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Çocukları Vurmak, Vurulması Talimatını Vermek Alçaklıktır!

Çocukları Vurmak, Vurulması Talimatını Vermek Şerefsizliktir!

Bu Alçaklığın, Bu Şerefsizliğin, 
Bu Adaletsizliğin Hesabını Soracağız!

Berkin’i Kafasından Vuranlar Serbest
Adalet İsteyenler Tutuklandı...

YAŞASIN DİRENİŞ YAŞASIN ZAFER! 

Emperyalistler ve İşbirlikçileri Dize Geldi!
Koridallos Hapishanesi’nde Direnen Devrimci Tutsakların

Talepleri Açlık Grevinin 53. Gününde Kabul Edildi!
Devrimci Tutsakların Türkiye Faşizmine 

İade Davaları Reddedildi!

ÖZGÜR TUTSAKLAR TESLİM ALINAMAZ!
www.yuruyus.com 

info@yuruyus.com
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ÖÖğretmenimizğretmenimiz

- Savaş, disiplin demektir,
kurallı bir yaşam demektir.

- Disiplin ilkelerine ve kurallara aykırı her
özlem, her duygu, her davranış, her alışkanlık

devrimcinin yaşamından silinip atılmalı, 
savaşçı ruhu tüm benliğe hakim olmalıdır. 

- Bu konuda gösterilen her zaaf, yapılan her
hata, sadece kaynaklandığı birim veya kişinin
zarar görmesine, hatta imhasına yol açmakla

kalmayacak, bir bütün olarak örgütlenmemize ve
mücadelemize zarar verecektir.

- Hiçbir duygu, hiçbir özlem, hiçbir alışkanlık
böyle bir zarara yol açacak kadar 

değerli-vazgeçilemez değildir...



İİ ç i n d e k i l e r

devrimci sendikacılığı

direnenerek savunacağız!

36 Röportaj: Direniş içinde bilenen

öfkemizle, hakkımızı gasp

edenlerden hakkımızı alacağız! 

39 Talaplerimiz kabul edilene

kadar açlık grevindeyiz!

42 Sermayemiz meşruluk,

servetimiz  halktır!

43 Kamu Emekçileri Cephesi:
AKP faşizminin saldırılarının
arkasında derin bir
halk korkusu var!

45 İş güvencesine, örgütlenme ve

direnme hakkımıza sahip
çıkan devrimci memurlara
özgürlük istiyoruz!

47 Daha fazla Feritler toprağa

vermemek için çeteleri
mahallelerimizden defedeceğiz!

49 Özgür Tutsaklardan:

Direnmek kazanmaktır!

50 Özgür tutsaklar teslim alınamaz!

53 Avrupa’da Yürüyüş:
Yaşasın direniş, yaşasın zafer!

56 Yitirdiklerimiz...

58 Ekmek, adalet ve özgürlük için

Yürüyüş okuyalım, okutalım!   

59 Öğretmenimiz...

ziyareti! Tek devlet,
tek bayrak, tek millet! 

23 Adalet İstiyoruz:
Engin Çeber’in işkencecilerine

verilen ceza onaylandı! 

25 Hayatın Öğrettikleri:
Emek harcadığımız
her şeyden sonuç alırız!

26 Devrimci Okul:
Fedakarlığın kaynağı!

28 Cepheli: Savaşımızın
komutanları, savaşçıları
olmayı istemeliyiz!

29 Tarihimizden Öğreniyoruz:

Zehra Öncü ve Feda Eylemi!            

30 Yoldaşları
Hasan Ferit’i anlatıyor!

31 Filipinler’de öldüren
tufan değil,
emperyalistlerin
açgözlülüğüdür!

32 Devrimci İşçi Hareketi:
Kazanmanın
yegane yolu direniş!

34 Röportaj:
Düzen sendikacılığına karşı,

7 Bu alçaklığın,
bu şerefsizliğin,
bu adaletsizliğin,
hesabını soracağız!

9 Azmettiren Başbakan
Tayyip Erdoğan’dır! 

10 Faşizme karşı direnişte büyüyor
Umudun Çocuğu Berkin’ler! 

13 Gençlik Federasyonu’ndan:
Süreç mücadeleyi
büyütme sürecidir!                     

14 Liseliyiz Biz:
Kantinlerde kız-erkek ayrımı!

15 Geçliğin Gündeminden:
DTCF işgalini selamlıyoruz!
Tutsak Dev-Genç’liler
onurumuzdur!

17 Gerilla’nın tasfiye süreci
‘yeni format’la ilerliyor!
AKP’den Barzani’li Diyarbakır

4 İstiyoruz Yapacağız:
Her savaşçının ve yöneticinin
gözlerinin içi savaş alanıdır!

Ülkemizde Gençlik

Özgür Tutsaklar Teslim
Alınamaz!

Çık
tıYozlaşmaya, Fuhuşa,

Uyuşturucuya ve
Çeteleşmeye Karşı

Hasan Ferit Gedik’in
Mezarı Başındayız!

Toplanma Yeri: Gazi
Eski Karakol Durağı  
Saat: 15.00
Tarih: 01 Aralık Pazar

Hasan Ferit Yozlaşmaya
Karşı Bayrağımızdır!



İktidar perspektifi savaşçı ve yö-
neticilerimizin gözbebeğidir. 

İnsan gözbebeği ile dünyaya, olay-
lara, doğaya bakar; her şeyi onunla
görür; onun ışığında seçer iyiyi kö-
tüyü, doğruyu yanlışı...

İktidar perspektifi de Parti-Cep-
heliler için böyledir. 

Parti-Cephe ideolojisi, iktidar ba-
kış açısını gözümüzün önüne yer-
leştirmiştir ve o orada bizlere yön
vermeye devam ediyor.

Bunun için tüm Parti-Cepheliler
dünyanın neresinde; hangi alan ve
birimde, ne tür bir çalışma içinde
olursa olsunlar HEDEFLERİ NET-
TİR. YOL VE YÖNTEMLERİ BEL-
LİDİR.

Hedef; devrim...

Yol ve yöntem ise savaşı büyüt-
mektir. 

Cepheliler, hangi alan ve birimde
görev yaparsa yapsınlar bir savaşçı
anlayışıyla, bir savaşçı gibi çalışır-
lar...

Savaşçılık; Cepheliler’in en ka-
rakteristik özelliklerindendir. 

Devrimcilik ve savaşçılığın içiçe
olduğu, her Cepheli’nin kendisini
"önce savaşçı" olarak tanımladığı
bir gelenekten geliyoruz.

Parti-Cephe ideolojisinin en öz-
gün yanlarından birisi de budur. 

Salt "politik-askeri liderliğin
birliği" ilkesinin, kurallarımızın,
ideolojik-politik hattımızın, talimat-
ların yarattığı bir devrimci tipinden
söz etmiyoruz.

Bir ruh hali, devrimciliği mili-
tanlık, uzlaşmazlık ve boyuneğme-
menin bir biçimi olarak kavrayan
bir anlayıştır bu...

Cepheliler’in savaşçılığı, Mahir’in
sözünü ettiği "yurtseverlik duygu-
su" nun cisimleşmiş halidir...

Cepheliler’in gözlerindeki savaş-
çılık, beyinlerini ve yüreklerini de
şekillendirir. 

Bu şekillenme başarıya ulaştığı
ölçüde militan ve sonuç alan dev-
rimciler yaratırız...

Halk sevgisiyle dolu, düşmandan
hesap sorma isteğiyle yanıp tutuşan
beynin ve yüreğin önünde hiçbir güç
duramaz. 

Savaşçılar hayatlarından daha de-
ğerli addettikleri bir şey için hayat-
larını feda ederler.

İşte feda ruhunu yaratan sevgi ve
kin bu yolda büyür. Ancak savaşırken
büyür, savaştıkça güçleniriz.

Silahlı ya da legal alan farketmez;
hangi alan ve birimde olursa olsunlar
savaşçı gibi düşünen, savaşçı gibi
yaşayan ve çalışan Cepheliler silahlı
savaşı büyütmeli ve halkı örgütle-
melidirler.

Ülkemiz sayısız çelişkilerle do-
ludur. Halkımız yüzyıllardır ekmeksiz,
adaletsiz kalmıştır; özgürlüğe, aşa,
işe, değer görmeye susamıştır.

Savaş ise çelişkilerin çözümü için
uygulanan en yüksek mücadele bi-
çimidir.

İnsanı özgür ve mutlu kılabilmek
için, emek sömürüsünü ortadan kal-
dırabilmek için, mülkiyet ve üretim
ilişkilerini değiştirebilmek için sa-
vaşmalıyız. 

Halkın bu savaştaki gücü;  haklı-
lığı ve bu haklılık temelinde yarattığı
Parti-Cephe örgütlülüğüdür.

Parti-Cepheliler bu savaşta halkın
ÖNCÜLERİ olarak yeralırlar.

Bunun için Parti-Cepheli yöneti-
ciler, savaşçı ya da komutan özel-
liklerine sahiptirler. Bir savaşçının
ya da komutanın sahip olması gereken
özellikler ve çalışma tarzıyla örgüt-
leme yaparlar, çalışırlar...

Tüm Cepheliler mahallede, okul-
da, iş yerinde... vb. hayatın her ala-
nında öncüdürler. 

Her şey iktidarı ele geçirmek için
savaşı büyütmenin bir aracıdır. Cep-
heli böyle görür, böyle örgütleme
yapar.

Bulunduğu bölgede kitleleri ör-
gütler, kitle içinde kadro yetiştirir
ve savaşı daha geniş bölgelere ya-
yar.

Halkı savaştırır, savaşı halklaştırır. 

Cepheli yöneticiler bulundukları
alan ve birimlerde;

-Sürecin ihtiyacı olan politikaları
üretmeyi,

-Halkı örgütlemeyi,

-Örgütlediği halkı savaşa göre
mevzilendirmeyi başarmalıdırlar.

HER SAVAŞÇININ VEHER SAVAŞÇININ VE
YÖNETİCİNİN GÖZLERİNİNYÖNETİCİNİN GÖZLERİNİN
İÇİ SAVAŞ ALANIDIRİÇİ SAVAŞ ALANIDIR
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İnsanı özgür ve mutlu
kılabilmek için, emek
sömürüsünü ortadan
kaldırabilmek için,
mülkiyet ve üretim

ilişkilerini değiştirebilmek için
savaşmalıyız. 

Halkın bu savaştaki gücü;
haklılığı ve bu haklılık

temelinde yarattığı
Parti-Cephe örgütlülüğüdür.

Parti-Cepheliler bu
savaşta halkın

ÖNCÜLERİ olarak yer alırlar.
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Dayı: "Silahlı savaşı geliştirme-
yen, halkı örgütlemeyen ve silah-
landırmayan hiçbir hareketin ge-
lişme şansı yoktur" demiştir.

Savaşı halklaştırmak öncelikle
halkı politikleştirmek demektir.

Politikleşmek; yaşadığı sorun-
larla iktidar arasındaki bağı ku-
rabilmek demektir. Devrimin asıl
gücü de politikleşmiş halktır. Halk
politikleştiği zaman herkes bir as-
kerdir artık. Halkın sahip olduğu her
araç, savaşta bir silahtır. 

Halkı nasıl politikleştireceğiz?

Savaşçı gibi düşünerek...

Savaşçı olmak; iktidarı istemek
ve devrim için her türlü fedakarlığı
yerine getirmektir. 

Her sorunu kavgaya bağlamaktır.
Bunu yaparsak başarabiliriz. 

Halkın yararına, devrimin yara-
rına, Cephe’nin yararına olan nedir
sorusunu geniş kesimlere malede-
bilmeliyiz. 

Geniş kesimlerin şu ya da bu
oranda; kendi gerçekleri içinde ter-
cihlerinin "Cephe’nin yararına"
gerçekleştiğini düşünelim.

Bu kadarının bile devasa bir gücü
açığa çıkarabildiğini görmek zor de-
ğildir. Örgütlü halkın gücü işte budur.
Halkı örgütlemek öncelikle yöneti-
cinin kendisini, kendi beynini ör-
gütlemesiyle başlar. Kendisini ör-
gütlemeyen başkalarını örgütleyemez.
Kendi beynini silahlandırmayan, baş-
kalarının beyinlerini silahlandıramaz. 

İnsanlara çıkarlarının nerede ol-
duğunu göstermek için onları bilgi
sahibi yapmak gerekir. 

Halkın çıkarı devrimdedir.

Halka bilgi taşımalıyız. Düşmanın,
düzenin, devrimci ideolojinin, umut-
larımızın, geleceğimizin... bilgisiyle
donattıkça politikleşme hızları da ar-
tacaktır.

Savaşmak için inanmak, inan-
mak için bilmek, bilmek için öğ-
renmek, öğrenmek için emek, emek
için de sabır gerekir.

Savaş hem bir gerçek, hem de
zorunluluktur.

Haklar ve özgürlükler için savaş-

manın doğru bir zamanı varsa o za-
man bu zamandır.

Çünkü halkımız her cepheden
saldırı altındadır.

Çelişkilerin bu kadar yoğun ya-
şandığı; böylesine değersizlik, hor-
lanma, yoksulluk ve açlığın halkımıza
reva görüldüğü ülkemizde savaştan
kaçmak mümkün değildir. 

Düzene karşı savaşmadan demok-
rat dahi olunamaz. 

Savaş mazlumları ezmek, halkları
köleleştirmek için yapıldığında kötü
ama sömürücü sınıflara karşı sömü-
rülenlerin mücadelesinin devamı ola-
rak verildiğinde acılar yaşatsa da in-
sanlık için iyidir; onu ileriye götürür. 

"Canavara boyun eğersen sonra
dişinin kirasını ister" hesabı "düzen
canavarı"na taviz vermenin sonu
yoktur. 

Savaşmak tek kurtuluş yoludur.

Sınıflararası işbirliği, her koşulda
proletaryanın, yoksul şehirli ve köylü
kitlelerinin hayati çıkarlarının burju-
vazinin ve kapitalizmin yararına yok
pahasına feda edilmesi demektir.

Mahalleler, Okullar,
Sokaklar, İş yerleri...
Her Yer Savaş Alanıdır

Bir barikatın ardındayız. Biz bir
tarafındayız, düşman diğer tarafta.

Halkın tarafı büyümeli ve güç-
lenmelidir. Biz büyümezsek düşman
büyüyecektir...

Savaşın evrensel yasasıdır bu.
Şimdi tüm Cepheliler için mevzilerini
güçlendirme zamanıdır. Okullar, so-

kaklar, fabrikalar, iş yerleri, mahal-
leler..... dergiyle, yayınla, sloganla,
pankartla, bildiriyle, insanla, molo-
tofla, silahla zulme direnmek zorun-
da... Bütün kanallar, bütün kollar
birleşerek ana gövdeye yani devrimci
savaşa akıyor.

Cepheliler’in her biri bu akışın
savaşçısıdır, komutanıdır... Adım
adım örgütleyicisidir. 

Savaşın temel kuralı düşmanı
imha etmektir.

O halde savaşımızın ihtiyaçlarını
emekle ve cüretle karşılamalıyız. 

Çünkü silahlı mücadele ciddi bir
iştir.

Süreklilik ister. 

Silahlı ya da legal alanda olsun
herkes bu ortak bilinci taşımalıdır.
Her Cepheli aynı hedef uğruna, ayrı
mevzilerde vuruşan savaşçılardır.
Aynı bütünün parçalarıdır.

Devrimin asli unsuru insandır...
İnsan eğiteceğiz. Kendimizi eğite-
ceğiz bir değil birkaç adım öne çı-
kacağız.

Kitleleri eğiteceğiz. İpten molo-
tofa, benzinden rokete kadar herşey
silahtır. Silah savaşçının elleridir. İs-
tihbarat bir örgütün gözü kulağıdır.
Askeri teknik bağlar örgütün sinir
sistemidir.

Herşey silah olabilir. Herkes sa-
vaşabilir. Herkes kendi gerçeği ile
birlikte savaşçı olabilir. Her Cepheli
yönetici bulunduğu alanda halkı, sa-
vaşa göre mevzilendirebildiği ölçüde
devrim yürüyüşümüz hızlanacaktır.

İyi bir savaşçı düşmanla savaş-
maya başladığında ölümü düşünmez.

Aynı şekilde Cepheli de bulun-
duğu alanda başladığı işten sonuç
alamamayı, uzlaşmayı düşünemez.
Hiçbir engele, zorluğa iradesini teslim
edemez.

Devrimcilik doğru düşünmektir.
Devrimcilik düşündüklerimizin ha-
yata geçmesi için YÖNTEMLER
üretmektir.

Kimi zaman politik doğrular, sa-
dece doğru oldukları için kitleler
nezdinde hemen uygulanamazlar.
Doğru olanı, günlük yaşamda uygu-

Her şey silah olabilir.
Herkes savaşabilir.

Herkes kendi gerçeği ile
birlikte savaşçı olabilir.

Her Cepheli yönetici
bulunduğu alanda halkı,
savaşa göre mevzilendire-
bildiği ölçüde devrim yü-
rüyüşümüz hızlanacaktır.
İyi bir savaşçı düşmanla

savaşmaya başladığında
ölümü düşünmez.
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lanabilir hale getirmek gerekir. Doğ-
ruları, kitlelere yaşam içinde kav-
ratmak zorundayız. 

Bunu yapabilmek için düzeni ta-
nımak, insanlar üzerindeki etkilerini
anlamak, onları ikna etmek zorun-
dayız. Ancak unutulmamalıdır ki tüm
sorunları aşmanın en temel yolu
EMEK VE EĞİTİMDİR.

Bir işin doğruluğuna ve meşru-
luğuna inanmışsak umutsuzluğa düş-
meyiz. Evet, bazen yanlışlar galip
gelebilir. Kesinlikle geçicidir. Nihai
zafer halkın ve doğrunundur.

