yordu. Ben
4 saat bo-
yunca gö-
zümü hiç
açamadım.
G ö z ü m ü
açamadığım
için Vatan’-
da habire
saldırıya uğ-
ruyordum.
Siyasi şubeye gittiğimizde zorla üst
araması yaptılar.  Bu sırada sol el
başparmağımı kadın polislerden biri
vurarak çıkarttı. Ve kolumun bir lifi
koptu. Habire “kör oldun sen bir
daha gözünü açamayacaksın” di-
yordu itin biri. Sonra yanıma Meral
abla geldi. Gözümü açmama yardım
ediyordu. Ama açamadım. Yanmaya
devam ediyordu. 

İşkencelere 
Marşlarımızla 
Cevap Verdik

Hepimizi ayrı yere koydular. Bu-
rada slogan atıp 16 Mart, Dev-Genç
marşlarını söyledik. Bunu hazmede-
mediler. Bizi birbirimizden ayırmaya
çalıştılar. Sonra Çağlayan Adliye’sin-
deki Adli Tıp’a götürüldük. Kolları-
mızdan  sürükleyerek götürüyorlardı.
Sonra doktora çıkarken amirleri bize
“yaşınız küçük ama büyük işler ya-
pıyorsunuz” dedi.  Bizde onlara “Siz
büyüksünüz de bir halta yaramıyor-
sunuz” dedik. Sonra sürükleyerek in-
dirdiler.  Çevik kuvvet arabasına gir-
diğimde sivillerde geldi. Benim in-
memi söylediler. Neden ineceğimi
sorduğumda hastahaneye sevk edil-
diğimi söyledi.  Kağıdı göster o zaman
dediğimde kollarımdan tutup götürdü.
Bende slogan attım. Hastahanede bile
saldırıyorlardı. Hastanenin içinde “Te-
rör örgütüne senin gibi üyemi ola-
caktım” diyerek provokasyon çıkar-
maya çalıştılar. Ama başarısız oldular.
Hastanede doktor parmağımın çık-
tığını ve ödem oluştuğunu söyledi.
İlaç ve askı verdi.  Ve bunun acil

olduğunu belirtti. Ama polisler yine
de ters kelepçe takacağını söyledi.
Sonra doktora ne dedilerse doktorda
saldırmaya başladı. Bana “benim
iki kelimeme bakar kelepçe takılıp
takılmaması” diyordu. Ben de “senin
görevin hastalara bakmak” diye ba-
ğırdım. Polise bağırıp kelepçe taka-
bilirsin dedi. Onlar da saldırıp taktılar.
Geri geldiğimde herkese nasılsınız
diye sorduğumda çok iyiyiz dediler.
Bomba gibiyiz diyorlardı.  Coşkumuz,
moralimiz yerindeydi.  Sonra bizi ço-
cuk büroya götürdüler.  Çocuk büroda
üstümü aramaya kalkıştılar. Arattır-
madım. Ben gittiğimde diğer arka-
daşlar oradaydı.  Daha sonra halay
çektik. Sonrada adliyeden serbest bı-
rakıldık. Baskın bana 19 Aralık’ı an-
dırdı. Bizi teslim almaya geldiler:
Biz ise Dev-Genç’e yakışır bir şekilde
direndik. Ama biz yine de derneği-
mize sahip çıkmaya devam edeceğiz.
Hasan Selim’in yoldaşlarıyız biz…

***

Mahir Mete Kul
“Dev-Genç’i 
Bitiremeyeceğini 
Öğrenemeyen Oligarşiye 
Cevap Verdik!”

Saat gece 05.30 gibi geldiler. Pen-
cereden baktığımda 3 tane akrep ve
bir tane itfaiye gördüm. Hemen arka-
daşları uyandırmaya gittim. Merdi-
venlerden çıkıp yukarı koşup Baskın
var diyene kadar baktığım pencereye
gaz bombası atmışlardı. Hemen ses-
lendim arkadaşlara. Yine uykumuzda
yakalamaya çalıştı bizi işkenceciler.

Röportaj

Biz Hasan Selim’in Yoldaşlarıyız!
Derneklerimizi Sahiplenmeye Devam Edeceğiz
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Dilan Poyraz Mahir Mete Kul Nehir Sarıkaya



Daha sonra baskın var diye seslendim.
Hemen uyandı arkadaşlar. Hızlıca to-
parlandık, ayakkabılarımızı giydik.
Hep beraber toplanıp 2. katın merdi-
venlerinde buluşana kadar odalarımızı
gaza boğmuşlardı. Hızlıca 2. katta
bir odaya geçtik ve barikat kurmaya
başladık. İşkencecilerin bizim der-
neğimize elini kolunu sallaya sallaya
girip bizi kolayca almalarını iste-
miyorduk. Ne kadar direnebilirsek
direneceğiz dedik.  Bir yandan barikat
kuruyorduk diğer yandan havluları
ıslatıyorduk. Biz, bulunduğumuz odaya
gelene kadar; işkenceciler itfaiye ile
yukarı çıkıp pencereleri kırmışlar, 2.
katı da gaza boğmuşlardı. Tek tek
kapıların kırılma seslerini duyuyorduk.
Onlarda her yerden saldırıyordu. Bir
yandan bizim bulunduğumuz kata gaz
sıkıyorlar diğer yandan kapıları kırı-
yorlardı. Bir tanesi de çatıdan küf-
rediyor hatta “Sizi öldüreceğiz”,
“Sizi geberteceğiz” ,“ buradan çı-
kamayacaksınız” gibi tehditler sa-
vuruyorlardı. Sözde psikolojik olarak
yıldırmaya çalıştı bizi beyinsiz. Daha
sonra pencereleri, kapıları önlerine
çıkan her şeyi kırıyor, hayvan gibi
parçalıyorlardı. Seslerini bulunduğu-
muz odada duyuyorduk. Biz  ise cam-
dan halka sesleniyor, slogan atıyorduk.
Yaklaşık yarım saat kadar sürdü bizim
kata girebilmeleri. Bizim katta ise
neredeyse hepsi küfrediyordu. Ancak
yoğun olarak “teslim olun!” çağrısı
yapılıyordu.  Biz ise sloganlarımızla
karşılık veriyorduk.

İşkenceci Köpekler Öyle 
Kudurmuştu Ki Mutfağa 
Öyle Fazla Gaz Sıktılar 
Ki Yangın Çıkardılar

Kapıyla duvar arasından yoğun
bir şekilde gaz sıktılar. Hepimiz gaz-
dan etkilendik. Pencerelere çıktık,

ıslak havlularla kapattık yüzümüzü.
Nefes alamıyorduk. Sürekli öksürü-
yorduk. Diğer yandan slogan ata-
mayınca da pencereye çıkıp zafer
işareti yapıyorduk. Çatıdaki işkenceci
iyice kudurdu. Yukarıdan bize ses-
leniyor “açın kapıyı, teslim olun”
diye bağırıyordu. Hatta arkadaşları-
mızın isimleriyle hitap ediyordu.  Yu-
karı bakan bir arkadaş o anda mut-
fağın yandığını söyledi. Katil, iş-
kenceci köpekler öyle kudurmuştu
ki mutfağa öyle fazla gaz sıktılar
ki yangın çıkardılar. Delirmişlerdi,
ne yaptıklarını bile bilmiyorlardı.
Bir an için 19 Aralık’ta şehit düşen
diri diri yakılan yoldaşlarımız gibi
bizi de yakacaklar zannettim.  Yo-
ğun bir şekilde gaz sıkmaları, yan-
gın çıkarmaları ve sürekli “teslim
olun” demeleri bana 19 Aralık kat-
liamını hatırlattı. İçeri girmeden 10
dakika önce elektrikleri kestiler…  

İşkenceciler Dev-Genç’i hala ta-
nıyamamış herhalde. Psikolojik iş-
kenceye devam ediyorlardı. En so-
nunda son kapımız da kırdılar.
Kırdıktan sonra Elinde gaz tüpü
olan köpek deli gibi gaz sıkıyordu.
Zaten yarı baygınız, üstüne üstelik
daha fazla sıkıyordu. Yüzümüz,
gözümüz her yerimiz iyice yanı-
yordu. Nefes alamıyorduk. O anda
hareketsiz kaldık. Neyse ki kenet-
lenmiştik, birbirimizi ayakta tutu-
yorduk. Sonra içeri doğru ayak sesleri
yaklaştı. Hemen ani bir şekilde bir
tane işkenceci  “arkadaşlar teslim
olun, hadi çıkın” dedi. Ardından bir
tanesi “bitti artık, hadi çıkın bitti”
diyordu. Öylece durduk. Hiçbir yere
gitmedik. Sonra zaten çılgına dön-
düler. Herbirimizi iki işkenceci gö-
türüyordu. Yerlerde sürükleyerek
bulunduğumuz odadan çıkardılar.
Sırt üstü yere yatırdı. Burada zaten
tekmeler havada uçuşuyordu. Yü-

züm hariç her yerime tekme geldi.
Gözümü açmaya çalıştığım anda
refleks olarak gazın etkisiyle ka-
panıyordu. Hepimizi merdivenler-
den aşağıya sürükleyerek götür-
düler. 1. katta işkenceyi daha da
arttırdılar. Perdeleri çekip, daha
fazla saldırdılar. Biz ise slogan atı-
yor direniyorduk.

Sonrasında çevik otobüsüne bin-
dirildik. Burada da direndik. Sonra
bir işkenceci “direnene gaz sıkın”
dedi. Aptal Siyasi Şube polisleri bizi
“korkutmaya” çalışıyordu. Çevik oto-
büsünden mutfağın cayır cayır yan-
dığını gördük. 10 dk daha içeride
kalsaydık diri diri yakacaklardı…
Sonra marş söylemeye başladık. Her-
kesin iyi olduğunu öğrendik. Zaten
biz ölüme giderken bile coşkulu gi-
deriz. Çevik otobüsünde her ne kadar
sesimiz gazdan kısılsa da gür sesi-
mizle marşlar söylüyorduk.

Vatan İşkence Merkezi 
Direniş Merkezi Oldu!

Vatan İşkence Merkezi’ne geti-
rildik. Otobüsten kendi irademizle
dışarı çıkmayacağımızı bildikleri için
direk tutup çekiştirdiler. Hepimizi
tek-tek aşağıya indirdiler. Kelep-
çemizden tutuyorlardı. Havaya
kaldırdık. Filistin askısı şeklini alı-
yordu. Siyasi Şube’ye girdikten
sonra hepimizi sırt üstü yere ya-
tırdılar. Kimisi kafamıza basıyor
kimisi sırtımıza bastırıyor ama slo-
ganlarımızı kesemiyorlardı. Her
bir sloganımız, her bir kelimemiz
zaferdi onlara karşı. Ağzımızdan
çıkan kelimeleri hazmedemiyor-
lardı azgınca saldırıyorlardı. Tek,
tek sırayla içerisi bomboş bir odaya
götürdüler. Burada ahlaksız kö-
pekler zorla onursuz arama yap-
tılar. Her şeyimizi çaldılar, cebim-
den çıkan paraları kimliğimi, öğ-
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renci akbilimi, bağcıklarımı… Sü-
rekli Hem psikolojik hem fiziki iş-
kence yapıyorlardı. O kadar ahlaksız
o kadar şerefsizler ki şehitlerimiz ile
alay edercesine dalga geçiyorlardı.
Aramaya götürülen arkadaşlarımızı
götürürken tekmelemeye çalıştığı-
mızda 4 arkadaşımızı başka tarafa
götürdüler. İşkence de bile birbiri-
mizle konuşuyor, sohbet ediyorduk.
Sloganlar atıp, marşlar söylüyorduk.
Tekrar sürükleyerek çevik otobüsüne
bindirdiler. Burada da saatlerce psi-
kolojik işkenceyi sürdürdüler…  

En sonunda ise Beyoğlu Çocuk
Büro’ya götürdüler. Çocuk Büro’ya
sokarken de hiç sormadılar. Direk
saldırıp sürüklediler bizi. Hemen ara-
ma falan yapmadan hücreye soktular.
Hücreye doğru yaklaşan bir işkenceci
“ben sizin işlerle uğraşmam benim
şubem ASAYİŞ benim sizle alıp-ve-
remediğim yok. Siz bana ben size
karışmayayım” dedi. Hemen kovduk
köpeği. Daha sonra Çevik otobüsünde
zorla hastaneye götürdükleri arka-
daşımız Dilan’ı getirdiler. Zorla arama
yapmaya götürdüler. Biz de kapılar
vurmaya, slogan atmaya başladık. 

Eli-ayağı titreyen ahlaksız kö-
pekler hemen geri getirdi arkadaşı-
mızı. Her şey keyfi bir şekilde idi.
Hücrede ise marşlar söyledik, halaylar
çektik. O gece karakolda kaldıktan
sonra savcılıktan serbest bırakıldık.   

***

Nehir Sarıkaya:
“Karlı Dağlar Gibi Dik 
Tut Başını. Biz Utanacak 
Bir Şey Yapmadık”

Dilan’ın “Baskın oluyor” diye
bağırmasıyla uyandık. Herkes uyan-
mıştı yataklarımızı topladık. Benim
üstümde okul kıyafetim vardı. Sadece
çorabımı giydim. Aşağı orta kata in-

dim. Sonra fark ettim Hale’nin ayak-
kabılarını giymiştim. Sonra tekrar
odaya çıkıp ayakkabımı aldığımda
odada yoğun bir duman bulutu vardı.
Çok fazla etkilendim. Aşağıya indi-
ğimde başım dönüyordu gözlerim
yaşardı. Muhtemelen sinir gazıydı.
Sonra odaya girdik.

İçeriye gaz girmişti. Etkisi dahi
başlamıştı. Havlu vardı 1 tane hemen
onu ıslattık 1 bardak su doldurduk.
13 kişiydik. Ben, Hale, Mete, Sevinç
Abla, Meral Abla, Kaan Abi, Onur,
Ufuk, Ahmet, Rengin, Dilan, Yusuf,
Birdal.

Ben hemen aşağı giriş kata indim.
Sonra koşarak teknik odaya geçtim.
Önce kendi telefonumu sonra der-
neğin telefonunu aldım geri yukarı
çıktım. Hemen ulaşabildiğimiz basına
haber verdik. Baskın olduğunu an-
lattık. Ben bir ara babaannemi aradım.
Baskın olduğunu onları çok sevdiğimi
söyledim. Ardından Dilan aradı sonra
Birdal. Hepimiz vedalaştık. Gazın
yoğun etkisi vardı üzerimizde. Dilan,
Hale nefes alabilmek için camdaydı.
Ben ve Hale arasıra ajitasyon çeki-
yorduk. Yapılanları anlatıyordum.
Onur slogan atıyordu. Hepimizin
coşkusu morali çok iyiydi. Daha
sonra tek bir odaya geçtik. Ve gir-
melerini bekledik. Saat 6’ya gelmişti.
Yan odamıza girdiler. Slogan atıyor
marş söylüyorduk. Barikat kurup çe-
kiçleri aldık elimize ve onların vur-
duğu yere vuruyorduk. Sonra bir ara-
lık buldular ve gaz sıkmaya başladılar.
Gazı engellemek için battaniye ile
kapattım. O aradan battaniyeyi elim-
den çekip aldılar. Ve sıkmaya devam
ettiler. Duvar kenarına geçtik. Arka-
daşlar bana sakin olmamı söyledi.
Bende Ahmet’e ağzından nefes al-
masını söyledim. Tıpkı 18 Ocak bas-
kınında Mahir Abi’nin bana söylediği
gibi. Havluyu Ahmet’in ağzına tutup

nefes almasını söyledim.  (...)

Dışarı çıkarttı biraz nefes alınca
slogan atmaya başladım. İnsanlık
onuru işkenceyi yenecek. Ama göz-
lerimi açamıyordum. Göremiyordum
sadece nefes alabildiğim kadar slogan
atıyordum. Her yer karanlıktı ,sesleri
duyuyordum. Hale’nin ve Ahmet’in
sesi çok yakındı. Nasıl olduğunu sor-
dum iyiydi. Sonra kelepçe takmaya
çalıştılar. Direndim. Ama taktılar.
Filistin askısı gibi kelepçeden kal-
dırdılar beni. Yürümeyecektim ne
kadar canım yanarsa yansın sonra
ayağımdan tuttu. Az bir yırtılma sesi
geldi pantolonum yırtılmıştı biraz.
Sonra tuttu yırtık yerden boydan
boya yırttı okul pantolonumu polis.
Sonra kafamı duvara götürerek yüz-
üstü indirdiler beni ve çevik arabasına
bindirdiler. Slogan atıyordum ama
gözlerim kapalıydı hala. 

Herkesi yavaş yavaş bindirdiler 2
araba vardı birinde ben, Meral Abla,
Hale, Sevinç Abla, Ahmet, Dilan, Yu-
suf vardık. Diğerinde Kaan Abi, Mete,
Ufuk ve Onur vardı. Klima çalıştı
biraz bekledim gözümü açmaya ça-
lıştım. Herkese halini soruyor nasıl
olduklarını öğrenmeye çalışıyordum.
İyiydiler “bomba gibiyiz” diyorlardı.
Gözümü açtım hemen marş söyle-
meye başladık. Sevinç Abla zılgıt
çekiyordu. Sonra Beyoğlu Çocuk
Büro’ya götürdüler. Tüm gece orada
tutulduk. Avukatlarımız bize pantolon
getirdi. Dedem biz gelir gelmez ora-
daydı. Ona sarıldım gülümsedi.
Bana nasıl olduğunu sordu. Bize
şeker almasını söyledim, aldı. Po-
lisler onunla konuşmuş ama hiç
dinlememiş. Çok mutlu oldum. Kar-
lı dağlar gibi dik tut başını. Biz
utanacak bir şey yapmadık dedim.
Biliyorum dedi. Kolumu sordu iyi-
yim dedim. Sonra gitti. Adliye’den
de serbest bırakıldık…

24 Mart
2013

23

Yürüyüş

Sayı: 357

ZULMÜN KALELERİNİ DÖVMEYE DEVAM EDECEĞİZ!



Yürüyüş: Gözaltı ve tutuklama
sürecinde yaşadıklarınızdan
kısaca bahseder misiniz?

Taylan Tanay: Esasında bu
ülkede yaşayan herkes nasıl bir
süreç yaşıyorsa biz de benzer
bir süreç yaşadık. Gece yarısı
bürolarımızın, evlerimizin
kapısı çelik yelekli kar maskeli
polisler tarafından kırıldı, heli-
kopter destekli operasyonla
gözaltına alınmış olduk.
Gözaltının her aşamasında ara-
ma, parmak izi alma, tükürük örneği
alma gibi işlemler gerekçe gösteri-
lerek bizlere işkence yapıldı. Yine
gözaltında tüm bu uygulamaları pro-
testo etmek için açlık grevi yaptık. 2
gün boyunca avukatlarımızın getirdiği
su ve şeker verilmedi. Biz 18 Ocak'ta
gözaltına alınmıştık. 21 Ocak'ta ise
26 saat süren bir adliye işleminden
sonra tutuklandık.

Yürüyüş: Yıllardır siyasi davalara
giren avukatlar olarak bir gün böyle
bir durumla karşılaşacağınızı bek-
liyor muydunuz?

Taylan Tanay: Özgürlüğün
hapishane demek olduğu bir ülkede
yaşıyoruz. Bu ülkenin gerçeklerine
yabancı değiliz. Öyle olsa düzende
binlercesi bulunanlar gibi avukatlık
yapardık. 

Halkımızın, devrimcilerin, işçi-
lerin, öğrencilerin ve de tüm ezi-
lenlerin savunmacılığını üstlenmenin,
bu ülkede kan can bedeli yürütülen
adalet mücadelesinin bir parçası
olmanın elbette bir bedeli var. Bugün
biz bu bedeli ödüyoruz. Pişman,
üzgün veya şok içerisinde değiliz.
Yaşadıklarımız sadece öfkemizi
büyüttü diyebilirim. Bu halk bu
vatan için seve seve hapis yatılır.
Gencecik insanlarımızın çok büyük
bedeller ödediği yerde bunun dışında
olmak zaten mümkün değlidir.

Yürüyüş: Neyle suçlanıyorsunuz?

Taylan Tanay: Devrimci avu-
katlık pratiğimizle suçlanıyoruz.
İşten atılan işçilerin haklarını
savunmak, kentsel dönüşüm adı
altında sürgün ve talan tehdidi
altındaki konduları savunmak,
devrimci tutsakları savunmak, tec-
rite karşı mücadele etmek, işkence
ve infazlara karşı mücadele etmek...
Liste uzun. Bizim yapmaktan ne
kadar onur duyduğumuz şey varsa
hepsini suç sayıyorlar.

Yürüyüş: Siz gözaltındayken ortaya
atılan "ajanlık iddiası" hakkında
ne diyeceksiniz?

Taylan Tanay: Vallahi bize böyle
bir soru sorulmadı. Ancak artık polis
operasyonlarının bir ayağı da medya.
Onlar herhalde bunun eksik kaldığını
düşünüp böyle bir suçlama yarattılar.
Biz vatanseveriz. Topraklarımızı
ABD üsleriyle dolduranlar vata-
nımızın her karış toprağını emper-
yalistlere peşkeş çekenler bize bu
suçlamaları yönlendiriyorlar. Tek
kelimeyle komedi.

Yürüyüş: Gözaltına alınırken ve
gözaltında neden direndiniz? Bir
avukat olarak daha "makul" olma-
nız gerekmez miydi?

Taylan Tanay: Gecenin bir vak-
tinde kendi hukuk kurallarını dahi
çiğneyerek, kapılarımızı kırarak bizi
gözaltına aldılar. Derneğimizde, büro-
muzda hukuka aykırı aramalar yaptılar.
Dosyalarımıza, yazışmalarımıza el

koydular. Yaşanan açık bir
terör. Bu devlet terörüne
direnmek meşrudur, hak-
tır.

Avukat kimliğimiz, "bey"
söylemi ara bir yol arama-
mıza neden olmadı.
İnsanlarımız, müvekkilerimiz
ne yapıyorsa biz de onu yap-
tık. Bugüne kadar avukatlık
pratiğimizde nasıl adaleti
mahkeme salonlarına, dava
dosyalarına hapsetmediysek

direnişimizi de yasa maddelerine
hapsetmedik. Aksi tutum faşizm
uygulamalarını meşrulaştırırdı.
Buna hakkımız yoktu.

Yürüyüş: Size yönelik sahiplenme
için ne düşünüyorsunuz?

Taylan Tanay: Büromuz, derne-
ğimiz açık. Meslaktaşlarımız, arka-
daşlarımız, yoldaşlarımız halkın bari-
katlarında savaşmaya devam ediyor-
lar. Mahkemelerde, nezarethanelerde,
hapishanelerde, sokaklarda, hayatın
aktığı her yerde haklının yanında
mücadele sürüyor. Bu süreç boyunca
avukatlar ciddi bir sahiplenme gös-
terdiler. Çünkü AKP iktidarı avukat-
lara bizim üzerimizden "kimin avu-
katlığını yapacağınıza, nasıl avu-
katlık yapacağınıza ben karar veri-
rim" diyor.

Bunu uzun süredir yapıyor. Bize
yönelik operasyonda bu çıplak şekilde
açığa çıktı. Bizim tavrımız bu saldı-
rıya karşı bir barikat oluşturdu. Buna
ihtiyaç vardı ve bir süre sonra bu
barikatın ardı dolmaya başladı.
Bugün önümüzdeki görev bu barikatı
tahkim etmektir.

Yürüyüş: F Tipi hapishaneye girişte
nelerle karşılaştanız?

Taylan Tanay: Hapishane giri-
şinde çıplak arama dayatmasına
maruz kaldık. İnsan onuruyla bağ-
daşmayan bu işleme direndiğmiz için
hakkımızda soruşturma açıldı ve

Röportaj

Halkın Avukatları Faşizmin zindanlarından sesleniyor:

Bizi yargılayanları yargılayacağız

Av. Taylan Tanay          Av. Güçlü SevimliAv. Taylan Tanay          Av. Güçlü Sevimli
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disiplin cezası verildi. bu işten son-
rasında "yaparsın-yapmazsın" tartı-
şırken müdür ve başgardiyan "yasa-
tüzük-yönetmelik böyle diyor, siz
de avukatsınız" dediler. Cevap olarak
"hayır  biz avukat değil tutsağız,
direneceğiz" dedik.

Yürüyüş: F Tiplerini nasıl
buldunuz?

Taylan Tanay: F Tiplerinde tecrit
ve tecrite karşı mücadele benim açım-
dan ete kemiğe büründü. Bir yandan
tecrit gerçeğini yaşıyoruz diğer
yandan direnişin, özgür tutsaklığın
nasıl tecriti parcaladığına tanık
oluyoruz. Tabi bu mücadelede
yaşamını yitiren 122'ler hep
aklımızın bir köşesinde, saygıyla
anıyoruz...

Yürüyüş: Yargılama boyunca
tavrınız ne olacak?

Taylan Tanay: Faşizmin
hukukuna da mahkemelerine de
teslim olmama tavrını sürdüre-
ceğiz. Bizi yargılayanları yar-
gılayacağız. Tahliye vb. taleplerde
bulunmuyoruz. Konjonktürel  hiç-

bir değerlendirme yapmadan, ara yol
aramadan, tahliyeye göz kırpmadan,
aman gerginlik olmasın demeden bir
savunma belirleyeceğiz. Onların elin-
deki silahlar belli; tutukluluk halinin
devamı, mahkemenin, Silivri'ye kaçı-
rılması, jandarma müdahalesi vb.
Güçsüzler yani. Biz haklılığımız ve
meşruluğumuzla karşılarında olacak
halkın adaletini savunacağız. Yani
politik bir yargılama yapıyorlar
madem biz de politik bir tavır sergi-
leyeceğiz, mahkemenin hiçbir işle-

mini yaptırımını tanımayacağız.

Yürüyüş: Şu an kendinizi nasıl
hissediyorsunuz?

Özgür tutsak cephesindeki bir
kişi kendini nasıl hissediyorsa işte
öyle. Yüksel moralli, yüreği bu
halkın yüreği nerede çarpıyorsa
orada çarpan biri gibi yani.

Yürüyüş: Son olarak söylemek
istediğiniz bir şey var mı?