Savaşçılık Öğrenilebilir
Militanlık Öğrenilebilir

Şehitlerimizin böylesine fedakar
oldukları süreçte basit hatalar yapmak
lükstür.

Yaptığımız her işi ciddiye almalı,
basit karmaşık demeden özen gös-
termeli ve disiplinli olmalıyız. En
küçük işte bile yapanın iktidar pers-
pektifini görmek mümkündür. 

Bir kişinin özensizliği tüm kolektif
işleyişi ve örgütü etkiler. Hatalar ola-
caktır. Ancak bunları çizgi haline
getirmemek gerekir.

Gücümüzü, bilincimizden ve di-
siplinimizden alırız. Bir insan doğru
düşünce tarzına ve ideolojik netliğe
sahipse disiplinli olur.

Sürecimizin ihtiyaçları nettir. Sa-
vaşı halklaştıracağız. Herkesi savaş-
tıracağız. Bu iddianın ciddiyetine
uygun bir irade sergilemek zorun-
dayız. Devrimci irade, cüret ve yoğun
emektir.

O halde emek vereceğiz, cüretli
olacağız.

Savaşmak sanattır. Savaşta usta-
laşmak emek ister. Bu emeği göster-
memek her işi kendiliğindenciliğe
bırakmak; devrimci iradeye inanma-
mak demektir.

Mutlaka emek vereceğiz. Her işi-
miz yoğun bir emeğin sonucunda
gerçekleşir. Hızlı olacağız. Ama ace-
leci değil. Acelecilik kendini ispat
duygusudur.

Bizim işimiz savaşmaktır. İşimiz;
emek vermek, hiçbir engelle uzlaş-

mamak ve sonuç almaktır.

Savaş tüm kusurları tek tek söküp
atar.

Savaşanların asla yenilmeyeceğine
inanalım. Savaşan değil sadece teslim
olanlar yenilirler. Savaşmak güçlen-
mektir.

Savaşmak öğrenilebilir.

Marks, insanlara öğrenmeyi öğ-
retmiştir. Öğrenmenin de yöntemleri
vardır.

Diyalektiğin dört, materyalizmin
üç maddesi yaşamımızın her daki-
kasına girmelidir.

Diyalektik materyalizmi kavramak
başlı başına MİLİTAN DÜŞÜNCE
TARZI’nı kavramak demektir.

Devrimci yönetici doğru düşü-
nendir. TEMEL OLANLA TALİ
OLANI AYIRIP ANA HALKAYI
yakalayandır.

Savaş esas olarak ideolojilerin
savaşıdır. Düşünce sınıf gerçekliğinin
ve mücadelesinin damgasını taşır.
Düşüncelerle savaşıyoruz, düşünce-
lerle kazanıyoruz. Ya devrimci ideo-
loji kazanacak ya da burjuva ideolo-
jisi.

BİZ EĞİTİMİMİZE VE EME-
ĞİMİZE GÜVENECEĞİZ.

Eleştirmek savaşmaktır.

İdeolojik mücadeleyi bir savaşçı
ısrarı ile sürdürürsek SAVAŞI BİZ
KAZANIRIZ. Hiç kimseyi düzene
bırakmamalıyız.

Eğitmemek ve ilgilenmemek in-
sanları düzene teslim etmek demek-
tir.

Hiçbir sorun biriktirilmemeli, er-
telenmemelidir. Çözerken mümkün

olduğunca insan kaybetmemeye ça-
balamalı ama bizi çürütmelerine de
izin vermemeliyiz.

Arkadaşlarımızı yapamadıkları
ile değil, yapabildikleri ile değer-
lendirmeliyiz...

Korkular da olabilir... Korkunun
yerine daha güçlü bir duyguyu ko-
yarak onunla başedebiliriz. Örneğin,
yoldaş sevgisi, halk sevgisi, vatan
sevgisi gibi...

Anlık korku ve kaygılar değil sa-
vaştan kaçmak suçtur.

Önemli olan öğüt vermek değildir.
Salt öğüt vererek insanlar dönüş-
mezler. Değişmek ve değiştirmek
için önce anlamak gerekir.

Yöntemimiz; tüm sorunların en
ince ayrıntısına kadar açıklanması
ve çözülmesidir. Hiç kimse soyut ta-
limatlarla değişmez.

Kahramanlarımızın sıradan in-
sanlardan farkı, devrimciliği bir yaşam
biçimi olarak kavramalarıdır.

Kendileri ile olan savaşı sürekli
kılmalarıdır. 

Kendini sunan, istekli olan herkes
savaşmayı öğrenebilir. Hiç kimse
bir eli bağlıyken savaşamaz. 

"Ben yaptığımı düşünüyorum ama
olmuyor" diye bir mantık yürütüle-
mez. Orada mutlaka bir eksik, bir
yanlış vardır. Olmayan bir şeyler
varsa yeterince emek verilmiyor de-
mektir.

Savaşçılık beyinde başlar, be-
yinde biter... Savaşçılık; neye karşı
savaştığını, neyi değiştirmek istediğini
bilen, yüreği halkına yeni bir yaşam
sunma heyecanıyla dopdolu olma
halidir.

Devrimci heyecanı, devrimci ruhu
hayatın her alanında yaşatan Parti-
Cephelilerle devrimcilik yeniden ta-
nımlanıyor...

Sürecin ve dünyanın ihtiyaç duy-
duğu devrimci tipini biz yaratacağız. 

Bugünün devrimcisi, dünyanın
en soylu damarı olabilen Parti-Cep-
heliler’dir. 

Yöntemimiz; tüm so-
runların en ince ayrıntısı-
na kadar açıklanması ve

çözülmesidir.
Hiç kimse soyut

talimatlarla değişmez...
Kahramanlarımızın sı-

radan insanlardan farkı
devrimciliği bir yaşam

biçimi olarak
kavramalarıdır.
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Bir ülkede FAŞİST TERÖRÜN
ÖLÇÜSÜ; çocukların vurulmadan,
kafaları parçalanmadan ekmek almaya
gidebilmesiyse, o ülkede KURTU-
LUŞUN ÖLÇÜSÜ de halkın katil-
lerden hesap sorma ısrarıdır.

Bir bakıma faşizmin tarifi budur. 
Berkin aylardır komada ve uyu-

yor...
Ölüme; gaz fişeğinin zedelediği

kafasındaki yaraya; ailesini, sevdik-
lerini, mahallesini, umudunu kendi-
sinden ayırmaya çalışan faşizme
karşı direniyor.

Direnişini bir hastane yatağında
sürdürüyor.

Her aldığı soluk faşizme karşı di-
renişte bir mevzi. Katiller ise ellerini
kollarını sallayarak dolaşıyorlar...

Göstermelik davaları bile açmıyor
faşizm...
Şiir "adalet"i "halkın ekmeği"

diye tarif ediyor.
Berkin’in "ekmek almaya" gider-

ken uğradığı "katliam ve adalet-
sizliğin" hesabı ise halkın ellerinde...
Halkımız mücadelesiyle, katillerden
hesap sordukça "adalet ekmeğini"
hep birlikte paylaşacak...

16 Kasım günü Taksim Dayanış-
ması’nın çağrısıyla Berkin için adalet
isteyenler İstanbul Adliyesi’nde eylem
yaptı.

153 gündür komada bulunan Ber-
kin Elvan için toplananlara polis daha
açıklama başlamadan saldırdı. Gaz
bombaları, plastik mermiler, tazyikli
sular sıkarak insanları yaraladı.

Bir kişinin
bacağı kırıldı...

"Adalet İs-
tiyoruz" deme-
nin bile karşılığı
gözaltılar, yara-
lanmalar oldu...

Berkin’in sı-
nıf arkadaşları
polisin bu vah-
şetine karşı İs-
tanbul Adliyesi
önünde "Katiller, Berkin ölmeyecek.
AKP halkın adaletinden kaçama-
yacak" diye haykırıyordu.
İlk saldırının ardından halk tekrar

Adliye önünde toplandı...Ve Berkin’in
babası Sami Elvan açıklama yaptı.
Sadece gaz bombasını atan polisin
değil, vur emrini veren Başbakan’ın,
İçişleri Bakanı’nın, İstanbul Vali-
si’nin de sorumlu olduğunu söyledi.

Berkin’in avukatları Berkin’in
vurulmasıyla ilgili olarak hiçbir so-
ruşturmanın yapılmadığını, 25 Ha-
ziran’dan bu yana hiçbir taleplerinin
işleme konulmadığını anlattılar...

Açıklamanın ardından insanlar
dağılırken polis tekrar saldırdı. Gaz
bombaları, plastik mermiler ve su
sıkarak açıklamaya katılanları cad-
delerde, duraklarda sürüklediler.

HALKA, ADALETSİZLİĞİ TEŞ-
HİR ETMENİN DE BEDELİNİ
ÖDETMEK İSTİYORLARDI. Bunun
üzerine Berkin için adalet isteyen hal-
kımız tekrar ELİNDEKİ DİRENİŞ

SİLAHINI KULLANDI. "Faşizme
Karşı Omuz Omuza" sloganlarıyla Ad-
liye önündeki caddeyi trafiğe kapattı.
İkinci saldırı, Okmeydanı’na doğ-

ru ilerleyen kitleye yapıldı. Burada
da polise taş atarak direnildi.

Çocuklarımızın canını, geleceğini
gasp eden; katillerden hesap sormaya
kalkınca sesimizi kısmak, direnme
hakkımızı elimizden almak isteyenlere
karşı artık durmak olmazdı. 

Ya onlar ya da biz kazanacak-
tık....

"Katillerin peşindeyiz" demek
için Halk Cepheliler, AKP’nin Sütlüce
de ki il binasına yürüme kararı aldılar. 

Polis Halk Cepheliler’in eylemini
beklemeden Okmeydanı sokaklarını
gaz bombalarına, plastik mermilere
boğmaya başladı. 

Okmeydanı’nın evladı olan Berkin
Elvan için adalet isteyen, halka sal-
dıran polise karşı Okmeydanı so-
kaklarında barikatlarda direniş saat-
lerce devam etti.  

Barikatlar ara sokaklara kadar ya-

Berkin İçin Adalet İsteyenlere AKP’nin Katil Polisleri Saldırdı!Berkin İçin Adalet İsteyenlere AKP’nin Katil Polisleri Saldırdı!

Berkin’i Kafasından Vuranlar Serbest,
Adalet İsteyenler Tutuklandı...

Çocukları vurmak, vurulması talimatını vermek alçaklıktır!
Çocukları vurmak, vurulması talimatını vermek şerefsizliktir!

Bu Alçaklığın, Bu Şerefsizliğin, 
Bu Adaletsizliğin Hesabını Soracağız!
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yıldı; Cepheliler ateşler yak-
tılar. Plastik mermilere ve
gaz bombalarına karşı taş-
lar, sapanlar ve misketlerle
direndiler. 

Polis, Okmeydanı sokak-
larında akreplerle dolaşarak
halkın devrimcileri sahip-
lenmesini de engellemeye
çalıştı.

Katilleri tanıyan Okmeydanı halkı
onlara "Asıl mahallemizden siz de-
folun" diye cevap verdi. Okmeydanı
halkı geç saatlere kadar Cephelilerle
birlikte barikatlara malzeme taşıdı.

Direnme hakkımız, yine dire-
nerek korundu.

Aynı saatlerde Tayyip Erdoğan,
Diyarbakır’da işbirlikçi Barzani’yle,
şarkılı türkülü, emperyalizm destekli
"demokrasi tiyatrosu" düzenliyor-
du. Türlü şaklabanlıklarla "barış
rüzgarları" estirmeye çalıştılar. 

O Erdoğan ki Roboski’deki kat-
liamın emrini vermiştir.

Tıpkı Haziran Ayaklanması’nda
katledilenlerin, gözleri çıkarılanların
"vurun" emirlerini verdiği gibi....

Bugün Roboski katliamı dosyası
"sivil mahkeme" ile "askeri mahke-
me" arasında gidip gelirken unuttu-
rulmaya, "barış rüzgarları"nın arasında
sümenaltı yapılmaya çalışılıyor. 

Faşist terörün üzerine barış, de-
mokrasi vb. maskelerini taksan da
tutmaz...

Diyarbakır’da Tayyip Erdoğan
barış yalanlarıyla halkı oyalamaya
çalışırken, Çağlayan’da, Okmeyda-
nı’nda insanlar sokaklarda işkence
görüyorlar; gazlara, plastik mermilere
karşı adım adım, sokak sokak dire-
niyorlardı...

Berkin 155 gündür komada ya-
tarken, Berkin’i vuranlar halka sal-
dırmaya, katletmeye devam ediyorlar. 

Çocukları vurmak, vurulması ta-
limatını vermek alçaklıktır!

Haziran Ayaklanması’nda katle-
dilen 6 kişinin katliam talimatını
veren Tayyip Erdoğan, katil polislerine
katliam emri vermeye devam ediyor. 

Çocukları vurmak, vurulması ta-
limatını vermek şerefsizliktir!

AKP faşist terörle, katlederek hal-
kın direnişini bitireceğini sanıyor. 

Hiç kimse bu direnişlerin biteceğini
düşünmesin... Sokaklar, okullar, iş-
yerleri... heryerde barikatlarla, işgallerle,
taşla, sopayla, misketle, sapanla, ateşle...
direnmeye devam edecek halk.

Çünkü faşizm karşısında diren-
mekten başka silahımız, savaşmak-
tan başka kurtuluş yolumuz yok...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılı-
ğı’nın, Gezi protestolarına katılan
1000 kişi hakkında soruşturma yü-
rüttüğü ortaya çıkıyor. Ankara Em-
niyet Müdürlüğü’nde özel bir ekip
oluşturmuşlar. Olaylara ilişkin gö-
rüntüleri tek tek inceleyip "şüpheli"
tespiti yapıyorlar. Nazi Almanyası’nda
olduğu gibi "şüpheli listeleri" oluş-
turuyorlar...Yani terör estirecekleri
hedefleri belirliyorlar. Faşizm işte
halktan böyle korkuyor...

Üstelik ayrı ayrı açılan toplu dos-
yaları külfetli bir iş olarak görmüşler
ki bunları birleştirip "tek bir dosya"
haline getireceklermiş...

Yani Haziran Ayaklanması’yla il-
gili "toplu mahkemeler" başlaya-
cak...

Ali İsmail Korkmaz’ın 
Mahkemesi Kayseri’ye 
Sürüldü! Nerede Adalet!

Eskişehir’de katledilen Ali İsmail
Korkmaz’ın katillerinin yargılandığı
mahkeme ise "güvenlik nedeniyle"
Kayseri’de görülecek...

Eskişehir 2. ACM’den Valilik ve
Cumhuriyet Başsavcılığı’na, oradan
Adalet Bakanlığı’na; bakanlıktan Yar-
gıtay’a kadar devletin kurumları ara-
sındaki karar alma trafiği hızla işletilerek
"Ali İsmail’in katillerinin güvenliği"
sorunu çözülmüş oldu. 

Aynı hızlılık ve sonuç alı-
cılık Berkin’in soruşturul-
mayan talepleri için, Ethem
Sarısülük davası için, Ro-
boski’de katledilenler için
işlemiyor elbette...

Faşist terör her geçen gün
artıyor... Sadece Haziran
Ayaklanması’na katılanlara
soruşturma açılmakla kalmı-

yor, iş yerlerinde, okullarda öğret-
menler, memurlar üzerinde de terör
estiriliyor.

Öğretmenler, okul müdürleri ey-
lemlere katılmaları için öğrencilerine
izin verdikleri ya da öğrencileri hak-
kında soruşturma açmadıkları için
cezalandırılıyorlar.

Polis sokaklarda insanları katle-
diyor... Dövüyor, işkence ediyor...
Rapor alıp haklarını aramaya çalı-
şanlar, dava açanlar karşılarında sav-
cıları buluyor. Savcılar hazırladıkları
iddianamelerde işkenceyi "görev ge-
reği" sayıyor.

"...Şalcı’yı komaya sokan üç sivil
polis hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı
Memur Suçları Soruşturma Bürosu’na
bağlı savcı Abdullah Yıldırım tarafından
hazırlanan iddianamede işkenceye
varan şiddet 'görev gereği' sayıldı."
(Birgün, 13 Kasım 2013, sayfa 9)

Ülkemiz topraklarında gömülü
olan, bilinen bir mezarı dahi olmayan
binlerce insanımız;AKP’nin polisi
tarafından gözü çıkarılan, kafası par-
çalanan ve katledilenlerimiz; 

155 gündür faşizme nefes nefes
direnen Berkin’imiz; ve daha nice
adaletsizliğe uğrayan insanlarımız
adalet bekliyor. 

Onların hesabını sadece direnenler
sorabilir.

Halkımızın faşizme karşı direnme
ve hesap sorma hakkı meşrudur. Bu
hak dışında başka bir gücümüz yoktur. 

Halkımız! Direnelim... Sadece di-
renenler geleceği yaratabilir.

Sadece direnenler kendilerini, ge-
leceklerini, sevdiklerini koruyabilir. 

Katilerin peşini bırakmayalım!
Katillerden hesap sormadan kendi

geleceğimiz üzerinde de söz sahibi
olamayız.
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14 yaşındaki “BERKİN EL-
VAN'IN yaralanmasını azmettiren
TAYYİP ERDOĞAN” diyor Ber-
kin'in babası Sami Elvan...

BU ÜLKENİN BAŞBAKANI 14
yaşındaki bir çocuğun 153 gündür
hastanede komada kalmasına neden
oluyor.

"TALİMATI BEN VERDİM"
diyerek Haziran Ayaklanmasında
ölenlerin, yaralananların, gözü çı-
kanların sorumlusu, katili bu ülkenin
BAŞBAKANIDIR.  

"DESTAN YAZDILAR" diye
katil polisleri yüreklendiren, sırtlarını
sıvazlayan yeni ölümlerin önünü
açan TAYYİP ERDOĞAN'IN PE-
ŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ. 

BU BAŞBAKAN'dan kimseye
hayır gelmez. Gelse gelse zulüm,
ölüm, hıyanet gelir.

153 gündür Okmeydanı Hasta-
nesi’nde bir irade savaşı yaşanıyor... 

Ayaklanmanın ilk günlerinde ba-
şından gaz fişeği ile yaralanan Berkin
Elvan'ın irade savaşı bu. 

1 metre mesafedan öldürmek ama-
cıyla atılan gaz fişeğinin yaraladığı
Berkin tam 153 gündür komada. Za-
man zaman tepkiler verse de sessiz
bir uykunun içinde geçiyor günleri.

153 gün önce kapattığı gözlerini
hala açamadı. Ama öylesine dirençli
ki Berkin, aramızdan ayrılmıyor.

Sanki sessiz sedasız bizi dinli-
yor... Bizim onun için yaptıklarımızı
izliyor...

Cepheliler, arkadaşları, dostları,
ilericiler, demokratlar, amcaları, abi-
leri, ablaları, komşuları yüreğinde
insanlık olan herkes Berkin için bir-
şeyler yapıyor.

Kimisi yürüyüşlere direnişlere,
gösterilere katılıyor. Arkadaşları Ber-
kin için ekmek alıp Okmeydanı hal-
kına dağıtıyor.  Kimi kapı kapı bildiri,
el ilanı dağıtıyor, pankartlar asıyor.

Ama herkes bir şeyler yapıyor.

Tek bir amacımız var: Uyuyan
Berkin’e sesimizi duyurmak.

Biliyoruz Berkin bir gün bizim
sesimizi duyacak ve uyanacak. Sım-
sıkı sarılacağız ona ve kaldığımız
yerden ömrümüzü yaşamaya devam
edeceğiz.

Okmeydanı’nın emekçi mahalle-
rinde yeniden güle oynaya dolaşa-
cağız, gezeceğiz mahallemizi huzur-
suz eden katil polislerle mücadeleye
kaldığımız yerden devam edeceğiz. 

Ama bir de madalyonun öbür
yüzü var...

Berkin'e bunları yapan halk düş-
manlarının, katillerin, azmettirenin
peşini bırakmamak.

Baba Elvan devletin gerekli mer-
cilerine suç duyurusunda bulundu.

Dedi ki “oğlumu bu hale getiren
Başbakan Tayyip Erdoğan'dır.

O gaz fişeğini 1 metreden oğlu-
mun kafasına sıkanı azmettiren,
bu ülkenin Başbakanıdır.”

Ondan cesaret aldılar, o ne idüğü
belirsiz polisler.  Madalyonun öbür
yüzünde katillerin peşini bırakma-
yacağız. Hesabımızı sormaktan asla
vazgeçmeyeceğiz. İki elimiz bu az-
mettirici Başbakanın, katil polislerinin
yakasında olacak.

Halk olarak adalet istemeye devam
edeceğiz. Bu adaletsiz dünyada ade-
letin olmadığını bildiğimiz halde is-
temeye devam edeceğiz. Ödememiz
gereken bedelleri bir bir ödeyeceğiz. 

Gözümüzü budaktan sakınma-
dan seni sahiplenmeye devam ede-
ceğiz. Sonra zamanı gelince Muhar-
remler bütün ahımızı alacaklar. Halkın
adaletini yerine getirecekler.

Duy bizi Berkin...

Bizim yüreklerimiz senin için atı-
yor. Seni uyandırmak tekrar aramızda
görmek için her şeyi yapıyoruz.

Birimizin bile kılına zarar gel-
mesini istemeyen bir gelenekten ge-
liyoruz. Sen de bu ailenin bir parça-
sısın.

İnanıyoruz ki bizim soylu damar-
larımızdan beslenecek ve ayağa kal-
kacaksın. 

BERKİN’in Babası Sami Elvan Başbakan Tay-
yip Erdoğan hakkında suç duyurusunda bulundu

16 kasım 2013 tarihli Cumhuriyet Gazetesi’nde haber
şu şekilde veriliyor.

BABA: BERKİN'İN ZANLISI ERDOĞAN

"... 153 gündür komada olan Berkin Elvan'ın Babası
Sami Elvan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na dilekçe
verdi. Sami Elvan Başbakan Tayyip Erdoğan hakkında
işkence ve insan öldürmeye teşebbüse azmettirme iddiasıyla
suç duyurusunda bulundu. Dilekçede İçişleri Bakanı, İstanbul
Valisi ve Emniyet Müdürlüğü de ihmal ile suçlandı."

AZMETTİREN BAŞBAKAN TAYYİP
ERDOĞAN’DIR...

24 Kasım 
2013
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Haziran ayında başlayan Halk
Ayaklanması’nda polisin attığı gaz
fişeği ile başından vurulan ve 160
güne yakındır komada bulunan Berkin
Elvan için Taksim Dayanışması’nın
çağrısıyla, 16 Kasım günü İstanbul
Adliyesi’nde eylem yapıldı. Berkin
için adalet isteyen halka daha açık-
lama başlamadan polisler gaz bom-
bası, tazyikli su ve plastik mermi ile
azgınca saldırdı ve 7 kişi gözaltına
alındı. Bu saldırı sırasında Suna Yıl-
dız’ın bacağı kırıldı. Berkin Elvan’ın
sınıf arkadaşı da Berkin için adalet
istemeye geldiği İstanbul Adliyesi’nde
polislere “Katiller, Berkin ölmeyecek,
AKP halkın adaletinden kaçamaya-
cak” diye haykırdı.

İlk saldırının ardından halk yeni-
den Adliye önünde toplandı. Adliye
önündeki meydanda önce Berkin El-
van’ın babası Sami Elvan açıklama
metnini okudu. Sami Elvan yaptığı
açıklamada, 153 gündür Berkin’in
bilincinin kapalı olduğunu, Berkin’in
ailesi olarak sadece gaz bombasını
atan polisin değil, vur emrini veren-
lerin, Başbakan’ın, İçişleri Bakanı’nın,
İstanbul Valisi’nin de sorumlu oldu-
ğunu belirtti. Sami Elvan açıklamasını
“Uzun ve yorucu bir bekleyişten ge-
liyoruz. Berkin’imiz direniyor! He-

pinizin sevgisi ve desteğiyle uyana-
cağına inanıyoruz” dedi. Ardından
söz alan Elvan’ın avukatı Evrim De-
niz Karatana, Berkin Elvan’ın ba-
şından vurulmasından 10 gün sonra
savcılığa suç duyurusunda bulunul-
duğunu ancak savcılık tarafından yü-
rütülmesi gereken soruşturmanın,
polise üst yazı gönderilerek polisin
yürütmesinin istendiğini söyledi. Ka-
ratana, ayrıca Berkin Elvan’ın so-
ruşturmasının gazdan etkilenen her-
hangi birinin de içinde olduğu “Gezi
Parkı Olayları” diye anılan torba so-
ruşturmada değerlendirildiğinin altını
çizdi. 25 Haziran’dan beri hiçbir ta-
lebin işleme konulmadığını söyleyen
Karatana, hukuki süreci, “Berkin’in
vurulduğu sokakta görevli polis me-
murlarının bildirilmesi istendiğinde,
söz konusu sokakta bir ‘GÖREV-
LENDİRME YAPILMADIĞI’, MO-
BESE ve iş yeri güvenlik kamera
kayıtlarının getirilmesi istendiğinde,
‘HERHANGİ BİR GÖRÜNTÜ
KAYDI BULUNMADIĞI’ ve tanık-
ların dinlenmesi istendiğinde, ‘AD-
RESLERİNDE BULUNMADIKLA-
RI’ şeklinde cevaplar verilmiştir. Tam
153 gündür Berkin komadadır. So-
rumlular ise “KORUNMAKTADIR”
sözleriyle anlattı. Başta saldırı talimatı

veren Başbakan olmak üzere bütün
sorumlular hakkında etkin soruşturma
yürütülmesinin zorunlu olduğunu,
aksi takdirde halka zulmeden iktidara
karşı meşru direnme hakkını kulla-
nanların ölümle tehdit edildiği sal-
dırıların devam edeceğinin altını çiz-
di.

Daha sonra Taksim Dayanışması
adına açıklama yapan Tayfun Kah-
raman, Gezi Direnişi’nde halkın ta-
leplerinin hiçbirinin yerine getiril-
mediğini söyledi. “Taksim direnişinde
kaybettiğimiz 7 canımız için ve has-
tanede yatan Berkin için, sorumlu-
larının yargılanması için mücadeleye
devam edeceğiz. Taksim’de ve tüm
Türkiye’deki eylemlerimizde hep
şiddet gördük, saldırıya uğradık. Bu-
gün bunların sonucunu yaşıyoruz”
dedi. 

Açıklamaların ardından insanlar
dağılırken polis saldırmaya başladı.
Polisler halkı plastik mermi, tazyikli
su ve gaz bombalarıyla TEM’e ve
metrobüs duraklarına kadar sürükledi.
“Berkin Elvan Onurumuzdur”, “Fa-
şizme Karşı Omuz Omuza” sloganları
ile direnen halk Adliye önündeki
caddeyi trafiğe kapattı. Bu sırada
TAYAD’lı Adil Kayım, sivil polisler
tarafından kolları bükülerek gözaltına
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alınmaya çalışıldı. Saldırıya karşı di-
renmesi sonucu yolda bırakılan Ka-
yım, zafer işareti yaparak “Yaşasın
Halk Cephesi” diye slogan attı. Ya-
şanan bu saldırılar sonucunda ilk sal-
dırıyla beraber 16 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Adliyesi önünde gözaltına
alınanlar: Ayça Tezerişir, Ayşe Bayrak,
Berk Yelegen, Burak Baran Katar,
Cansu Öztürk, Dilek Can, Dilşat De-
mir, Emre Bülbül, Engin Karan, Halil
Kavurur, Hasan Çiçek, Hazal Köyer,
Jülide Yazıcı, Murat Can Gözmen,
Mükerrem Tilbe Akan, Neşe Can ve
Salih Altıngök.

Polis, yaşanan ikinci saldırının ar-
dından Okmeydanı’na doğru ilerleyen
kitleye yine gaz bombaları, plastik
mermilerle saldırmaya devam etti.
Çatışarak geri çekilenler üst geçitlerden
taş atarak polise karşı direndiler. Ayrıca
Adliye önündeki kafede sıkışanlara
da polisler çok yakın mesafeden TO-
MA’larla su sıktı.

Halk Cepheliler ise saat 18.00’de
AKP’nin Sütlüce’deki il binasına yü-
rüme kararı aldı ve Okmeydanı Sibel
Yalçın Parkı’nda toplandı. Eylem için
hazırlık yapılırken, Umudun Çocukları,
kızıl maskeleriyle Okmeydanı sokak-
larında Cephe Yıldızı’yla Berkin’in
sesini taşıdı.

Katil Polis
Okmeydanı’ndan Defol!

Polis, Halk Cepheliler’in 18.00’deki
eylemini beklemeden yaklaşık
15 Akreple mahalleye girdi. “Po-
lis Simit Sat Onurlu Yaşa” slo-
ganlarıyla işkencecileri mahal-
leden kovmak için sokaklara çı-
kan halka polis gaz bombaları,
plastik mermiler ile yeniden sal-
dırmaya başladı. Saldırılara karşı
Cepheliler ara sokaklarda bari-
katlar kurarak ateşler yaktı. Plas-

tik mermi ve gazlarla polisin saldırdığı
Cepheliler taşlar ve sapanla attıkları
misketlerle direndiler.

Sibel Yalçın Parkı’na 3 Akreple
giren polisler çay ocağının kapısını
kırarak içeri girmeye çalıştı. İçeridekiler
camdan polisin işkencelerini ve halka
yaptığı saldırıyı anlattı. Kapıyı koç-
başıyla açmaya çalışan polisler, bu
sırada fotoğraf çeken basına da sal-
dırmak için basın kartını bahane gös-
terdi ve bütün muhabirlerin içinden
Yürüyüş muhabirlerine saldırdılar. Fo-
toğraf makinelerini polise vermemek
için direnen muhabirlerimiz yerlerde
sürüklendi, ellerinden zorla fotoğraf
makinesi ve kameraları alındı. Muha-
birlerimiz Cansu Güneş Seferoğlu ve
Tuncer Gümüş bu saldırıyla beraber
arkadan kelepçeli halde akrebe atılarak
gözaltına alındı. Akrebin içinde de iş-
kenceye devam eden katil polisler,
muhabirlerimizi tekmeleyip yumruk-
ladılar, Tuncer Gümüş’ün aldığı dar-
beler sonucu kaburgası kırıldı. AKP
polisi Yürüyüş muhabirlerini gözaltına
alırken zulmün fotoğraflarını silmeyen
diğer basın mensuplarını da gözaltıyla
tehdit ederek fotoğraf makinelerine
el koydu. “Devrimci Basın Susturu-
lamaz”, “İnsanlık Onuru İşkenceyi
Yenecek” sloganları ile gözaltına alınan
Yürüyüş dergisi muhabirleri Feriköy
Polis Karakolu’na götürüldü.

Okmeydanı sokaklarında akreplerle
dolaşan halk düşmanları yalanlar ile
halkın devrimcileri sahiplenmesini en-

gellemeye çalışsa da, halk sokaklarda
kurulan barikatlara taşıdığı malzemeler
ve polise “Asıl mahallemizden siz de-
folun” cevabıyla devrimcileri sahip-
lendi. Okmeydanı sokaklarında yaşanan
saldırılar sonucunda Hakan Yılmaz,
Doğukan Çınar ve evi basılarak göz-
altına alınan Serhat, Çağlayan’da Fe-
riköy Polis Karakolu’na götürüldü.
Okmeydanı’ndan gözaltına alınan 9
kişi Feriköy Karakolu’na götürüldü.

Polisin plastik mermi ile saldırması
sonucunda ise Okmeydanı’nda TA-
YAD’lı Murşit Sargut alnından yara-
landı. Sağlık durumu iyi olan Murşit
Sargut alnına atılan dikiş sonrası gö-
türüldüğü hastaneden taburcu edildi.

Okmeydanı’nın evladı olan Berkin
Elvan için adalet isteyen halka saldıran,
işkence yapan polise karşı Okmeydanı
sokaklarında barikatlarla direniş sa-
atlerce devam etti. Polisin plastik
mermili, gaz ve ses bombalı saldırısına
karşı devrimciler havai fişeklerle kar-
şılık verdi.

Mahalle halkının ve devrimcilerin
iradi olarak geri çekilmesi ile Ok-
meydanı’nda eylem saat 22.00 sula-
rında bitirildi.

Gözaltına alınan Mükerrem Tilbe
Akan, Neşe Can, Salih Altıngök, Emre
Bülbül, Engin Kara, Halil Kavurur,
Hasan Çiçek, Hazal Köyer, Jülide
Yazıcı, Murat Can Gözmen, Ayça Te-
zerişir, Ayşe Bayrak, Berk Yelegen,
Burak Baran Katar, Cansu Öztürk,

Dilek Can ve Dilşat Demir ser-
best bırakılırken; Hakan Yılmaz,
Doğukan Çınar ve Gökhan Yıl-
dırım ise tutuklandı. Ancak
avukatların yaptığı itiraz üzerine
20 Kasım günü tutuklanan Halk
Cepheliler serbest bırakıldı.

Gözaltına alınan Yürüyüş
dergisi muhabirleri Güneş Se-
feroğlu ve Tuncer Gümüş ise
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işkenceyle götürüldükleri Feriköy Polis
Karakolu’ndan serbest bırakıldı.

Berkin İçin Adalet
İstiyoruz

Berkin’i komaya sokanlar yeni iş-
kenceler yapmaya devam ediyorlar.
Berkin ise 5 aydır bir hastane odasında
kendini bilmeden yatıyor. Beyni akı-
tılan, gözü çıkartılan, ömrü çalınan
tüm gençlerimiz için adalet istemeye
devam ediyoruz. 

İstanbul
Avcılar’da 14 Kasım’da Marmara

Caddesi, Reşitpaşa Mahallesi ve Par-
seller’de 30 adet afişleme ve 50 adet
pullama çalışması yapıldı. 

Alibeyköy’de 13 Kasım’da Saya
Yokuşu’nda kurulan pazarda ve Cengiz
Topel Caddesi’nin alt tarafında kalan
sokaklara toplamda 1100 bildiri da-
ğıtıldı.

Okmeydanı’nda 13 Kasım’da Mah-
mut Şevket Paşa Sağlık Ocağı önünde
ve Anadolu Kahvesi’ne masa açıldı.
Açılan masalarda, AKP iktidarının
gündemi sürekli değiştirerek Berkin’i
unutturmak istediği ancak devrimci-
lerin buna izin vermeyeceği anlatıldı.
Toplam 1000 bildiri halka ulaştırıldı.

14 Kasım’da ise Sibel Yalçın Par-
kı’nda Okmeydanı Gençlik Komitesi,
Berkin için bir çağrı toplantısı dü-
zenledi. Toplantıda Berkin’in nasıl
vurulduğu, Berkin için ne yapılması
gerektiği anlatıldı. Aynı zamanda
devrimci tutsak Ümit İlter’in de
bir şiiri coşkuyla okundu. Ardın-
dan Grup Yorum içerisinde yeni
albümde bulunan türkülerinin de
yer aldığı küçük bir konser verdi.
Hep birlikte çekilen halayın ar-
dından, 40 gencin katıldığı prog-
ram, Berkin için binler olma sö-
züyle bitirildi.

Taksim’de Galatasaray Lisesi önün-
de de 14 Kasım’da İdil Kültür Mer-
kezi’nden 4 kişi, yüzlerce bildiri da-
ğıtarak, kuşlama ve afişleme yaptı.