Taylan Tanay: Öncelikle bize bu
saldırı yapıldığı andan itibaren
bürolarımızın, derneklerimizin
önüne gelip bize sahip çıkan
halkımıza, meslektaşlarımıza,
direnişçi işçilere, yoksul gece-
kondululara, aydınlara, sanat-
çılara çok teşekkür ediyor,
selam ve saygılarımızı ileti-
yoruz. Faşist AKP iktidarının
bu saldırılarını püskürtmek
için direnmekten başka seçe-
nek yoktur. Bunu biliyoruz ve
bu konuda bize destek veren-
leri, yanıltmayacağız. 

Direneceğiz. Ve inanıyo-
ruz ki Biz Kazanacağız!Av. Şükriye Erdem ve Av. Barkın TimtikAv. Şükriye Erdem ve Av. Barkın Timtik

“Meclis Başkanı Cemil Çiçek,
siyasi partilerin haftalık grup top-
lantılarındaki yoğunluğun güvenlik
endişesi yaratması nedeniyle parti
temsilcileriyle biraraya geldi.
Toplantıda, grup toplantılarına ziya-
retçi sınırlaması getirilmesi, millet-
vekillerinin beraberinde getirdiği
misafirlerin de aramadan geçirilmesi
ve yaka kartı alması, milletvekili
olmayanların Meclis’te basın top-
lantısı yapmaması gibi önlemler ele
alındı.” (09 Mart 2013-Radikal
Gazetesi) 

Halk düşmanları korkularından
ne hale gelmişler… Hani o çok
övdükleri meclis, “milletin” mecli-
siydi? Neden halka kapatıyorsunuz?
Neyi koruyorsunuz halktan? Bu vesi-
leyle Meclisin kimin meclisi olduğu
da daha iyi görülmektedir. O mecliste
hepiniz Amerikan Başkanı Obama’nın

karşısında yerlere kadar eğilirsiniz.
Çaresiz yoksul halk sesimi duyurayım
diye kırk yılda bir meclise uğrayacak
ona da meclisi kapatıyorlar. 

Halktan korkanlar halkın vekili
olabilir mi, halkın sokulmadığı meclis
milletin meclisi olabilir mi?  

Korkmaları da çok doğal. TBMM
“çoğunluk demokrasisi” ile aldığı
kararlarla halka zulümeden, faşizmin
yasalarını çıkaran ve hergün halka
karşı suçlarına bir yenisini daha ekle-
yen bir kurum olduğu için, bu kadar
önlem alıyorlar. Halkı meclisin 100
metre yakınına da yanaştırmayın.
Çevresindeki yolları kapatın halka...
Ne olur ne olmaz. Halk bu sağı-solu
belli mi olur? 

AKP iktidarı baskısından, faşist
teröründen, açlıktan, yoksulluktan,
işsizlikten şikayet eden, sesini mec-
listen duyurmak isteyen halka bunu

da yasaklıyor. 

AKP meclisi halka, sorunlarını
ifade etmek için, yasaklarken diğer
taraftan kapalı olduğu Cumartesi gün-
leri halkın turistik gezi yapması için
açtı. 

“Milli irade” diyorlar meclise...
Ancak meclis halk sadece gezi yap-
ması için açılıyor meclis.

Yani istiyorlar ki, meclisten hergün
halka karşı soygun, sömürü, baskı
yasaları çıkarırken kimse sesini çıkar-
masın. 

AKP’ye bunları yaptıran halktan
korkusudur. Onlar hergün halka karşı
işledikleri suçlara bir yenisini ekler-
ken, biz de halkın öfkesiyle, kinimizi
büyütüyoruz. 

Ey acizler! Halkın öfkesinden
korkun! Bu önlemlerle halkı durdu-
ramazsınız. Birgün yakanıza yapışa-
caklar. 

MECLİS HALKA KAPATILIYOR! AKP’YE 
BUNLARI YAPTIRAN HALKTAN KORKUSUDUR 
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*Bir daktilo istedim. Hani “hayatta
bir daktilom olmadı, daktilo istiyo-
rum!” gibi değil, bildiğiniz dilekçeyle
talep ettim; ihtiyacım var diye…
Kandıra’dayım. Kocaeli 1 No’lu F
Tipi Hapishanesi’ndeyim.

Aslında buraya ilk getirdiklerinde,
bir dizüstü bilgisayar ve yazıcı istedim
hücreye; evlere şenlik! Hatta öyle
bir bitti ki işin sonu, anneannem sağ
olsaydı, “üstüme iyilik sağlık” der-
di.

Zarif ve öğretici bir şekilde red-
dedildim. 07.02.2013 gün ve
2013/171 sayılı kararla, kısaca: Yasa
hücrenize bilgisayar verilmesini
yasaklıyor. Sizi haftada iki gün ikişer
saat bilgisayarı olan bir odaya çıka-
rabilirdik ama evraktan anladığımız
kadarıyla “DHKP-C örgütünün
militan kadrosundayken yakalan-
dığınızdan” onu da yapmamaya
karar verdik, diyorlar.

Bağırmak İstiyor İnsan
Adaletin hızlı tecellisi hoş tabii

ama herhalde alışık olmadığımızdan
insanın şakaklarına doğru kan basıncı
artıyor. Be adam, üzerinde konuştu-
ğun dosya gizli, ortada daha dava
yok. “Olsun, başkası da konuşuyor”
diyorsan, öbürü başbakan gizli mizli
göstermişlerdir hızlıca, artık baka-
bildiği kadar anlatıyor doğru yanlış,
11 kapı, 13 kapı diye sana ne oluyor?
Hapishanede oturduğun yerden sen
nasıl uydurdun “militanı, kadroyu,
yakalanmayı”?

Sonra bağırmak da istiyor insan:
“Beni kimse yakalamadı efendi!
Derneğimize, büromuza, evimize gir-
diğinizi duyunca iki bin kilometre
yol geldim Şam’dan, ne diyorsunuz
siz?” diye hesap sormak için. İçimden
bir ses, sakin olmak lazım, bunları
sonra konuşuruz, şimdilik daktiloya
yoğunlaşalım dediğinden bir dilekçe
daha yazdım.

Terörist ve İnternet
Peki, bu sefer ne yazdım

dilekçeye? Öncelikle ilgili mev-
zuatı hazırlayan ve bizim ret
kararını veren genç kuşağın,
hayatlarında internetsiz bilgisayar
görmedikleri için bu iki mefhumu
birleşik zannediyor olabilecek-
lerini tespit ettim. İnanmayan
5275 sayılı kanunun 67/3,4 mad-
delerine bakabilir. Yani asıl mev-
zu, elimizdeki teröristi internetten
uzak tutmak, bilgisayardan değil!
Şimdi, belki de adamcağızlar
“yazı cihazı” ihtiyacımı fark ede-
meyip, internette sörf istediğimi
düşünmüştür diye bu sefer “elek-
trikli daktilo” talep ettim. İnternet
istemediğimi açıkça belli ederek
“güven arttırıcı” bir adım attı-
ğımdan olsa gerek, cevap metni
gayet “açılımcı” bir paragrafla
başlıyordu. “… Bu bağlantıda haftada
iki gün bilgisayar kullanma kursu,
iki gün din eğitimi kursu, üç gün
bağlama kursu, üç gün çini kursu,
bir gün resim-hobi çalışması mev-
cuttur” demişler. Yahu son anda sürece
bir sabotaj olmazsa sanki bir şeyler
verecek gibiler. Tabii belirsizlikler de
var, hobi derken ne diyorsun mesela?
Olsun icabında zamana yayarız müza-
kereyi, demeye kalmadan felsefi tokadı
yedim. “Yönetmelikte elektrikli daktilo
diye bir şey yazmadığına göre tale-
binizin olması da mümkün değil”
demişler. Aldın mı müzakere sürecini.
Yazdım bir dilekçe daha, “Sen istesene
dedim bir anam-babam klasik mekanik
daktilo”.

Hain Daktilo
Cevabın gelmesi uzadıkça ümidim

arttı. 27.02.2013 tarih ve 2013/278
sayılı cevap yazısı mazgaldan görü-
nünce, “aldık işte bu sefer!” dedi
içimden bir ses. Hapishane idaresi
talebimi reddetmekle kalmayıp sanı-

yorum bir dilekçe
daha vermemi engellemek için, ne
mal olduğumu bildiklerini hissettir-
meye de karar vermiş olacak ki cevap
kapsamlı geldi. Kötülük diz boyu
anlayacağınız.

Son ret kararının ilk gerekçesi
şöyle: “Mekanik daktilonun içeri-
sinde bulunan metal parçaların ve
harfleri tutan metal çubukların sert
metal olması, bu metallerden kesici
ve delici alet yapılabileceği...”

Aslında itiraf ediyorum ki ben
arandım. 2006’dan bu yana kayna-
mamış parçalı kırık bir kolla yaşı-
yorum. 10-12 santimlik bir platin
çubuk sekiz-on vida, ağrı, sızı da
cabası. Bu protez sağ kola bir de sağ
elle yazma zorunluluğu eklenince
bir saat yazıp, yarım gün dinlenmeye
başladım ağrıdan. Böylece de yaz-
mıştım. Yazmaz olaydım. Toplanıp
geçmiş olsuna geldiler.

Herkesi bulmuşken “Bilgisayar-
dan, elektrikliden vazgeçtim, şöyle

Halkın Avukatları Faşizmin 
Zindanlarından Sesleniyor
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bir klasik daktilo istiyorum” diyece-
ğim ama gardiyanın yaşlısı 25, ida-
recinin yaşlısı 35. Gerçek bir dakti-
loyu yakından gördükleri şüpheli.
Nihayet emekliliği gelmiş bir baş-
efendi bulundu: “Evet yahu, avukat
bey haklı, eskiden yazar-çizer takı-
mına verilirdi böyle bir şey” dedi.
İşte zafer! Fakat ben daha zaferimin
tadını çıkaramadan, “sonra kavga
ettilerdi galiba, sahibi bunun telinden
şiş yapıp adam öldürdüydü…” deme-
sin mi! Ömrü uzun olasıca ayaklı
hapishane!

Ret kararının ikinci gerekçesi
tanıdık. Yönetmelikte “elektrikli dak-
tilo” olmadığı gibi daktilo da yokmuş.
Ben ısrarla tekrar ediyorum ki, daktilo
diye bir şey var ve bence yasaklan-
maya ihtiyaç duyulmadığından oraya
yazmamışsınız. Daha kitabi söylersek,
madde düşünceden önce gelir.

Biraz önce değerlendirme fırsatı

bulduğum “militan kadrosundan olup
kaçarken yakalanma” meselesini say-
mazsak kaldı geriye son gerekçe:
“Adı geçenin 23.01.2013 tarihinde
aramaya karşı çıktığından 1 (bir)
ay ziyaretçi kabulünden yoksun
bırakma cezası verildiği anlaşılmak-
la…” diyor. 

Soyunun!
Hatırlıyorum o hadiseyi, ilk günü-

müz. Jandarma ring aracıyla Metris
Hapishanesi’nden getirilmişiz, yol
boyu eller kelepçeli. Dijital kapıydı,
x-Ray cihazıydı, el dedektörüydü
derken, bunlardan üç-dördü her biri-
mizi ayrı bir kapalı yere sokup
“Soyunun” demez mi? Sebep?
Yönetmeliğe göre çıplak arama yapa-
caklarmış. Var yönetmelikte dediler.
İnsanın bu kadar bağlılık duyduğu
bir metni en az bir kere okumuş
olmasını beklersiniz ya hayatta. Yok!

Okumuyorlar. Gerçi bence bütün kut-
sal metinlerin ortak sorunu sayılabilir
bu durum. “Makul sebep” diyor be
adam yönetmelik. Her neyse, çırıl-
çıplak soyma onursuzluğunun ne
makul sebebi olacak zaten.
Anlayacağınız hem hırpalanıp hem
cezayı yedik, işte onu diyorlar.

Velhasıl alamadık daktiloyu. Vaz
mı geçtim? Hayır! Hala daktilo isti-
yorum ve kendisi bütün medya
imkanlarıyla televizyonlarda hakkı-
mızda atıp tutarken, muhatabına iki
satır yazacak daktiloyu verdirme-
yenlere de bir çift sözüm var: Ayıp,
eğer utanmanız varsa. (...)

Kandıra 1 Nolu F Tipi
Hapishanesi

Av. Selçuk Kozağaçlı

* Bu yazı 17 Mart 2013 tarihli
Radikal gazetesinden alınmıştır. 

Merhaba arkadaşlar,

Seni, sizleri sevgiyle özlemle
kucaklıyor, selam ve sevgilerimizi
gönderiyorum. Nasılsınız? Umuyoruz
sağlık sıhhat iyidir. Bizler iyiyiz.

AKP'nin hukuksuzluğu, demokrasi
güçlerine karşı saldırıları her geçen
gün daha da pervasızlaşıyor. Devrimci
demokrat memurlarla saldırıları bunu
açıkça gösteriyor. Devrimci avukat-
ların tutuklanmaları bunların en açık
kanıtıdır. İstiyorlar ki tüm memurlar,
avukatlar AKP'nin yalakası olsun,
onurunu namusunu üç kuruşa satsın.
Ama başaramayacaklar.

Dışarıya böylesine pervasızca sal-
dıran AKP, gözlerden uzak, kopkoyu
bir tecritin sürdüğü hapishanelerde
neler yapmaz ki? Yüzlerce ölüm,

binlerce hasta tutsak bunun kanıtıdır.
Dahası hak gaspları, keyfilikler,
işkenceler... Saldırılar boyutlanıyor. 

Burada 2010 Ağustos'unda gar-
diyanlarla yaşanan bir olayda bana
"memura hakaret ve yaralamadan"
dava açılmıştı. Onunla ilgili tarafıma
herhangi bir ceza kararı tebliğ edil-
medi. Ama 19 Şubat günü gardiyanlar
bana "sen artık hükümlüsün" dedi-
ler. Bir kaç gün neden hüküm aldığımı
öğrenemedim. Öğrenmek için dilekçe
yazdığımda 21 Şubat günü gelip
bana yaşanan olayı hatırlattılar. Ve
"cezaya itaraz etmediğin için onan-
mış" dediler. İtiraz etmem için ceza
kararının elime geçmesi lazım.
Ama ortada öyle bir şey yok. Kararı
tebliğ ettiklerine dair benden imza
almaları lazım. Ama benim hiçbir
şekilde imzam da yok. Ali kıran baş-
kesen gibi kendi kafalarınca ceza
onaylıyorlar. Ortada 2.5 yıllık bir
hüküm var. Bu tam bir saçmalık.
Hukuk mukuk hikaye. Tarafıma müd-

detname bile verilmiyor. "Savcılık
ne zaman gönderirse o zaman alırsın"
diyorlar. Böyle saçmalık olur mu?
Türkiye'de olur. İşte kanıtı:

Cumhuriyet Başsavcılığı’na bu
konuda yazıp bu saçmalığın düzel-
tilmesini istedim. Devrimci-demokrat
bir dergi olduğunuz için bu hukuk-
suzluğu size de anlatmak istedim.
Bu yazdıklarıma derginizde yer verir-
seniz sevinirim.

Şundan eminim. Tarafıma her-
hangi bir karar tebliğ edilmedi. Ona
rağmen "tebliğ edilen karar itiraz
etmediğim" gerekçesiyle kararı onay-
ladılar. Ben şuanda hükümlü statü-
sündeyim.

Kendinize iyi bakın, sağlıcakla
kalın... Çalışmalarınızda başarılar
diliyorum.

Kemal Avcı

2 Nolu F Tipi Hapishane

Tekirdağ

22.02.2013

F Tiplerinde Hukuk Yok!
Ceza Verip Tebliğ Etmiyorlar

İtiraz Hakkımızı Gasp Ediyorlar

Özgür TutsaklardanÖzgür Tutsaklardan
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Kadın ve  Aile
Köleci devletlerden burjuva de-

mokrasisine kadar sömürüye dayalı
tüm sistemlerin kadına bakış açısı
ortaktır. Kadın bir çocuk doğurma
makinesi, zevk aracı. Hizmetçi olarak
görülür. Onlara yönelik tüm politikalar
bu konumu pekiştirmek içindir. 

Biraz daha güncel boyutuyla bir-
likte düşünürsek evliliğin ve aile ya-
pısının tarihsel gelişimiyle ortaya çı-
kan çarpık yaklaşımların bugün de
ne kadar etkili olduğunu rahatlıkla
gözlemleyebiliriz. 

Kadına uygulanan şiddet, eve ba-
ğımlılık, siyasal-sosyal hayattan uzak-
laştırılma, özel mülkiyet ilişkilerinden
ve ticari yaşamdan uzak tutulma,
eğitim olanaklarından yoksun bıra-
kılma vb. gibi birçok yaklaşım, köleci
toplum döneminden itibaren ortaya
çıkıp günümüze kadar uzanan kadın
politikalarından başlıcalarıdır.

"Ev işleri kadın zamanının büyük
bölümünü yutar ve düşünce hayatının
gelişmesine olanak vermez. Kadının
tek kaygısı 'bugün ne yemek pişir-
sem'dir. Zamanını evini silip süpür-
mekle komşu komşu gezerek dedikodu
yapmakla geçiren bir kadın-
dan düşünce yeteneği nasıl
beklenebilir. Ev kadını, evin
rahat ve huzurunu sağlamak,
sofraya iyi pişmiş yemekler
koymak, aileyi sağlıklı tutmak
için manevi yeteneklerini, ze-
kasını, her şeyini ortaya ko-
yar. Bugünkü düzen içinde
yavaş yavaş ölen bu yaratığa,
burjuva toplumunun bir avut-
ma olarak verdiği biricik il-
tifat, ev kadınlığı payesidir."

(A. Babel- Kadın
ve Sosyalizm-syf:
91)

Eve bağımlı
hale gelen kadın,
kişilik olarak sü-
rekli geriye gider,
çünkü kendini ge-
liştirebileceği bir
sosyal ortam içe-
risinde değildir.

Yoksul tabakalara doğru inildikçe
onların daha  çok üretim içinde yer
alıyor oluşunun bir ölçüde iletişim-
paylaşım olanakları yarattığı görülür.
Ve bu a-sosyalliği kırıcı etki gösterir.
Zengin tabakalarda ise zevk ve sefa
kaygısından başka pek de bir dert
olmadığı için ayrıca değerlendimeye
gerek görmüyoruz.

Kadının güncel sorunları esas ola-
rak ikiye ayrılır ve bu iki temelden
biri diğerinin sebebidir aynı zaman-
da.

Birincisi, erkeklerden kaynakla-
nan sorunlardır. Aile içinde yaşa-
nanlar, kadının erkek karşısında hiz-
metçi gibi görülmesi, şiddet, aşağı-
lama, çeşitli haklardan yoksun bıra-
kılma, namus kavramının kadın cin-
selliği üzerinden şekillendirilmesi
vb. sorunları sayılabilir.

İkincisi, egemen sistemin yarattığı
sorunlardır ve yukarıda saydığımız
çarpıklıkları ortaya çıkaran da asıl
olarak bu sömürü sisteminin özüdür.
Kadını aşağılayan ezen erkek kimli-

ğini yaratan da; ezilen, iki kere sö-
mürülen kadın gerçeğini ortaya çı-
karan da bu sistemdir. Bu nedenle
her koşulda mücadelenin hedefinde
sistemin özü olmalıdır zaten. Yoksa
ana halkayı kaçırıp tali noktalar üze-
rinde çaba sarf etmek, bataklığı bı-
rakıp sineklerle uğraşmaya benzer.

Aile içindeki eşitsizlik her koşulda
kadının aleyhine işler.  "Evin reisi"
olan erkek bu sınırlar dahilinde çoğu
zaman kral gibi görür kendini. Hele
ki kadın çalışmıyor ve erkek tek ba-
şına  "evi geçindiren kişi" konumunda
bulunuyorsa... Kadının bütün gün
çalışıyor oluşu tamamen gözardı edi-
lerek hazırlopçu muamelesi yapılır.

Çalışan kadın aile içinde daha
saygın bir konumda olsada özünde
fazla bir değişiklik olmaz. Dışarıda
çalışan kadın çoğu zaman evde de
tüm işleri üstlenmek zorunda kalır.
Çamaşır, bulaşık, yemek, ütü, ev te-
mizliği, çocuk bakımı vs. vs. tüm
yük yine onun omuzlarındadır. Ka-
dının çalışması, eve getirdiği gelir
sadece "ev ekonomisine destek"
olarak görülür. Toplumsal konum
değişmemiştir. "Erkek çalışır eve ba-
kar, kadın ona yardımcı olur" yakla-
şım budur.

Sonuç olarak aile içerisindeki ka-
dın; (evlat, kardeş, eş ya da anne)
sürekli birileri tarafında yönetilen
yönlendirilen kişi olmaktadır. Çalışan
kadın, okuyan bilinçlenen kadın kendi
bağımsız kimliğini nispeten oluştu-

rabilmektedir. Ancak onun
dışında kalan geniş bir
kesim yaşamını hep baş-
kalarına odaklı sürdür-
mekte, bu nedenle kimlik
bunalımı yaşamaktadır.

Kapitalist sistemin ai-
leye biçtiği misyon belli-
dir. Bu düzen içerisinde
kadının konumunda ciddi
bir değişim-dönüşüm ol-
mayacağı da açıktır. Bu
sistem içerisinde "birey"

Dünden Bugüne 
Kadının Toplumdaki
Yeri ve Kadın Sorunu
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olarak kurtulma vaadleri, halkın
geneli için hiçbir şey ifade etmez.
Kadının kurtuluşu devrimle, sos-
yalizmle mümkündür.

Sosyal ve Siyasal 
Mücadeleler İçerisinde 
Kadın

Burada binlece yıllık ayaklan-
malar tarihini baştan ele almak
gibi bir niyetimiz yok elbette. Ta-
rihi yapan halklardır. Bu "halk"
kavramının cinsiyeti yoktur. Elbette
bir yarısı erkek diğer yarısı kadındır.
Dolayısıyla erkeklerden bağımsız
kadın, kadınlardan bağımsız erkek
tarihi yoktur. Kadınlar ilk köle ayak-
lanmalarında da erkeklerle omuz
omuzaydı ve toplumsal kültürün et-
kisiyle ayaklanma önderi-devrim ön-
deri olmadılar ama darağaçlarında
kendi idam sehpalarını tekmeleyenler
de çıktı içlerinden. Devrim kürsülerine
çıkıp halka hitap edenler de.

Bizim burada ele almak istediği-
miz daha çok kadın hakları mücade-
lesi ve tarih içinde bu çabaların yo-
ğunlaştığı belli dönemlerdir. Genel
tarih açısından ele aldığımızda ege-
menlerin kadınlara biçtiği rollerin
aksine, her direniş ve ayaklanmada
onlar kendilerinden beklenenin çok
üzerinde direnç ve fedakarlık sergi-
lediler. Kadınların içerisinde yer
almadığı ayaklanma ve direniş
yoktur. Ve kadınlar olmadan ka-
zanılmış zafer hiç yoktur!

Fransız devrimi kadın hakları mü-
cadelesinde milat niteliği taşır. Ön-
cesinden de kadın hakları için öne
sürülen talepler olmuştur elbette, an-
cak, bunlar çok cılız ve tekil seslerdi.
Bu mücadelenin kitleselleşmesi ve
etkili olması kapitalist devrimler son-
rası ağırlığını hissettirmiştir.

1789 Fransız devrimi sonrası ka-
dınlar kamusal yaşamdan tamamen
dışlandılar. Çeşitli farklılıklar söz
konusu olsa da bu durum bütün Av-
rupa ülkelerini etkiledi.1830'lara doğ-
ru Fransa'da Olympe de Gavges,
Marie Wollstanccraft gibi kadın ön-
derlerin çevresinde yoğunlaşan kadın
hakları mücadelesi, birçok kişinin
idam edilmesi ile sekteye uğratılsa

da, feminizm düşüncesi İngiltere,
Almanya gibi diğer ülkelerde daha
geniş kitlelerle buluştu. Burada özel-
likle belirtmek gerekir, Fransa'da or-
taya çıkan Bujuva Feminizmi diğer
ülkelerde farklı akımlar ile kaynaşa-
rak, zaman zaman onların içinde eri-
yerek gösterir kendini. Örneğin
1850'ler de İngiltere de geniş işçi
kitlelerinin sahiplendiği Çartist Ha-
reket çatısı altında daha çok kadına
yönelik sosyal politikalarla kendini
gösteriyordu. Benzer şekilde Alman-
ya'da özellikle 1848 devriminin de
etkisiyle gerek burjuva kadın hareketi
gerekse işçi hareketi bu anlamda öne
çıkmıştır.

Kadınların kitlesel olarak destek
verdiği en önemli hareketlerden biri
Amerika'da gelişmiştir.

Amerikan kapitalizminin geçmi-
şine baktığımızda ilk başlarda fabri-
kalarda kadın işçilerin erkeklere oran-
la daha yoğun olduğunu görürüz. Bu
olgu kadın hareketinin doğuşundan
itibaren bir çok avantaj sağlamıştır. 

Çalışma saatlerinin düşürülmesi,
insanca çalışma koşullarının sağlan-
ması için verilen mücadele kısa za-
manda gelişip güçlenmişti. Binlerce
kadının katıldığı grevler örgütleniyor,
buna paralel olarak da siyasal mü-
cadele içinde etkinlik sağlanıyordu.
Çeşitli dernekler aracılığı ile oy hakkı
talebi yükseliyordu.

New York'ta 40 bin dokuma işçi-
sinin insanca yaşam koşulları talebiyle
başlattığı hareket bu mücadelenin
doruk noktalarından biriydi. 8 Mart
1857'de patronların sorumlu olduğu
bir yangın nedeniyle hayatını kay-
beden 129 kadın, bu grev hareketinin
ölümsüz şehitleri oldu. (Yaklaşık 187

yıldır 8 Mart günü
onların anısına tüm
dünyada Emekçi Ka-
dınlar Günü olarak
kutlanmaktadır.)

Kadın hakları ha-
reketinin gerek ideo-
lojik gerekse kitlesel
anlamda ancak diğer
siyasal hareketlerle
bütünleştiğinde so-
nuç alıcı bir etki ya-
rattığı söylenebilir.

Kadın-erkek cinsiyet ayrımına
karşı tepkilerin doğurduğu ancak
ideolojik olarak kendisini de bu
ayrımı besleyen feminizm hareketi
belirli dönemler sesini duyurabil-
miş, özellikle 19. yüzyılın ortala-
rında kadın hakları mücadelesinde
ön açıcı olmuş olsa da  genel bir
değerlendirme yaptığımızda düzene
yönelik tepkileri yanlış hedeflere
kanalize eden bir niteliği vardır.
Kadınların sorunlarını bu sistemin
yarattığını görmezden gelerek, ta-
mamıyla bu sistem içerisinde çözüm
önerileri sunan burjuvazi feminizm
dışında, sosyalizmden etkilenen, eşit-
likçiliği savunan daha radikal feminist
hareketler de şu veya bu oranda aynı
olumsuzluğu taşır.