Berkin’in yaşında bir çocuk Ber-
kin’in kim olduğunu sordu. Öğrendi-
ğinde ise polislere küfrederek, Çağ-
layan Adliyesi önüne geleceğine söz
verdi. Aynı yaşta birçok çocuk merakla
aynı soruları sordular aynı tepkiyle
söz verdiler, bazıları arkadaşlarına
dağıtmak için fazladan bildiri aldılar.
Bildiri dağıtımı kuşlamalar yapılarak
sona erdirildi.

Gazi Mahallesi’nde 12, 13 ve 14
Kasım günlerinde yapılan çalışmalarla
Gazi halkı, 16 Kasım’daki eyleme
çağırıldı. Düz Bölgesi, Gazi girişi,
Cemevi ve Su Deposunda; afişlerle,
bildiri ve sesli çağrılarla, kuşlamalarla
eylem duyurusu yapıldı. Ayrıca Şair
Abay Konanbay Lisesi, Cemevi böl-
gelerine de 100 adet Yürüyüş dergi-
sinin afişleri yapıldı.

Gazi Mahallesi’ndeki Halk Cep-
heliler, 17 Kasım’da, 5 aydır komada
bulunan Berkin Elvan’ı ziyaret etti.
Hastanede Berkin’in ailesiyle sohbet
edildi. Bir ihtiyaçları, bir eksikleri
olup olmadığı sorulduktan sonra has-
taneden ayrıldılar. Ziyarete 20 kişi
katıldı.

Kartal’da kilise duvarı ve yollar,
Yasin Ağa Alt, Kartal Baba Alt, Mi-
nibüsler geçitlerine ve Hasan Ali
Yücel Kültür Merkezi çevresine top-

lam 200 adet afiş yapıldı. Ayrıca,
Kartal Bankalar Caddesi ve çay bah-
çelerinde bildiri dağıtımı ve kuşlama
yapıldı.

İzmir
15 Kasım’da Karşıyaka İzban du-

rağından meşaleli yürüyüş başlatıldı.
16 kişinin katıldığı yürüyüş boyunca,
ellerinde meşale, döviz ve flamalarla
yürüyen Halk Cepheliler sloganlar
attılar. Yapılan açıklamada “Adalet
isteyenlerin susturulmak istendiği,
susmayanların, direnenlerin sokak or-
tasında katledildiği bir ülkede adaletten
söz edilemez” denilerek Gezi şehit-
lerinin ve Berkin’in hesabını halkın
adaletine verileceği söylendi.

Antalya
16 Kasım’da Attalos Meydanı’nda

Antalya Özgürlükler Derneği tarafından
Berkin Elvan için eylem yapıldı. Ya-
pılan basın açıklamasına alkışlarıyla
destek veren halkımızın ilgisi yoğun
oldu. Bir kişi: “Yolun öbür tarafında
AKP’nin üye başvuru standı var! Özel-
likle onlara gittim sordum, Berkin El-
van’ın son sağlık durumu nedir biliyor
musunuz? Adamlar Berkin Elvan’ı
tanımadılar bile. Sizler Berkin Elvan’ın
sesini ve adını Antalya’dan duyuru-
yorsunuz diye sizlere teşekkür ediyo-
rum” diyerek duygularını ifade etti.

Adana
18 Kasım'da İnönü Parkı'nda bir

araya gelen Halk Cepheliler,
Berkin için 12 haftadır yaptıkları
eylemlerini gerçekleştirdiler. Ya-
pılan açıklamada, “Berkin’in ar-
kadaşının katillere seslendiği
gibi sesleniyoruz. “Katiller, Ber-
kin ölmeyecek, AKP halkın ada-
letinden kaçamayacak” denildi.
Açıklama atılan sloganlarla bi-
tirildi.

AlibeyköyÇağlayan

Adana
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Ülkemizde Gençlik

Dünyanın en fazla tutuklu öğ-
rencisi Türkiye’dedir. Faşist AKP dö-
neminde binlerce öğrenci hukuksuz
biçimde tutuklanmıştır. Bugün mu-
hafazakar demokrat (!) adı altında
halka kan kusturan AKP; hayatımı-
zın her anına müdahale etmektedir.
Amacı ise kendisi gibi istismarcı
bir dindar oluşumdur. Bu amacını da
her fırsatta dile getirmektedirler. 
İşbirlikçi AKP, gençliğe bir şey

söylemesini bırakalım; ağzını bile aç-
tırmak istememektedir. İstedikleri
tek şey ise “dilsiz gençlik”tir. Yani
kimse konuşmasın, haksızlıkların,
adaletsizliklerin, hukuksuzlukların
karşısında herkes sussun. Konuşur
ise karşısında sopayı gösteren “dev-
let baba”yı (!) bulur çünkü.
İşte bunun en son örneğini An-

kara’da faşist darbenin ürünü olan
YÖK’ü protesto etmek için DTCF
dekanlığını işgal eden DEV-
GENÇ’lilere yapılan saldırıda gör-
dük. 12 öğrenciye yüzlerce özel ha-
rekat polisi azgınca saldırarak, gaz
bombaları kullanarak işkence ile
gözaltına almış ve 7 DEV-GENÇ’li
de tutuklanmıştır. Peki, tutukla-
nanların suçları nedir? 

Faşist zihniyetli, öğrenci düşma-
nı YÖK’ü protesto etmek. Bugün sırf
öğrencilerin gözünü daha fazla kor-
kutabilmek için “önleyici uzaklaş-
tırma” adı altında korkularından ne
yapacaklarını şaşırmış halde yeni
yeni saldırı peşindeler. 12 Eylül ile
hesaplaşmaktan bahsediyorlar güya
ama; kendileri darbe dönemi ile ya-
rışırcasına faşist politikalar üretme pe-
şindedirler. Bu politikalarının ise
tabi ki devrimciler tarafından teşhir
edileceğini bildiklerinden amansız-
ca devrimcilerle de mücadeleye gi-
rişerek ortadan kaldırmayı hedefle-
mektedirler. 
İşte buna örnek olarak da Ha-

tay’da devrimcilerin
ev ve derneklerine
yapılan saldırıları ve
burada da hukuksuz
tutuklamaları gör-
mekteyiz. Şimdi biz
soruyoruz AKP’ye;

Her fırsatta dili-
nizden düşürmedi-
ğiniz hak, hukuk,
adalet bu ülkenin
hangi köşesinde var-
dır?

Sizin için halk
nedir? Gençlik ne
demektir?

Ülke sorunlarına duyarlı bir genç-
ği neden istemiyorsunuz? 
İşbirlikçiliğinizi, yalakalığınızı, fa-

şist-dar kafa yapınızı halktan, dev-
rimcilerden gizleyebileceğinizi mi sa-
nıyorsunuz? 

Evet bu ülkedeki hak, hukuk,
adalet aslanın ağzındadır. Ve dev-
rimciler, vatanseverler bunları elde et-
mek için canlarını vermişlerdir ve
vermeye devam edeceklerdir. Çünkü
devrimcilik gerektiğinde halkı için öl-
mesini bilmektir. İşte işbirlikçi AKP
de her zaman karşısında vatansever
devrimcileri görecektir. 

AKP’ye göre halk, seçim za-
manlarında sandığa gidip, pusulası-
nı sandığa atan kitleden ibarettir.
Gençlik ise; robotlaşmış, düşünme-
yen, üretmeyen, bencil, kendi içine
kapanık bir yapıdan ibarettir. AKP
halka, gençliğe bunların dışında hiç-
bir değer göstermez, aksi doğasına
aykırıdır.

Onlar sömürmek, daha fazla sö-
mürmek ve iliklerini kurutmak is-
terler bu ülkenin. Ancak yine bu is-
teğini kursağında bırakan tek güç
devrimcilerdir. Her yerde, her zaman
karşısında dikilip ülkemizin değer-

lerini, geleneklerini, güzelliklerini çal-
masının öyle kolay bir iş olmadığı-
nı göstermektedir devrimciler bu çı-
yanlara. 

DTCF dekanlığından “YÖK’e
HAYIR” diye yükselen sloganlar as-
lında basit bir kelimeden ibaret de-
ğildir. Orada reddedilen işbirlikçi
AKP’dir, orada karşı çıkılan emper-
yalizmdir. Orada 12 DEV-GENÇ’li-
nin attıkları sloganlar; bu ülkenin ta-
rihine, geleceğine atılan sloganlardır. 
İşte emperyalizmin uşağı AKP

bunları iyi bildiği için orada saldır-
dı gençliğe. Çünkü onlar da biliyor-
lar ki, halk devrimcilere değer veri-
yor. Devrimciler bu halkın evlatları-
dır. Bu nedenle amaç halktan tecrit et-
mektir devrimcileri. Ama AKP bunu
başaramıyor. Kendi sonunun geldi-
ğini çok iyi biliyor AKP. Bundandır
saldırıları. 

Bu ülkede devrimciler oldukça
AKP’ye, emperyalizme asla geçit
vermeyeceğiz. DEV-GENÇ’li yü-
rekler olarak hep birlikte, son kişi-
mize kadar mücadelemizi büyütece-
ğiz. AKP zulmü var oldukça, halkın
adaleti de var olacaktır. Bizler tekrar
diyoruz ki; 

YAŞASIN DEV-GENÇ
YAŞASIN DEV-GENÇ’LİLER

Gençlik Federasyonu’ndan

AKP Öğrencilere Saldırmaya Devam Ediyor!
Süreç Mücadeleyi Büyütme Sürecidir!

FAŞİZME BOYUN EĞMEYECEĞİZ!
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AKP iktidarı, liselerde anti-demo-
kratik uygulamalarına bir yenisini
daha ekledi. Lise kantinlerinde yeni bir
uygulama başlatıyor. Kantinlerde er-
kek ve kız öğrenciler arasında du-
varlar örerek, yemek saatlerini ayı-
rarak öğrencileri ayırıyor, parçalıyor.

Bunun son örneklerini İTO Anadolu
Lisesi’nde ve Isparta Ahmet Melih Do-
ğan Anadolu Lisesi’nde gördük.

İTO'da öğrencileri kız ve erkek
olarak ikiye ayıran duvarlar konuldu.
Öğrenciler ne kadar tepki gösterse de
idare Milli Eğitim Bakanlığı tasdikli
uygulamanın arkasında durmaya de-
vam ediyor.

Isparta Ahmet Melih Doğan Ana-
dolu Lisesi'nde ise 21 Ekim’de kanti-
ne asılan bir duyuruyla kız ve erkek öğ-
rencilerin ayrı yemek yiyeceği bildi-
rildi. Oluşan tepkiler karşısında Okul
Müdürü Kenan Köse, bu uygulamaya
öğrencilerin aşırı kalabalık olması ne-
deniyle başlandığını, uygulamanın bi-
rinci dönem sonuna kadar süreceğini
belirterek tepkileri zamana yayarak sus-
turmayı istemekte, uygulamada ısrar et-
mektedir.

AKP iktidarı, kendi nesillerini ye-
tiştirmek istiyor. Okulları İmam-Ha-
tipleştirip kendi hayalindeki gerici
nesli yaratmak istiyor. Duvarlar kura-
rak okullarda öğrencilerin birlik ol-
masının önünde engel oluşturuyor.
Hem kız öğrencilerin, erkek öğrenci-
lerin bakışını sapıkça bir değerlendir-
meye tabi tutarak kendi pislik dolu zih-
niyetini bize dayatıyor, hem de bizi ar-
kadaşlarımızdan kardeşlerimizden ayı-
rıyor. 

Kız ve erkek öğrencilerin birbirin-
den ayrılması AKP’nin sapık zihniye-
tinin ürünüdür. İnsanlara baktıkların-
da onları cinsel kimlikleriyle görü-
yorlar. Beyinleri kirlenmiştir. Bir kız ve
bir erkek öğrenci yan yana gelirse

akıllarından geçen sapıkça düşünce-
lerin dışında birşey yoktur. 

Böyle bir anlayış asla kabul edile-
mez. Ve ayrıca bu sapık zihniyetin sal-
dırıları burada da kalmayacaktır. 

Ki, nitekim daha liselerde bu tar-
tışmalar sürerken üniversite öğrenci-
lerinin kaldığı evlere karışılmaya baş-
lanmıştır. 

Onun için liseliler olarak bulun-
duğumuz okullarda bu tür ayrımları
asla kabul etmemeliyiz...

AKP iktidarı, bugün ileri demokrasi
nutukları çekiyor ama her gün yeni bir
yasak getiriyor, demokrasisi her gün bi-
raz daha geriye sarıyor. Berkin'lerin ko-
mada olduğu her gün, sokaklara elek-
troşok cihazlarının sürüldüğü okulla-
ra duvarlar kurulduğu her gün faşizmi
biraz daha açıkça yaşıyoruz. Liseliler;
biz bu uygulamanın önünde duvar
örmeliyiz.

Her okulda duvarların kurulması-
na karşı eylemler örgütlemek tüm Li-
seli Dev-Genç’lilerin ve tüm gençliğin
görevidir. Arkadaşlar; onlarca sorun-
la karşı karşıyayız.  Bu uygulama da
bunlardan biridir. Hep beraber çö-
zümler aramak, hep beraber sorunla-
rımızı tartışmak için öğrenci meclis-
lerini kurmalıyız. Öğrenci meclisleri-
ni kuramadığımız yerlerde de varolan
gücümüzle eylemler yapmak, AKP'nin
faşizmini teşhir etmek zorundayız.
Tüm öğrenci kitlesini katacak eylem
tarzları bulmak, bu farklı sıraların bo-
zulması da olabilir duvarların fiziki ola-
rak kaldırılması da olabilir, bu bizim
örgütlenmemize ve insanlara doğruları
anlatmamıza bağlı. Gerisi bize kalıyor. 

AKP'nin faşizmini ezeceğiz. Lise-
lerde faşist uygulamaları aşıp meclis-
lerde örgütleneceğiz!

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

Liseliyiz Biz

GERİCİ, FAŞİST LİSELERE KARŞI MÜCADELEMİZ

Kantinlerde Kız-Erkek Ayrımı
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Ankara’da DTCF işgalinden tu-
tuklanan 7 Dev-Genç’li ile birlikte, tu-
tuklu öğrencilerin sayısı 2784 oldu.
Tutsak öğrencilerin sayıları her gün ar-
tarken; Dev-Genç’liler DTCF işgali-
ni selamlayarak, tutuklanan Dev-
Genç’lilerin derhal serbest bırakılması
için eylemlerine devam ettiler. 

Ankara; Dev-Genç’liler tutsak öğ-
rencilerin serbest bırakılması için
başlatılan kampanya kapsamında An-
kara Güvenpark’ta 17 Kasım tarihin-
de eylem yaptı. Yapılan açıklamada,
tutsak öğrencilerin serbest bırakıl-
ması istenerek; YÖK’ü protesto etmek
için Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-
Coğrafya Fakültesi dekanlığını işgal
eden Dev-Genç’lilerin direnişinden ve
faşist polisin işkencesi sırasında iki
ayak parmağı kırılan Rojda Yalınkı-
lıç’tan bahsedildi. Sloganlar atılarak
bitirilen eyleme 8 kişi katıldı. 

15 Kasım'da da Dev-Genç'liler
ODTÜ yemekhanede DTCF işgalin-
de tutsak düşen öğrencilerle dayanış-
ma masası açtı. Masada 9 tane Yürü-
yüş dergisi öğrencilere ulaştırıldı, tut-
sak ürünleri satıldı.

İzmir; Ege Gençlik Derneği üyeleri,
13 Kasım’da 10.30-14.00 saatleri ara-
sında Ege Üniversitesi’nde Dev-Genç
masası açarak 6 Yürüyüş dergisini öğ-
rencilere ulaştırdı. Ardından Dev-
Genç’liler saat 18.00’de Buca For-
bes’de eylem yaptılar. 12 kişinin ka-
tıldığı eylemde yapılan konuşmada,
“Şu anda da faşizmin hapishanelerinde
yeni tutuklamalarla birlikte 2784 tut-

sak öğrenci var. Bu öğrenciler kom-
plolarla okullarından uzak tutuluyor
gelecekleri karartılıyor. Buna sebep
olan ise, vatanımızı ve halkımızı sev-
memiz; ekmek, adalet, özgürlük iste-
memizdir. Suçlu olan 2784 öğrenci de-
ğil, on binlerce insanımızın hapisha-
nelere doldurulup işkence görmesin-
den sorumlu olan AKP ve sömürü dü-
zenidir” denildi.

Edirne; Her cuma yapılan basın
açıklaması 15 Kasım günü de Trakya
Üniversitesi Ayşekadın Yerleşkesi
önünde yapıldı. Edirne Dev-Genç’li-
ler bir yandan DTCF işgalini selam-
larken, bir yandan bu eylemde tutuk-
lanan 7 kişinin ve tüm tutsak öğren-
cilerin serbest bırakılmasını istediler.
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi
öğrencisi Hüseyin Süngü ve tüm tut-
saklar sahiplenildi. 

Açıklamada “Onların taleplerinin
peşinde olacağız. YÖK’e hayır de-
meye, parasız eğitim sınavsız gelecek
istemeye devam edeceğiz. DTCF ey-
leminde tutuklanan Tekirdağ Namık
Kemal Üniversitesi öğrencisi Hüseyin
Süngü ve tutsak 2784 öğrenci serbest
bırakılıncaya kadar mücadelemize
devam edeceğiz. Gelecek kavgasında
tutsak düşen tüm öğrencileri sonuna
kadar savunacağız. Yaşasın DTCF
işgalimiz!” dediler.

Çanakkale; Dev-Genç'liler 20
Kasım'da Çanakkale Onsekiz Mart
Üniversitesi Biga İktisadi ve İdari Bi-
limler Fakültesi önünde 6 Kasım’da
YÖK’ü protesto etmek için Ankara

Üniversitesi DTCF işgalinde tutukla-
nan 7 öğrenciyi ve tüm tutsak öğren-
cileri sahiplenmek için eylem yaptılar.