Kadın hakları mücadelesinde ta-
rihsel olarak elde edilen kazanımlara
baktığımızda, medeni hakların 20.
yüzyıl başlarında, özellikle de 1. Em-
peryalist Paylaşım Savaşı’nın hemen
ardından seçme ve seçilme haklarının
ise ağırlıklı olarak 2. Emperyalist
Paylaşım Savaşı’nın ardından elde
edildiğini görürüz.

Büyük savaşlar döneminde gerek
cephe gerisi faaliyetlerde gerekse sa-
nayi ve bürokrası alanlarında doğan
boşlukları hep kadınların doldurma-
sının etkisi vardır. Bunun yanında
1917 Sovyet devrimi ile birlikte gün-
den güne büyüyen sosyalizm sem-
patisinin kapitalistleri korkutması ve
çeşitli sosyal ve siyasal haklarla kendi
ülkelerindeki özgürlük alanlarını ge-
nişletme, tabandan gelen baskıyı
azaltma kaygısının belirleyici önemi
vardır.
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Bugünden değerlendir-
diğimizde kadın hakları
açısından kağıt üzerinde
bir eşitlik görüntüsü olsa
da yaşama yansıyan bo-
yutuyla kadınlar her alanda
(eğitimde, politikada, iş
yaşamında, kültürel ve sos-
yal alanda!...) erkeklerden
geride tutulmakta, üstelik
çeşitli söylemlerle de bu
geri konum meşrulaştırıl-
maya çalışılmaktadır. Bu
nedenle kadınların siyasal ve sosyal
hak mücadelesine katılması için özel
nedenler hala mevcuttur. Ancak yu-
karıda da belirttiğimiz gibi bu mü-
cadele,"feminist" bir bakış açısıyla
erkekleri dışlayan bir yaklaşımla ele
alındığından sonuç alıcı değil aksine
baltalayıcı olacaktır. Nihai açıdan
kadının kurtuluşunu sağlamak bir
yana, reformist anlamda hak talepleri
dahi bu anlamda güçlü bir etki yara-
tamayacaktır. Bu nedenle kadınlara
yönelik özel çalışmada yine ortak
bir çatı altında yürütülmelidir. Çö-
züme giden yol ancak bu şekilde
açılabilir.

Kadın ve Savaş
İnsanın yerleşik olarak yaşadığı

ama hiç bir savaşın olmadığı bir coğ-
rafya yoktur sanırız. Devrimci sa-
vaşlar ve ayaklanmalar dışında genel
olarak kadınlar savaştan uzak tutulur.
Burada kadınların "savaşamayacak
kadar zayıf" görünmesinin dışında
koruma içgüdüsü de etkilidir. Ata-
erkil bakış açısına göre kadın sahip
olunan, erkeklerden korunması ge-
reken bir mal olarak görülür çünkü.

Savaşlar tüm toplumların yaşamını
derinden etkileyip sarstığı gibi özelde
kadınların yaşamında da büyük de-
ğişikler yaratır.

Milyonlarca erkeğin cephelerde
olduğu emperyalist savaşları düşü-
nelim. Normal zamanlarda fabrika-
larda, tarlalarda çalışan belediyelerde,
bürokratik kurumlarda memurluk ya-
pan erkekler artık silah altındadır.
Ve ülkelerdeki üretim çarkının dön-
mesi gerektiği gibi sürekli beslenmesi,
giydirilmesi, silah ve mühimmat açı-

sından desteklenmesi gerekmektedir.
Uzun seneler süren savaşlarda ka-
dınlar her alanda erkeklerden doğan
boşluğu doldururular. 

"Barış" zamanlarında kadınların
"yapamaz" sayıldığı tüm işler onların
omuzlarına yüklendiğinden, bu dö-
nemler kadınların çeşitli hakları ka-
zanmasında etken olmuştur. Buna
karşın savaşlardan sonra kadınlardan
tekrar eve dönmeleri, fabrikaları er-
keklere iade etmeleri beklenmiştir.
Genelde kadınlar bu durumu doğal-
lıkla kabullenmiş ve eski konumlarına
geri dönmüşlerdir. 

Emperyalizmin doymak bilmeyen
kar hırsı yüz milyonlarca insana ya-
şamı zehir etmiştir. Savaşların ka-
dınlara getirdiği en büyük acılar işgal
altına alınan topraklarda işgalci as-
kerlerin tecavüzleri, babasız büyüyen
çocuklar, savaşta yitirilen-sakatlanan
kocalar, oğullar, babalar, kardeşlerdir...
Ancak acılar bunlarla sınırlı değildir.
Yaralar sadece savaş yıllarında ka-
namaz. Bir savaş en az üç kuşak
üzerinde etkisini sürdürür. On yıllarca
devam eder sancıları, özellikle Hitler,
Mussolini, Franko gibi faşist dikta-
törlüklerin hüküm sürdüğü dönemde
kadınlar ırkçı politikalar doğrultu-
sunda sadece "vatan için çocuk do-
ğuran" kişiler olarak ele alınmış,
büyük bir aşağılanmaya maruz kal-
mışlardır. Şu anda Babakan Erdo-
ğan’ın her zeminde 3 çocuk deyip
durması aynı faşist mantığın ürünüdür.
Kadınlar “çocuk doğurma makinası”
olarak görülür. Çocuklar tekeller için
ucuz iş gücüdür. Kadın “ana” ise
kutsaldır. Onun dışında bir kutsallığı
yoktur. Hatta bu gerici faşist anlayışa
göre doğurmayan kadın “kısır” ka-

dındır. “Kadın”lık gör-
evini yerine getireme-
yen kadındır. 

2. Paylaşım Sava-
şı’nda bu orduların iş-
gali altında kalan top-
raklarda yüzbinlerce
kadın tecavüze uğra-
mış, binlercesi seks
kölesi olarak kullanıl-
mıştır.

Sorunlar sadece sa-
vaş zamanlarıyla da

sınırlı değildir. Savaş ve işgallerin
kadını aşağılaması, Hitler, Mussolini,
Franko gibi faşist diktatörlerin kadına
yönelik aşağılamaları onları sadece
çocuk doğuran ve geliştiren anneler
olarak görmeleri...

Emperyalist savaş aygıtı içerisinde
bir dişli olmak insanı insanlığından
çıkarır. İşgalci bir ordu içinde silah
altına alınan topraklarda yaşayan ka-
dınlar için potansiyel tecavüzcüye
dönüşürler. Irak'ta Ebu Garip Hapi-
sahnesi’nde yaşanan ve işkence fo-
toğraflarıyla tüm dünyanın gözlerinin
önüne serilen örnekler kadınların da
her soysuzlaşmadan nasibini aldığı
açıkça gösteriyor. Emperyalist-işgalci
bir orduda halklara karşı kurşun sıkan
birinin-kadın yada erkek-insani va-
sıflarını koruması zaten mümkün de-
ğildir.

Vatanının bağımsızlığı için sava-
şan kadınlar da var elbette. Kadın
efeler, Kara Fatmalar Nene Ha-
tunlar Anadolu topraklarında hiç
eksik olmamıştır. Ve isimlerini bile
bilmediğimiz ama ülkesinin bağım-
sızlığı için can veren nice Ayşeler,
Fatmalar vardır daha.

Savaşta ve barışta her zaman er-
keklerle omuz omuza, yaşamı yeniden
yaratan, üretenlerdir onlar.

Egemen sınıflar tarafından ve on-
ların yaydığı yoz kültürün etkisi altında
kalan erkekler tarafından ezilen, sö-
mürülen kadınların savaşlardaki rolü
ne kadar küçümsenirse küçümsensin,
kazanılmış bir zaferi onlar da diğerleri
kadar ve hatta onlardan daha çok hak
eder. Acılarını çektikleri gibi...

Sürecek
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AKP iktidarı, iktidara geldi-
ğinden bu yana yargı paketleri
aracılığı ile makyaj tazeledi.
İktidara geldikten bir süre sonra
2004 yılında büyük reform
paketleri diyerek Ceza Ka-
nunu’nda, Ceza İnfaz Ka-
nunu’nda, Ceza Muha-
kemesi Kanunu’nda değişik-
lik ile başladı. Daha sonra her kriz
yaşadığında yeni reform paketleri
hazırlamaya başladı, burjuva basın
4. Yargı Paketini süslemeye baş-
ladı. 4. Yargı Paketi bir öncekiler
gibi allanıp pullanıyor. AKP
demokrasi ve insan haklarına
saygı yalanıyla insanların be-
yinlerine saldırıyor, göster-
melik, şekli değişiklik ile
insanların gözüne perde
çekiyor, üstelik tül perde çeki-
yor. Buna rağmen kendisini solcu
olarak tanıtanlar bile bu görüntüye
aldanıyor ve AKP’nin samimiyet
adımlarını bekliyorlar. Demokrasi ve
insan hakları adına yapılan yargı pa-
ketleri sürekli yenilenmelerine rağmen
hapishaneler neden siyasi tutsaklarla
dolu diye sormuyorlar. 

4. Yargı Paketinde 
Ne Var?

AHİM kararları açısından görü-
nümü daha iyi bir noktaya taşımak
iddiasıyla hazırlanan 4. Yargı Paketi
ne getiriyor bakalım;

Meclise sunulan ve “İnsan Hak-
ları Ve İfade Özgürlüğü Bağla-
mında Bazı Kanunlarda Değişiklik
Yapılması Hakkında Kanun” olarak
isimlendirilen tasarı 21 maddeden
oluşuyor. Tasarı 6 ayrı kanunda kısmi
değişiklik yapıyor. Tasarının gerekçe
kısmında, 2012 yılı itibariyle Avrupa
İnsan Hakları Mahkemesi’nde 16

bin 900 dosyanın açıldığı
ve ihlal tespit edi-

len 47 Av-

r u p a
Konseyi ülkesi
arasında 2. ülke olduğu, de-
ğişikliğin bu nedenle yapıldığı be-
lirtilmiş.

Tasarının ilk ve ikinci maddesi
askeri mahkemelerde açılan tazminat
davaları ve bu davalar hakkında Av-
rupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin
ihlal edildiği tespit edilmesi duru-
munda yeniden yargılama yapılacağı
düzenlenmiştir. Yeniden yargılama
ile ilgili düzenleme ceza davaları
içinde düzenlenmiş, Avrupa İnsan
Hakları Mahkemesi’nde açılan da-
vadan, soruşturmanın etkili yapıl-
madığı yönünde karar çıkmışsa tekrar
dava açılabilecekmiş. Daha önce de
adil yargılamanın ihlali tespit edil-
diğinde yeniden dava açılabileceği
düzenlenmişti. Ancak pratikte mah-
kemeler ciddi bir araştırma yapmadan,
dosyayı esastan incelemeden eski
vermiş oldukları kararları vermeye

devam ettiler. Yeniden açılan dava-
larda Avrupa İnsan Hakları Mahke-
mesi’nin kararına rağmen sonuç de-
ğişmedi, daha hızlı hareket etmek
gereken soruşturma dosyalarında da

durumun pek değişeceğini san-
mıyoruz. 

Tasarının 4. maddesi ka-
mulaştırma davaları hakkın-

dadır. Kamulaştırma davası 4
ay içerisinde bitmezse, devletin
bankaya yatırdığı kamulaştırma

bedeline faiz işletebileceği belir-
tilmiştir. Bu kanun maddesiyle ilgili

olarak birincisi neden 4 ay
beklendiği açıklanma-

mıştır; ikincisi hakim üze-
rinde baskı kurarak kamu-
laştırma davalarının hemen

bitirilmesi amaçlanmaktadır.
Çünkü AKP iktidarının ser-
mayesi gayrimenkul sektörü

üzerinden büyümektedir ve en
önemli programları kentsel dö-
nüşüm projelerine hız kazandır-

maktır. Kentsel dönüşüm proje-
lerinin yaşama geçmesi önündeki
engellerden bir tanesi uzun süren
davaların bulunmasıdır. Kamulaştırma
davalarında eskiden mahkemeler
idare mahkemesinde açılan davaları
sonuçlanmasını bekliyorlardı. Bu dü-
zenleme ile muhtemel ki iptal dava-
ların sonuçları beklenmeyecek ve
kamulaştırma davaları daha hızlı so-
nuçlanacaktır. 

Tasarının 5. ve 6. maddesi Terörle
Mücadele Kanunu’nda yapılan de-
ğişiklik ile ilgilidir.

5. maddesine “Terör örgütlerinin,
cebir, şiddet veya tehdit içeren yön-
temlerini meşru gösteren veya öven
ya da bu yöntemlere başvurmayı
teşvik eden bildiri veya açıklamala-
rını basanlara ya da yayınlayanlara
bir yıldan üç yıla hapis cezası verilir.”

Yargı Paketiyle Hayal Kırıklığına Uğrayanlar
Faşizmin Paketlerinden Ne Bekliyordunuz? 

Faşizmin Paketlerinden Demokrasi Değil, 
Faşist İktidarları Güçlendiren Yasalar Çıkar!
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denilmektedir. 

Örneğin DHKP-C’nin Amerikan
Büyükelçiliği’ne yaptığı eylemle ilgili
açıklamadan bahsetmek yine suç ola-
cak. Ya da bir örgütün eyleminin ne-
deni hakkında bilgi yazmak suç oluş-
turacaktır. Bir olayın nedenini açık-
ladığınızda, nedeni hakkında ifadeler
kullandığınızda “Eylemi meşru gös-
teriyorsunuz” suçlamasıyla karşı-
laşılacaktır. Meşru göstermek kavramı
o kadar geniş yorumlanacak ki, her-
hangi bir örgütün açıklamasını ya-
yınlamak suç sayılacaktır. Dolayısıyla
bu düzenlemenin eskisi ile bir farkı
bulunmamaktadır. 

6. maddesindeki “b) Toplantı ve
gösteri yürüyüşü sırasında gerçek-
leşmese dahi, terör örgütünün üyesi
ya da destekçisi olduğunu belli ede-
cek biçimde, örgüte ait, amblem,
resim veya işaretlerin asılması ya
da taşınması, slogan atılması, ses
cihazı ile yayın yapılması, terör ör-
gütüne ait, amblem, resim veya işa-
retlerin üzerinde bulunan ünifor-
manın giyilmesi” düzenlemesi ile
eylemlerde kızıl bayrak taşımak,
döviz taşımak, önlük giyinmek, fo-
toğraf taşımak; eylemlere katılma-
sanız bile gözaltına alındığınızda slo-
gan atmak, internet sitelerinizde
kızıl bayraklı fotoğraf yayınlamak,
eylemlere katıldığınızı gösteren fo-
toğrafları yayınlamak, ses düzeni
ile halkı bilgilendirmek suç sayıla-
cak. Bu madde o kadar keyfi uygu-
lanacak ki, Mahir Çayan’ın,
Che’nin fotoğrafının bulunduğu
tişörtlerini giymek, benzer şekilde
kalem, anahtarlık taşımayı suç sa-
yabilirler. Sola ait değerleri sahip-
lenmeniz, öyle görünmeniz dahi pro-
paganda suçunu yapıştırabilirler. 

7. madde de işkence suçuna za-
manaşımı uygulanmayacağı belir-
tilmektedir. Bu maddenin pratikte
bir anlamı bulunmamaktadır, işkence
suçu açıkça kanıtlandığında dahi iş-
kenceciler, işkence suçundan değil,
yaralama ya da görevi kötüye kul-
lanma suçundan yargılanıyorlar. Ör-
neğin zamanaşımı ile ortadan kalkan
19 Aralık Katliam davalarının hiç
birisi işkence suçlamasıyla açılma-

mıştı. 

8. madde de suç ve suçluyu övme
suçu için “AÇIK VE YAKIN TEH-
LİKE” kriteri getirilmiştir. Açık ve
yakın tehlikeyi kim belirleyecek, ör-
neğin gericiler övülecek, devrimciler
övülemeyecek mi, Fethullah Gülen
övülünce suç olmayacak, Mahir
Çayan övülünce suç mu olacak,
ya da dünya halklarının katili Obama
övülebilecek, Esad övülemeyecek
mi? Muhtemelen kimin övülemeye-
ceğine hakimin siyasi görüşleri karar
verecek. “Açık ve yakın tehlikeyi”
canlarının istediği gibi uygulayabi-
lecekler. 

Tasarının diğer maddelerinde yer
alan, tutuklama kararlarında savcının
görüşünün alınmayacağı, sanık ve
müdafiilerinin görüşünün alınacağı
yönündeki düzenleme sadece şekli
bir düzenlemedir. Çünkü tutuklu olan
kişilerin tutukluğunun aylık olarak
incelenmesi şekilseldir ve hiçbir ha-
kim her dosyayı aylık olarak incele-
mez. Buna ilişkin verilen kararlar
önceden verilmiş hazır kararlardır.
Mevcut düzenlemede ise avukat ve
tutuklu kişiler her zaman tutuklu in-
celenmesini isteyebilirler, aylık gö-
rüşlerini alınması pratik bir faydası
yoktur. 

Bir noktayı daha eklemeden geç-
meyelim, AKP devrimcilere saldı-
rırken, gericilerin önünü açıyor. Aynı
günlerde meclise bir yasa tasarısı
daha gönderildi. Hukuk Muhakeme
Kanunu ve Bazı Kanunlarda Deği-
şiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Ta-
sarısı’nda Kur’an kursları gibi ka-
çak olarak kabul edilen, kanunlara
aykırı olan kursların açılmasını
da yasal hale getirmektedir. Yani
devrimcileri sahiplenmek suç, sos-
yalist yayınları okumak suç,
Kur’an kursları vb. kursları açmak
yasal hale geliyor. 

AKP Demokrasi 
Getirmez

AKP faşist uygulamalarıyla ör-
gütlenme özgürlüğünü çiğnedi. Mül-
kiyet hakkına saldırdı. İşkenceyi sı-
radanlaştırdı. İfade özgürlüğünü sı-
nırladı. Bu nedenle Avrupa İnsan

Hakları Mahkemesi’ne başvuruların
artmasını sağladı ve şimdi şişen dos-
yaları düşürmek için şekilsel hataları
düzeltmeye çalışıyor. Örneğin 3.
Yargı Paketi’nde çok sayıda kişinin
tahliye olacağı beklentisine rağmen
tahliye olan insan sayısı beklenen
gibi olmadı, 3. Yargı Paketi ile 220.
madde de yapılan değişikliğe rağmen
bundan yararlanması gereken dev-
rimciler yasaya aykırı bir biçimde
kanun değişikliğinden yararlanama-
dılar. Yine sözde tutuklama yerine
getirilen adli kontrol yöntemleri
devrimciler için kullanılmıyor. 

AKP son on yılda hukuk eliyle
demokrasiyi genişletmek bir yana,
faşizmi yasal hale getirdi. AKP 3.
Yargı Paketi’ni yürürlüğe koyduğunda
4. Yargı Paketi’ni tartışıyorlardı ve
o dönemde “Şimdi aynı şeyleri ye-
niden duyuyoruz. 3. Yargı Paketi
için söylenen şeyler bu kez neredeyse
noktasına virgülüne varana kadar
aynı şekilde 4. Yargı Paketi için söy-
leniyor. Bu paketin de özgürlükleri
temel alan, özgürlükleri geliştirici
değişikler içerdiği, özellikle ifade
özgürlüğünün önündeki engelleri kal-
dıracağı ifade ediliyor. Yine yargı
mekanizmasındaki aksaklıkları gi-
dererek uzun yargılamaları önleyici,
böylece ‘adalete daha hızlı erişimi
sağlayan’, silahların eşitliği ilkesini
güvenceye alan nitelikte değişiklikler
içerdiği gibi pratik hiçbir değeri ol-
mayan yorumlar ve nitelendirmeler
yapılıyor. 

Bunun böyle olmadığını görmek
için çok zaman geçmesi gerekme-
yecek. Son süreçte yaşadıklarımıza
baktığımızda bunu bugünden söyle-
mek yanlış olmayacaktır.” (Yürüyüş
dergisi sayı 340, syf 24) demiştik.
Daha 3. Yargı Paketi’nin uygulama-
larını görmeden yaptığımız tespitler
bugün bizi doğrulamıştır. Daha önce
yapılan yargı paketleri ne demokrasi
getirdi ne de gözaltına alınan kişi
sayısını, işkence uygulamalarını,
mahkemelerin tutumunu değiştirmedi.
Hal böyleyken 4. Yargı paketlerinden
umutlar beklemek saflığın ötesinde
AKP’ye hizmet etmektir. 

BDP Milletvekili İdris Baluken
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Tecrit Öldürür Tecrite Son!
İzmir’de, Tecrite Karşı Mücadele Platformu bileşenleri

(ESP, DHF, Partizan, Alınteri, Halk Cephesi) 15 Mart
günü keyfi uygulamalara karşı eylem yaptı. Eski Sü-
merbank önünde yapılan eylemde, “Türkiye’de hapis-
haneler tarihi kanla, ölümle, işkence ile doludur. Adli ya
da siyasi olsun, tüm tutuklu ve hükümlülerin F Tipi ve
diğer tüm hapishanelerde en temel insani hakları ve ta-
lepleri tecrit politikasında ısrar edilerek yok sayılıyor.”
denildi. 

“İçeride Dışarıda Hücreleri Parçala” pankartının ta-
şındığı eylemde Kırıklar F Tipi ve Şakran Kapalı Hapis-
hanesi’nde tutsaklara yapılan keyfi uygulamalar, onursuz
aramalar ve gardiyanların tutsaklara saldırıları anlatılırken;
Şakran Hapishanesi müdürü ve Kırıklar F Tipi Hapishanesi
Müdürü Necmi Üçler teşhir edildi. “İçeride Dışarıda
Hücreleri Parçala”,
“Tecrit Öldürür Tec-
rite Son”, “Yaşasın
Devrimci Dayanış-
ma” sloganlarıyla
eylem sonlandırıldı.
Eyleme ÇHD,
KESK, İHD, DİSK
destek verdi.

4. Yargı Paketi meclise sunulduktan
sonra tasarı hakkında “dağ fare do-
ğurdu” yorumu yaptı. BDP Ceza
Kanunu’nun 314. maddesinde de-
ğişiklik yapılarak genel affın önü-
nün açılacağını düşünüyordu her-
halde. 3. Yargı Paketi’nde yapılan
değişikliği yaşama geçirmeyen AKP
neden devrimcilerin serbest kalmasını
sağlayacak düzenlemeler yapsın ki.
Ya da bir yandan barış görüşmeleri
yaparken Kandil’i bombalayan
AKP’ye umut bağlanabilir mi? 

Son iki ayda Halk Cephesi’ne
yönelik yapılan operasyonda yak-
laşık 300 kişi gözaltına alındı, yak-
laşık 140 kişi tutuklandı. Tutuk-
lanmaların ana nedeni, AKP politi-
kalarına karşı örgütlenme hakkını
kullanmak iken, bu operasyonları
boşa çıkartacak, tutuklanan kişilerin
serbest kalmasını sağlayacak düzen-
lemelerin yapacağına inanmak apo-
litikliktir.

Yine Radikal gazetesinde yazan
Tarhan Erdem tasarıda yer alan “Açık
ve yakın tehlike” kriterinin getiril-
mesinin kendisini heyecanlandırdı-

ğını, bu kriterin büyük bir yenilik
getirdiğini belirterek düzenlemeyi
getirenlere teşekkürlerini sunarak,
“Seçim işlerimizden ticaret hayatı-
mıza kadar her yerde demokrasi ge-
tirilmesine neden olacak, yurttaşların
özgürlüklerini yaşamalarını sağla-
yacaktır” demiş. 

Bu abartı ve gerçeklikten uzak
yoruma benzer düşünenler şu örneği
vermek gerekir: Ceza Kanunu’na
göre, bir kişinin anayasal düzeni de-
ğiştirmeye teşebbüs suçlaması ile
yargılanması için, eylemin “elverişli
araçlarla yapılması” kriteri bulun-
masına rağmen, AKP iktidarı silahla
yapılan her eylemi anayasal düzeni
yıkmaya teşebbüs olarak değerlen-
dirmektedir. Bu konu öyle abartıldı
ki, bir kumarhaneye molotof kokteyl
atmak eylemi dahi anayasal düzeni
yıkmaya teşebbüs olarak değerlen-
dirilmektedir. Anayasal düzeni yık-
mak için bir molotof kokteylini “el-
verişli araç” sayan AKP iktidarı “açık
ve yakın tehlike” kriteri ile tutukla-
mak istediği her kesi açık ve yakın
tehlike diyerek tutuklayacaktır. 

Demokrasi Bağımsızlık 
Sorunudur

Kimi sol çevreler AKP’nin söz-
lerine inanarak kendisinden samimi
davranışlar beklemektedir. “Ayinesi
iştir kişinin lafına bakılmaz.” AKP
iktidarının samimiyetini anlamak için
son on yıl içerisinde demokrasi, insan
hakları, yargıda reform paketleri so-
nucunu incelemenize gerek yok. Son
iki yıl içersindeki tutukladığı insan
sayısına ve çeşitliliğine, tutuklama
gerekçelerine baktığınızda söylenen
sözlerin demagojiden ibaret olduğunu
anlayacaksınız. Tutuklamaları yapan
hakimlerin adını bile değiştirdiler,
“özgürlük hakimi” dediler. Ancak
onlar kadar tutuklama kararına imza
atan hakim olmadı bugüne kadar. 

AKP iktidarı, ülkemizin tüm eko-
nomik değerlerini talan ederken, sö-
mürüyü dizginsiz artırırken, demok-
rasi getirmez. Bağımsız olunmadan
demokrasi gelmez, bağımsızlık mü-
cadelesini yükseltmek için örgütlen-
meli, faşizme karşı demokrasi mü-
cadelesini büyütmeliyiz.

Mete Diş Derhal
Serbest Bırakılsın!