11 kişinin katıldığı açıklamada
Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fa-
kültesi öğrencisi Hacer Özcan ve
2784 tutsak öğrencinin serbest bıra-
kılması istendi. Açıklama sonrasında
15 dakikalık oturma eylemi yapıldı.
Bu sırada türküler eşliğinde halaylar
çekildi. Ardından iradi olarak eylem
sonlandırıldı. 

Dev-Genç’li Olmak
Onurumuzdur
Aileleri Arayarak
Dev-Genç’lileri
Yıldıramazsınız

Ankara Emniyet Müdürlüğü kom-
plo faaliyetlerine devam ediyor. Dev-
Genç’lilerin ailelerini arayan polis,
Dev-Genç’lilerin faaliyetlerini teröri-
ze ederek, ailelerini korkutmaya ve sin-
dirmeye çalışıyor.

Son olarak Aziz Arslan isimli
Dev-Genç’linin ailesini, ailenin, ara-
mamalarını istediklerini söylemesine
rağmen arayan polis tehditlerde bu-
lundu. Yine Çağlar Yıldırım isimli
Dev-Genç’linin ailesi de aranarak,
katıldığı kahvaltılar suç gibi gösteril-
di.

Ankara polisinin tehditleriyle ilgili
17 Kasım’da yazılı açıklama yapan
Dev-Genç’liler, “Aradığınız her aile-
nin, komplolarla rahatsız ettiğiniz,
sinir krizleriyle hastanelik ettiğiniz ai-
lelerimizin hesabını tek tek soracağız.
Buna şüpheniz olmasın” dediler.

Ülkemizde Gençlik

DTCF İşgalini Selamlıyoruz!
Tutsak Dev-Genç’liler Onurumuzdur!
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Öte yandan Ankara Gençlik Der-
neği, 20 Kasım’da yaptığı yazılı bir
açıklama ile Ankara polisini uyardı.
“Her Gün Ankara Emniyeti’nden Bir
Polisin Teşhirini Yapacağız!” başlık-
lı açıklamada, Ankara polisinin yeni
bir komplonun peşinde olduğu belir-
tilerek, Ankara Gençlik Derneği üye-
lerinin ailelerininin taciz ve tehdit edil-
diği bildirildi. 

Gözde Kocamaz, Merve Ekim
Sökmen, Aziz Arslan, Berkay Ayse-
ven, Çağlar Yıldırım, Fatma ve Burak
isimli Dev-Genç’lilerin demokratik
faaliyetlerinin terör faaliyeti olarak ai-
lelerine anlatıldığı belirtilerek, “Ai-
lelerimizle uğraşmaktan, şerefsizlik
yapmaktan vazgeçin! Bir kere daha
uyarıyoruz! Eğer devam edecek olur-
sanız her gün Ankara Emniyeti’nden
bir polisin teşhirini yapacağız! Du-

varlarda, reklam panolarında, sokak
başlarında kendi fotoğraflarınızı gö-
receksiniz! Halkın adaletinden kaça-
mazsınız!” denildi.

Ailelerin arandığı polis telefon
numarası da verildi: 0543 243 00 40

Yurttan Atılmalara Karşı
Gücümüz Birliğimizdir

Samsun’da Ondokuz Mayıs Üni-
versitesi Fen-Edebiyat Fakültesi önün-
de 14 Kasım günü Hazi-
ran Ayaklanması’na ka-
tılımları bahane edilerek
tutuklananlarla dayanış-
mak için bir eylem ve ar-
dından şenlik gerçekleş-
tirildi.

Şenlik öncesinde fa-
külte önünde bir perde
üzerine küçük not kağıt-

larıyla istekler sıralandı; öğrenciler
hem üniversite sorunlarını hem de
güncel sorunları paylaştılar. Renkli dö-
vizlerle, AKP’nin öğrenci gençlik
üzerindeki baskıları protesto edildi.
Ses sisteminden verilen horon müzi-
ği ile öğrenciler Hemşin horonuna dur-
dular, ardından basın açıklaması okun-
du. Şenlik, Haziran Ayaklanması’nı
anlatan şarkıların çalınması ve çeki-
len halaylarla bitirildi.

Çorum Pir Sultan Abdal Derneği Geleneksel 4. Ker-
bela Katliamını Anma ve Aşure Günü programını 17 Ka-
sım günü Eser Düğün Salonu’nda yaptı. Salonun bir kö-
şesinde Özgür Tutsakların yapıp destek için derneğe gön-
derdikleri eşyalarından oluşan bir masa hazırlandı. Salo-
nun hazırlanması tamamlandıktan sonra iki kişi çevredeki
kahvehaneleri gezerek insanları programa davet ettiler.
Çağrı sırasında kalan 150 el ilanı da halka ulaştırıldı.

Halkın salonu doldurmasının ardından 13.30 prog-
ram Kerbela şehitleri ve Kerbela direniş geleneğini gü-
nümüze taşıyan hak için, halk için toprağa düşen tüm şe-
hitler nezdinde bir dakikalık saygı duruşuyla başladı. 

Dernek adına yapılan açıklamada, “Geleneksel 4. Ker-
bela katliamını Anma ve Aşure Günü Programımıza hoş
geldiniz diyor, Hz. Hüseyin’in direniş ruhuyla hepini-
zi aşkı niyazla selamlıyorum. Sözlerime başlarken yak-
laşık 1333 yıl önce yaşanan Kerbela katliamını lanetli-
yor, hazreti Hüseyin ve Ehli-beytin, zalimin zulmüne kar-
şı mazlumun direnişinin, simgesi ve mayası olan, Ker-
bela direnişini selamlıyorum. Hak için toprağa düşen, tüm
şehitlerimizi bir kez daha saygı, minnet ve özlemle anı-
yorum” denildi.

Birlik çağrısının yapıldığı açıklamada Faşist AKP ik-
tidarının asimilasyon politikalarına da değinildi ve
AKP’nin oyunlarına Alevierin elit olmayacağı vurgulandı.  

Konuşmanın ardından, bir genç bağlamasıyla deyişler
söyledi ve aşureler dağıtıldı. Pir Sultan Abdal Derneği
Semah Ekibi’nin gösterisi izlendi program zakirin oku-
duğu deyiş ve duvazların ardından 16.30’da son buldu.

Dersim merkeze bağlı Geyiksuyu Nahiyesi Cemevi’nde
16 Kasım Aşure gününde aşure dağıtıldı ve “İnanç Öz-
gürlüğü”, “Cami-Cemevi Projesi”, “Anadolu Aleviliği ve
Diğer İnançlar” konulu söyleşi yapıldı. Aşureler pişirildikten
sonra programa geçildi. 

Kerbela şehitleri nezdinde tüm şehitler için bir dakika-
lık saygı duruşunun ardından konuşan Dede, değerlerimi-
zin yozlaştırılmasına karşı onlara sahip çıkma  çağrısında
bulundu.

Ardından, Anadolu Alevi Hareketi’nden Zeynep Yıldı-
rım sözü alarak, “Pir Sultan’ın direngenliği ve Hüseyin’i
yoluyla selamlıyorum sizleri” diye başladığı konuşmasın-
da “Kerbela sadece yas değil, Kerbela’da Hüseyin’in tem-
sil ettiği hak ve adalettir. Dönemin Muaviyesi ve Yezid’i
egemenleri, Hüseyin ise ezilenleri temsil eder. Bu süre-
gelmiştir. Anadolu’da Baba İshak’larla, Bedrettin’lerle, Pir
Sultan’larla, Seyit Rıza’larla vücut bulmuştur. Şimdide biz-
de can bulmalı, biz bütün halkları ayrıştırmayan bir inan-
cız 72 millet bizim nazarımızda aynıdır. ” dedi.

Yıldırım’ın “Biz, itleri bile haram yemeyenlerin so-
yundayız. Yolumuzun doğruluğunu bildiğimiz kadar her ağa-
cın kurdunun da kendi
içinde olduğunu bili-
yoruz” sözleri sırasın-
da, “O da İzzettin Do-
ğan!” diye seslenenler
oldu.Halk mahkeme-
lerinin de konuşulduğu
söyleşiye yüzü aşkın
insan katıldı.

Kerbela’dan Beri Yezitlere Boyun
Eğmiyoruz!

Günümüzün Yezidlerine Karşı İnanç
Özgürlüğü İstemeye Devam Edeceğiz!
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16-17 Kasım tarih-
lerinde Başbakan Er-
doğan ile Irak Kürdis-
tan Bölgesel Yönetimi
Başkanı Mesud Bar-
zani’nin “tarihi Diyar-
bakır buluşması” ya-
pıldı. 

Buluşma, Diyarba-
kır’da Barzani çizgi-
sindeki bazı aşiretlerin
300 kişinin toplu dü-
ğün merasimine  ve
AKP’nin Kürdistan’da
1000’in üzerinde “te-
sis”in  açılışını yapma
biçiminde gerçekleşti. 

Buluşmaya, söylediği Kürtçe
türkülerden dolayı 37 yıldır Türki-
ye’e girmesi yasaklanan Şivan Per-
wer yurtdışından, İbrahim Tatlıses
de Türkiye’den katıldı. Birlikte
Kürtçe “düet” yaptılar... 

“Tarihi buluşma”nın tartışmaları
daha buluşma olmadan önce başladı. 

Dün oligarşinin “aşiret reisi”,
“çapulcu” diye küçümsediği, aşa-
ğıladığı Mesut Barzani bugün Baş-
bakan Erdoğan’ın davetlisi olarak
Diyarbakır’da bulunuyordu. 

“Tarhi buluşma” aşiretlerin “top-
lu düğün töreni” ve AKP’nin “tesis
açılışları” adı altında yapıldı. Fakat
tartışılanlar “perde arkası”ndaki ne-
denlerdi. 

Bu nedenler kimine göre “seçim
yatırımı”, kimine göre “enerji an-
laşmaları”, kimine göre “Kürtleri
bölmek”, kimine göre “Barzani
çizgisinde BDP’ye alternatif bir
siyasi çizginin geliştirilmesi” ki-
mine göre ise “uzun süredir ke-
sintiye uğradığı söylenen ‘çözüm
süreci’nin Erdoğan tarafından
büyük bir atakla yeniden başla-
tılması” olarak değerlendirildi.

“Tarihi buluşma”dan en fazla

rahatsız olan da Kürt milliyetçi ha-
reket oldu. 

Çünkü bu “tarihi buluşma” Kürt
milliyetçi hareketin iradesi dışında
hem de Diyarbakır’da gerçekleşi-
yordu. Oligarşinin tüm Kürtlere “li-
der” olarak Barzani’nin gösterildiği
bir buluşmaydı... 

Günler öncesinden “Çözümün
büyük ustası Başbakan Tayyip
Erdoğan” diye afişler yapıldı Di-
yarbakır’a. 

“Tarihi Buluşma”dan 
BDP Neden Rahatsız?

Diyarbakır’da Erdoğan ve Bar-
zani buluşması basına yansıdığında
BDP tarafından yapılan açıklama-
larda duyulan rahatsızlık ifade edildi.
Demokratik Toplum Kongresi
(DTK) Eşbaşkanı Ahmet Türk bu
rahatsızlığını Barzani’yi onca da-
vetimize rağmen Newroz’a dahi ka-
tılmazken Başbakan Erdoğan’ın da-
vetine katılıyor” diye eleştirdi. Yine
BDP tarafından yapılan açıklama-
larda Kasım ayı içinde yapılacak
olan “Kürt Ulusal Konferansı”nın
Barzani tarafından üçüncü kez ve
bilinmeyen bir tarihe ertelemekle,

 Erdoğan-Barzani
Buluşması; SEÇİM
YATIRIMI değildir!

 Erdoğan-Barzani
Buluşması; ENERJİ

ANLAŞMASI da değildir!

 Erdoğan-Barzani
Buluşması; GERİLLANIN

DAĞDAN İNDİRİLME
Çabasıdır!

 Erdoğan-Barzani
Buluşması; Sadece
Gerillanın Dağdan

İndirilmesi değil, BDP’yi
de Düzenin İstediği Çizgiye

Çekme Çabasıdır! 

 Erdoğan-Barzani
Buluşması; Rojava’yı
İşbirlikçileştirme

çabasıdır!

 Tayyip Erdoğan: “Bu
bayrak sizin bayrağınız!

Bu devlet sizin devletiniz!
Bu vatan sizin vatanınız!

Tek devlet, tek bayrak, tek
millet,  KÜRDİSTAN’I

UNUTUN!” diyor.

Gerillanın Tasfiye Süreci ‘Yeni Format’la İlerliyor!

AKP’den Barzani’li Diyarbakır Ziyareti!
Tek Devlet, Tek Bayrak, Tek Millet
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AKP’nin yerel seçim propagandala-
rına alet olmakla, “Çözüm süreci”nde
bedel ödeyen Kürt milliyetçi hareketi
dışlayarak “rol kapmak”la, Kürtleri
bölmekle, Rojava’ya karşı tavırlarıyla
eleştir. 

AKP’yi de BDP’yi dışlayarak
“çözüm süreci”ni baltalamakla eleş-
tirdi. Barzani Erdoğan’ın buluşmasını
BDP önünde toplanarak protesto ede-
ceklerini, halkın bu buluşmaya katı-
lımını engelleyeceklerini açıkladılar... 

Şivan Perwer’den AKP’nin şo-
vuna alet olmamasını istediler. 

BDP’nin, Erdoğan Barzani bu-
luşmasından öncesinde de, sonrasında
da oldukça rahatsız olduğu yaptıkları
açıklamalardan anlaşılmaktadır. 

Fakat buna rağmen BDP bu sü-
reçte tam bir politikasızlık sergile-
miştir. Adeta AKP politikalarının
esiri olmuşlardır. 

Diyarbakır buluşması öncesinde
yaptıkları “zehir zemberek” açıkla-
malar yerini -buluşmaya bir kaç gün
kala- “çözüm sürecine hizmet et-
mesi” istenen uzlaşmacı temennilere
bırakmıştır. 

Barzani’nin “tecrübeli” siyaset
adamlığından, Kürtler’in birliğinden,
barışın önünün açılmasından, Erdo-
ğan’ın seçim oyunlarına alet olun-
maması gerektiği vb.  yönünde te-
mennilerde bulunuldu. 

Diyarbakır Bağımsız Milletvekili
Leyla Zana, Mesud Barzani’nin zi-
yaretinin çözüm sürecine katkı su-
nacağını belirterek, "Hiç kimse küçük
hesaplarla yaklaşmamalıdır. Bu her-
kese mesajdır. Hiç kimse bu ziyarete
seçime yatırım gözüyle bakmama-
lıdır" dedi. Leyla Zana iki günlük
açılış “şovları” boyunca da Başbakan
Erdoğan ve Barzani’nin yanından
ayrılmadı.  

BDP Neden Politikasız?
Neden Kararlarından 
Döndüler?

BDP’nin, bütün olarak Kürt Mil-
liyetçi hareket’in bu buluşmadan ra-
hatsızlığı yaptıkları açıklamalara da
yansımasına rağmen ilk günkü açık-
lamaların belirttikleri kararlardan

vazgeçtiler. Bir taraftan bu buluş-
maya eleştirel açıklamalarını sür-
dürürken diğer taraftan da Ahmet
Türk, Sırrı Sakık gibi BDP millet-
vekilleri, Diyarbakır Büyükşehir
Belediye Başkanı Osman Baydemir,
Leyla Zana gibi bir heyet de ba-
şından sonuna bu buluşmada yer
aldılar. 

Başbakan Erdoğan ve AKP he-
yetini havaalanında karşıladılar.
Başbakan Erdoğan ilk ziyaretini
Diyarbakır Belediye Başkanlığı’nda
Osman Baydemir’e yaptı. Bu bir
ilkti. Şimdiye kadar iktidar partileri
Diyarbakır’da BDP’yi ziyaret et-
miyorlardı. Başbakan Erdoğan’ın
programında da böyle bir ziyaret
yoktu fakat Erdoğan istediği gibi
yönlendiriyordu. BDP de, daha önce
BDP binası önünde toplanıp AKP’yi
protesto etmekten vazgeçti. 

BDP bu buluşmadan ne kadar
rahatsız olsa da tam bir politikasızlık
içindeydi. 

BDP’yi Politikasız 
Bırakan 
Uzlaşmacılıklarıdır!

Başından beri söylüyoruz; “Çö-
züm süreci” diye Ocak ayının ba-
şından itibaren Abdullah Öcalan ile
İmralı’da başlatılan bu süreç birin-
cisi; Kürt sorununun çözüm süreci
değil, Kürt milliyetçi hareketin silahlı
direnişinin tasfiye edilme sürecidir.
İkincisi; bu tasfiye süreci AKP’nin
inisiyatifinde Abdullah Öcalan ara-
cılığıyla sürdürülmektedir. Sürecin
asıl sahibi, Erdoğan’ın da üstünde
ABD’dir. 

Öcalan silahlı mücadelenin mia-
dının dolduğunu ilan etmişti. 

Bugün Kürt milliyetçi hareketin
hedefi-talebi nedir? 

Ne için mücadele ediyor? 

ANA DİL YOK,

ÖZERKLİK YOK,

SEÇİM BARAJININ DÜŞÜ-
RÜLMESİ YOK,

TUTSAKLARIN SERBEST BI-
RAKILMASI YOK!

Tutsakların özgürlük talebi artık

AKP’nin elinde gerillanın silah bı-
rakması için bir koz haline dönüşm-
üştür. Kürt halkının en sıradan de-
mokratik talepleri için bile gerillanın
silahı bırakması ve düzene dönmesi
çıkartılacaktır. Kürt milliyetçi hareket
bugüne kadarki uzulaşmacı, teslimi-
yetçi politikalarla kendi meşruluk
zeminini yitirmiştir.

Bağımsız Kürdistan hedefiyle si-
lahlı mücadeleye başvuran Kürt mil-
liyetçi hareket gelinen aşamada özerk-
lik dahil tüm stratejik hedeflerinden
vazgeçmiştir. Tek hedefi oligarşiyle
uzlaşmaktır. 