TAYAD'lı Aileler, Kandıra 1 No'lu
F Tipi Hapishanesi’nde tutsak olan,

kanser hastası Mete Diş’in tahliye edil-
mesi için 19 Mart günü İstanbul Adliyesi

önünde eylem yaptılar. Eylemde: “Mete Diş,
hapishanenin sağlıksız koşullarından kaynaklı kanser
hastalığına yakalanmıştır. Bilindiği üzere, F Tipi hapis-
haneler, tutsakları ‘sessiz imha’ etme üzerine inşa
edilmiştir. F tipi hapishanelerde hasta tutsakların bilinçli
olarak tedavi edilmeleri engellenmektedir. Güler Zere
örneği, bu durumun en iyi kanıtıdır. Mete Diş de tedavisi
engellenerek, katledilmek isteniyor. Hasta tutsakların te-
davilerinin yapılabilmesinin tek koşulu serbest kalmala-
rıdır” denildi.

15 kişinin katıldığı eyleme, o sırada eylem alanından
geçen bir kadının da katıldığı gözlendi. Eylem, “Kanser
Hastası Mete Diş Serbest Bırakılsın!”, “Hasta Tutsaklar
Serbest Bırakılsın!”, “Anaların Öfkesi Katilleri Boğacak!”
sloganlarıyla bitirildi.

Ayrıca, eylemle aynı saatlerde mahkemeye çıkartılan
Mete Diş'in, serbest bırakılmadığı öğrenildi.
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Duyduk duymadık demeyin!
Bundan sonra sorguda Coniler

varmış.
Sorguda Coniler varsa bizim de

7’den 70’e Amerikan “gavuruna”
alerjimiz var. 

1 Şubat günü Ankara’da bulunan
Amerikan Büyükelçiliği’ne DHKP-
C’li Alişan Şanlı’nın gerçekleştirdiği
feda eyleminden sonra olay yeri in-
celeme çalışmalarına Türk polisiyle
birlikte FBI ve  CIA ajanlarının da ka-
tılacağını öğrendik. Yine haberlerde el-
çilik binasında patlayan bombanın
Amerikan topraklarında mı yoksa
Türkiye topraklarında mı, hangi nok-
tada patladığına dair açıklamalar ya-
pıldı. Eylemin “Amerikan toprakla-
rında” gerçekleştiği kararına varıldı.
Uluslararası ilişkilerde elçilik binala-
rı hangi ülkeye aitse o ülkenin top-
rakları kabul ediliyor. Ve tartışmala-
ra, yorumlara bir açıklama da Bü-
yükelçiden geldi. Amerikan Büyük-
elçisi Francais Riccardone elçilik
içindeki soruşturmayı doğrudan Ame-
rikan gizli servislerinin yürüteceği-
ni, elçilik dışında da izin alarak FBI
ve CIA ajanlarının sorgulara katılacağı
açıklamasında bulundu.

Amerikan ajanları ülkemizde sor-
gulara ilk kez katılmıyor. 12 Eylül
1980 cunta döneminde devrimcilerin
işkenceli sorgularına FBI, CIA ajan-
larının bizzat katıldığı biliniyor. An-
cak bugüne kadar bunlar hep gizle-
nirdi. Bu gün ise açıktan, gizlemeye
bile gerek görmeden ilan ediyorlar.

Amerika feda eylemiyle sanıldığı
kadar güçlü olmadığını görmüş olma-
lı ki, eylemin halka ulaşmasını engel-
lemeye çalışıyor. Eylem hakkında iti-
barını zedeleyen, karalayan, küçüm-
seyen, çarpıtan tarzda yapılan açıkla-
maların karakterine baktığımızda gö-
rünen suçluluğunun yansımasıdır.
Amerikalı ajanlar kendi can güven-
likleri açısından Türkiye’nin güvenilir

olmadığını gör-
düler. Dünyada
İsrail’den sonra
en iyi işbirlikçisi
AKP’ye olan gü-

venini gözden geçirecekleri kesin. İş-
birlikçi AKP’de Amerika’nın güveni-
ni kazanmak için eylemin “ipuçlarına”
ulaşabilmek adına gerekirse her yana
baskınlar düzenleyecektir. Hem de bu
baskınlara hiçbir neden bulmadığı hal-
de yapacak. Eylemin üzerinden iki haf-
ta geçtikten sonra Amerikalı FBI, CIA
ajanlarıyla birlikte AKP eylemi ger-
çekleştiren Alişan Şanlı’nın eylemi
hiçbir yardım almadan, Ankara’daki ör-
güt üyeleriyle bağlantı kurmadan yine
örgütün talimatıyla “kapalı devre”
yöntemiyle eylemi gerçekleştirdiği
bilgisini basınla paylaştılar. Bu tablo-
ya iyi bakın düşmanın ruh halini iyi ta-
kip edin. 
İşçiler, memurlar, öğrenciler, kadını

erkeği ile bu vatanın sahipleri bizler
Amerika’nın açıklamalarını nasıl yo-
rumlamalıyız?..

Türkiye 1950’lerden bu yana iş-
birlikçi hükümetler aracılığı ile Ame-
rika’ya bağımlı hale getirildi. Ülke-
mizde İncirlik Üssü gibi daha bilin-
meyen sayısız üssü var. Binlerce
Amerikan şirketiyle zaten içimizdeler,
diye mi bakacağız? Bu zamana kadar
sorguladılar,  şimdi de sorgulamaya
girseler ne olur mu, diyeceğiz? 

Mahir Çayan, Amerika’nın ülke-
mizdeki emperyalist tutumunu ve hal-
kın 1960’lardaki durumunu şöyle ifa-
de ediyor: “II. Yeniden paylaşım sa-
vaşından, özellikle 1960’dan sonra
(Amerika gizli işgalinin oluşturduğu)
ekonomik, sosyal ve politik kriz ülke-
deki sınıflar arası kutuplaşmayı ve
emekçi kitlelerin memnuniyetsizliğini
had safhaya çıkarmıştır. Bu gün Ana-
dolu’nun pek çok yerinde halkın uya-
nık kesimleri, düzenin bütün partile-
rinden umutlarını kesmişler ve bu se-
faletten kurtulmanın tek yolunun isyan
etmek olduğunun bilincine varmışlar-
dır. Halkımızın uyanık kesimleri Ame-
rikan “gavuru” ile işbirliği içinde

olan ağaların, patronların, paraba-
balarının nasıl kendilerini iliklerine ka-
dar sömürdüklerinin farkındadırlar.
Kitlelerde zenginlik düşmanlığı had saf-
hadadır. Onların anlamadığı tek şey,
yenilmez bir güç olarak gözlerinde bü-
yüttükleri oligarşik devlet düzeninin kof
ve çürüklüğüdür. (oligarşi, kitlelerin bi-
lincinde fikri sabitlik derecesinde “dev-
lete karşı konulmaz” düşüncesini iyi-
ce perçinleştirmek için, sürekli olarak
yaygara, gözdağı, kuvvet gösterisi ve
demagoji ve özellikle bu konuyu işle-
mektedir.)” (Mahir Çayan Bütün Ya-
zılar’dan.)

1960’ların Türkiye’sindeki Ame-
rikan emperyalizmi ile günümüzdeki
işbirlikçi AKP hükümetinin duru-
munda bir değişiklik var mı, diye ba-
kacak olursak; Evet var. Bugün işga-
lini daha açıktan sürdürüyor. 12 Ey-
lül 1980’de cunta için “bizim ço-
cuklar yaptı” açıklamaları boşuna de-
ğil. Çünkü tüm kurumlar emperya-
lizmin belirlediği şekilde düzenlendi.
Hangi partinin iktidara geleceğinden
öte atanacak memurların sayısından,
ne kadar ücret alacağına, toprağımı-
za ne ekip biçeceğimize kadar Ame-
rika’nın belirlediğini 75 milyon bili-
yoruz. Amerika’ya bağımlılığımız
kat be kat arttı. Bu düzenin böyle sür-
meyeceğini biliyoruz. 

Biliyoruz çünkü dünya yüzünde
hiçbir halk, hiçbir ulus sömürü ve iş-
gal altında yaşamayı kabul etmemiş-
tir. Bizim gibi geri bıraktırılmış ül-
kelerde “devlete karşı konulmaz” dü-
şüncesi Osmanlı’dan günümüze kadar
güçlü bir olgu olarak işlenmiştir. Bu
güçlü olgunun yıkılması zor görüne-
bilir ama imkansız değil. Amerika’nın
gücüne karşı Anadolu’nun Amerikan
“gavuruna” karşı, işbirlikçilerine kar-
şı alerjisi güçlüdür. Bu nedenle diyo-
ruz ki, sorguda FBI, CIA ajanları
varsa bizim de Amerika’ya kinimiz
var. Kinimizi anlatan türkülerimiz
var. “Hoşt Amerika puşt Amerika /
Allende’yi öldürdünüz / Vietnamı
kana buladınız / Hoşt Amerika puşt
Amerika.

Dünyanın Katili Amerika’ya
Karşı Uyanık Olalım!Sınıf KiniSınıf Kini

Halkların bütün acılarının
hesabını sormak için
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Sabancı Holding, 31 Aralık 2012 ta-
rihi itibariyle; sona eren yıla ait konsolide mali tablola-
rında 4 milyar 676 milyon lira konsolide faaliyet karı ve
1 milyar 856 milyon lira konsolide net kar elde etti. 

Satışları önceki yıla göre yüzde 17'lik artışla 26 mil-
yar 94 milyon lira olarak gerçekleşen Sabancı Hol-
ding'in toplam varlıkları ise 31 Aralık 2012 tarihinde, ge-
çen yıla gereğ yüzde 16 artış ile 175 milyar 398 milyon
liraya, ana ortaklığa ait özkaynakları yüzde 17 artış ile 16
milyar 251 liraya ulaştı. 

Sabancı Holding Üst Yöneticisi Zafer Kurtul, "2012
yılında Sabancı Holding, hedeflerinin üzerinde büyüme-
yi başardı. Yüksek büyümemizin yanında kararlılık ola-
rak da başarılı sonuçlar aldık. Akbank, bir taraftan bütün
ana ürünlerde pazar payı kazanımları elde ederken diğer
taraftan yüzde 15'in üzerinde bir özkaynak getirisi sağlamış,
sağlıklı ve istikrarlı büyümesine devam etmiştir" dedi. (Hür-
riyet, 8 Mart 2013)
Ülker ise 2012 yılında satış gelirlerini yüzde 30.8 ar-

tırarak 2 milyar 341 milyon liraya ulaştırdı. Şirket 2011
yılının aynı döneminde 1 milyar 789 milyon lira satış ge-
liri elde etmişti. 2011 yılında 112.90 milyon lira faaliyet
karı elde eden şirket 2012 yılı sonu itibariyle faaliyet karı
ise, 202 milyon lira olarak gerçekleşti.  

Zafer Kurtul, 2020 yılı hedefi için de "8 bin megavata
yükselterek, Türkiye'de tüketilen elektriğin yüzde 10'unu
üretmeyi ve dağıtımda 6 milyon müşteriye hizmet verme-
yi hedefliyoruz. Bu hedefimize ulaşırken, enerji alanında-
ki özelleştirmeleri de yakından takip edeceğiz" diyor. 

Sabancı Holding faaliyet gösterdiği bütün alanlarda Tür-
kiye ortalamasının üzerinde bir büyüme göstermiş. 

AKP iktidarı yıl boyunca büyümeyle övünüp durdu.
Açlıktan, yoksulluktan, işsizlikten yakınan halka da,
“Kesin sesinizi. İşte büyüme rakamları. Dünya kriz için-
deyken ülkemiz büyüyor” diyerek nankörlükle suçluyordu. 

İşte kimlerin büyüdüğü ortadadır. 
Zafer Kurtul, yüksek büyüme ve büyük karlar elde et-

mesinin nedenini de "başarılı stratejiler uygulayarak ve ope-
rasyonel verimliliği yükselterek" sağladıklarını söylüyor. 

Patlayan baraj kapağıyla sular altında kaybolan işçi-
lerden hiç bahsetmiyor. 

Halk açlık içinde yaşarken AKP iktidarının tekellere
sağladığı olanaklardan hiç bahsetmiyor. 

Köle gibi çalıştırıp emeğini sömürdükleri işçilerden hiç
bahsetmiyor. 

Kriz var diyerek halkın üzerine yeni vergiler bindirirken
tekellere sunduğu teşviklerden hiç bahsetmiyor... 

Karlarının tek nedeni üç-beş başarılı yöneticinin izle-
diği strateji... 

Ülker'in yöneticisi Mehmet Tütüncü de büyümeleri-
nin"Ülker'in 2011 yılında başlamış olduğu yeniden ya-

pılanma çalış-
maları ve ön-
celik tespitle-
rinin" sonu-
cu olduğunu
söylüyor.

AKP ik-
t i d a r ın d a
devletin tüm olanakları, (yani halkın pa-
raları) Ülker grubunun ayaklarının altına serildi, bundan
hiç bahsetmiyorlar. 

Tekellerin büyümesinin tek bir açıklaması vardır:
Milyonlarca insanın daha fazla yoksullaşması ve aç kal-
ması... İşsiz kalan yüz binlerce işçi, iflas eden on binler-
ce esnaf, çiftçi ve küçük üreticidir. 

Taşeronluk sistemiyle işçilerin sömürülmesidir. Mesaisi
ödenmeyen, kıdem tazminatı verilmeden işten atılan iş-
çidir. Tekeller, “kriz var” derler, ilk yaptıkları şey işçile-
rin maaşlarını kesmektir. İşten atmakla tehdit edip daha
fazla çalıştırarak mesai ücreti vermemektir. 

Evet, elbette, ekonomik kriz de olsa, onlar “krizi fırsa-
ta” dönüştürdükleri için en büyük karları ederler. Ondan son-
ra holding “CEO”ları başarı masalları anlatırlar. 

*Konsolide:Uzun vadeli ve faizli hisse senedi veya
tahvil kâğıdı. Konsolide bütçe:[ik.] Genel ve katma
bütçeleri kapsayan bütçe.

Devrimci İşçi
Hareketi

“Finans dergisi Forbes’in en zenginler listesine göre
Türkiye “Milyarder” sayısında Avrupa ikincisi oldu...
Çok milyarder var... 

Öte yandan...

Nüfusun tümü ele alındığında ise “yoksulluk” sıra-
lamasında, aynı Avrupa ülkeleri arasında yine ikinci
sırada... Ve çok yoksul var... 

Gel çöz... Yoksullar ülkesi, en çok “Milyarder” ye-
tiştirebilmiş...” (Bekir Coşkun, 12 Mart 2013)

Denklem çok basit aslında. Karmaşık olan hiçbir şey
yok. 

Kapitalizmin değişmez kuralı da bu zeten.

Zenginliğin tek kaynağı sömürüdür. Halk ne kadar
çok sömürülürse zenginlerin servetleri o kadar büyür. 

Hem halkın geçim düzeyi yükselecek, hem de te-
kellerin serveti büyüyecek... Bunların ikisinin birlikte ol-
ması mümkün değildir. 

Zenginlerin sayısının rekor düzeye ulaşması, yok-
sulların sayısının rekor düzeyde artmasının en somut
kanıtıdır.
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Sabancı ve Ülkerler İçin Karlı Yıl

Halk İçin İşsizlik, Açlık Yoksulluk



AKP faşizminin F Tiplerinde tut-
saklara baskı, tecrit ve sansürünün
bir parçası olarak en çok başvurduğu
ceza “iletişimden mahrum bırak-
ma” cezasıdır. Dışarıyla her türlü
bağı kopartmak ve tutsaklara yaptırım
uygulamak için sürekli görüş yasak-
ları, yayın yasakları koyuyor, ziyaret
ve mektup cezaları veriyorlar. Siyasi
yayınlar sürekli sakıncalı bulunuyor
ve engelleniyor. Yürüyüş dergisi
de hapishanelere sokulmayan “sa-
kıncalılar” listesinin başında geliyor. 

AKP faşizminin bu tecrit ve san-
sürüne karşı tutsaklarımız en azından,
dergimizin içeriği hakkında bilgi sa-
hibi olsunlar diye onlara, her hafta,
ilan yoluyla ulaşmaya çalışıyoruz.
İlan konusunda, burjuva medya der-
gimize karşı düşmanca tutum sergi-
lerken “dost!” olduklarını söyleyen-
lerin tavırlarının da onlardan çok
farklı olmadığını yaşayarak görüyo-
ruz. Burjuva basının neden ve niçin
yaptığını anlıyoruz. Onlar devrim-
cilere düşman. Onların sansürünün
anlaşılır nedenleri var. Ya kendilerine

“sosyalist”, “komünist” diyenleri
nasıl anlayalım?

Evrensel ve Birgün gazeteleri de,
devrimci tutsaklar için verilen Yü-
rüyüş dergisinin ilanına sansür uy-
guluyor. Her iki gazetenin de “san-
sürcü” tavrı yeni değildir. Birgün ve
Evrensel bunu hep yaptılar ve yapı-
yorlar. Defalarca, tutsaklarımızın ül-
kemiz gündemi hakkında bilgi sahibi
olması için verdiğimiz ilanı kabul
etmediler.  Yürüyüş dergisinin ilanını
kabul etmemeyi, eleştirilere karşı bir
koz, bir tehdit ve kalkan olarak kul-
landılar. Yine her iki gazete de Büyük
Direniş boyunca sansür uygulayarak,
F Tiplerinde direnen tutsakların ta-
leplerini içeren ortak ilanını yayın-
lamayarak devrimci tutsakların sesini
boğmaya çalışan burjuva medya ile
aynı noktada buluştular.

Demokratlığın bile asgari gerekleri
vardır. “Devrimci” ve “sosyalist” ol-
duklarını iddia eden Birgün ve Ev-
rensel’in bu sansürü bırakalım dev-
rimciliği, demokratlığa bile sığmayan
bir tavırdır. 

Faşizm, F Tipi hapishanelerde
koyu bir sansür ve tecrit uygulayarak
kitap, dergi ve gazeteleri “sakıncalı”
diyerek vermiyor. Öğrenme, bilgi-
lenme haklarını gasp ederek tutsakları
cezalandırıyor. Evrensel ve Birgün
de Yürüyüş dergisinin ilanını alma-
yarak aynı şeyi yapıyor. Bu tavrın,
devrimci yayınların ilanına sansür
uygulayan burjuva basınından, ha-
pishanelerde yasaklar uygulayan AKP
iktidarının tavrından farkı yoktur.
Devrimci bir derginin ilanına sansür
uygulamak AKP faşizminin tecrit
saldırısına destek vermektir. Devrimci
tutsaklara tecrit içinde tecrit uygu-
lamaktır. 

Birgün Gazetesi ilanı yayınlama-
ma gerekçesini; “Daha önce yaşanan
sorunlar var, bize küfür ettiniz”,
“Bize ve bize yakın olan kurumlara
yönelik yazılar yazdınız” şeklinde
açıklarken, Evrensel, “Daha önce
ilanını yayınlıyorduk ancak daha
sonra bir takım sıkıntı oldu. Bu so-
runların tekrarını yaşamamak için
ilanı bir daha yayınlamayacağımızı

Devrimci Bir Derginin İlanına Sansür Uygulamak 
AKP Faşizminin Tecrit Saldırısına Destek Vermektir!

- İhale İlanı: 13 Kalem Merkez Sterilizasyon servsine sarf
malzeme alımı Sağlık Bakanlığı Medeniyet Ünitesi Göztepe
Eğitim ve Araştırma Hastanesi
- TC. BÜYÜK ÇEKMECE 1. İCRA DAİRESİ; TAŞINIRIN
AÇIK ARTIRMA İLANI
- MÜJDE FM 89.6
Hem eylendiren hem de bilgilendiren radyo!
- OLAĞAN GENEL KURUL İLANI
- MİMAR VE TEKNİKER ARANIYOR- MEYAZ MİMAR-
LIK
- T.C. BAKIRKÖY 9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ 
- SUDA MADEN AŞ. YÖNETİM KURULU
TEMSİL BELGESİ İLANI
- İSTANBUL DEFTARDARLIĞI AVRUPA YAKASI MİLLİ
EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI BEYOĞLU EMLAK
MÜDÜRLÜĞÜNDEN SATILIK ARAÇLAR İLANI
- BAĞIMSIZ MIYIZ? (DERGİ İLANI)
- TEKİRDAĞ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİM-
LİĞİNDEN KAMULAŞTIRMA DUYURUSU 

- YOĞURT (TAM YAĞLI)
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI GENEL KURMAY BAŞ-
KANLIĞI VE MÜSTEŞARLIK HV. ER. EĞT. MARK.
- RENKLİ DÖKME EPDM KAUÇUK ZEMİN KAPLA-
MA YAPIM İŞİ
MALTEPE BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER
MÜDÜRLÜĞÜ
- MEZİTLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İHALE İLE
TAŞINMAZ SATIŞ İLANI
- T.C. ÇORLU İCRA DAİRESİ TAŞINMAZIN AÇIK
ARTIRMA İLANI
- T.C. TRABZON 2. İCRA DAİRESİ TAŞINMAZIN AÇIK
ARTIRMA İLANI
- T.C. KEMALPAŞA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ
MEMURLARI TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
- BAĞIMSIZ METAL İŞÇİLERİ SENDİKASI (BİMİS) 2.
OLAĞAN GENEL KURULUNA ÇAĞRI İLANI
- İETT EDİRNE KAPI GARAJINA BAKIM HANGARI
YAPILMASI  İHALE İLANI
- GÖKTÜRK BİLGİ EVİ YAPIMI İŞİ 

Yürüyüş Dergisinin İlanını
Yayınlamayan Birgün

Gazetesinde Yayınlanan Bazı  İlanlar

Yürüyüş Dergisinin İlanını
Yayınlamayan Evrensel

Gazetesinde  Yayınlanan Bazı İlanlar
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ifade ettik. İlkesel olarak bu kararı
aldık” diyor.

Eleştiri ve Özeleştiri
İdeolojisine ve
Politikalarına Güvenenlerin
Silahıdır

Eleştiri, sol içi ideolojik müca-
delenin temelidir. Yayın organları da
ideolojik mücadelenin araçlarıdır.
Ama görüldüğü gibi Birgün ve Ev-
rensel gazeteleri ideolojik mücade-
leden kaçıyorlar. Yapılan eleştirilere
yayın organlarında yazılı cevap ver-
mek yerine “Bizi eleştirirseniz ila-
nınızı yayınlamayız” diyerek, “Eleş-
tirirseniz ilişkimiz bozulur” diyerek
tehdit ediyorlar. Devrimciler eleştiriye
eleştiri ile cevap verirler. Cevap ver-
mek yerine hapishanelerde tecrit al-
tındaki tutsaklar için özel bir önemi
olan ilanı yayınlamamak devrimci
bir yöntem değildir. Eleştiri ve öze-
leştiri ideolojisine ve politikalarına
güvenenlerin silahıdır. Eleştirmek
de, hatayı kabul etmek de ideolojik
olarak güçlü olanların işidir. İdeolojik
mücadele devrimci yöntemdir. Ev-
rensel ve Birgün’de bu cüret yoktur.
Sol içi ilişki yöntemleri devrimci
değildir. Açıklık ve samimiyet yerine
burjuva yöntemlere sarılırlar. Ken-
dilerinde Devrimci hareket hakkında
her türlü yalan ve kışkırtıcı yazılar
yazmayı hak görürler. Ama devrim-
ciler bu yalan ve demagojilere cevap
yazdığında, gerçekleri söylediğinde

kabul etme cesaretini gösteremezler.
Eleştirenlere sansür uygulamaya baş-
larlar. “Eleştirmeyin ilanlarınızı
basalım” pazarlığı yaparlar. Düzenin
okları kendilerine yönelmesin diye
onlar okları devrimcilere yöneltirler. 

Evrensel ve Birgün,
İdeolojik Mücadeleden
Korkuyor

Evrensel ve Birgün, Yürüyüş’ün
eleştirilerine ideolojik mücadele çer-
çevesinde cevap vermek yerine, ta-
hammülsüzleşip sıradanlaşıyorlar.
Evrensel ve Birgün, ideolojik müca-
deleden korkuyorlar. Eleştirilere cevap
veremeyip “İlan almama” tavrına
girmek, güçsüzlüktür. Tutsakların
ilanını da yine benzer nedenlerle, 57
şehidin ve ölüm yatağındaki yüzlerce
tutsağın kanını, canını düşünemeye-
cek kadar da sorumsuz, ciddiyetsiz
davranarak “Vatan’da çıkan yazıdan
dolayı böyle bir karar aldık” diyerek
yayınlamamışlardı. Bugün yaptıkları
da budur. 

Faşizmin zulmüne direnen dev-
rimci tutsakları sahiplenmek, bir avuç
işbirlikçi ve hain dışında herkesin
görevidir. Çünkü onlar, Türkiye ve
dünya devrimci hareketinin onurudur.
Devrimci tutsaklara sansür uygula-
manın, dostlukla, demokratlıkla, dev-
rimcilikle hiçbir ilgisi yoktur. Bu ne
sol adına, ne devrimcilik, ne demok-
ratlık, ne komünistlik adına kabul
edilebilir. Bizim bildiğimiz dostluk,

direnenlerin yanında olmaktır, zor
zamanlarda dayanışmaktır, sahiplen-
mektir, yardımlaşmaktır. Paylaşmak-
tır, güvenmektir. Dostluk, hatalarının
üstünü örtmek değil eleştirmektir.

Evrensel ve Birgün hem gazete-
lerinde “AKP iktidarında cezaevleri
işkencehaneye dönüştü”, “Kitapların
ve telefon görüşmelerinin yasakları
giderek artıyor”, “ Hayatı 8 metre-
kare içine sığdırmak ve yalnızlaş-
mak”, “Kitap okumak yasak, resim
yapmak yasak, gazete okumak ya-
sak,  mektup yazmak yasak, türkü
ve marş söylemek yasak”, “F Tipinde
tecrit içinde tecrit” diye yazıyorlar.
Diğer yandan da devrimci tutsakların
Yürüyüş dergisinin içeriğini öğre-
nebilmelerinin tek yolu olan ilana
sansür uyguluyorlar. Burada sami-
miyet yoktur. Burada dostluk yoktur.
Tecrite ve sansüre karşı olmak ajitatif
bir slogan olmaktan öte bir anlam
taşımamaktadır.

F Tipi tecrit hücrelerindeki dev-
rimci tutsaklar için verilen Yürüyüş
ilanını, bizim eleştirilerimizi “ağır”
buldukları için yayınlamayan Evren-
sel’in sayfalarında boy boy ihale
ilanları, tatil köyleri ilanları, satılık
arsa ve daire ilanları, ticari ilanlar
var. Bu ilanların büyük çoğunluğu
Basın İlan Kurulu tarafından verilen
ticari ilanlardır. Demek ki bu ilanların
sahipleri Evrensel’in gerçek dostları.
Tabi durum böyle olunca Evrensel’de
devrimci tutsaklar için verilen ilanın
yeri olmayacaktır. 
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İstanbul Küçükarmutlu’da 10 Mart günü, Köyiçi
Meydanı’nda yıkımlara karşı halk toplantısı düzenlendi.
AKP’nin risk alanı ilan ettiği Armutlu’da yaşayan halk,
yıkımlara karşı taleplerini haykırdı. Toplantı öncesinde
mahalle içerisinde pankartla, sloganlarla dolaşılarak,
mahalle halkı yıkımlara karşı birlikte direnmeye çağrıldı.

“Yıkımlara Karşı Omuz Omuza”, “Evimizi Yıkanın
Villasını Yıkarız”, “Halkımız Saflara Evimize Sahip
Çıkmaya” sloganları atılarak yapılan yürüyüşün ardından
Köyiçi Meydanı’nda toplanıldı. 

Baltalimanı ve Fatih Sultan Mehmet mahallelerinin
muhtarları, yaptıkları konuşmalarda mahallelerinin yı-
kılmasına izin vermeyeceklerini söylediler. Baltalimanı
Mahallesi muhtarı Ali Haydar Aslan, Küçükarmutlu

halkının onay vermediği hiçbir projenin
bu mahallede hayata geçirilemeyeceğini
söyledi. “Evimizi Yıkanın Villasını Yı-

karız”, “Armutlu Bizimdir Bizim Kalacak” yazılı pan-
kartların açıldığı toplantı, konuşmaların ardından sloganlar
ve alkışlarla bitirildi. Toplantıya 2 bin kişi katıldı. Ayrıca
halk toplantısında, Cumartesi gecesi bir esnafa yönelik
çetelerin saldırısı da protesto edilerek “Çeteler Halka
Hesap Verecek” sloganları atıldı.

Armutlu Halkındır Halkın Kalacak!



Abdullah Öcalan 23 Şubat’ta BDP
heyeti ile yaptığı görüşmelerde
“AKP’YE İKTİDARI ALTIN TEP-
SİDE SUNDUK” demişti. 

BDP Eş Genel Başkanı Gültan
Kışanak 14 Mart 2013'de İstanbul'da
bazı gazetecilerle yaptığı toplantıda
“BAŞKANLIKLA İLGİLİ FATU-
RAYI BİZE KESMEYİN” diyor.

Peki, kime kesilecek fatura? Öca-
lan’ın dediği gibi “AKP’ye iktidarı
altın tepside sunun” ondan sonra
“faturayı bize kesmeyin” deyin. 

Kürt milliyetçi hareket, AKP ik-
tidara geldiğinden beri, ‘barış poli-
tikaları’ çerçevesinde AKP’ye adeta
can simidi olmuştur. AKP’nin ihti-
yacına göre ateşkes ilan etmiş, AKP
politikalarına koltuk değnekliği yap-
mıştır. 

Şimdi de aynı şeyi yapıyor.
AKP’nin faşist terörü tüm halk ke-
simleri üzerinde saldırısı azgınca sü-
rerken, Kürt milliyetçi hareket “çö-
züm” adı altında AKP’nin faşist ik-
tidarını kökleştirmesi ona koltuk değ-
nekliği yapıyor.  

Gültan Kışanak’ın “başkanlıkla
ilgili faturayı bize kesmeyin” demesi
tam da suçluluk psikolojisiyle yapılan
açıklamadır. 

AKP, İmralı’da Öcalan’la sadece
Kürt miliyetçi hareketi silahsızlan-
dırmaya çalışmıyor, bu “süreç”le bir-
likte bütün halk muhalefetini de sin-
dirip teslim almaya çalışıyor. 

Kürt milliyetçi hareket AKP’nin
politikalarına sadece koltuk değnekliği
de yapmıyor, faşist AKP iktidarını
aklıyor. 

Kürt milliyetçi hareketi sol, sos-
yalist bir çerçevede ele almıyoruz,
çünkü o sıfatlarını  ta 1990’lı yılların
başında terketmiştir. Ancak Osman-
lı’dan günümüze imha, ilhak ve asi-

milasyona uğrayan Kürt halkının
kurtuluşu için mücadele ettiğini söy-
lüyorsa bir hareket bu politikaların
Kürt halkına özgürlük getirmeyece-
ğini belirtmek istiyoruz. Kürt, Türk
ülkemizde yaşayan tüm halkları ezen
AKP’nin faşist iktidarını daha güç-
lendirmekten başka bir işe yarama-
maktadır. Ve yine halkımız “barış”

adı altında sürdürülen politikalarla
aldatılmaktadır.

Faşist AKP düzeni halkın gözünde
meşrulaştırılmaktadır. 

Öcalan’ın BDP heyeti ile 18
Mart’ta yaptığı görüşmede basına
iletilmek üzere söylediği şu sözlere
bakın: “YÜCE İRADEYİ TEMSİL
EDEN PARLAMENTONUN VE
SİYASİ PARTİLERİN SUNACAĞI
DESTEĞİ ÇOK DEĞERLİ BULU-
YORUM.” (Abdullah Öcalan)

Kelimenin gerçek anlamıyla ken-
dini kabul ettirmek için düzene “yağ
çekiyor” Öcalan. 

Hangi “yüce irade”den bahsediyor
Öcalan? 

Herkes bilir ki, Öcalan’ın “yüce
irade” dediği oligarşinin parlamentosu
halkın iradesini değil, emperyalist
ve işbirlikçi tekellerin iradesini temsil
etmektedir. Emperyalistler ve işbir-
likçi oligarşinin ihtiyaçları doğrul-
tusunda politika üretirler ve ülkeyi
onların ekonomik, politik çıkarlarına
göre yönetirler. Burjuva düzende
parlamento halkın değil, burjuvazinin
parlamentosudur. 

Oligarşinin parlamentosunun oli-
garşi nezdinde bile bir “yüceliği”
yoktur. Özellikle AKP iktidarında
Başbakan Erdoğan’ın sözünün üstüne
söz söyleyen yok. Bırakın halkın
iradesini temsil etmeyi oradaki mil-
letvekilleri kendi iradelerini dahi
temsil etmekten acizdirler. 

Öcalan düzenin halkın nezdinde
çürümüş parlamentosuna sırf kendini
düzene yarandırmak için “yücelik”
payesi biçiyor. Düzenin parlamento-
sunu aklıyor. O meclis değil mi Kürt
halkının önüne baraj gibi bir sistemi
koyarak Kürt halkının ‘iradesi’ni par-
lamentoya yansıtmayan. Yıllardır
bunu eleştirmiyor musunuz?

“AKP’YE İKTİDARI ALTIN TEP-
SİDE SUNDUK” (Abdullah Öcalan)

***

“Başkanlık sistemi düşünülebilir.
Biz Tayyip Bey’in başkanlığını des-
tekleriz. Biz AKP ile bu temelde bir
başkanlık ittifakına girebiliriz” (Ab-
dullah Öcalan)

***

“Ne ev hapsi, ne de af bunlara
gerek kalmayacak. Herkes, hepimiz
özgür olacağız. Şunu bilin ki bu hamlem
komployu boşa çıkaracaktır. Ben kom-
ployu aşıyorum. Başarılı olursam, Ne
KCK tutuklusu kalır ne başkası” (Ab-
dullah Öcalan)

***

Eski yaşam alışkanlıkları topyekun
bırakmak gerekir. Neden, çünkü bu bir
rejim değişikliği olacak. Tanzimat, Meş-
rutiyet, Cumhuriyet, 1950 çok partili
hayata geçişten çok daha önemli, bu
hepsinden daha derinlikli olacak. Ba-
şarılı olursak, yepyeni bir Cumhuriyete...
Radikal demokrasi, tam demokrasi,
Anadolu ve Mezopotamya’nın tam de-
mokratikleşmesi, hazırlığım bu yönde.
(Abdullah Öcalan)

***

“Sterk “MİT kaynaklı” demiş. Müm-
kün değil ama düşüneceksin. Milyonda
bir de olsa düşüneyim, MİT var mı?
MİT de şaşırdı” (Abdullah Öcalan)

Kürt Milliyetçi Hareket “Barış” Diye Diye,
Oligarşiyi Aklıyor! 

Faşist AKP İktidarının 
Kökleşmesini Sağlıyor!
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O meclisten yaka-paça atılan Kürt
halkının seçtiği milletvekilleri değil
mi?

Kürt milliyetçi hareket için dü-
zenin kurumlarına övgü yeni de de-
ğildir, on yıllardır emperyalistler ve
işbirlikçi oligarşiyle uzlaşmak için
yaptıkları politika tarzıdır. Kürt mil-
liyletçi hareket düzeni, düzenin ku-
rumlarını, egemenleri hiçbir zaman
doğrudan hedef almamıştır. Devlet
içinde hep şahinler ve güvercinler
olmuştur. MHP gibi tescilli faşist bir
partiyi dahi Kürt sorununun çözümü
için adres gördü.

Öcalan “Başkanlık sistemi dü-
şünülebilir. Biz Tayyip beyin baş-
kanlığını destekleriz. Biz AKP ile
bu temelde bir başkanlık ittifakına
girebiliriz” diyor. 

Bugün düzen partileri, hatta
AKP’nin kendi içinde bile başkanlık
sisteminin tamamen Erdoğan’ın dik-
tatörlüğünü getireceği düşüncesiyle
karşı çıkanlar var. 

Ve Öcalan “Biz Tayyip beyin baş-
kanlığını destekleriz” diyor. AKP’de
gerek başkanlık sisteminde olsun,
gerek anayasa hazırlanmasında olsun
düzen için muhalefetlerini de dikkate
almayarak sırtını BDP’ye dayayıp
her türlü halk düşmanı politikalarını
hayata geçiriyor. 

Türkiye her gün yeni bir operas-
yonla uyandığı, yüzlerce evin, de-
mokratik kurumların basıldığı, yüz-
lerce kişinin gözaltına alınıp tutuk-
lanarak hapse atıldığı şu günlerde
Öcalan Türkiye’yi özgürleştirmekten
bahsediyor. 

Bu AKP iktidarının faşist düzenini
aklamak değil de nedir? Sonra Gültan
Kışanak “başkanlıkla ilgili faturayı
bize kesmeyin” diyor. 

Kürt Milliyetçi Hareket
“Barış” Politikası Adı
Altında Faşizmin Kürt
Halkına Yaptığı Zulmün
de Üstünü Örtüyor!

2009 yılında AKP’nin “Kürt açı-
lımı” başlattığında DTP Eşbaşkanı
Ahmet Türk, “barış için 17 bin faili
meçhulü... Diyarbakır’daki işken-

celeri unuturuz” demişti. Evet unut-
tularda. AKP’nin Kürt halkını imhaya
yönelik katliamları hiç bitmedi. Fakat
buna rağmen Kürt milliyetçi hareket
“barış süreci” bozulmasın diye Ahmet
Türk’ün söylediği gibi bu katliamları
görmezlikten geldiler. Gündem yap-
salarda açıkça katliamdan devleti so-
rumlu tutmak yerine, devleti akla-
yarak devletin içindeki “şahinler”e,
“savaş rantçıları”na, “Ergenenekon-
cular”a yükledi. 

En son Paris’te katledilen 3 PKK’li
için de aynı şeyi yaptılar. 

Katliamı yaptığı söylenen kişinin
MİT ile görüşmeleri, bağlantıları or-
taya çıktı. Tetiği kimin çektiğinin
nasıl çektiğinin hiçbir önemi yoktur.
3 PKK’liyi katleden AKP iktidarı ve
çok güvendiğiniz emperyalistlerdir.
Kürt milliyetçi hareket bunu bile
açıkça ifade etmek yerine adeta “süreç
bozulmasın” diye üzerine sünger
çekmektedir. 

Abdullah Öcalan MİT’i aklama
derdinde: “Sterk ‘MİT kaynaklı’ demiş.
Mümkün değil ama düşüneceksin.
Milyonda bir de olsa düşüneyim,

MİT var mı? MİT de şaşırdı” diyor.
Öcalan’a göre MİT böyle şeyi asla
yapmaz. O kadar güveniyor ki, MİT’e
Öcalan, MİT’e milyonda bir ihtimal
veriyor. Onuda “şaşırmış” olmasına
bağlıyor. Oysa halkımız MİT’i “İT”le
birlikte anar ve asla güvenmez. Ama
Öcalan düzene kendini kanıtlamak
için bu kadar ucube açıklamalar ya-
pıyor. 

16 Mart tarihli Özgür Politika’da
Abdullah Öcalan’ın mektubuna ver-
diği cevabın çerçevesini açıklayan
röportajında KCK Yürütme Kurulu
Başkanı Murat Karayılan, “Roboski
katliamının ya da bir Paris katlia-
mının üstü örtülerek kalıcı barış
zeminin gelişeceğine ben inanmı-
yorum. Biz  şimdi sürecin önünde
bir engel gibi koymak istemiyoruz
ama bu tür olaylar sürecin sağlıklı
bir sonuca ulaşabilmesi için mutlaka
netleştirilmesi gereken, tarihin kara
sayfaları arasında bulunan son olay-
lardır.” (Murat Karayılan, Özgür
Politika, 16 Mart 2013)

Birincisi, Kürt milliyetçi hareket
her şeyi kendisiyle başlatıp kendisiyle
bitiriyor. Ne Roboski, ne de Paris
katliamı “tarihin kara sayfaları ara-
sında bulunan son olaylar” olma-
yacaktır. Oligarşinin halka ve dev-
rimcilere yönelik katliamları devam
edecektir. 
İkincisi Karayılan; “Roboski kat-

liamının ya da bir Paris katliamının
üstü örtülerek kalıcı barış zeminin
gelişeceğine ben inanmıyorum” diyor.
İnanmıyorsanız peki ne yapıyorsu-
nuz? Daha, ne Roboski’de ne de Pa-
ris’teki katliamın devletin yaptığını
bile açıkça söylemiyorsunuz. Bu kat-
liamları yapanlardan katliamların
“üstünü açmasını” bekliyorsunuz. 

Üçüncüsü Karayılan; “Biz  şimdi
sürecin önünde bir engel gibi koymak
istemiyoruz” diyerek her zaman ol-
duğu gibi “barış” politikaları kesintiye
uğrayacak diye, olgarşiyle uzlaşmak
için oligarşinin katliamlarının üzerini
bizzat kendileri örtüyor. Katliamların
üstünü örterek, katilleri görmezden
gelerek barış sağlanır mı?

Roboski, Paris... “sürecin önüne
engel olarak koymak istemiyoruz”

“Roboski katliamının ya da bir Paris
katliamının üstü örtülerek kalıcı barış
zeminin gelişeceğine ben inanmıyorum.”
(Murat Karayılan, 16 Mart 2013, Özgür
Politika)

***

“Geride kalmış yüzyılın bakış açı-
sıyla sorunlara yaklaşanlar bir gelecek
vaat edemez. Gelecek, yeni çağdaş
bakış açısında aranmalı.” (Murat Ka-
rayılan, 16 Mart 2013, Özgür Politika)

***

“Şu anda yoldaşlarımız hemen her
yerde tartışma içerisindedir. Öncelikle
kendi kadro yapımızı ikna etme faa-
liyetini yoğun bir biçimde gündemimize
almış bulunuyoruz.”(Murat Karayılan,
16 Mart 2013, Özgür Politika)

***

“BAŞKANLIKLA İLGİLİ FATURAYI
BİZE KESMEYİN” (BDP Eş Genel
Başkanı Gültan Kışanak)

***

“Başkanlık ille de otoriter yönetme
biçimi değil. Sorun modelin kendisi
değil, kuvvetler ayrılığı.” (BDP Eş
Genel Başkanı Gültan Kışanak)
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deniyor... Barış taktiği savunulduğu
söyleniyor. Hayır barış taktiği savu-
nulmuyor. Bunun adı düpe düz em-
peryalizmin ve oligarşinin aklanma-
sıdır.... Burjuva demokrasisi bile sa-
vunamıyor Roboski’yi... Aydınlar sa-
natçılar bile ‘üstü örtülmemelidir’
diyor.  Peki kim örtüyor üstünü?
Kime söylüyorsunuz?

“Nasıl ki “Türkiye’nin hassasi-
yetleri” deniliyorsa, Kürt tarafının
da hassiyetleri vardır. Bunu herkesin
dikkate alması gerekiyor” diyor Ka-
rayılan. (Özgür Politika,16 Mart
2013)

Karayılan’ın “herkes” dediği
kimdir? Kim dikkat edecek? Kürtlerin
hassasiyetine dikkat etmeyen kim?
Halk mı dikkat etmiyor? Kürt milli-
yetçiliğinin klasik bakış açısı. Oli-
garşiyi açıktan hedef alamıyor, asıl
düşmana yönelteceği suçlamayı “her-
kes” diyerek oligarşiye dokunmadan
halkı suçluyor. 

Kürt Milliyetçi Hareket
“Barış” Politikalarıyla
Faşist AKP İktidarının
Kökleştirmektedir!

BDP heyeti ile yaptığı görüşme-
lerde Öcalan’ın, “Başkanlık ABD’de-
ki gibi olmalı” diye oligarşiye akıl
verirken Gültan Kışanak da gazete-
cilerle yaptığı toplantıda Öcalan gibi
düzene akıl veriyor. 

“Daha demokratik bir başkanlık
sistemi için kuvvetler ayrılığı, den-
ge-denetim mekanizması ve merkezi
yetkilerin bir bölümünün yerele dev-
redilmesi lazım. Üçü bir arada olursa
mantıklı olur. Kürt sorunu da ancak
Türkiye'de güçlü bir demokratik yö-
netim olursa çözülebilir” diyor.

Kürt milliyetçi hareket, Kürt so-
rununu “çözdü” şimdi düzenin so-
rununu çözecek. 

Burada durun. Kürt milliyetçi ha-
rekete ve onun yedeklenen refor-
mizme, oportünizme sınıflar gerçeğini
hatırlatacağız. 

Çarpıtılmak istenen devrimciliği
yeniden ve sürekli kalın çizgilerle
çizeceğiz. Düzene kendinizi ispatla-
mak için sınıflar gerçeğini çarpıt-

manıza izin vermeyeceğiz. 
“Daha demokratik bir başkanlık” 
Kimin için ?
Nedir demokrasi? Burjuvazinin

söylediği gibi “her derde deva” mıdır
demokrasi? Sınıflar üstü bir kavram
mıdır? 

Beyinler o kadar çok burjuvaziye
teslim olmuş ki, her şey burjuvazinin
kavramlarıyla düşünülüyor. Doğal
olarak da düzene kendini kanıtlamak
için oligarşiye çözüm üretme çaba-
larına giriliyor. 

Öncelikle belirtelim, bağımsız-
lığın olmadığı bir ülkede ne de-
mokrasi ne de özgürlük olmaz!

Göbeğinden Amerika’ya, emper-
yalizme ekonomik, politik, askeri
her şeyiyle bağımlı olan Türkiye’nin
bağımsız olduğunu kimse iddia ede-
mez. Bugün Türkiye’nin iç politikası
da, dış politikası da her şeyiyle alenen
Amerika tarafından belirlenmektedir.
Daha yeni 4. yargı paketi açıklandı.
Paketten demokrasi bekleyen başta
Kürt milliyetçi hareket olmak üzere
faşizm gerçeğine gözünü kapatanlar
bir kez daha hayal kırıklığına uğradı.
AKP, paketi açıkça “AB istediği için
çıkarttık” dedi. 

Ki, AKP iktidarı işbirlikçilikte
bugüne kadar gelmiş geçmiş tüm ik-
tidarları geride bırakmıştır. Böyle bir
ülkede demokrasinin, özgürlüklerin
olması mümkün mü?

Herkesi kapsayan bir demokratik
sistem yoktur. Burjuvazinin iktidarda
olduğu burjuva demokrasisi vardır.
Halkın iktidarda olduğu halk demok-
rasisi vardır. Her iki sistemde de de-
mokrasi iktidarda kim varsa demok-
rasi onun için vardır. Burjuvazinin
iktidarında burjuva için demokrasi
halkı için diktatörlüktür. Halkın ik-
tidarda olduğu demokrasi de halk
için demokrasi burjuvazi için dikta-
törlüktür. Kürt milliyetçi hareketin
bahsettiği “demokrasi” burjuva de-
mokrasisidir.  Kaldı ki, kapitalizmin
emperyalist aşamasıyla birlikte te-
kellerin ihtiyaçlarına göre şekillen-
miştir. Ekonomide, politikada tekel-
lerin diktatörlüğü hakimdir. Devlet
tekellerin devleti olmuştur. Burjuvazi
gericileşmiştir. Dolayısıyla tüm bur-

“Cesur olma 
Zamanı”

Öyle bir 'barış süre-
ci' ki, sürecin selameti,
bir yandan medya di-
ğer yandan siyasetçile-
rin 'susmasına' bağ-
lanmış durumda. Na-
sılsa, susarak, sorun çözeceğiz, su-
sarak barış kuracağız, susarak
demokratikleşeceğiz!

Türkiye'de ifade ve düşünce öz-
gürlüğünün önünde  öteden beri ya-
sal sınırlar ve iktidarların baskısın-
dan kaynaklanan engeller vardı. An-
cak, AKP iktidarı tahkim olduktan
sonra, çok güçlü bir iktidar yapısının
baskılama imkanı daha  da arttı.
Ama en kötüsü, artık iyice sırıtan
oto sansür çabaları, sansür ve baskı
politikalarının, aydın ve demokrat
kisvesi altında 'entellektüelleştir-
me' ve meşrulaştırılması adeti oldu.
Demokratikleşme baskıcı yasa ve
uygulmalara direnmekle mümkün
olur. Yeni Türkiye'de ise tam tersi
oluyor; yasaların mahkum ettiğini,
'aydınlar', 'demokratlar' teyit ediyor.
Yasal otoritelerin elinde gözaltı,
ceza, cezaevi ve bin türlü baskı ara-
cı, onların elinde ise 'Ergenekoncu',
'şiddetsever' gibi 'caydırıcı' silahları
var. Bugün geldiğimiz noktaya işte
bu nedenle geldik. 

Yani 'barış sürecinde' aynı gidiş
daha da ağırlaşarak devam ediyor.
Hiç olmazsa iktidar 'barış sürecini
sabote etmemek için susun' diye
açıkça söylüyor. Susmayı reddeden-
leri susturmak ise, aydın ve demo-
krat kisvesi altındaki bazılarına dü-
şüyor. Sıkıysa, 'bu süreç bu şekilde
başarıya ulaşamaz' diye başlayan
bir cümle kurun, eline kalemi yeni
almış acemisinden, yaşını başını al-
mış profosörüne kadar bir büyük
koro, 'işte barış istemeyenler',
'PKK'ye silah bırakma çağrısı ya-
panlar' diye ortalığı kasıp kavurma-
ya başlıyor.

Korkudan fısıltıyla söyleneni
açıkça söylemek lazım; 'böyle barış
süreci olmaz'! (...)

(Nuray Mert, 12.03.2013,
Birgün)

Nuray Mert
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juva kesimler için de bir demokrasi
yoktur. Demokrasi sadece tekelci
burjuvazi için vardır. Yani burjuva
demokrasisi halk için, emperyalist
tekellerin diktatörlüğüdür.

Şimdi emperyalizmin yeni sö-
mürgesi olan ülkemizde emperyalist
sömürüye, gizli işgale son verme-
den, oligarşinin faşist iktidarını
yıkmadan demokrasi olması müm-
kün mü?

1950’lerden beri açılan onca de-
mokratikleşme paketlerine rağmen
bir türlü burjuva  anlamda da demo-
kratikleşememenin nedeni budur.
Açılan her demokrasi paketinin için-
den halk için zulüm çıkmıştır. 

Kürt milliyetçi hareket sosyalist
düşünceleri terk edip emperyalizmle
ve oligarşiyle uzlaşma çizgisine gi-
rince tüm bilimsel gerçekleri ters-
yüz etmiştir. Yaptıkları her açıklamayla
düzene, kendilerinin değiştiğini, uz-
laşmaya hazır olduklarını, bunun için
kendilerinden korkulmaması gerek-
tiğini ispatlamaya çalışmıştır. 

Oligarşi için “demokrasi” faşizmin
maskesidir. Bu böyle iken Kürt mil-
liyetçi hareket hangi demokrasiden
bahsediyor? 

AKP’nin faşist iktidarını güçlen-
diren politikalarına ortak olurken ona
Başkanlık konusunda akıl da veriyor.
Gültan Kışanak; “Daha demokratik
bir başkanlık sistemi için kuvvetler
ayrılığı, denge-denetim mekanizması
ve merkezi yetkilerin bir bölümünün
yerele devredilmesi lazım. Üçü bir
arada olursa mantıklı olur.” 

Düzeni meşrulaştırmaya bakın;
sistemin özüne dokunmadan biçimsel
düzenlemelerle faşist düzeni demo-
kratikleştirecekler. 

Kürt milliyetçi hareket de oligarşi
gibi demokrasiyi, emperyalizmi, oli-
garşik devletin diktatörlüğünü akla-
mak ve düzenle uzlaşmasını maske-
lemek için kullanmaktadır.

Öcalan, “Radikal demokrasi, tam
demokrasi, Anadolu ve Mezopotam-
ya’nın tam demokratikleşmesi, ha-
zırlığım bu yönde” diyor. “Herkes,
hepimiz özgür olacağız” diyor. 

Tam bir ucube... Nasıl özgür ola-
cak? Emperyalistlerle ve işbirlikçi

AKP iktidarıyla uzlaşarak... Yani bu
düzenin içinde “tam demokrasi”den
bahsediyor. 

Peki açlığı, yoksulluğu, sömürüyü,
emperyalizmin ekonomik, politik,
askeri işgalini ne yapıyorsunuz?

Faşist diktatörlük kişilerden, şu-
nun, bunun niyetlerinden, kişilikle-
rinden mi ibaret?

Kürt milliyetçi hareketin burju-
vazinin kavramlara yüklediği anlam-
larla tartışması, çözümü düzende ara-
ması reformist, oportünist solda da
sorgulanmıyor. Sormuyorlar; “bu dü-
zen içinde ‘tam demokrasi’ nasıl
olacak? AKP, bir taraftan faşist dik-
tatörlüğünü kökleştirirken, halkın her
kesimine azgınca saldırırken “herkes
nasıl özgür olacak?” 

Bu soruların cevabı yoktur. Öca-
lan, düzeni aklamaktadır. Düzene
kendini kanıtlamak ve uzlaşmayı
meşrulaştırmak için faşist AKP ikti-
darına güç vermektedir. 