Stratejik hedef oligarşiyle uzlaş-
mak olunca silahlı mücadele uzlaş-
manın önündeki en büyük engel ola-
rak görülmektedir. 

Diyarbakır’da Erdoğan-Barzani
buluşmasında 37 yıldır sürgünde

olan Şivan Perwer ile İbrahim
Tatlıses de katılarak ‘düet’ yaptılar. 

Erdoğan ile Barzani arasında
yapılan anlaşmada şu kararlar

alındı: 
1- Barzani, çözüm sürecine

destek vermeye devam edecek
2- Suriye'nin kuzeyinde (Rojava)

PYD'ni kurmak istediği de Facto
yönetimine Kuzey Irak Kürt

Yönetimine müsade etmeyecek 
3- Kürt petrolünü Türkiye

üzerinden dünyaya pazarlayacak
boru hattından petrol en geç 1- 1,5

ay içinde akmaya başlayacak. 
4- Habur sınır kapısına paralel

iki sınır kapısı 1 ay içinde açılacak
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Üçüncüsü; bugün sürecin önün-
deki görev gerillanın dağdan indiril-
mesidir. 

10 Ekim’de BDP heyetinin İm-
ralı’ya yaptığı ziyarette Öcalan da
“önümüzdeki süreçte yeni bir for-
matla gerillanın dağdan indirilme-
sini konuşmalıyız” demişti. 

Gerillanın dağdan indirilmesine
hizmet eden  her politika “süreç”in
önünü açacak politikalardır. Geril-
la’nın dağdan indirilmesine engel
olan her politika da süreci tıkayan
politikalardır. 

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi
Başkanı Mesud Barzani ile Başbakan
Tayyip Erdoğan’ın Diyarbakır bu-
luşmasını da bu çerçevede değerlen-
dirmeliyiz. Bu buluşma gerillanın
dağdan indirilmesine hizmet etmekte
midir, yoksa etmemekte midir?

Çözüm politikaları buna göre be-
lirlenecektir. BDP’nin ya da bütün
olarak Kürt milliyetçi hareketin çı-
karlarına göre değil. 

Diyarbakır’daki Erdoğan, Barzani
buluşması bu yanıyla “tarihi”dir.
“Çözüm süreci”nin ne olduğunu çok
daha açık biçimde ortaya koymuştur. 

BDP, Erdoğan ile Barzani’nin Di-
yarbakır buluşmasında  bunun için
politikasız kalmıştır. Ve bu durumda
hiçbir politika da üretemez. 

BDP’ ye “çözüm süreci”ne, yani
tasfiyeye karşı çıkacak, ya destekle-
yecek ya da şimdi olduğu gibi ne
yapacağını bilemeden politikasız ka-
lacak. Bugün söylediğini yarın geri
çekmek zorunda kalacak. Bu durum
BDP’ye özgü bir durum değil, KCK
dahil bütün olarak Kürt milliyetçi
hareketin bütünü için geçerlidir. 

BDP, “Erdoğan-Barzani 
Buluşmasını Protesto 
Edeceğiz” Dedi 
Havaalanında 
Karşılamaya Gitti

Tayyip Erdoğan da, Mesut Barzani
de “analar ağlamasın” diyor. “Barış”
diyor. “Çözüm Süreci”nden dolayı
bir yıldır kan akmıyor diyor. Erdoğan
kendi açılarından çözüm sürecinin

sürdüğünü söylüyor. Abdullah Öcalan
bir yıldır cenazeler olmadığı için sü-
recin başarılı olduğunu söylüyor. Ve
gerillanın dağdan indirilmesi için sü-
recin ilerletilmesi gerektiğini söylüyor. 

Durum böyle iken BDP ya da
KCK, AKP’nin politikalarına yedek-
lenmek dışında ne yapabilir. 

KCK, “AKP adım atmazsa ge-
rillanın sınır dışına çekilmesini dur-
duracağız” diye açıklama yaptı. Öca-
lan “gerillanın dağdan nasıl indiri-
leceğini tartışmalıyız” dedi. 

BDP, AKP-Barzani buluşmasını
halkı BDP önünde toplayarak protesto
edeceğiz dedi, Erdoğan Diyarbakır’a
gelince havaalanında heyetle karşıladı. 

Diyarbakır’da Erdoğan-Barzani
buluşması gerek yerel seçimler bo-
yutuyla, gerekse Barzani çizgisinin
Kürt halkı içinde geliştirilmesi bo-

yutuyla Kürt milliyetçi hareketin
aleyhine bir durumdur. Kaldı ki
Kürt milliyetçi harekete karşı ta-
vırlarını çok net biçimde ortaya
koymuşlardır. Buna rağmen ne
KCK, ne de BDP net olarak tavır-
larını ortaya koyamamışlardır. 

KCK bir gün önce şantiye basıp
eylem yapmıştır ancak onu bile
halka açıklayamamışlardır. Ateşkes
sona mı ermiştir, uyarı eylemi mi-
dir? Ne amaçla yapılmıştır açıkla-
yamamıştır. 

Açıklayamazlar da; ya “bu süreç
gerillanın tasfiyesidir” diyerek sü-
rece karşı çıkacaklar, ya da “süreç”
bu şekilde ilerleyecek... 

Tayyip Erdoğan 
Barzani Buluşması; 
SEÇİM YATIRIMI 
Değildir!

BDP dahil bir çok kesim Erdo-
ğan-Barzani buluşmasını “seçim ya-
tırımı” olarak değerlendirdi.

Elbette, AKP bunu oya dönüş-
türmeye de çalışacaktır, fakat Erdo-
ğan-Barzani buluşmasını “AKP’nin
seçim yatırımı” olarak değerlendirmek
basit bir değerlendirme olur. Ger-
çekleri görmekten kaçmaktır bu şe-
kildeki değerlendirmeler.

Kürt milliyetçi hareketin sürecin
başından beri “sürecin ilerlemesi için
PKK’nin dışında görüşmelere katı-
lacak ‘üçüncü bir muhatap’ın daha
olması gerektiği yönünde söylemleri
vardı. Bu konuda Barzani açıkça te-
laffuz edilen bir isimdi. 

Bugün Mesut Barzani Diyarba-
kır’da “çözüm” için kabul edilen
“üçüncü muhatap”tır. 

Kürt milliyetçi hareketin Barza-
ni’ye eleştirisi Barzani’nin muhatap
olarak görülmesne değil, kendi ini-
siyatifleri dışında, AKP’NİN GÜ-
DÜMÜNDE BİR MUHATAP ol-
masınadır.

Bu yanıyla “Tarihi Erdoğan-Bar-
zani buluşması”  ABDULLAH
ÖCALAN’DAN BAĞIMSIZ GE-
LİŞEN BİR SÜREÇ DEĞİLDİR.
BDP’nin Erdoğan-Barzani buluşma-

AKP’yi parti binası önünde
protesto edeceğiz diyen BDP,
Erdoğan’ın BDP’yi ziyaret

edeceğini açıklamasıyla
Erdoğan’ı havaalanında

karşılamaya gitti. 
Karakol yapımını protesto

eyleminde öldürülen Medeni
Yıldırım’ın annesi tek başına

oğlunun fotoğrafını alarak
polis koruması altındaki alana
sokulmadan “Senin vicdanın
yok mu? Oğlumun katillerini

neden bulmuyorsun? 5 ay
oldu. Benim oğlumun katilleri

nerede? Sen rüyalarında
sadece Rabia şehitlerini mi

görüyorsun” diyerek protesto
etti. 
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sındaki kararsız, “ne yapacağını bil-
meyen” tavırlarının nedeni bundandır. 

Yine, Erdoğan-Barzani buluşma-
sını “enerji anlaşması”na indirge-
yenler de oldu. 

Tayyip Erdoğan 
Barzani Buluşması; 
ENERJİ ANLAŞMASI 
da Değildir!

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi
Türkiye’nin Almanya’dan sonra dün-
yada en fazla ihracat yaptığı yerdir.
Gerek enerji anlaşmaları, gerekse
bağlanan diğer ihaleler tekeller için
elbette önemlidir. Ancak bunlar için
Diyarbakır’da böyle bir buluşmaya
gerek yoktur. Bu tür işler bugüne
kadar olduğu gibi daha çok kapalı
kapılar arkasında yaptıkları işlerdir.
Bugün bunların açıktan yapılması,
gerçek amaçlarını meşrulaştırmanın
aracıdır. Bugün AKP’li müteahhitler
başta olmak üzere MHP’lisinden,
CHP’lisine hepsinin de Irak Kürdis-
tanı’nda milyar dolarlık işleri vardır.
Dün “çapulcu”, “kabile reisi” diye
aşağıladıkları Barzani ile buluşma
“dev enerji yatırımı” söylemleriyle
meşrulaştırılmak isteniyor. 

Buluşmanın amacı politiktir ve
bu oligarşinin uzun vadeli stratejik
hedefleridir. 

Nedir bu hedef? 

Direnen Kürt halkıdır. Kürt mil-
liyetçi hareketin silahlı mücadelesi-
dir.

Tayyip Erdoğan-Barzani 
Buluşması GERİLLANIN 
DAĞDAN İNDİRİLMESİ
İçindir!

Erdoğan-Barzani buluşmasının
esasen “perde arkası” yoktur. Yapılan
konuşmalar, açıklamalar, tavırlar,
şovlar... her şey oldukça açıktır. Sa-
dece gerçekleri görmek istemeyenler,
“niyetleri”ine göre yapılan konuş-
malardan “anlamlar” çıkartmaya ça-
lışmaktadırlar.

Tayyip Erdoğan’a göre Kürt so-
runu “TERÖR SORUNUDUR.” Te-
rör biterse KÜRT SORUNU DA ÇÖ-

ZÜLÜR. Diyarbakır buluşma-
sında Erdoğan bu düşüncesini
bir kez daha ortaya koymuştur. 

Sorun “terör sorunu” olarak
konulunca geriye “terörün biti-
rilmesi” kalıyor. Diyarbakır’da
da ısrarla üzerinde durduğu bu-
dur. “Terörün bitirilimesi” ge-
rillanın dağdan indirilmesidir.  

Erdoğan Diyarbakır’da yap-
tığı konuşmasında “Halise Teyze
bir yıl oldu hiç çocuğumuz öl-
medi diye Allah’a hamdedi-
yormuş” diyerek  ölümlerin
nedeninin Kürt milliyetçi hare-
ketin olduğunu söylüyor. Kürt mil-
liyetçi hareket silah bırakır, dağdan
indirilirse analar ağlamayacak, ölüm-
ler olmayacaktır... 

AKP’ye bu zemini sağlayan Kürt
milliyetçi hareketin kendisidir. Mü-
cadelenin meşruluğu üzerinden değil
de “akan kan dursun”, “analar
ağlamasın”, “barış hemen şimdi”
temelinde yürütülen uzlaşmacı poli-
tikalardır. 

AKP, “akan kan dursun”, “analar
ağlamasın” mı diyorsunuz? “O za-
man silahları bırakın, dağdan inin,
‘terör’e son verin” diyor. “Bakın
ateşkes ilan ettiğinizden beri hiç
kan akmıyor, analar ağlamıyor”
diyor... 

Akan kanın sorumlusu olarak da
Kürt milliyetçi hareketi gösteriyor.

“Halise Teyze’nin ettiği duayı,
Mardin’de Hakkari’de annelerimiz
de ediyor. Emin olun 780 bin kilo-
metrekarelik vatan toprağında tamamı
ediyor.

Sıcak olsun, soğuk olsun, kar yağ-
sın. Ama gönüllerde açan bahar çi-
çeği hiç solmasın. Hamdolsun dağ-
larımızda, köylerde, yaylalarda bahar
devam ediyor. Batıdaki evlere de
doğudaki evlere de artık ateş düş-
müyor. Kuzeyde de güneyde de artık
ocaklar sönmüyor.

Analar babalar dağ gibi yürekler
oldukları yerde kalmıyor. Şehirleri-
mizde de çiçekler açıyor. Bu bahar-
dan rahatsız olanlar da var. Bu ay-
dınlıktan huzurdan rahatsız olanlar
da var. Gençlerin yaşamasından,

kucaklaşmadan rahatsız olanlar da
var. Uyuşturucu satamadığı için ra-
hatsız olanlar var. Gençlerin kanını
içemediği için rahatsız olanlar var.
İçerde de dışarıda da var. Adeta bir
yarasa gibi, ışıktan umuttan coşkudan
heyecandan rahatsız olanlar var.

Kepenkler kapanmadığı için ra-
hatsız olanlar var. Okulların, hasta-
nelerin, havalimanlarının, konutların
yapılmasından rahatsız olanlar var.
işte bunlar bu güzel süreci sabote
etmek için her yolu deniyorlar, de-
neyecekler.

Dün Nusaybin’de böyle bir sabotaj
gerçekleştirdiler. Huzura barışa kur-
şun sıktılar. Bunlara fırsat verme-
meliyiz. İmkan vermeyeceğiz”

Akan kanı durduran, barışı sağ-
layan AKP, barışı bozan ise anaları
ağlatan ise PKK

Kürt milliyetçi hareketin oligar-
şiyle uzlaşmak için onyıllardır sür-
dürdüğü “akan kan dursun”, “ana-
lar ağlamasın”, “barış hemen şim-

Bülent Arınç, Diyarbakır'da
tarihi Zinciriye Medrsesi'nde

açılan "Mukaddes Miras
Sergisi"ni gezerek

"Diyarbakırlılar ilim, Kur'an,
Peygamber ve İslam söz konusu

olduğunda çok hassas
insanlardır. Diyarbakır'ın asıl
kimliği Müslümanlıktır" dedi. 

AKP’nin din, Kürt halkının
asimilasyonu, kimliğinin

unutturulması için elindeki en
büyük kozdur. 
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di” politikaları bugün Erdoğan’ın
dilinde Kürt halkına PKK’yi ku-
şatmak için kullanılıyor. 

Silahları bırakırsan, dağdan iner-
sen hiç kan akmayacak diyor. Dağlara,
şehirlere bahar gelecek diyor. 

Erdoğan kendisi gibi Amerikan
uşağı Mesut Barzani’yi Kürt halkına
örnek gösteriyor: “Mesud kardeşim
başarılı oldu. Şiddet hiçbir yolun çö-
zümü değil. Kandan göz yaşından
başka hiçbir şey getirmedi. Diyar-
bakır’ın bu sürece sahip çıkmasını
istiyorum”

Ve Erdoğan silahlı mücadelenin
tasfiye edilmesi durumunda “hayal-
lerini” anlatıyor Kürt halkına: “Dağ-
dakilerin indiğini, cezaevlerinin bo-
şaldığını, 76 milyonun bir olduğunu,
beraber olduğu birlikte büyük Tür-
kiye, yeni Türkiye olduklarını gö-
receğiz. Hiç endişeniz olmasın.”

Erdoğan’nın “Büyük Türkiye,
yeni Türkiye” hayali; Kürdistan’ın
diğer parçalarının da Türkiye’ye dahil
edilmesidir. Bu aynı zamanda Öca-
lan’ın  da oligarşiyle uzlaşmak için
ileri sürdüğü hayaldir. Öcalan oli-
garşiye “güçlerimizi birleştirelim,
16. yüzyılın Osmanlısı gibi, Orta-
doğu’ya, Kafkasya’ya, Balkanlar’a
birlikte açılalım” demişti. 

O hayali şimdi Erdoğan kuruyor
ve Kürt halkının da aynı hayali kur-
ması istiyor. 

Erdoğan’ın hayali Kürt milliyetçi
hareketin silahlı mücadelesinin tasfiye
edilmesidir. Silahlı mücadele tasfiye
edildikten sonra düzen içinde Barzani
çizgisinde bir siyasi anlayışla, Irak’ta-
ki, Suriye’deki Kürtleri de Türkiye’ye
bağımlı hale getirerek Türkiye’de
Kürtlerin varlığını tanımaktır. 

Tayyip Erdoğan Barzani 
Buluşması; Sadece 
Gerillanın Dağdan 
İndirilmesi için değil, 
BDP’yi de Düzenin 
İstediği Çizgiye 
Çekmek İçindir!

Kürt milliyetçi hareket gerillanın
dağdan indirilmesine karşı değildir.

Hatta dağdan indirilmesi için bir an
önce bunun zemininin hazırlanmasını
istemektedir. 

Dağdan inmenin koşulu ise bi-
rincisi; hapishanedeki tutsakların
serbest bırakılması, İkincisi; dağdan
ineceklerin siyaset yapmasını sağla-
yacak yasal düzenlemelerin yapıl-
masıdır. 

Dağdan indirilen gerillanın siyaset
yapacağı zemin ise BDP çizgisindeki
bir yasal parti değil, daha düzen içi
bir partidir. Onun için BDP’nin hem
fiilen hem de çizgi olarak tasfiye
edilmesi gerekiyor. 

Şu anda BDP zaten HDP ile
Kürt milliyetçi hareket tarafından
tasfiye sürecine girmiştir.

Erdoğan, Barzani buluşmasında
hangi çizgideki Kürt partileri ile uz-
laşabileceğini göstermiştir. Evet, Er-
doğan şimdi Kürt partilerini “dizayn”
etmektedir. 

Erdoğan şöyle diyor: “Cumhu-
riyetin ardından olduğu gibi bir tek
parti zihniyetinin, dayatmaların zu-
lümlerin, farklı formatlarda inkar
ve reddin oluşmasına asla izin ver-
meyeceğiz"

Bu Bayrak Sizin 
Bayrağınız! 
Bu Devlet Sizin Devletiniz! 
Bu Vatan Sizin Vatanınız! 
Tek Devlet, Tek Bayrak, 
Tek Millet,  
KÜRDİSTAN’I UNUTUN!