Kürt Milliyetçi Hareket 
Düzenle Uzlaşırken 
Faşizmin Devrimcileri 
Katletmesinin Önünü de 
Açmıştır!

Kürt milliyetçi hareket kendi dı-
şındaki her türlü gelişmeyi “komplo”,
“provokasyon”, “ajan faaliyetleri”,
“özel savaş güçlerinin oyuncağı”
olarak değerlendirmiştir. Oligarşinin

devrimcilere saldırısı Kürt milliyetçi
hareketini hiç ilgilendirmemiştir. Hat-
ta, “barış” politikaları bozulmasın
diye direnmeyerek, oligarşinin dev-
rimcilere saldırılarına zemin sun-
muştur. 

26 Eylül 1999’da Ulucanlar Ha-
pishanesi’nde düşman  10 devrimciyi
katlederken “BİZ YOKUZ KOMU-
TANIM” diyerek bulundukları ko-
ğuşu boşaltmış ve düşman da oradan
saldırmıştır. 

19 Aralık 2000 hapishaneler kat-
liamında F Tiplerine karşı direnme-
yeceklerini baştan belirtmişlerdir.
Katliamdan sonra da “FARKIMIZI
KOYDUK İYİ OLDU” diyerek
devlete “güven” vermişlerdir. 

Büyük Direniş için “Tam bir
komplo ve tasfiye hareketidir” de-
diler. 

Türkiye'de kendileri dışında ya-
pılmış tek bir eylem yoktur. Ki PKK
onu komplo ya da tasfiye dememiş
olsun.

Düşman vahşice saldırırken, kat-
lederken neden direnmediniz diyoruz.
Evet eleştiriyoruz.

Devrimci, sosyalist, yurtsever di-
yorsanız kendinize bu soruların ce-
vabını vermek zorundasınız. Dev-
rimciler bu düzeni yıkmak için sav-
şıyorlar, düzenle uzlaşmak için değil.
Düzenle her türlü uzlaşmaya karşıyız.
Uzlaşmaya karşı her zaman ideolojik,
politik mücadelemizi sürdürürüz.
Devrimde ısrarımız, iktidar hedefli
mücadelemiz, oligarşinin ve emper-
yalizmin devrimcileri teslim alma
politikalarına karşı direnişimiz uz-
laşma ve düzenici politikaların önünde
engeldir. Kürt milliyetçi hareket bu-
nun için her zaman düzenle uzlaşırken
devrimcilere saldırmıştır. 

Her şeyden önce biz Kürt, Türk,
Laz, Çerkez... Anadolu’da yaşayan
tüm halkların kurtuluşu için, savaşı-
yoruz. 

Politikalarımızın hedefi devrimi
geliştirmek için... Eleştirilerimiz de
düzeni aklamak için değil, devrimci
doğruların, bilimsel gerçeklerin çar-
pıtılmasını, düzenin meşrulaştırılma-
sını engellemek içindir. 

18 Mart’ta BDP heyeti İmra-
lı’da Öcalan ile yaptığı görüşmede
Öcalan’ın basına ilettiği mesaj:

“Hedefimiz tüm Tüm Türkiye’nin
demokratikleşmesidir. Çabalarımız da
bunun içindir. Bu amaç çerçevesinde
21 Mart Newroz’da bir çağrı yapmak
için çalışmalarımı sürdürüyorum. ...
Bu çağrı çözümün askeri ve siyasi
bütün ayaklarına dair doyurucu bilgiler
içeriyor olacaktır. ...

Bütün bunların pratikleşmesi için
YÜCE İRADEYİ TEMSİL EDEN
PARLAMENTONUN VE SİYASİ
PARTİLERİN SUNACAĞI DESTEĞİ
ÇOK DEĞERLİ BULUYORUM. ”
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Hakları verilmeden işten atılan
işçilerin her Cumartesi, birlikte ta-
leplerini haykırdıkları ortak eyleme
devam ediliyor. Eyleme ilk başlayan
işçilerden birçoğu direnişlerini zaferle
sonuçlandırdılar. Ve ortak eyleme
yeni işçi direnişleri eklendi, yeni ka-
zanımlar elde edildi.

Şişli Belediyesi ve işbirlikçi sen-
dika yönetimine karşı direnişe baş-
layıp, ortak eyleme dahil olan Savaş
Doğan ve Genel-İş 3 No’lu Şubeye
bağlı işçiler direnişlerini kazanımla
sonuçlandırdılar. Genel Kurul’a hile
karıştırarak kazanmasına rağmen Sa-
vaş Doğan yerine belediyenin istediği
Can Çokürkmez’i seçtiren belediye ve
sendika yönetimi geri adım atmak zo-
runda kaldılar. Direnişi işçilerin de
desteklemesi üzerine Can Çokürkmez
ve ekibi istifa ederek, yeniden genel
kurula gitme kararı alındı. 

Direniş sonucu elde edilen ka-
zanımı Savaş Doğan ortak eylemde
açıkladı.

Taksim Tramvay Durağı’nda baş-
layan eylemde, işçiler “Yaşasın Hey
Tekstil Direnişimiz!”, “Yaşasın Ka-
zova Direnişimiz!”, “Yaşasın Şişli Di-
renişimiz!”, “Patron Sendikacılığına
İzin Vermeyeceğiz!” sloganlarıyla
Galatasaray Lisesi önüne yürüdüler.

Galatasaray Lisesi önünde Şişli
işçilerinin kazanımları anlatılarak,
sendikacıların patronlarla işbirliği
yapmasına izin vermeyecekleri vur-
gulandı. Genel-İş yönetiminde bulu-
nan Mevsim Gürlevik, Kani Beko,
Remzi Çalışkan, Hüseyin Yaman ve
Cafer Konca isimleri verilerek, pat-
ron işbirlikçisi sendikacılar olarak teş-

hir edildiler. 
Savaş Doğan da bir açıklama ya-

parak, yaşadıkları süreci anlattı.
Doğan açıklamanın devamında, “Pat-
ronlara karşı, belediye yönetimine
karşı işçilerin haklarını korumak için
kurulan sendikanın şube yöneticisi be-
lediye başkanının isteğiyle istifa ediy-
or” diyerek, böyle bir sendika yöne-
ticisinin işçinin hakkını nasıl koruy-
acağını sordu.

Savaş Doğan’ın ardından hak-
larını patronlarından almak için di-
renen Kazova işçileri adına Serkan
Gönüş bir açıklama yaptı. Gönüş
haklarını patronlara yedirmeyece-
klerini, haklarını alana kadar her yer-
de patronlarının karşısına çıkacak-
larını söyledi.

Eylem hep birlikte Çav Bella
marşının söylenmesinin ardından
sona erdi.

Doluca Bağcılık ve
Şarapçılık Fabrikası İşçisi!

Yaklaşık 3 yıldır Tekirdağ Çerk-
ezköy Doluca Bağcılık ve Şarapçılık
Fabrikası’nda çalışmakta olan Yılmaz
Şahin, işçilere yapılan zamların düşük
olduğunu söylediği ve itiraz ettiği için
hiçbir hakkı verilmeden işten çı-
karıldı.

18.10.2010 tarihinden beri Dolu-
ca Bağcılık ve Şarapçılık Fabri-
kasında çalışan Yılmaz Şahin, yapı-
lan zamların işinin ve emeğinin
karşılığı olmadığını söylediği andan
itibaren fabrika yönetimi tarafından
kendisine yönelik sistematik bir
biçimde sindirme ve yıldırma politi-
kasına girişildi. 13.02.2013 tarihinde

de işine son verildi. 
Bunun üzerine fabrika önünde

bir basın açıklaması gerçekleştiren
Yılmaz Şahin, “Hak verilmez alınır,
Ben de bu iradeyle hakkımı alana ka-
dar burada olacağımı Doluca Bağcılık
ve Şarapçılık Fabrikası'na bildiriyo-
rum” dedi. Basın açıklamasının ardın-
dan fabrika önüne çadır kuruldu. 

15 Mart günü çadır eylemine baş-
layan Doluca İşçisi Yılmaz Şahin'in
çadırına polis saldırdı. “Bizimle bir-
likte emniyete ifade vermeye gelin”
diyen polise, onların ayağına gidil-
meyeceğinin belirtilmesi üzerine Di-
renen Doluca İşçisi Yılmaz Şahin ve
ona destek veren Deniz Özüyaman ile
Evren Çiçek zorla gözaltına alındı.
Gözaltılar aynı gün serbest bırakıldı.

Devam eden direnişte, işçileri
farklı bir kapıdan çıkartarak Şahin’i
görmelerini engellemek isteyen fa-
brika yönetimi, bu sefer de saldırdı.
Saldırının sebebi ise fabrika tellerine
asılan “%10 zam istediğim içim işten
atıldım. Hakkım olanı istiyorum”
pankartı idi. Özel güvenliğin tutu-
muna tepki olarak yan fabrikada
çalışan işçiler çadıra gelerek çadır di-
renişine destek oldular. Özel güven-
liğin sözlü ve fiziki müdahalesine rağ-
men geri adım attıramayacaklarını an-
ladıkları andan itibaren geri çekilmek
zorunda kaldılar. Yoldan arabalarıy-
la geçen insanlar de desteklerini bil-
dirdiler. Fabrika önünde sürekli
“İşçiyiz Haklıyız Kazanacağız”,
“Hakkım Olanı İstiyorum”, “Direne
Direne Kazanacağız” sloganları atıldı
ve fabrika yönetimini teşhir edici
konuşmalar yapıldı.

İŞÇİYİZ HAKLIYIZ KAZANACAĞIZ!
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Kazova Tekstil İşçileri!
4 aylık maaşları, ikramiyeleri, kı-

dem ve ihbar tazminatları verilmeden
patronları Ümit Somuncu ve Musta-
fa Umut Somuncu tarafından iflas gö-
sterilerek işten çıkartılan Kazova
Tekstil işçileri, 13 Mart günü işyer-
lerinin önüne kadar yürüyüp, basın
açıklaması yaptılar.

Şişli Camisi önünde bir araya ge-
len işçiler, “Haklarımızı İstiyoruz
Alacağız-İşçiyiz Haklıyız Kazan-
acağız” yazılı önlüklerini giyerek,
“Kazova Tekstil Patronları Ümit So-
muncu ve Mustafa Umut Somuncu’ya
Haklarımızı Yedirmeyeceğiz” pan-
kartını açtılar.

Bomonti’deki işyerlerinin önüne
doğru yürüyüşe başlayan işçileri,

Şişli halkı camlardan alkışlayarak
destekledi. Sloganlar eşliğinde işy-
erlerinin önüne gelen işçiler adına
basın açıklamasını Serkan Gönüş
okudu. Gönüş, “Fabrika kapanalı 40
gün oldu. Ama Kazova Trikotaj pat-
ronları Ümit Somuncu ve oğlu Mu-
stafa Umut Somuncu hala kayıp.
Borçlarını ödeyeceklerine, çareyi
köşe bucak saklanmakta bulup kaçıy-
orlar. Emeğimizin hakkını verme-
den bizleri işten atan patronları ey-
lemlerimizle teşhir etmeye devam
edeceğiz” dedi.

25 kişinin katıldığı eylem haftaya
aynı saatte ve yerde buluşulacağı
duyurusu yapılarak sonlandırıldı.

Kazova Tekstil işçileri, eylemlerini
patronlarının evinin önüne de taşıdı-
lar. Patronlarının evinin bulunduğu

Sarıyer 7. Gazeteciler Sitesi önüne gi-
den Kazova işçileri, “Kazova Tekstil
Patronları Ümit Somuncu ve Musta-
fa Umut Somuncu’ya Haklarımızı Ye-
dirmeyeceğiz” pankartını açtılar.
Yapılan açıklamada, Ümit ve Musta-
fa Somuncu’nun kendilerinden çaldık-
ları parayla özel koruma tutup, tatil
yaptıklarını belirten işçiler, haklarını
almadan direnişlerinden vazgeç-
meyeceklerini söylediler. 

İşçilerin oluşturduğu bir heyet,
patronların evlerine gitti ama evde
olmadıklarını öğrendiler. İşçiler her
hafta orada eylemlerine devam ede-
ceklerini söyleyerek eylemi son-
landırdılar.

Kazova Tekstil işçileri, 20 Mart
günü de Şişli Cami önünde eylem
yaptılar.

Grup Yorum ve Sanat Cephesi'nin İdil Kültür Merkezi
önünde başlattığı Pazar eylemleri haftalardır devam
ediyor. Komployla  tutuklanan Grup Yorum elemanları
Ayfer Rüzgar, Seçkin Aydoğan, Tavır dergisi çalışanla-
rı Veysel Şahin, Gamze Keşkek ve Bahar Kurt, İdil Kül-
tür Merkezi çalışanı Güney Güzelkara'nın serbest bıra-
kılması için her Pazar saat 14.00'te gerçekleşen eylem ve
küçük konserlerde bu hafta 17 Mart günü de Grup Yorum
dinleyicileri hazır bulundu. Grup Yorum elamanı Selma
Altın yaptığı açıklamada, 14 Mart sabahı polisin Genç-
lik Federasyonu'na yaptığı baskın ve İdil Kültür Merke-
zi'ni ablukaya almalarının, halka umut taşımalarından
korktuklarını ve bu yüzden saldırdıklarını söyleyerek, kor-
kularını daha da büyüteceklerini ifade etti.

Grup Yorum ve koro elemanlarının katıldığı program,
okunan türküler ve halaylarla devam etti. Yaklaşık 120
kişinin katıldığı eylem, 14 Nisan'daki Bağımsız Türkiye
konseri için yapılan çağrı ve her Çarşamba İstanbulAd-
liyesi, her cuma günü de Taksim Meydanı'nda gerçekle-
şen eylemlerin duyurusu ile son buldu.

Faşizme Karşı Omuz Omuza
AKP iktidarının ülkemiz topraklarında açık faşizmi uy-

gulamasına karşı, faşizme karşı omuz omuza mücadele

şiarını bir kez daha haykırmak için 15 Mart günü saat  300
kişi Taksim Meydanı'nda toplanarak, İstiklal Caddesi bo-
yunca yürüdü. Galatasaray Lisesi önünde bir basın açık-
laması gerçekleştirildi. Açıklamayı Çağdaş Hukukçular
Derneği'nden Avukat Aycan Çiçek okudu. Ardından
Gençlik Federasyonu'na yapılan baskında gözaltına alı-
nıp, çocuk şubeden serbest bırakılan Mahir Mete Kul açık-
lamayı okudu. 

Kul, yüzlerce çevik kuvvet ve özel harekat polisinin kim-
yasal gazlarla, coplarla binaya girdiklerini, attıkları mad-
delerden yangın çıktığını ve 19 Aralık'taki gibi kendileri-
nin de diri diri yakılmak istendiğini ifade etti. Emniyet Mü-
dürlüğü'nde işkence gördüklerini ifade eden Mete Kul, göz-
altında bulunan arkadaşlarının hala işkencede olduğunu söy-
ledi. Daha sonra konuşma yapan Grup Yorum elemanla-
rı ise AKP iktidarının halkın her kesimine baskı uygula-
dığını, köylüleri gözaltına aldığını, öğrencileri, memurla-
rı, sanatçıları susturmaya çalıştığını; fakat kaybedenin yine
AKP iktidarı olacağını ifade ederek, 14 Nisan'daki Bağımsız
Türkiye Konseri'nin çağrısını yineledi. Eylem Grup Yo-
rum'un şarkılarıyla durulan halaylarla sona erdi.

Faşist Saldırılara Karşı “Bağımsız
Türkiye” Şiarını Yükselteceğiz!
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Yozlaşmaya Karşı Gücümüz
Birliğimizdir!

Dersim Yenimahalle’de 13 Mart günü de Dersim
Halk Komitesi tarafından 3 adet yazılama yapıldı. Dersim
Halk Komitesi’nin başlattığı yozlaşma kampanyası ile il-
gili yazılamalar halkın da ilgisini çekti.

17 Mart günü de yine Yenimahalle’de yozlaşmaya kar-
şı düzenlenecek olan toplantıya çağrı yapıldı. Mahallede
bildiri dağıtımı ve konuşmalar yapılarak, yozlaşma ko-
nusunda nasıl bu hale gelindiği anlatıldı. Örgütlenerek yoz-
laşmanın önüne geçileceği vurgulanarak; halk bir sonra-
ki gün yapılacak toplantıya davet edildi.
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İstanbul-Gülsuyu
12 Mart günü Cepheliler, uyuştu-

rucu çetelerinin yoğun olarak kul-
landığı bir yola “Çetelerden Hesap
Soracağız!” yazılaması yaptılar. Ay-
rıca 5 adet “Amerika Defol Bu Vatan
Bizim” ve 8 tane “Cephe” yazılama-
ları yapıldı.

İstanbul-Okmeydanı
Okmeydanı'da Cepheliler, 19 Mart

günü birçok yere “CEPHE”, “DHKC”

ve “Katil Polis Su Sat, Simit Sat He-
defimiz Olma” yazılamaları yaptı.

16 Mart günü ise Liseli Dev-
Genç’liler, Gençlik Federasyonu bas-
kını esnasında işkenceciler tarafından
silinen yazılamaların yerine yeni ya-
zılamalar yaptı. Okmeydanı sokak-
larına “Dev-Genç”, “Yaşasın Dev-
Genç, Yaşasın Dev- Genç’liler”,
“Dev-Genç’i Bitiremezsiniz!” yazı-
laması yapıldı. 19 Mart günü de
“Dev-Genç”,  “Amerika Defol Bu Va-

tan Bizim!” yazılamaları yapıldı.

İstanbul-Altınşehir
13 Mart günü sabaha karşı Cephe-

liler umudun adını duvarlara nakşetti.

Dersim
Dersim’de Cepheliler 12 Mart

günü Yenimahalle'de “12 Mart Gazi
Katliamının Hesabını Soracağız”,
“12 Mart Gazi Şehitleri Ölümsüzdür”
yazılamaları ile Gazi şehitlerini se-
lamladı. 

Kayseri
Dev-Genç'liler, 18 Mart günü

Kayseri Talas Yenidoğan Mahalle-
si'nde öğrencilerin sıklıkla geçtiği
üniversite yolunda “Dev-Genç'i Bi-
tiremezsiniz”, “Yaşasın Dev-Genç”
yazılamaları yaptılar.

Her Duvarı Sloganlarımızla Donatacağız

Yusuf Aslan'ın
Annesi Vefat Etti

Devrimci önderlerimizden Yu-
suf Aslan'ın annesi Mediha Aslan, 20
Mart günü Antalya'da vefat etti. As-
lan'ın cenazesi 21 Mart günü Unca-
lı Mezarlığı'nda defnedildi. 

Cenaze törenine katılan Antalya
Halk Cephesi, Mediha Aslan'nın ai-
lesine, yakınlarına ve sevdiklerine
başsağlığı diledi.

İstanbul-Taksim
TAYAD'lı Aileler, “Faşizme Kar-

şı Demokrasi Keyfi Tutuklamalara
Karşı Adalet İstiyoruz!” kampanyasını
duyurmak için, 15 Mart günü Gala-
tasaray Lisesi önünde masa açtılar.
“Baskılar Gözaltılar Tutuklamalar
Bizi Yıldıramaz!” pankartı asılarak,
konuyla ilgili bildiriler dağıtılıp, ko-
nuşma yapıldı. Halkla, son saldırıla-
ra ve tutuklamalara ilişkin sohbetler
edildi. 1,5 saat açık kalan masada 50
imza toplandı ve 400 bildiri dağıtıldı.

İstanbul-Sarıgazi
16 Mart günü Sarıgazi'de “Faşiz-

me Karşı Demokrasi, Keyfi Tutukla-
malara Karşı Adalet İstiyoruz” tale-
biyle Demokrasi Caddesi girişine

masa açıldı. Masada,
kampanya tanıtımı ya-
pıldı. 3 saat açık kalan
masada 400 adet kam-
panya bildirisi dağı-
tıldı ve 5 föy dolusu
imza toplandı. 18
Mart günü de De-
mokrasi Caddesi ile
İnönü Mahallesi’ne

afişleme yapıldı. Ba-
kırköy’de yapılacak
olan Bağımsız Türkiye
Konseri'nin afişlerin-
den de 100 adet yapıl-
dı.

İzmir
Grup Günışığı ve İzmir Halk Cep-

hesi’nin ortak örgütlediği eylemlere bu
hafta da devam edildi. 17 kişinin ka-
tıldığı eylemde, Gençlik Federasyo-
nu’na 14 Mart günü yapılan baskın ve
İdil Kültür Merkezi’nin ablukaya
alınması da teşhir edildi. Okunan
açıklamada “Biz devrimciler, dev-
rimci sanatçılar olarak ne halkımıza ne
vatanımıza ihanet etmedik. Susma-
yacağız, milyonlar olup korkularını-
zı büyüteceğiz.’’ denildi. 

Sloganlar eşliğinde eylem sona
erdi. Eylemden sonra 200 adet “Fa-
şizme Karşı Demokrasi Keyfi Tu-
tuklamalara Karşı Adalet İstiyoruz”
bildirisi dağıtıldı.

Faşizme Karşı Demokrasi
Keyfi Tutuklamalara Karşı

Adalet İstiyoruz

Kadının
Özgürleşmesi
Ancak
Sosyalizmle Olur,
Devrimle Olur

10 Mart günü, Pir Sultan Abdal
Kültür Derneği Elazığ Şubesi’nde 8
Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü
kutlaması yapıldı. Programda, ülke-
mizde ve dünyada kadının yeri, me-
talaştırılması, katledilmesi, diri diri ya-
kılması, köle gibi çalıştırılması ko-
nularına değinildi. Sonuç olarak ka-
dının kurtuluşunun ancak bağımsız,
demokratik, sosyalist bir sistem gel-
diğinde hayat bulacağına vurgu ya-
pıldı. 70 kişinin katıldığı program, ya-
pılan konuşmanın ardından sazlı söz-
lü türkülerle devam etti.

DERSİM OKMEYDANI



24 Mart
2013

445

Yürüyüş

Sayı: 357

ZULMÜN KALELERİNİ DÖVMEYE DEVAM EDECEĞİZ!

Keyfi Tutuklama Zulmüne
Karşı Açlık Grevindeyiz!

Halk Cephesi, devrimci kurum kişilere yönelik baskın
ve tutuklama terörüne karşı “Faşizme Karşı Demokrasi, Key-
fi Tutuklama Zulmüne Karşı Adalet İstiyoruz!” şiarıyla bir
kampanya başlattı. Kampanya kapsamında 25-29 Mart ta-
rihleri arasında İstanbul Adliyesi önünde açlık grevi çadı-
rı kurulacak.

Yüzlerce kişinin tutuklandığı bu operasyonlarda dos-
yalarda gizlilik kararları olduğu ve tutuklamaların hangi de-
lillere dayanarak yapıldığının bile belli olmadığını belirten
Halk Cephesi, “Yalanlarla, demokratik kurumlara ve hal-
ka estirilen terör gizleyemeyecekler. AKP, kendine muha-
lif herkesi terörist olarak göstermekte ve hukuksuzca,
komplolarla tutuklamalar yapmaktadır. Halkımız; buna hep
birlikte dur diyelim! Sıra sana gelmeden, hep birlikte di-
renerek ve daha çok örgütlenerek AKP'nin saldırılarını püs-
kürtelim” duyurusunda bulundu.

15 Mart günü kaldıkları hücreye baskın yapılarak zor-
la Edirne F Tipi Hapishanesi’ne sürgün edilen Hakan Ka-
rabey ve Özcan Bayram için TAYAD’lı Aileler İstanbul
Adliyesi önünde eylem yaptılar. Sürgün sevkleri protes-
to etmek için 20 Mart günü yapılan eylemde, “Hapisha-
nelerdeki Keyfi Uygulamalara Son! Evlatlarımız Sahip-
siz Değildir” pankartı açıldı.  “Hapishanelerde Keyfi Sür-
günlere Son Verilsin, Evlatlarımız Sahipsiz Değildir” slo-
ganlarını atan TAYAD’lı Aileler adına Nagehan Kurt ba-
sına bir açıklama yaptı.

Sürgün sevklerin tecrit politikasının bir bölümü ol-
duğunu söyleyen Kurt, “hapishane yönetimi hakkında suç
duyurusunda bulunacaklarını belirtti. 

Zonguldak
17 Mart günü Zonguldak’ın Kilimli Bel-

desi’nde 15 adet Yürüyüş dergisi halka
ulaştırıldı. Halkımıza son yapılan hu-
kuksuz baskınlar hakkında bilgi veril-
di. Operasyonların halkın tüm kesimle-
rini sindirmek amaçlı olduğu
ifade edildi. 

İzmir
17 Mart günü Güzeltepe

Mahallesi’nde Yürüyüş der-
gisinin 355. sayısının tanıtımı yapıldı. Mahalle halkına dev-
letle asalak burjuvazinin halkı sömürmek, servetlerine ser-
vet katmak için nasıl işbirlikçilik yaptıkları anlatıldı. Ma-
halle halkı, tutuklanan devrimcileri sevdiklerini ve her za-
man sahipleneceklerini söylediler. Yedi dergi okuru 80 tane
Yürüyüş dergisini halka ulaştırdı.

Newroz Ezilen Halkların
Zulme Karşı İsyanıdır

Malatya'da Halk Cepheliler, 18 Mart günü Cemal Gür-
sel Mahallesi'nde Newroz’a çağrı bildirileri dağıttı ve afiş
astı. Yapılan çalışmada kapı kapı bildiri dağıtılarak, ma-
halle halkı 21 Mart günü yapılacak olan Newroz kutla-
malarına davet edildi. Halk Cephesi yazılı önlüklerle ya-
pılan çalışmada 300 bildiri halka ulaştırıldı. Yapılan afiş
çalışmasında Cemal Gürsel Mahallesi’ne 50 adet Newroz’a
çağrı afişleri asıldı.

19 Mart günü Malatya’da, Halk Cephesi ve Liseli Dev-
Genç’liler, Cemal Gürsel Mahallesi’nde Newroz’a çağrı
çalışmalarına devam etti. Mahallede megafonla çağrı ya-
pılırken, aynı zamanda tek tek evler dolaşılarak bildiri da-
ğıtıldı. 

Megafonla yapılan çağrıda, “Newroz ezilen halkların
zulme karşı isyanıdır. Newroz isyandır, isyanı Cengiz Soy-
daşlar’la, Alişan Şanlılar’la büyütüyoruz” denildi. 