Evet, Erdoğan’ın Diyarbakır’da

tam olarak söylediği budur. Erdoğan
Kürt milliyteçi harekein “analar ağ-
lamasın, akan kan dursun” söyle-
mini “süreç bozulur” tehdidiyle Kürt
milliyetçi hareketi teslim almak için
kullanmaktadır. Erdoğan benden hiç-
bir talepte bulunmayın, biz ne verirsek
ona razı olun diyor. 

Tek Millet, Tek Bayrak, Tek Dev-
let söylemine geri dönüşmüştür. 

“Son haftalarda altını çizerek
söylediğim sözü tekrar etmek istiyo-
rum” diyor Erdoğan ve devam ediyor;
“Diyarbakırlı kardeşim, Kürt Kar-
deşim, Türk kardeşim, Zaza kardeşim.
Bu cumhuriyet senin cumhuriye-
tindir. (Başka cumhuriyet isteme
buna sahip çık)

Bu bayrak senin bayrağındır.
(Başka bayrak isteme. İstersen barış
olmaz...) Sen herkes gibi 76 milyon
gibi bu ülkenin öz be öz vatandaşı,
bu vatanın bu bayrağın bu devletin
sahibisin” (Başka devlet isteme, is-
tersen çözümün önünü tıkarsın...)

Tabuları yıkan Erdoğan, 
‘Kürdistan’ dedi!

Erdoğan’ın Diyarbakır’da yaptığı
konuşmada Barzani’yi takdim eder-
ken “Irak Kürdistan Bölgesel Yö-
netimi Başkanı Mesud Barzani”
dedi. 

BDP dahil çok geniş bir kesim
bunun ileri bir adım olduğu yönünde
değerlendirildi. Başbakan Erdoğan
“Kürdistan” diyerek bir “tabu”yu
yıkmış. Ne kadar büyük bir olay
değil mi? 

“Tabu”yu oluşturan da yıkan da
kendileridir. Ama Erdoğan’ın “Kür-
distan” sözünün “perde ardından”
büyük “manalar” arandı. Tabuların
yıkıldığı iddia edildi. “Tabu”ların ne
için yıkıldığına bakın. 

Yıkılan Tabular İşbirlikçi 
Kürt’ün 
Yaratılması İçindir! 

Mesut Barzani’nin Diyarbakır bu-
luşması Kürt milliyetçi çevrelerde
BDP’nin devre dışı bırakılması ve
“rol kapma” olarak eleştirilse de

"Bu milletin tek bayrağı
var ve rengi şehitlerimizin

kanıdır. Hilal
bağımsızlığımızın, yıldız
şehitlerimizin ifadesidir.

Bizim Tek vatanımız var. Tek
millet, tek bakarak, tek

devlet... Bizim başka
bayraklara ihtiyacımız yok.
Ülkemizi bölene, bu gayretin

içerisine girenlere
müsammahamız yok. Bir

olacağız, diri olacağız. Hep
birlikte Türkiye olacağız"
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BDP dahil önemli bir çevrede sem-
patiyle karışlandı. 

Oysa Barzani’nin yaptığı açıkça
işbirlikçiliktir. Hemde Türkiye oli-
garşisiyle olan çıkar ilişkilerinden
dolayı “Kürt kardeşlerine” ihanet
edecek şekilde bir şibirlikçiliktir. An-
cak milliyetçilik öyle dar bir görüştür
ki, buna rağmen “Kürt olsun ça-
murdan olsun” mantığıyla Barzani
sahiplenilmiştir. 

Erdoğan, tam da Kürt milliyetçi-
liğinin bu dar bakış açısı üzerinden
politika yapmaktadır. 

Barzani Diyarbakır’da Kürt hal-
kına karşı AKP’nin kılıcını kuşan-
mıştır. 

Aşağıda Barzani’nin konuşmala-
rından bazı alıntılar aktarıyoruz: 

Silahlı Mücadeleyi 
Tasfiye Ederseniz Öcalan 
Dahil Af Çıkar!

"Kürtler özgürlüğe çok yakın. Ve
bunu silahsız, sivil bir mücadele ile
başaracak. Başbakan da meydan ko-
nuşmasında aftan bahsetti. İşler de-
diğim çerçevede gelişirse af gelir.
Öcalan da dahil olmak üzere" 

Barzani’nin dedikleri açık: “Si-
lahsız, sivil bir mücadele...”

Barzani Çizgisinde 
Kürtlerin Birliği

"Biz Kürdistan halkı olarak barışa
elimizi uzatıyoruz. Barış süreci baş-
lattıkları için Sayın Başbakan Erdo-
ğan'ın attığı barış adımını takdirle

karşılıyoruz. Sayın Öcalan'ın bu yak-
laşımını da takdirle karşılıyoruz.
Tüm gücümüzle bu sürecin arkasında
durmaktayız. Çok açık söylemek is-
tiyoruz ki bizim önceliğimiz Kürtlerin
birliğidir. Kürtler birlikte olursa hem
kendilerine daha iyi hem de diğer
kardeşlere daha iyi hizmet sunabi-
lirler"

Üç seferdir “Kürt Ulusal Konfe-
ransı”nı AKP’nin dayatmasıyla bi-
linmeyen bir tarihe erteleyen Barza-
ni’dir. Onun Kürtlerin birliğinden
kastettiği KDP çizgisinde bir birlik-
tir.

Suriye’de Kürtlere 
İşbirlikçilerle birlikte 
Hareket Edin!

"PYD bu konuda oyunbozanlık
yapıyor. Kürt Yüksek Konseyi'ni Erbil
Mutabakatı'nı bozdu. Dahası Esad
rejimiyle doğrudan ve dolaylı bir iş-
birliğini de kabul edilebilir bulmu-
yoruz. Esad rejimi ile ilişkiler ko-
partılır ve Kürtler orada ulusal bir
tutumu benimserse  biz de destek

veririz.  Bütün grupların mutabakata
uygun davranması gerekir. Ancak
bunun dışındaki hiçir tutuma destek
vermeyiz" diyor. 

Barzani PYD’ye Esad rejimiyle
dolaylı ya da dolaysız birlikte olma
diyor. Kelle kesen işbirlikçilerle
birlikte ol diyor. Esasında Barza-
ni’nin bu söyedikleri kendine ait
düşünceler değil, AKP iktidarının
istekleridir. 

Sonuç olarak Erdoğan’ın Diyar-
bakır’da Barzani ile buluşması Kürt
sorununun çözümünün Türkiye halk-
larının kurutuluşundan bağımsız ol-
madığını bir kez daha göstermektedir.
Düzen içinde Kürt sorununun çözümü
yoktur. 

Çözüm düzen içinde aranırsa oli-
garşi de Amerika’nın Barzani’li çö-
zümüne mahkum eder. 

Barzani, “İşler dediğim çerçevede
gelişirse af gelir. Öcalan da dahil
olmak üzere” diyor. Barzani’nin “iş-
lerin dediği gibi gelişmesi” gerillanın
dağdan indirilip Kürt milliyetçi ha-
reketin silahsız, oligarşi için zararsız
bir hareket haline getirilmesidir. Kürt
halkının silahlı direnişinin tasfiye
edilmesidir. İşte o zaman af da çı-
kartırlar, Öcalan’ı da. Düzenle uzlaşan
bir parti kurdurulup orada siyaset
yapabilirsiniz derler. Hatta Kürdistan
kelimesini de daha “özgür” kullana-
bilirsiniz. Ama o Kürdistan ABD’nin
onay verdiği, oligarşiyle uzlaşan bir
Kürdistan olacaktır. Halkın Kürdis-
tan’ı değil. 

Bu Kürt halkı için kurtuluş de-
ğildir. 

KCK bir gün önce şantiye
basıp eylem yapmıştır ancak onu
bile halka açıklayamamışlardır.
Ateşkes sona mı ermiştir, uyarı

eylemi midir? Ne amaçla
yapılmıştır açıklayamamıştır. 

Açıklayamazlar da; ya “bu
süreç gerillanın tasfiyesidir”

diyerek sürece karşı çıkacaklar,
ya da “süreç” bu şekilde

ilerleyecek...

İzmir’de 16 Kasım’da Halk Cepheliler ve Grup Gü-
nışığı, 18 Ocak baskınlarıyla tutuklanan devrimcileri sa-
hiplenmek için basın açıklaması gerçekleştirdi. 7 kişinin
katıldığı eylemde AKP faşizminin yalancı olduğuna ve
yoz kültürüne değinildi.

Basın açıklamalarının, yürüyüşlerin, halay çekmenin,
türkü söylemenin tutsak etmek için gerekçe yapıldığının
belirtildiği açıklamada, özgür tutsakların ilk mahkeme-
lerinin 10 ay sonra yapıldığı söylendi. 7 kişinin tahliye
edildiği, 3 kişinin tutukluluğunun hala devam ettiği vur-
gulanarak, “Tutsak yoldaşlarımızı sahiplenmeye devam
edeceğiz. Komploları boşa çıkaracağız” denildi.

Devrimci Tutsaklar Onurumuzdur!
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Engin Çeber’in İşkencecilerine
Verilen Ceza Onaylandı!

Veri̇len Karar Adalet
Mücadelemi̇zi̇n Zaferidir!

Engin Çeber,  Yürüyüş dergisi ta-
nıtımını yaptığı için sırtından kurşunla
vurulan ve sakat bırakılan arkadaşı
Ferhat Gerçek  için ADALET arı-
yordu. Gerçeğin sesini mahallelere ta-
şıyor, suç işleyen polisleri teşhir edi-
yordu, kendilerini takip eden polisle-
rin eşliğinde. Yaptıklarına tahammül
edemeyen polisler, onları gözaltına
alarak engellemeye çalıştılar. Gözal-
tı aşamasında başlayan işkence İstinye
Muhsin Bodur Karakolu’nda devam
etti. Kendisiyle birlikte gözaltına alı-
nan arkadaşları Cihan Gün, Aysu
Baykal ve Özgür Karakaya ile bir-
likte üst araması, parmak izi gibi ge-
rekçelerle işkenceye maruz kaldı.
Kendilerine işkence yapıldığı her hal-
lerinden belli iken, yaralanmış, mo-
rarmış, ezilmiş vucütlarına rağmen po-
lise mukavemet etmekten tutuklan-
dılar. Tutuklanıp götürüldüğü Metris
Hapishanesi’nde  de işkence durma-
dı. Giriş anında başlayan işkence
günlerce devam etti. 

Onursuz aramayı kabul etmeme-
leri, ayakta sayım vermenin insan
onuruna aykırı olduğunu belirtmesi,
haksızlığa direnmesi nedeniyle iş-
kencede katledildi Engin Çeber. Ve
katledildiği andan itibaren katilleri
suçu gizlemeye, delilleri yok etme-
ye çalıştılar. Hastaneye kaldırıldı-
ğında kimseye haber vermediler, iş-
kenceyle katledildiğini saklamak
için sahte tutanak hazırladılar. “En-
gin Çeber'in ayağa kalkmakta di-
rendiğini, kendisini kaldırmaya ça-
lışırken de sandalyeden düşerek
kafasını duvara çarptığını” söylü-
yorlardı.  Yine işkenceye dair görüntü
kayıtlarının silinmesi için kayıt sis-
temine müdahale edilmişti. Bunun-
la da kalınmamış kendisinin kaldığı
koğuştakilerde tehdit edilmişlerdi. 

Polis karakolundaki görüntülerin
sadece bir kısmı mahkemeye gön-
derildi. 

İşkencenin yapıldığı yerdeki ka-
meranın kayıt yapmadığını iddia et-

tiler. Engin’e ya-
pılanların duyul-
ması ile birlikte ar-
kadaşlarının En-
gin’i sahiplenmesi,
sesini her tarafa
duyurması, avu-
katlarının hızlı ve
erken müdahalele-
ri, katillerin üstüne
gitmeleri sayesinde
işkencenin nasıl
yapıldığı adım
adım kanıtlandı. 

Delillerin açığa çıkmasını, ka-
mera görüntülerine el konulmasını
sağladılar. İşkencenin tanıkları kor-
kutulmuş ve yalan beyanlarda bu-
lunmaları için zorlanmışlardı.  

Verilen çaba ile birkaç tanığın
gerçeği yansıtan tarzda ifade verme-
leri sağlandı. İşkence bütün çıplaklı-
ğı ile ortaya konulduğunda döne-
min Adalet Bakanı olan Mehmet
Ali Şahin, Engin’in işkence ile kat-
ledildiğini kabul ederek ailesinden
özür dilemek zorunda kaldı. Ki aynı
dönemde AKP iktidarı “işkenceye sı-
fır tolerans” yalanını yaymaya çalı-
şıyordu. Engin Çeber ve arkadaşlarına
yönelik yapılanların aslında  işken-
cenin polis, jandarma, gardiyan eliy-
le yani devletin tüm kurumlarında de-
vam ettiğini, hakim ve savcıların iş-
kenceyi görmezden geldiğini göster-
di. Özür dileyerek öfkeyi yumuşat-
maya çalışan Bakan’a  ise “Özür de-
ğil ADALET istiyoruz” cevabı ve-
rildi. Bununla birlikte Engin’in öl-
dürülmesi ile ilgili basına yayın ya-
sağı konmasına karar verildi.  En-
gin’in arkadaşları İstanbul’un bütün
mahallelerinde, Türkiye’nin tüm il-
lerinde aynı sloganı haykırdılar.
“ADALET İSTİYORUZ”.  Engin
için oluşan sahiplenme, destek ve  tep-
kiler sonucunda  3 hapishane mü-
dürü, 13 polis, 4 jandarma ile 1
doktor olmak üzere toplam 60 kişi
hakkında dava açıldı. Aralarında ha-

pishane müdüründe olduğu  6 kişi tu-
tuklandı. Dava başladığında da gerek
katillerin gerek devletin gerçekleri
çarpıtma, suçluları aklama, davayı
uzatarak katillerin serbest kalmasını
sağlama çabaları bitmedi. Savcı her
duruşmada katillerin serbest kalma-
sını talep etti. Katiller ağırlaştırılmış
müebbet hapis cezası ile yargılanıyor
olmalarına ve yüksek güvenlikli bir
hapishanede tutulmaları gerekmesi-
ne  rağmen İstanbul’un en rahat ha-
pishanesinde tutuldular. 

Dosyaya görüntüleri incelemek
için atanan ve dudak okuma üzerine
bilirkişilik yapacak kişi gerçeği yan-
sıtmayan bir raporlar düzenledi. 

Hazırladığı raporları kanallara
pazarlamaya çalıştı. 

Tanıkların dinlendiği en önemli
duruşmanın ses kayıtlarının yapıl-
madığı ortaya çıktı. Kayıt işlemin-
de bozukluk olduğu iddia edildi.
Yine mahkeme aşamasında Engin
Çeber’in yaşadıklarını anlattığı di-
lekçeyi aynı koğuşta kalan arkadaşı
Ahmet AKSU’ya verdiğini AK-
SU’nun ise mektubu ayakkabısında
sakladığı, korkusundan hapishane
idaresine vermediği ortaya çıktı. En-
gin yazdığı dilekçede yaşadıklarını
tek tek anlatıyordu. 

Engin Çeber’in katledilmesine
ilişkin davaya onlarca Baro, sendika,
demokratik kitle örgütü müdahil di-
lekçesi vererek işkencecilerin ceza-
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landırılmasını istedi. 
Halk Cephesi üyeleri ad-

liye binası önünde haykır-
dıkları adalet taleplerini du-
ruşma salonu içinde yankı-
lanmasını sağladılar.  Duruş-
malar devam ederken Halk
Cephesi’nin haykırdığı “Ada-
let İstiyoruz”, “İşkence
Yapmak Şerefsizliktir” sloganları
duruşma salonunun içini dolduru-
yordu.  

Verilen mücadele sonunda mah-
keme ilk kararını 1 Haziran 2010 ta-
rihinde açıkladı ve  1 Müdür ve 3
gardiyan hakkında işkenceyle
adam öldürmek suçundan müeb-
bet, 3 polise işkence yapmaktan
toplam 17,5 yıl hapis, 2 gardiyana
işkence yapmaktan toplam 15 yıl,
2 gardiyana kasten yaralama su-
çundan toplam 10 ay, 2 müdür ve
3 gardiyana görevi ihmal suçundan
toplam 25 ay, 1 gardiyana suçu bil-
dirmemekten 5 ay, 1 doktora ise
sahte evrak tanzim etmekten 3 yıl
1 ay 15 gün hapis cezası verildi. 

Bu karar o güne kadar işkence
hakkında en ağır cezaların verildiği
karar özelliği taşıyordu. İlk kez bir
müdür işkenceye göz yumduğu için
cezalandırılmıştı. Temyiz edilen ka-
rarı inceleyen Yargıtay 8. Ceza Dai-
resi 28 Eylül tarihinde açıkladığı
kararla, Bakırköy 14. Ağır Ceza
Mahkemesi’nin verdiği kararı bozdu.
Bozma gerekçesi olarak ise, kararda
hakimlerden birinin imzasının ek-
sik olmasıyla, aralarında menfaat
çatışması bulunan sanıkların aynı
avukat tarafından temsil edilmesi
olarak gösterildi.  Karar uydurma ge-
rekçelerle bozulmuştu ve  böylece tu-
tuklu olan sanıkların 5 yılını ta-
mamlayıp  tahliye edilmeleri sağ-
lanmak istenmişti. İlk karardan son-
ra dosya 8 ay bekletilerek  Yargıtay’a
gönderilmemişti. Dava bozulup mah-
kemeye geldikten sonra ise 16 ay bo-
yunca dosya yine bekletilmiş, du-
ruşma günü geç verilmişti.  