AKP’nin faşist polisleri de, çalışma sırasında sivil araç-
larıyla mahallede dolaşarak mahalle halkına korku salma-
ya çalıştılar. Yapılan çalışmada 200 bildiri halka ulaştırıldı
ve mahalleye 15 tane Newroz’a çağrı afişi asıldı.

Yürüyüş’ün
Halka Ulaşması
Engellenemez!

Evlatlarımızı Tecritte
Sizlere Katlettirmeyeceğiz!



“Ve cellat uyandı yatağında bir
gece
Tanrım dedi, 

bu ne zor bilmece
Öldükçe çoğalıyor adamlar
Ben tükenmekteyim öldürdükçe”

(Ataol Behramoğlu)

Açlık, yoksulluk, işsizlik, yoz-
laşma… yaşadığımız tüm sorunların
kaynağı emperyalizmdir. Emperya-
lizmin işbirlikçisi AKP, bağımlılığı
büyüttükçe halka daha çok saldırıyor.
Bağımsızlık isteyenleri, halkının öz-
gürlüğünü isteyenleri baskılarıyla,
tutuklama terörüyle sindirmek istiyor. 

Başaramayacaklar! Memleketi-
mizi emperyalizme teslim etmeye-
ceğiz. Kabullenmeyeceğiz bağımlı-
lığı. Bağımsız Türkiye konserleri,
bu düşünceleri paylaşan milyonları
Bağımsız Türkiye sloganıyla bir ara-
ya getirmenin zeminidir, iddiamızın
somutlaşmış halidir. AKP’nin kor-
kusu bundandır, bu nedenle saldırıyor
ardı ardına…

Onlar vurdukça korkularını yok
etmek için, büyüyor umudun ordusu
yüz binlerle alanlarda... Onlar sal-
dırdıkça çoğalıyor, daha da güçle-
niyoruz... Bizi bitirebileceklerini dü-
şünenler kendi sonlarını yakınlaştı-
rıyorlar... 

İnönü’de 55 bin kişilik halk ko-
rosu, ardından 2011 yılındaki ilk
Bağımsız Türkiye Konseri’nde 150
bin kişilik halk korosu ve 1 Mayıs’ta
umudun 30 bin kişilik kortejinin oli-
garşide yarattığı korku çok büyük
oldu. Emperyalizmin has uşağı iş-
birlikçi AKP eliyle Halk Cephelilere
saldırı kararı aldı işbirlikçi oligarşi.

Korkularından saldırdı faşizm;
Bağımsızlık Konserinin ve 1 Ma-
yıs’ın hemen ardından 10 Mayıs
2011’de Grup Yorum’a, Yürüyüş

dergisine, Gençlik Federas-
yonu’na ve Okmeydanı Hak-
lar ve Özgürlükler Derne-
ği’ne gecenin bir yarısı ge-
lerek onlarca devrimciyi iş-
kencelerle gözaltına aldılar,
tutukladılar. Amaçları kitle-
leri bir daha böyle güçlü bir
şekilde bir araya getirmemizi
engellemekti. Ama umudu
teslim alamadılar, bir tek
devrimciyi vazgeçiremediler
bağımsızlık, demokrasi ve
sosyalizm mücadelesinden...

Tam bir sene sonra; hedefledik-
lerinin tam tersine, daha da büyüttük
umudun ordusunu. 1 Mayıs’ta yüz
binler olduk, hep bir ağızdan haklı-
lığımızı, kazanacağımızı, umudun
adını haykırdık, Bağımsız Türkiye
Konseri’nde üç yüz bin yürek olduk,
hep bir ağızdan söyledik umudun
türkülerini,  “Milyonları Örgütleye-
ceğiz” dedik kararlılıkla... 

Korkuları daha da büyüdü, bu
kez “daha güçlü” saldırarak bizi yok
edeceklerini sandı yine AKP faşizmi.
8 Mayıs 2012 sabahı ülkenin dört
bir yanında saldırdılar, 96 Dev-
Genç’liyi gözaltına aldılar, onlarcasını
tutukladılar. 

Kitleleri örgütlememizden, mil-
yonlar olup onları tarihin çöplüğüne
gömmemizden korkuyorlardı.  Bunun
için tekrar geldiler... Yine korkarak
geldiler gecenin bir yarısı...

18 Ocak 2013’te yine Grup Yo-
rum’a, TAYAD’lı ailelere, Gençlik
Federasyonu’na, Yürüyüş dergisine,
derneklerimize saldırdılar. Halkın
Hukuk Bürosu avukatlarına da sal-
dırdılar bu kez. Yine karşılarında
dimdik durduk, mücadeleyi daha da
büyüteceğimizi, milyonları örgütle-
memizi engelleyemeyeceklerini hay-
kırdık. Örgütlenmeyi büyütme ka-

rarlılığıyla milyonlara ulaşma he-
defimizi yakınlaştıkça korkusu bü-
yüyordu faşizmin. AKP faşizminin
sırmaları bir bir dökülüyordu yü-
zünden.

Yetmediğini düşünmüş olmalılar
ki, bir ay sonra 19 Şubat 2013’te
yine yurt çapında saldırarak devrimci
memurları hedef aldılar. 28 ilde top-
lam 184 kişiyi gözaltına alındı 72
kişi tutuklandı. Ve saldırılar hala sü-
rüyor. 14 Mart’ta da Gençlik Fede-
rasyonu bürosu ikinci kez basılıp
13 kişi gözaltına alındı. Yine kara-
lama kampanyaları ve yalanlar...

Yılmadık, sinmedik faşizmin sal-
dırıları karşısında. Aksine daha büyük
bir kararlılık ve inançla yoğunlaştık
örgütlenme çalışmalarımıza. Daha
güçlü sarıldık bağımsızlık, demokrasi
ve sosyalizm mücadelesine. Gücü-
müzü tarihsel haklılığımızdan, halk
ve vatan sevgimizden alıyorduk çün-
kü ve devrim sözümüz vardı şehit-
lerimize, önderimize.. 

Halk Cepheliler,
Şimdi daha büyük bir cüret ve

coşkuyla, daha da sıkı sarılmalıyız
çalışmalarımıza. Komitelerimizi bü-
yütmeli, çoğaltmalı, halkın içine
yaymalıyız. Sonsuz bir güce, ola-
naklara sahiptir bu halk denizi. Daha
hızlı koşmalı, daha çok emek har-

MİLYONLARI ÖRGÜTLEME İDDİAMIZDAN KORKUYORLAR!
ŞİMDİ İDDİAMIZI VE ONLARIN KORKULARINI BÜYÜTME, 

500 BİN KİŞİLİK HALK KOROSUNU 
BAĞIMSIZ TÜRKİYE KONSERİNDE BULUŞTURMA ZAMANIDIR!

BU GÖREV; TÜM ANTİ-EMPERYALİSTLERİN, 
TÜM ANTİ-FAŞİSTLERİN GÖREVİDİR!
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camalı, milyonları örgütleme iddia-
mızı halkımızla birlikte ete kemiğe
büründürmeliyiz. Emperyalistlere ve
uşaklara halkların gücünü, yenil-
mezliğini gösterelim, 500 bin yüreği
taşıyalım Bağımsızlık Konserimize.
Bunun için bugünden başlamalıyız
çalışmalarımıza.

Hedefimiz gerçekten büyük, ama
ulaşamayacağımız bir hedef değildir
bu. Elbette kendiliğinden gelmeyecek
hiç kimse. Her bir insanı getirmek
için emek harcayacak, tek tek ula-
şacağız herkese. Koca bir nehir ola-
cak, akacağız Bağımsız Türkiye dü-
şümüzü gerçek kılmak için devrim
yolunda...  

Tüm Anti-Emperyalistler,
Tüm Anti-Faşistler, Türk,
Kürt, Arap, Laz, Çerkez,
Alevi, Sünni Tüm
Uluslardan ve İnançlardan
Halklarımız

Sorunlarımızın çözümü bağımsız
ve demokratik bir Türkiye’den geç-

mektedir.
Bağımsızlıktan ve demokrasiden

yana olan, emperyalist yağmaya, sö-
mürüye, işbirlikçiliğe karşı olan her-
kesi taşıyalım konser alanına... 

İşçiler, köylüler, memurlar, iş-
sizler, ev kadınları, esnaflar, liseli
ve üniversiteli öğrenciler, aydınlar,
sanatçılar, avukatlar, emekliler, yaş-
lılar, çocuklar... herkes ama herkes
olmalı bu akan nehrin içinde... 

Bugün Grup Yorum’un 3. sünün
düzenleyeceği Bağımsız Türkiye
Konserine  katılmak, Amerikan uşağı
AKP faşizmine karşı yüzbinler olup
omuz omuza verip direnmek de-
mektir. 

Grup Yorum konserine katılmak
AKP’nin hedef aldığı tüm halk mu-
halefetinin faşizme karşı tek vücut
olup birleşmesi demektir. 

Grup Yorum Konserleri artık sa-
dece Yorum Konseri değildir. AKP
faşizminin boyun eğdiremediği halkı
onurlu ortak direniş sesidir. 

Halkımız! 

Bugün tek görevimiz konsere ka-
tılmak değil, her birinizin faşizme
karşı mücadelenin bir neferi olarak
konsere adam taşımaktır. 

AKP faşizmine teslim olmayan
milyonların sesini birleştirmektir
görevimiz. 

Emperyalizmin sömürüsü ve fa-
şizmin zulmü karşısında büyük bir
sahiplenmeye dönüştürelim konser
ve 1 Mayıs çalışmalarımızı…

Alacağımız sonuç, emperyalizme
ve onun taşeronu AKP’ye karşı ve-
receğimiz en güzel cevap olacaktır.
Hiçbir saldırının milyonlar olmamızı
engelleyemeyeceğini, Bağımsız Tür-
kiye için milyonları örgütlememize
engel olamayacağını gösterelim. 

Her fırsatta halka saldıran, halkı
aşağılayan AKP’ye halkın gücünü
gösterelim...

500 bin yürek, 500 bin ses olarak
tek bir ağızdan haykıralım:

Faşizme Karşı Omuz Omuza!
Yaşasın Tam Bağımsız Türkiye!

12 Mart 1995’te Gazi’de, 15 Mart
1995’te Ümraniye’de yapılan katliamları
protesto etmek, şehitlerimizi anmak ve
hesap sormak için 1 Mayıs Mahalle-
si’nde Haklar ve Özgürlükler Derneği
ile 1 Mayıs Mahallesi yöre dernekleri
tarafından bir yürüyüş gerçekleştirildi.

12-15 Mart 1995’te Gazi ve Üm-
raniye’de 18 insanımız katledilmişti.
Üzerinden 18 sene geçmesine rağmen
katillerin hiçbiri cezalandırılmadı.
Hatta terfi edilerek ödüllendirildi.
Devlet yaptığı katliamların üstünü
örterek katliamı unutturmaya çalışıyor.
Fakat devletin yaptığı katliamları
unutmayacağız, unutturmayacağız.

Ümraniye Katliamı’nın 18. yıl dö-
nümü için bir
hafta öncesin-
den çalışma-
lara başlandı.
1 Mayıs ve
Aşık Veysel
mahalleleri il
eski karakol

durağı ve merkez duvarlarına ozalitler
yapıştırıldı, bildiriler dağıtıldı. İş yer-
lerine katliamı anlatan iç mekan afişleri
asıldı ve sesli çağrılar yapıldı. 3001
Caddesi üzerinde ve Pazar girişinde
masa açıldı sesli çağrılar yapıldı.

15 Mart günü eski karakol durağı
önünde yöre dernekleri ile Haklar ve
Özgürlükler Derneği’nin düzenlemiş
olduğu yürüyüş sloganlarla başladı.
Yürüyüşe 1 Mayıs Mahallesi halkı yo-
ğun katılım ve ilgi gösterdi. Camlara
ve balkonlara çıkarak alkışlarıyla, ıs-
lıklarıyla sloganlara eşlik ettiler. 1 Mayıs
Mahallesi halkı şehitlerine ve mahal-
lesine sahip çıktıklarını gösterdiler.

Yürüyüş, insanlarımızın katledil-
diği 30 Ağustos İlk Öğretim Okulu
önünde sona erdi. Gazi ve Ümraniye
şehitleri için 1 dakikalık saygı duru-
şunda bulunuldu. Bir konuşma yapı-
larak, karanfiller bırakıldı ve anma
sona erdi.

Grup Yorum'un 14 Nisan’da İs-
tanbul Bakırköy'de yapacağı “Ba-
ğımsız Türkiye Konseri”nin çalış-
maları başladı. Gazi Özgürlükler
Derneği’nde, yapılan toplantı ile
konser duyurusunun yapılması için
komiteler belirlendi. 

Öncelikle, geçen sene kaç ko-
mite olduğu konuşularak, bu sene
daha fazla komite kurulması ge-
rektiği; çünkü bu sene hedefin
geçen senelerden daha fazla ol-
duğu, düşmanın saldırılarını boşa
çıkarmak için bir eyleme dönüş-
türülmesi gerektiği dile getirildi. 

Geçmiş tecrübelerden yola çı-
kılarak, komitelerin çalışma prog-
ramları zenginleştirildi. 

43 kişinin katıldığı toplantı,
kaç komite kurulacağı üzerine ko-
nuşulmasının ardından bitirildi.

Gazi ve Ümraniye Şehitlerimizin
Hesabını Soracağız!

Bağımsız Türkiye
Konseri için

BİN KOMİTE Kuralım
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Bu yıl 10.su düzenlenen Uluslar-
arası Tecrite Karşı Sempozyumu 15-
18 Mart 2013 tarihlerinde Alman-
ya’nın başkenti Berlin’de, Teknik
Üniversitesi’nde geçekleşti.

3 gün süren sempozyuma, Tan-
zania, Honduras, Kolombiya, İrlanda,
Rusya, Bulgaristan, Yunanistan, Da-
nimarka, Lübnan, Filipinler, Türkiye,
Belçika, Almanya, Filistin ve Kü-
ba’dan toplam 31 delege katıldı.

15 Mart günü yapılan ilk panelin
konusu “Irkçılık bir devlet politika-
sıdır –NSU ve devlet el ele” oldu.

Konuşmacılar olarak Alman Avu-
kat Gabriele Heinecke, Anadolu Fe-
derasyonu çalışanı Tuncay Yılmaz
ve anti-faşist Sol Berlin’den (ALB)
bir temsilcisi katıldı. NSU cinayetleri
ve Anayasa Koruma Örgütü’nün bu
Nazi örgütlenmesiyle olan ilişkisi
konuşuldu.

Sempozyumun 2. gününde Av-
rupa’daki Kapitalist kriz ele alındı.
Avrupa, Asya, Afrika ve Latin-Ame-
rika ülkelerinden katılan konuklarla
yapılan panelde ilk konuşmayı Dev-
rimci İşçi Hareketi’nden Türkan Al-
bayrak yaptı. 

Albayrak, DİH’in faaliyetlerinden
bahsederken; Almanya’dan katılan
ARAB üyesi Arian Schiesser Yuna-
nistan’daki ekonomik krizi ve halkın
mücadelesini anlattı. Schiesser, Al-
manya’da Avrupa Merkez Bankası
önünde 31 Mayıs’tan 1 Haziran’a

kadar on binlerle Avrupa’daki krizi
protesto edeceklerini de duyurdu. 

Bulgaristan Komünist Partisi tem-
silcisi ile Yunanistan Öğretmen Sen-
dikası’ndan katılan Pavlos da birer
konuşma yaptılar. Emperyalizme
karşı direnmekten başka yol olmadığı
ifade edildi.

Sempozyumun ikinci bölümünde
“Yorum'a baskın, HHB avukatları
tutuklandı. Türkiye'de AKP gibi dü-
şünmeyen herkese karşı hukuk sopası
kullanılıyor” konulu oturum yapıl-
dı.

İlk konuşmacı Halkın Hukuk Bü-
rosu temsilcisi Engin Gökoğlu idi.
HHB tarihini anlatan Gökoğlu,
HHB’ye ve ÇHD’ye yapılan ope-
rasyonlardan bahsetti.

Ardından Die Linke (Almanya
Sol Partisi) Milletvekili Sevim Dağ-
delen sözü aldı. AKP hükümeti ile
Almanya arasındaki ilişkiye değindi.
AKP hükümetinin emperyalizm ile
işbirliği yaptığını vurguladı.

Bir sonraki konuşmacı TAYAD
Başkanı ve HHB çalışanı Behiç Aşçı
idi. “Türkiye gibi NATO üslerine
Genelkurmay Başkanının bile gire-
mediği bir ülkenin yöneticilerinin
Selçuk Kozağaçlı gibi bir avukatı
suçlama hakkı yoktur” dedi. Grup
Yorum’dan İbrahim Gökçek daya-
nışma ile ilgile kısa bir konuşma
yaptı ve sonunda HHB’a yapılan
baskının görüntüleri gösterildi.

Sempozyumun 3. günü “Siyasi
Tutsaklar” konusuyla devam etti.
Başlangıcı İrlanda’dan katılan June
Kelly yaptı. Kelly, Sırbistan’daki tut-
saklar hakkında konuştu. Sırada İr-
landalı Republican Sinn Fein tem-
silcisi vardı. İrlanda’da devlet ile ya-
pılan anlaşmadan sonra fazla bir
şeyin değişmediğini ve hala siyasi
tutsakların direnişleri olduğunu an-
lattı.

Ardından Kübali 5’ler, Klaus
Eichner Basta Ya tarafından anlatıldı.
Sonra sözü Ulusal Demokratik Filipin
Partisi aldı. Filipin‘in yeraltı kay-
naklarının çok zengin olduğu halde
Filipin halkının yüzde 50’sinin yoksul
olduğunu anlattı.

Kolombiya’dan katılan konuk 50
yıl süren mücadelelerinde yüz binlerce
insan kaybettiklerini söyleyerek, dev-
letin yıkım politikalarından söz etti. 

Tecrite karşı 10.su yapılan sem-
pozyumun 2. gününün sonunda, 1100
kişinin katıldığı bir konser düzenlendi.
Konserde açılışı Filistin Folklor Gru-
bu yaptı. Halkoyunları ile konsere
katkıda bulundular. Antifaschistische
Revolutionäre Aktion Berlin’in (Anti-
faşist Devrimci Hareket Berlin) kısa
bir konuşmasından sonra Filistinli
bir genç, rap parçalarını sundu. Şar-
kıların konusu Suriye ve Filistin hal-
kının direnişi ve emperyalizm idi.
Sonra tutsak mektupları okundu. Fi-
listin Folklor Grubu’ndan bir şarkıcı

10. Uluslararası Tecrite Karşı
Mücadele Sempozyumu Yapıldı
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sahne aldı. Ut eşliğinde Arapça şar-
kılar söyledi dinleyicilere ve hemen
sonra Almanca şarkılar söyleyen To-
bias Thiele sahneye çıktı. 

“Karl Marx Almanya’nın Trier
şehrinde değil de Karadeniz’de doğ-
saydı nasıl olurdu?” konusu ile Harun

Açıksözlü, Laz Marks amca olarak
sahnede politik bir stand-up sundu.
Şili’li Nikolas, İspanyolca şarkı söy-
ledikten sonra Almanya Sol Parti
milletvekili Ulla Jepke bir konuşma
yaptı. Son olarak Grup Yorum sah-
neye çıktı. Çeşitli dillerle söyledikleri
şarkıları ve türküleriyle Grup Yo-

rum’un susturulamayacağını bir kez
daha kanıtladı. Dev-Genç marşını
söyledikleri sıra Avrupa Dev-Genç’li-
leri sahneye çağırdılar ve marşı bir-
likte seslendirdiler. En son sempoz-
yumun tüm konuklarını sahneye davet
edip, Çav Bella marşını hep birlikte
söylediler.

Hatay Samandağ’da öğretmen olan Kamu
Emekçileri Cephesi üyesi Metin Canpolat'ın
evi 13 Mart gecesi AKP'nin eli kanlı polisleri
tarafından basıldı ve Canpolat gözaltına alındı.
KEC tarafından yapılan açıklamada, “Öğret-
menimizin başına gelecek her hangi bir du-
rumdan AKP’nin polisleri sorumludur” denil-
di.

13 Mart günü İstanbul 1 Mayıs Mahalle-
si’nde de KEC üyesi memurlara yönelik ope-
rasyonda tutuklanan öğretmen Nazife Onay
için, 30 Ağustos Ortaokulu önünde bir basın
açıklaması yapıldı.

Eğitim-Sen' in İstanbul 2 No’lu Şubesi
adına yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi:
“Nazife öğretmenin öğrencileri, velileri ve biz
Eğitim-Sen olarak bu haksız tutuklamanın son-
landırılmasını istiyoruz. Ve biliyoruz ki bu
baskı ve korku düzenine karşı yaptığımız her
türlü mücadele, tutuklu arkadaşlarımızın ve
Nazife öğretmenin en kısa zamanda sınıfındaki,
aramızdaki yerini almasını sağlayacaktır.”

Ardından okul Aile Birliği’nin kısa bir açık-
laması oldu. Açıklamada, “Nazife öğretmen
ve tutuklanan tüm arkadaşlarımız AKP’nin
memurları köleleştirme düzenlemesine karşı
örgütledikleri mücadele ile AKP politikalarının
önünde engeldir. Onun için saldırıyor AKP.
Başaramayacaklar. Sendikalı olmaya, örgüt-
lenmeye, haklarımızı ve tutuklanan arkadaşla-
rımızı savunmaya devam edeceğiz” denildi.

Öğretmenlerine destek amaçlı döviz taşıyan
öğrenciler de hocalarına sahip çıktı. Eyleme
80 kişi katıldı.

Öğretmenlerimiz Serbest
Bırakılsın, Eğitim Hakkımız

Gasp Edilmesin!

Tekirdağ 1 No’lu F Tipi Hapishanesi’nde tutuklu bulunan
Hakan Karabey ve Özcan Bayram 15 Mart günü zorla hücrelerinden
çıkartılarak, işkenceyle Edirne F Tipi Hapishanesi’ne sürgün
edildiler. Aynı gün Tekirdağ 2 No’lu F Tipi Hapishanesi’nde hüc-
relere saldırılarak, “10 kitap sınırlaması” yapılacağı gerekçesiyle
tutsakların kitapları gasp edildi ve tutsaklara saldırıldı. Tekirdağ
Hapishanesi'ndeki Özgür Tutsaklar, saldırılara karşı 18 Mart'tan
beri açlık grevindeler.

Halkın Hukuk Bürosu, saldırıyla ilgili olarak 19 Mart’ta yazılı
bir açıklama yaparak, “Özgür tutsakları tecrit içinde tecrit
etmelerine izin vermeyeceğiz” dedi.

Emperyalistlerden hesap sormak için 1 Şubat günü Ankara’da
Amerikan Konsolosluğu’na yönelik yaptığı feda eyleminde şehit
düşen Alişan Şanlı TAYAD'lı Aileler tarafından verilen 40 yemeği
ile anıldı.

Alişan Şanlı vasiyetinde, cenazesinin Gazi Cemevi'nden kal-
dırılmasını ve ondan sonra memleketine defnedilmesini istemişti.
TAYAD'lı Aileler, bu vasiyetini 40 yemeği ile gerçekleştirdiler. 

16 Mart günü yapılan anmada, Gazi Cemevi'nin salonuna
“Amerika Defol Bu Vatan Bizim” ve “Alişan Şanlı Ölümsüzdür”
pankartları asıldı. 

Şehit aileleri, Gazi halkı ve İstanbul'un yoksul mahallelerinden
gelenlerle birlikte 150 kişi Alişan Şanlı için Gazi Cemevi'ndeydi. 

Alişan Şanlı, vasiyetinde cenazesi sırasında 3 el ateş edilmesini
istemişti. Saygı duruşu esnasında Gazi'de yoldaşları Alişan
Şanlı'nın vasiyetini yerine getirerek 3 el ateş ettiler. Saygı
duruşundan sonra TAYAD'lı Aileler adına yapılan konuşmada
Amerika'nın tüm halkların düşmanı olduğu ve Alişanlar4ın mü-
cadelesinin emperyalistlere karşı olduğu anlatıldı. Ardından Ümit
İlter'in Alişan Şanlı için yazdığı şiir ile Hasan Hüseyin Korkmazgil'in
“Nehirler Aka Aka” şiiri TAYAD'lılar tarafından okundu. Son
olarak hep bir ağızdan “Hekimoğlu”, “Kavuşma”, “Bize Ölüm
Yok'” ve “Haklıyız Kazanacağız” marşları söylendi. Program,
“Amerika Defol Bu Vatan Bizim”, “Alişan Şanlı Ölümsüzdür”
sloganlarıyla sona erdi ve yemeğe geçildi.

Alişan Şanlı Ölümsüzdür!

Özgür Tutsaklar Teslim Alınamaz!
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F Tipi Film’i Yaygın
Olarak İzletelim!

13 Mart günü İngiltere’nin başkenti Londra’da bu-
lunan Alevi Kültür Merkezi ile Cemevi’nde gerçekleş-
tirilen Gazi katliamı anmasında F Tipi Film gösterildi.

150 kişinin katıldığı gösterimde ilk önce Gazi kat-
liamında şehit düşenler için bir dakikalık saygı duruşu
yapıldı. Gazi şehitlerinin kısa özgeçmişleri anlatıldı ve
okunan makale ve şiirlerin ardından film gösterimine ge-
çildi.

Filmden sonra cemevi başkanı İsrafil Erbil, Grup Yo-
rum elemanı İnan Altın’ı sahneye davet etti. Altın, Mart
ayında olan katliam ve direnişlerden kısaca bahsetti ve
Gazi şehitlerini selamladı. Filmin yapılma amacını ve ya-
pım aşamalarını anlatan İnan Altın daha sonra soruları
cevapladı.

Nehirler Aka Aka, Feda
Çoğala Çoğala Destanlaşır!

1 Şubat günü Ankara’da ABD Büyükelçiliği’ne yönelik
yaptığı feda eylemiyle şehit düşen Alişan Şanlı, 17 Mart
günü Almanya'nın Köln şehrinde düzenlenen 40 yemeğinde
anıldı.

Saygı duruşuyla başlayan anmada Alişan Şanlı’nın ya-
şamıyla, mücadelesiyle ve en son eylemiyle halk sevgi-
sinin ve vatan sevgisinin ne demek olduğunu bir kez daha,
çok çarpıcı şekilde öğrettiği anlatıldı.

Kendisini yakından tanıyanların anlatımıyla sürdürü-
len sohbette Hasan Hüseyin Korkmazgil’in “Nehirler Aka
Aka” şiiri seslendirildi. Alişan’ın ailesine bıraktığı vasi-
yet mektubu okunurken duygusal anlar yaşandı.

Onun eylemini ve şehitliğini çok güzel ifade eden Ma-
car Şair Sandor Petofi’nin “Bir Düşünce Kurcalar Kafa-
mı” adli şiiri büyük bir coşkuyla alkışlandı.

Anmada Alişan’ın dergi ve bildiri dağıtırken çekilmiş
bir fotoğrafı çoğaltılarak, isteyenlere verildi. Yemeğe 100
kişi katıldı.

Avusturya; Avusturya’nın İnnsbruck şehrinde 10
Mart günü Anadolu Kültür Merkezi’nde, 8 Mart Dünya
Emekçi Kadınlar Günü ile ilgili seminer verildi.

Saat 14.00’te başlayan seminerde saygı duruşundan son-
ra “Dünden bugüne kadınlar” konusunda konuşuldu.
Seminer'in yapıldığı Kültür Merkezi’nde kadın şehitlerin
resimleri ile “Devrime Meşale Bizim Kadınlarımız”,
“Yaşasın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü” pankar-
tı asıldı. Seminere 35 kişi katıldı.

Almanya; 10 Mart günü Almanya’nın Hamburg şeh-
rinde bulunan Ekin Kültür Merkezi’nde, 8 Mart Dünya
Emekçi Kadınlar Günü anma ve kutlaması yapıldı. Anmaya
önce bugün mücadelemizde yolumuzu aydınlatan kadın
şehitler anısına yapılan saygı duruşuyla başlandı.

Okunan bir şiirin ardından sinevizyon gösterimi yapıldı.
Çocuklar, gelen misafirlere, üzerinde Ölüm Orucu kadın
şehitlerinin isimleri yazılı karanfilleri verdiler. Daha

sonra dernekte gitar dersi veren Hüseyin Boğa da müzikleri
ile geceye katıldı. Program emekçi kadınlar korosuyla de-
vam etti. Koro, Grup Yorum’un şarkılarıyla halk türküleri
söyledi. Büyük bir beğeniyle dinlenen koronun ardından
çekilen halaylarla gece bitirildi. 

Yunanistan; Atina’da 10 Mart günü “8 Mart
Dünya Emekçi Kadınlar Günü” kutlaması düzenlendi.

Dünya devrim şehitlerini anmak için bir dakikalık say-
gı duruşuyla başlandı. Sonrasında “Dünya Emekçi Kadınlar
Günü”nün anlam ve tarihçesini anlatan kısa bir konuşmayla
devam edildi. Nazım Hikmet ve Ümit İlter’den okunan şi-
irlerden sonra, marşlar söylendi ve bir skeç oynandı. Prog-
ram, devrime meşale olan kahraman kadınlarımızdan olu-
şan kısa kısa sözler okunarak devam etti. 17 kişinin ka-
tıldığı kutlama, hep birlikte söylenen marşlar, türküler ve
çekilen halayların ardından bitirildi.

Av ru pa’da

Özgür Tutsaklarla
Dayanışmayı Büyütelim!

Avusturya Jennbach Pir Sultan Abdal Kültür Merke-
zi’nde 17 Mart günü Devrimci Tutsaklarla Dayanışma
Kahvaltısı düzenlendi. Kahvaltıdan ardından Anadolu Kül-
tür Merkezi adına konuşma yapan sözcü, Özgür Tutsak-
ların göndermiş olduğu mektubu okudu ve dayanışma-
nın önemini anlattı. Kahvaltıya 110 kişi katıldı.
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Faşizmin Saldırganlığının
Sebebi Halk Korkusu!

Yunanistan Halk Cephesi, ülkede demokratik kurumlara yönelik ya-
pılan baskınlarla ilgili olarak 20 Mart günü yazılı bir açıklama yaptı.
AKP’nin devrimci eylemleri engelleyememenin acizliği ve çaresizliği
ile demokratik kurumlara saldırdığının belirtildiği açıklamada, “AKP
demokratik kurumlara saldırarak, dernek çalışanlarını gözaltına alıp, iş-
kence yaparak, tutuklayarak hiçbir şey elde edemeyecektir. Yozlaşma-
ya, bir milyon halkın evlerini yıkmaya, adaletsizliğe karşı mücadeleyi
engelleyemeyecektir. Demokratik kurumlara saldırarak, çaresizliğinin
ve acizliğinin üstünü örtemeyecektir” denildi.

****

Bir Değil Binlerce Kimyasal Bomba da
Atsanız Suriye Halkı Direnecek
Kazanacak!

Yunanistan Halk Cephesi, Suriye’deki emperyalizmin işbirlikçi-
lerinin Halep’te kimyasal silah kullanmasıyla ilgili olarak 20 Mart’ta
bir açıklama yaptı. Kimyasal başlıklı füze saldırısı sonucunda şu ana
kadar, 25 Suriyeli’nin öldüğü, 90’ın üzerinde de yaralı olduğu bilgi-
sinin verildiği açıklamada, “Tayyip' in beslemeleri Suriye halkını
katletmeye devam ediyor” denildi.

Emperyalistlerin Suriye'ye saldırısının 2. yılını doldurduğu hatırla-
tılarak, “Ne kimyasal bombalar, ne füzeler, ne de tüm emperyalistlerin
tehditleri Suriye halkını teslim alamayacak. Geride bıraktığımız iki yıl
bunu çok açık gösterdi. Suriye halkı direnen Esad'ın yanında. Bu yüz-
den Mısır gibi, Libya vb. gibi yapamıyorlar Suriye'yi... Yapamayacak-
lar da. Çünkü direnenler daima kazanır, er ya da geç...” sözleriyle açık-
lama bitirildi.

****

Umudumuzu Her Kapıya Taşıyalım!
Yunanistan’da Halk Cephelilerin çıkardığı O Agonas (Mücadelenin

Sesi) isimli derginin dağıtımı devam ediyor.

1 Mart günü 80 büro ve 45 dükkana girildi, 250 kişi ile görüşüldü.
210 bildiri dağıtıldı. 6 dergi ile 2 kitap dağıtıldı.

4 Mart günü, 60 büro ve 35 dükkana girildi. 90 bildiri dağıtıldı. 8
dergi ile 1 kitap satıldı.  

5 Mart günü, 65 büro 30 dükkan ve mağazaya girildi. 200 bildiri da-
ğıtıldı. Yaklaşık 200
kişi ile görüşüldü, 10
dergi ve iki kitap sa-
tıldı.

8 Mart günü yapı-
lan satış ve tanıtımda
ise, 75 büro 35 dükkan
ve mağazaya girildi.
150 kişi ile görüşüldü.
110 bildiri dağıtıldı 10
dergi 2 kitap halka
ulaştırıldı.

Zulmün Olduğu Yerde
Direnmek Haktır!

14 Mart günü Gençlik Federasyonu’na
yapılan saldırıyı protesto etmek ve gözaltı-
na alınan 13 Dev-Genç’linin yalnız olma-
dığını göstermek için aynı gün İngilte-
re’nin başkenti Londra’daki Türkiye Elçi-
liği önünde protesto eylemi yapıldı.

Sloganların atıldığı eylemde, “Adaletin
Olmadığı Yerde Örgütlenmek Suç Değil-
dir, Haktır” yazılı pankart açıldı, bildiri da-
ğıtıldı. Eylem, yapılan açıklamanın ardın-
dan coşkulu bir şekilde sona erdi.

İngiltere Halk Cephesi, 20 Mart'ta da,
Türkiye’deki faşist baskıları protesto etmek
ve devrimcileri desteklemek için Türkiye
Büyükelçiliği önünde bir protesto eylemi
yaptı. Halk Cephesi önlüklerinin giyildiği,
kızıl bayrakların, pankartların açıldığı ey-
lemde, “Alişanlar hesap sormaya devam
edecek, sonuna, sonsuza, sonuncumuza ka-
dar direneceğiz” denildi. 

Seyyar müzik sisteminden dinlenilen
marşlar ve şarkılar eşliğinde, alkışlar, ıs-
lıklar, zılgıtlarla devam eden eylemde İn-
gilizce bildiri dağıtıldı. 20 kişinin katıldı-
ğı eylem, DHKC’nin “Halkın da Adaleti
Var! İki El Bombası Bir Lav, Halkın Ada-
leti Oldu Patladı Karargahlarınızda!” baş-
lıklı bildirisinin okunmasının ardından
coşkulu bir şekilde sona erdi.

Şehitlerimize Devrim
Sözümüz Var!

16 Mart 1991’de İzmir’de, Emperya-
list ABD’nin Dışişleri Bakanı’nın ülke-
mize ayak basmasını protesto etmek için
yapılacak eylem sırasında elinde bomba
patlaması sonucu şehit düşen Kahraman
Altun, İngiltere'nin Londra şehrinde bu-
lunan Halk Cepheliler tarafından anıldı.
Altun’un Londra’da yaşayan ailesini zi-
yaret eden 20 Halk Cepheli, ölüm yıldö-
nümünde Altun’u andılar. Kahraman Al-
tun anısına helva ikram edildi.

24 Mart
2013

551

Yürüyüş

Sayı: 357

ZULMÜN KALELERİNİ DÖVMEYE DEVAM EDECEĞİZ!



Yitirdiklerimiz
Bağımsızlık Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

“Zafer bize armağan edilmeyecek, onu biz
kazanacağız, direnerek, bedel ödeyerek

kazanacağız.”
Meryem ALTUN

30 Mart - 5 Nisan

30 Mart-17
Nisan Şehitlerini
Anma Günleri
dolayısıyla faşist
bir polis timine
karşı düzenle-
nen eylem sıra-
sında 1 Nisan

1993ʼte şehit düştüler. SDB üyesiydiler. 

Hakkı KARAHAN, 1989ʼda İ.Ü. Veterinerlik Fak. Öğ-
rencisi iken Dev-Genç saflarına katıldı. Dev-Gençʼin bölge
sorumluluğunu, milis komutanlığını üstlendi. 

Ferda CİVELEK, Dev-Gençʼliydi. 1988ʼde Sağlık Mes-
lek Lisesiʼnde devrimci mücadeleye katıldı. Dev-Gençʼin Ka-
dıköy bölge örgütlenmesinde sorumluluklar üstlendi. 

Veysel BEYSÜREN, 1991ʼde Liseli Dev-Genç saflarında
mücadeleye katıldı. Milislerde yer aldı.

Hakkı KARAHAN Veysel BEYSÜRENFerda CİVELEK

Hüseyin, Antep'e 1993 Haziran'ında geldi. Antep'e gel-
mesiyle beraber yoğun bir çalışmaya başladık. Bana ilk
söylediği şey ilişkileri çıkarmak ve toparlamak gerektiğiydi.
Hemen bu sorunun üzerinde durmaya başladık. Eldeki iliş-
kileri düzenlediğimizde daha iyi bir çalışma yapabileceğimizi
söylüyordu.

Öne çıkan insanların üzerinde durmaya başladı. Kimin
ne yaptığını, neleri gerçekleştireceğini ayrıntılarıyla ta-
sarlıyordu. Bunun üzerine bölgede görev paylaşımı yapıldı.
Bu çalışmayla da verim elde etmeye başladık doğal ola-
rak. Mücadele Gazetesiʼnin Antep'te bir mevzisinin de açıl-
masını ve faaliyet sürdürmesine Hüseyin çok sevinmişti.

Açılış günü olarak 12 Eylül tarihi seçilmişti. Bu tarihin
seçilmesi bilinçliydi. Faşizme böylesi bir günde bir mev-
ziimizi daha açarak cevap vermiştik. Hüseyin buna çok se-
vinmişti. Ancak her koşulda dikkatli olunması gerektiğini
söylüyordu. Mevziimize gelen insanların iyi bir çalışmay-
la ortaya çıkarılması gereği üzerinde özellikle duruyordu.

Disiplinsizliğe tahammülümüzün olmadığını, disiplin ko-
nusu üzerinde özellikle durulmasını istiyordu.
Hüseyin, bir yandan insanları eğitip daha etkin bir faa-

liyet sürdürmelerini sağlarken, bir yandan da örgütlülük-
ler yaratıp var olan örgütlülükleri geliştirmek yönünde adım
atılmasını sağlıyordu. Bir milis örgütlülüğünün yaratıl-
masının aciliyet taşıdığını belirtiyordu. Bu örgütlenmenin
de temelleri atılmaya başladı. Hüseyin yoldaş bu örgüt-
çülüğüyle örnek alınacak bir komutandı.

Bulunduğumuz alanda pek çok ilişkimiz ve özellikle ev
ilişkilerimiz vardı. Bu ilişkilerin hareketimiz tarafından na-
sıl değerlendirileceği üzerine konuşuluyordu. Ve ilişkile-
rin doğru tarzda, devrime en iyi nasıl faydalı oluyorsa öyle
davranılması gerektiğini yoldaşlara anlatıyordu. Herkesin
istediği yere, istediği gibi girip çıktığı bir ilişki biçimine göz
yummayacağımızı anlattı. Ve bu tür dağınık ve disiplinsiz
bir ilişki biçiminin önüne geçti. Bıkmadan gösteriyor ve böy-
lece örgütlü yapıyı baştan aşağıya organize etmeye ça-
lışıyordu.

Bulunduğumuz alanda halktan insanlarımızın evlerine
ziyaretler yapıyordu. Bu ilişkiler içerisinde hareketimize han-
gi insanın nasıl faydalı olabileceğini ortaya çıkarırdı. Mi-
lisin ihtiyaçlarına cevap verecek ve harekete kendisini en
küçük noktada dahi sunan insanların potansiyelini açığa
çıkardı Hüseyin yoldaş. İlişkileri, insanları, olanakları en
iyi şekilde değerlendirmesini biliyordu.

Yoldaşları, Yakınları Hüseyin
Coşkun’u Anlatıyor: “Planlı ve

disiplinli çalışma onun özelliğiydi”

Cuntaya
karşı müca-
deleyi sürdü-
ren devrimci-
l e r d e n d i .
Gözaltına alı-
nıp işkence
yapı ldıktan
sonra 3 Ni-

san 1981ʼde İstanbul Kü-
çükköyʼe götürülüp kurşuna

dizilerek katledildi.

Mustafa IŞIK

D e v r i m c i
hareketin işçi
alanındaki ör-
gütlülüğü için-
de yer alıyor-
du. Eczacıbaşı
İlaç Fabrika-
sıʼnda ilk grevi
örgütleyenler-

dendi. 4 Nisan 1977 gecesi,
grev nöbeti sırasında faşistler
tarafından katledildi.

Hasan ATAŞ

1964 yılında Ankaraʼda doğdu. Devrimci
düşüncelerle lise yıllarında tanıştı. Bursaʼda
Körfeze Bakış gazetesinin yazı işleri müdür-
lüğünü yaptı. İşçi alanında sorumluluklar üst-
lendi. Polis tarafından kaçırıldı ve 31 Mart
1992ʼde Uludağ yolunda işkence yapılmış ve
başından vurulmuş olarak bulundu.

Kadir Bülent ÜLKÜ

5. Ölüm Orucu Ekibi direnişçisiydi. 31 Mart
2002ʼde direnişin 90. şehidi olarak Sağmalcı-
lar Devlet Hastanesi'nde şehit düştü.

Meryem, 18 Ağustos 1976ʼda İstanbulʼun ge-
cekondularından 1 Mayıs Mahallesiʼnde doğdu.
Ümraniye Lisesiʼndeyken gençliğin mücadelesi
içinde yer aldı. Ağabeyi Kahraman Altun, em-
peryalizme karşı bir eylemde şehit düşmüştü.

Ağabeyinin bayrağını devralıp kavgasını sürdürdü. 1991 son-
larında İngiltereʼye götürüldü ve 7 yıl orada yaşadı. Yurtdışında
da mücadeleden uzak kalmadı. Ve bunun sonucunda İngiltereʼnin
tecrit hücrelerinde 6 ay tutuldu. Meryem 1998ʼde Türkiyeʼye dön-
dü. Tutsak düştü. Vatanseverliğin adı olarak ölümsüzleşti.

Meryem ALTUN

13 Temmuz 1972'de Artvin'in Şavşat İlçe-
si Kayadibi Köyüʼnde doğdu. 1989'da Marmara
Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Fizik Öğ-
retmenliğiʼnde öğrenciyken Dev-Genç safla-
rında yer aldı. 1992ʼde SDB savaşçısı oldu.
1993'te tutsak düştü. İşkencede direndi. Ha-
pishane sürecinde de çeşitli sorumluluklar al-
maya devam etti. 9. Ölüm Orucu Ekibi içinde
açlığa yatarak, aslolanın her koşulda düşman

karşısında dik durabilmek olduğunu göstererek ölümsüzleş-
ti. Tekirdağ Devlet Hastanesi'nde 29 Martʼta bedenini tutuş-
turdu. 31 Mart 2004 günü şehit düştü. 

Ümit GÜNGER

Anıları Mirasımız



31 Mart 1998ʼde Ege Bölgesiʼnde gözaltına alındı-
lar. Gözaltına alındıkları kabul edilmedi. Kaybedildiler.

Yaklaşık bir yıl sonra, itiraflarda bulunan Turan
Ünal adlı kontrgerilla elemanı, dört devrimcinin Foçaʼdaki
askeri birliklerde işkence yapıldıktan sonra, kolları, ba-
cakları kırılmış olarak bir tekneye konulduklarını ve tek-
nenin Seferihisar açıklarında bombayla batırıldığını
açıkladı. 

Neslihan Uslu (Hayat), 1968, Bolu-Düzce Çilimli Bel-
desi doğumludur. Gürcüʼydü. İ.Ü. Hukuk Fakültesiʼnde
Dev-Genç'li oldu. İYÖ-DER kurucularındandı. Gençlik
örgütlenmesinde bölgesel sorumluluklar üstlendi.

Metin Andaç, Bergamaʼda bir çiftçiydi. "Siyanürcü
Şirket"i Bergamaʼdan söküp atma mücadelesinin ön-
derlerinden biriydi. '80 öncesinde TARİŞ Direnişi'nin mi-
litanlarındandır. '90'dan sonra İzmir İşçi Hareketi gaze-
tesinin temsilciliğini üstlendi.

Mehmet Ali Mandal, 1958ʼde İzmir Menemen-Alia-
ğa'da doğdu. 1974ʼde işçi çocuğu olarak yurtdışına çık-
tı. 1984ʼde Yunanistan'da örgütlü mücadeleye katıldı. Her
türlü göreve hazırdı ve ülkesine koştu.

Hasan Aydoğan, 1974 Tokat/Almus Akarçay do-
ğumludur. Düzene öfkesi ve devrimcilere sempatisi ço-
cuk yaştayken başladı. 16 yaşında devrimci oldu. Çe-
şitli görevler aldı.

Bedii Cengiz SPB üye-
siydiler. 4 Nisan 1995ʼte
Gaziantepʼte ölüm manga-
ları tarafından katledildiler.

1962 Dersim doğumlu
Hüseyin Coşkun, 1976ʼda
devrimci mücadeleye katıl-
dı. 1985 sonrası İzmir ve

Ege yöresinde görevler aldı. Kısa süreli tutsaklıklar ya-
şadı. 1993ʼte Gaziantep sorumluluğunun yanında, Be-
dii Cengiz Silahlı Propaganda Birliğiʼnin komutanlığını
üstlendi. 

1971 Antep doğumlu Demet TANER, İzmirʼde üni-
versitede Dev-Gençʼli oldu. 1992ʼde Ege TÖDEF Tem-
silciliği yaptı. İlerleyen süreçte Antalya, Burdur, Isparta
illerinin sorumluluğunu üstlendi. Daha sonra bir savaş-
çı olarak görev aldı.

Hüseyin COŞKUN Demet TANER

Kırklareliʼnin Pehlivanköy İlçesiʼnde doğdu. Ba-
baeski Demokratik Kültür Derneğiʼnin kurucula-
rındandır. Mücadelesini İstanbulʼda sürdürüyor-
du.. 4 Nisan 1977ʼde bir sol grup tarafından İs-
tanbulʼda pusuda katledildi.

Kemal KARACA

1991ʼde Avusturyaʼda devrimci hareket
içerisinde yer aldı. Yaklaşık 4 yıl Avustur-
ya hapishanelerinde tutsak kaldı. 2000-
2001 Ölüm Orucu çalışmaları sırasında,
sağlık koşullarını hiçe sayarak koşturdu.
Kanser hastalığının ilerlemesi sonucunda
3 Nisan 2001ʼde aramızdan ayrıldı.

Mustafa KURAN

1956 Çanakkale doğumlu olan Yücel, İstan-
bul Maliye Muhasebe Yüksek Okulu öğrencisiy-
ken mücadeleye katıldı. İstanbul Dev-Genç yö-
neticilerinden biri oldu. SDB üyesi olarak müca-
delesini sürdürdü. 3 Nisan 1981ʼde İstanbul Ka-
dıköyʼde, cadde ortasında polis tarafından katle-
dildi.

Mehmet
Selim YÜCEL

Neslihan USLU Metin ANDAÇ Hasan AYDOĞAN Mehmet
Ali MANDAL

Kömür karasına keser
gözlerim
Yangına tutuşur 
alev alev
yanar yakar
gecenin karanlığında
tutuşur sabahın
kızıllığıyla
gecenin güne evrildiği
yerde
umudun rengi olur
barikatlar ardında
kömür karasına keser
gözlerim
karalığı cüretimiz
kömür yanı hıncımız
kömür yanı ahımız
asla asla yerde
bırakmayacağız
kömür yanığı
yaşama ve ölme sebebidir
ömrümüzün
kömür karasına keser 
kömür karasına keser 
gözlerim
ki aralık ayazında
kimsayal gazlarla yatılan
bir avuç kömüre dönen
bedenim
sevda sevda açan
nilüferim
bahara rengini veren
yüzgülü
kavga kavga atan
özlemim

bayrampaşa
duvarlarında
tutsak edilmeyen
şefinur gülserim
fırtınada sınanan revan
zulmün ateşini
isyanlaştıran seyhanım
aralık’ta kaç kez ferman
yazılmıştır katlimize
yurdumun mapus
damında
gözlerimizin oyulduğu
Maraş'ta
Kozlu maden ocaklarında
ölüm düşer payımıza
kömür kokusu siner
tabutlarımıza
her aralık’ta
külüm savrulur
bayrampaşa'dan kozluya
bir ağıt yayılır
kömür kokusuyla
kömür karasına keser
gözlerim
halkı ölesiye sevmemizin
bedelidir kömürleşen
bedenim
19 aralık'tan beri
yoldaşlarının
gözbebeklerindeki
ferim
hayata sunulan
yeminim
ve her yemin 
sesidir adaletimizin

Kömür Karasına Keser Gözlerim



KULAĞIMIZA 
KÜPE OLSUN

Abacı, kebeci, ara yerde
sen neci? 

“Tamam, ilgililer bu işe karışabilir-
ler, ama sen neci oluyorsun” an-

lamında kullanılır.

Deyimler

KISSADAN HİSSE
Benim Bilmem Yeterli

Yaşlı bir adam, sabah erken evinden çıkmış,
yolda ilerlerken, bir bisikletlinin çarpmasıyla yere
yuvarlanmış ve hafif yaralanmış. 

Sokaktan geçenler yaşlı beyi hemen en yakın
sağlık birimine ulaştırmışlar. 

Hemşireler, önce pansuman yapmışlar ve bi-
raz beklemesini, röntgen çekerek herhangi bir kı-
rık veya çatlak olup olmadığını inceleyecekle-
rini söylemişler. 

Yaşlı bey huzursuzlanmış; “Acelesi olduğu-
nu, röntgen istemediğini” söylemiş. Hemşireler
merakla acelesinin nedenini sormuşlar. 

“Eşim huzur evinde kalıyor. Her sabah birlikte
kahvaltı etmeye giderim, gecikmek istemiyorum”
demiş. 

“Eşinize haber iletir gecikeceğinizi söyleriz”
deyince. 

Yaşlı adam üzgün bir ifade ile “Ne yazık ki
karım Alzheimer hastası hiçbir şey anlamıyor, hat-
ta benim kim olduğumu dahi bilmiyor” demiş. 

Hemşireler hayretle “Madem sizin kim oldu-
ğunuzu bilmiyor neden her gün onunla kahvaltı
yapmak için koşuşturuyorsunuz?” diye sormuşlar. 

Adam buruk bir sesle “Ama ben onun kim ol-
duğunu biliyorum” der. 

KORKMAYIN ÇOCUKLAR 
Çok çalışıyoruz, 
Sabahtan akşama kadar 
Ama ekmeğimiz az, 
Ekmeğimiz yetmiyor çocuklar. 
Yüzleriniz 
Kırış kırış ağlamaktan, 
Hele gözleriniz 
Sağır dilsiz 
Kocaman kocaman 
Üzgün gözleriniz… 
Korkuyla bakarlar 
Çığlık çığlığa: 
Ekmek!  
Ekmek! 
Ekmek! 
Dinleyin miniciklerim, 
Dinleyin, yavrularım benim, 
Bugün böyle, 
Böyleymiş dün de. 
Ve ben, yemeğim olmadığından, 
Elimden başka şey gelmediğinden, 
N’apayım 
İnançla 
Besleyeceğim sizi. (...)
Nikola Vaptsarov (Bulgar devrimci-şair)

Kıssadan Hisse

Milletvekilinin biri, bir köyü ge-
zerken, bağlı olduğu değirmeni
döndüren bir eşek görmüş. 
Yanındaki köylüye sormuş; 
Bu eşeğin boynundaki zil ne işe ya-
rıyor?
Efendim, demiş köylü, o zil sus-
tuğunda eşeğin durduğunu anlı-
yorum. Müdahale edince tekrar
harekete başlıyor. 
Akıllıca, demiş vekil. Peki eşek ol-
duğu yerde durup da başını sağa
sola sallarsa nereden anlayacaksın
durduğunu? 
Anlayamam; ama ne gezer efendim
sizin gibi akıllı eşek buralarda. 

Fıkra Şiir

Acele yürüyen yolda
kalır!

Düşünmeden yapılan plansız prog-
ramsız yapılan işlerden istenilen so-

nuç alınmaz.

Atasözü

Umut Çocuk Öykülü Boyama Kitabı,
Renkleri Siz Seçin, Siz Boyayın

Plansız çalışan bir kimse, ülke
ülke dolaşıp hazine arayan bir

insana benzer. (Descartes)

Özlü Söz