Mahkeme sanıkların daha önce
kabul etmediği taleplerini bu kez ka-
bul ediyordu. Örneğin; müdahil avu-
katlarının daha önce talep ettikleri ke-

şif talebini kabul etmemiş ancak sa-
nık avukatlar böyle bir talepte bulu-
nunca bu talebi kabul etmişti. Mah-
kemenin niyetinin teşhir edilmesi,
halkın sahiplenmesinin artması, ka-
tillerin suçlularının haykırılması ile
mahkeme bu defa  başgardiyanlar Se-
lahattin Apaydın ve Sami Ergazi ile
dönemin Metris 2. Cezaevi Mü-
dürü Fuat Karaosmanoğlu’na mü-
ebbet hapis cezası, hapishane dok-
toru Yemliha Söylemez'e 3 yıl 1 ay
15 gün hapis cezası verildi. İşken-
ce suçundan 2 yıl 6 ay ceza verilen
Nihat Kızılkaya ise yattığı süre
göz önüne alınarak tahliye edildi.

Polisler Mehmet Pek ile Ab-
dülmuttalip Bozyel hakkında ise iş-
kence suçundan 7 yıl 6 ay hapis ce-
zasına çarptırıldı. Uzman Çavuş
Murat İşler de aynı suçtan 2 yıl 6
ay hapis aldı. Murat Çise, Öncay
Bozo ve Yavuz Uzun da üçer kez 4
yıl 2 ay hapis cezası aldı.

İlk kararda beraat etmiş olan
Uzman Çavuş Murat İşler bu kez
işkence suçundan 2 yıl 6 ay hapis
cezası aldı. Çise ve Uzun da üçer
kez 4 yıl 2 ay hapis cezası aldılar.

Yine ilk kararda beraat eden gar-
diyan Öncay Bozo da bu kez üçer
kez 4 yıl 2 ay hapse mahkum oldu.
Polis Aliye Uçak ise bu kararla beş
ay ceza aldı, cezası ertelendi. Bu ka-
rar tekrar  Yargıtay 8. Ceza Dairesi ta-
rafından incelendi.  Bu kez karar hem
müdahil avukatların kısmen lehine
bozuldu hemde ceza alanların ceza-
sı onaylandı. Sanıklar hakkında ve-
rilen kararlarda  işkenceci polis me-
muru Aliye Uçak  ve İşkenceci
Murat İşler hakkında beraat kararı
verilmesinin doğru olmadığını, bun-
ların fiillerinin  işkence suçunu  oluş-
turduğu belirtirdi.  Daha önce ceza
alan Öncay Bozo’nun ise beraat ka-

rarı verilmesi gerektiğini be-
lirtti. 

Engin Çeber’in katledil-
mesi hakkındaki karar birkaç
açıdan önemlidir. 

Birincisi; bu karar Türki-
ye tarihinde işkence suçu ne-
deniyle yapılan yargılamalar-
da sanıkların en yüksek ceza

ile cezalandırıldığı ilk karardır. 
İkincisi; işkence yapılmasına göz-

yuman, talimatı veren, gerekli dene-
timi yapmayan amirlerin de sorumlu
olduğunu belirten ve bu nedenle ami-
rin cezalandırıldığı ilk karardır. 

Üçüncüsü; işkence suçunun tar-
tışıldığı, işkencenin müdahil avukat-
ların tarif ettiği gibi “Yapılan fena
muamelenin değişik günlerde olması
diğer bir anlatımla işkenceyi oluştu-
ran fiillerin birbirini takip eden gün-
lerde yapılması zorunlu olmayıp bel-
li bir süre devam etmesi yeterlidir.
Kasten yaralama fiili birkaç dakika
işaret veya sözle tehdit bir dakika veya
daha az, cinsel taciz bir veya birkaç
dakika (çimdikleme, okşama gibi ) sür-
mektedir. Bu fiilerin devamı halinde,
örneğin gidip gelip bir kişiye tokat atıl-
ması, tekme vurmada , on dakikada bir
küfredip vurmada, tek ayak  üstünde
tutmada,  yüzünü duvara döndürüp  el-
leri havada yahut tek ayak  üstünde
duvara yapışık vaziyette bekletmede,
uyutmamak  için geceleri sık sık soru
sormada, kızıp bağırmada,  vurmada,
sorgu almada,  yüksek sesle sürekli
müzik dinletmede, soğukta soyup be-
tona yatırmada, elektrik vermede , sı-
cakta su içmeyi önlemede, giyinik
veya soyunurken su sıkıp seyretme-
de, tuvalet ihtiyacını gidermeye en-
gel olmada ve benzeri  olaylarda, bir
anlık  fena muamele olmayıp fiiller
belli bir süreç içinde sistematik bi-
çimde işlendiğinden işkence suçu tar-
tışılmalıdır” denilerek kabul edil-
miştir.  

Dolayısıyla gözaltına alınma aşa-
masından itibaren polislerin işken-
ce suçu işlediği kabul edilmiştir. Bu
tanım, bu karar polislerin halka yö-
nelik sürekli işkence suçunu işle-
diklerinin itirafıdır. 

Yargıtay 8. Ceza Dairesi’ne  bu
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kararı verdiren hiç şüphesiz
Engin Çeber’in yoldaşları-
nın, Halk Cephesi’nin müca-
delesidir. Onların verdiği ada-
let mücedelesidir. Haftalar boyu
düzenli olarak karda kışta, so-
ğukta-sıcakta katillerin suçları-
nı haykıranların,  mahkeme sa-
lonunun kapısından ayrılma-
yanların, sesini mahallelere ta-
şıyanların, alanlarda ADALET
diye haykıranların başarısıdır. 

Bu karar “katillerden hesap
sormazsanız biz hesap soraca-
ğız. İşkenceciler cezasız kal-
mamalı” diyen Erdal Dalgıç’ın
başarısıdır. 

Ne yasalar yeniydi, ne Engin
işkencede katledilen tek kişiy-
di. Daha önce kamera kayıtları
ile karakollarda işkence yapıl-
dığını ortaya koyan onlarca da-
vada polislerin beraat ettiğini ve
bu beraatlerin Yargıtayca onan-
dığını gördük. Yargıtay’ın beraat
eden bir polis memurunun iş-
kence suçu işlediğini belirtip
bozduğu tek bir dava görmedik.
Yargıtay daha önce işkence su-
çunu bu kadar ayrıntılı değer-
lendirmemişti. 

Bugün ülkemiz  dünden
daha demokratik değildir, bu ka-
rara göre  devlet her an işkence
suçu işlemektedir. Başba-
kan’dan, Adalet Bakanı’na, İç-
işleri Bakanları’na kadar iş-
kence ile adam öldürme suçu iş-
lemektedir. Ama bunların suçu
cezasız kalıyor. Çünkü kendi hu-
kukuna dahi uymayan bir sis-
temde yaşıyoruz. Faşizm hu-
kukun hakim olduğu bir ülkede
yaşıyoruz. Faşizmin bu huku-
kunun geçerli olduğu yerde hal-
kın mücadelesi ile başarılar ka-
zanılabilir, bu karar bunun ör-
neğidir. 

Bu karar hukuk alanında,
demokratik alanda CEPHE
TARZIYLA verilen mücade-
lenin zaferidir. 

Bu karar işkenceye karşı
verilen ısrarlı, kararlı  müca-
delenin ürünüdür. 

2012'de 1 Mayıs'a katılmak için Ana-
dolu'dan İstanbul'a gelmiştik altı otobüs.
Katılım umduğumuzdan iyi olmuştu.
Hiç gelmez dediğimiz insanları otobüsün
içinde görünce daha çok sevindik, coş-
kumuz daha da arttı. İstanbul'a gelene ka-
dar epey bir koşturduk. Yeni gelen in-
sanlarla ilgilenmeye çalışıyoruz bir yan-
dan, bir yandan da insanların ihtiyaçla-
rını karşılamaya uğraşıyorduk.
İstanbul'a geldiğimizde saat 6 ol-

muştu. Yolculuk boyunca toplam ya bir
saat uyuduk, ya uyumadık. Otobüsümüz
Okmeydanı'nda durdu, oradaki arkadaş-
larla toplanıp yürüyüşe geçmek için ha-
zırlandık. Bu ilk 1 Mayıs’ımdı, hem de
tek tip olacaktım. Çok da  heyecanlıydım.
Hatta kortejleri oluşturup yürüyüşe ge-
çince heyecandan ayaklarımı yanlış atı-
yor, önümdeki arkadaşın sürekli ayağı-
na basıyordum. Taksim'e doğru yürüyü-
şe başladık. Sloganlarımız şimdi binle-
rin ağzında, binlerin yüreğinde umut
olmuştu. Kortejimizin ucu bucağı gö-
rünmüyordu. Çok coşkulu, çok heyecanlı
geçmişti 1 Mayıs'ım böyle. 

1 Mayıs bittikten sonra Çanakka-
le'den gelen arkadaşlarla ben de Çanak-
kale'ye gittim; Grup Yorum konseri için.
Otobüsümüz Çanakkale'ye hareket et-
meye başlayınca biz de marşlarımızı, tür-
külerimizi söylemeye başladık. Hepimiz
45 dakika dayanabilmiştik yorgunluğa,
uyumuştuk. Çanakkale de 5 saat çeki-
yordu. Çok yorulmuştum. Hem 12 saa-
timiz otobüsle yolculukla geçti, hem de
1 Mayıs'ın yorgunluğu, telaşı vardı.

Çanakkale'ye gece gelmiştik, hemen
yatıp dinlenmiştik. Konsere 2 gün kalmıştı.
Ne yaparsak bu iki gün içinde yapacaktık.
Geldiğimizin  ertesi günü hemen hazır-
lıklara başladık. Kimimiz pankartları ha-
zırladı, kimimiz bildiri dağıttı, kimimiz de
sendikaları dolaşdı. Ben de sendikaları do-
laşanlar arasındaydım. Küçük bir yer ol-
duğu için her yere gidebiliyorduk. Bu du-
rum bizim için çok avantajlıydı; çünkü gi-
deceğimiz yer çoktu. Hangi sendikaya git-
sek olumsuz cevap aldık, hiçbir işimizi hal-
ledememiştik. Daha sonra bildiri dağıtan
arkadaşlarla bildiri dağıtımına başladık.
Elimizdeki bildiriler bitince meydanda
masa açan arkadaşlarımızın yanına gittik.

Meydanda bulunan kafelere, sahaflara
bildiri dağıtmaya başladık. Bir yandan da
Grup Yorum türküleri, marşları çalıyorduk
masamızda bulunan bilgisayardan. Yor-
gunluğumuzu halay çekerek atıyorduk.
Bildiri dağıtımı sırasında insanlarla soh-
bet ediyor; Grup Yorum üzerindeki bas-
kıları anlatıyorduk. Karşımıza çıkan in-
sanların çoğu '78'lerde, '80'lerde mücadele
edip daha sonra umutsuzlaşıp, yılgınlaşan
insanlardı. Hep böyle insanlar karşımıza
çıkınca, konser için koyduğumuz hedef
pek gerçekçi gelmiyordu. Konuştukları-
mız arasından kimse gelirim dememişti.
Çalışmalarımız bitip eve gelince arkada-
şımızın annesi yaptığı yemeklerle bizi kar-
şılamıştı. Yemekten sonra htiyaçlarımızı
belirledik. O gün hiç dinlenmeden gece de
afişe çıktık.

Daha önce afiş yapmadığım için ar-
kadaşların yanında gitmeye ben gönül-
lü oldum. Gece afiş yaparken yolumuz
polisler tarafından kesildi, bizi taciz ve
tehdit etmeye başladılar. Biz afişlerimi-
zi yapmaya devam ettik. Gece de çok so-
ğuktu, epey üşümüştük. Ama insanların
verdikleri tepki beni moralsizleştirmiş-
ti. Hedefimiz 800 kişiydi. Konsere kim-
se gelmeyecek, yaptığımız o kadar mas-
raf, harcadığımız o kadar emek boşa gi-
decek diye düşünmeye başlamıştım.
Gerçekten hiç dinlenmeden, soluksuz ha-
zırlanmıştık bu konsere.

Konser günü gelmişti. Konser yapa-
cağımız yere gidip orayı düzenlemeye baş-
ladık. Standlar açtık kapının girişine in-
sanlar da yavaş yavaş toparlanmaya baş-
ladı. Grup Yorum da gelmiş son hazırlık-
larını yapıyordu. Yarım saat vardı konse-
rin başlamasına ama salon çok boştu. Kon-
serin başlamasına 10-15 dakika kalmıştı,
tüm koltuklar dolmuştu. Konser başladı
hala gelenler oluyordu. Koltuklar dolmuş,
insanlar ayakta izliyor konseri. Hedefi-
mizin de üstüne çıkmıştı gelen insanların
sayısı. Konser çok coşkulu geçmişti, her-
kes çok memnun kalmıştı.

Toplam sayının 950 olduğunu öğ-
rendik. Hedeflerimizin de üstünde katı-
lım oldu. Bir kere daha gördüm ki emek
harcayıp, kendimizi kattığımız işlerden
sonuç alırız, hedeflerimizin de üstüne
çıkarız. Yeter ki bu hedefe varana ka-
dar emek harcayalım, inanalım.

Hayatın 
Öğrettikleri

Emek Harcadığımız
Her Şeyden Sonuç Alırız
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Sevgili Devrimci Okul Okurları
Merhaba;

Fedakarlık bir amaç uğruna
kendi kişisel çıkarlarından vaz-
geçme erdemidir. 

Devrimciler için fedakarlık tekil
davranışlardan oluşmaz. 

Fedakarlık özünü halk ve vatan
sevgisinin oluşturduğu, halkı ve va-
tanı için kendi canı dahil sahip ol-
duklarının tümünden vazgeçebilme
halidir. Bir yaşam biçimidir; sü-
rekliliktir.

Devrimcilik; halklarımızın
ve vatanımızın kurtuluşu uğrun-
da, emperyalizmin ve oligarşinin
işkenceler, ölümler, tutsaklıklar
ve nice tuzaklarla bezediği bir
yolda yürüme görevidir.

Devrimci, yeni bir dün-
yanın yani sosyalizmin; yeni
insanın öncüsüdür.

Eski ve çürümüş olan
kapitalist düzene karşı sa-
vaşırken; yeni düzenin tem-
silcisi olarak alternatiftir.
Savaşırken, örgütlerken, de-
ğiştirirken, değişirken, ya-
şam ve çalışma tarzıyla...
yani her şeyiyle alternatif
olma özelliğini ortaya koyar.

Kitleler nezdinde öncü-
dür.

Fedakarlık; onun öncülüğünü or-
taya koyan temel yapı taşlarındandır. 

Çünkü "ben" yerine "biz"i; "bi-
rey"in yerine "kolektif" olanı koy-
mak; ideolojik bir tercihtir.

Fedakarlık ya da feda ruhunu ta-
şımak da; burjuva ideolojisinin yeri-
ne sosyalist ideolojiyi koymanın; bu
ideoloji ile yaşamanın, savaşmanın ve
çalışmanın "doğal" ve "zorunlu" bir
sonucudur.

Kısacası; fedakarlık ideolojik bir

tercihte bulunmak;
devrimci ideoloji-
yi tercih etmektir. 

Bir ideolojik
tercihin "doğal" ve
"normal" sonucu
olduğu için de
devrimcilerin ya-
şamlarının "doğal"

ve "normal" bir parçasıdır. 

Mahir Çayan'ın deyişiyle; "bu yol
engebeli, dolambaçlı ve sarptır" Biz
devrimciler bu engebeli, dolambaçlı
yollarda, şehirlerde ya da kırlarda bi-
rer gerilla olabiliriz. Köylerde, ma-
hallelerde, halkın örgütlenmesinde
çalışabiliriz. Yurt dışında, tutsaklıkta,
işkencelerde de olabiliriz. Ama her ne
şekilde ve yerde olursak olalım önü-

müze çıkan engellerle mücadele ede
ede yürümek görevimizdir. 

Kimi zaman soğukla, açlıkla, yor-
gunlukla, uykusuzlukla, en temel ih-
tiyaçlarımızı dahi karşılayamamakla,
aylarca yıllarca ailemizle, sevdikleri-
mizle, yoldaşlarımızla buluşamamakla
karşı karşıya kalabiliriz.  Üstelik bu
zorluklarla sadece kendimiz için de-
ğil, birlikte omuz omuza yürüdüğü-
müz, el verdiğimiz ve daha vereceği-
miz nice yoldaşımız için de yüz yüze
kalırız.  Giyimde, yemede, içmede, uy-

kuda vb. sonuncu ama işte ve zor-
lukların üstesinden gelmede birinci ol-
mak yolumuzun doğası gereğidir.

Fedakar Olabilmek 
İçin Ne Gereklidir?

Fedakar olabilmek için devrime ve
yürüdüğümüz yola inanmak gerekir.
İnançlı olmak, sosyalizme güvenmek,
emperyalizmin, faşizmin zor ve bas-
kılarından korkmamak, cüretli olmak
gerekir. Örgütleyeceğimiz, uğruna ik-
tidarı alacağımız halka güvenmek ge-
rekir. Eğer bu inançta ve kararlılıkta ol-
mazsak fedakar olamayız.

Burjuvazi “hiçbir düşünce için
ölmeye değmez” der.

Her koyun kendi bacağından asılır
görüşü burjuvazinin şiarıdır. Burjuvazi
pompaladığı her düşüncede bencilli-
ği, bananeciliği yaymak ister. Burju-
vazinin yaymak istediği bu yoz dü-
şüncelerin hepsi fedakarlığı küçüm-
ser ve aşağılar. Fedakarlığın boş ve ap-
talca olduğunu söyler. 

Çünkü bir amacı ol-
mayan insanlar fedakar
olamaz; kültüründen,
özünden kopmuş, koparıl-
mış insan fedakar olamaz.
Ve fedakar olamayan ben-
cil-bireyci insanlar da bur-
juvaziye ve düzene karşı
savaşamaz. Burjuvazi bunu
istiyor. 

Tüm toplumun kendi
gibi hiçbir fedakarlıkta bu-
lunamayacak denli bencil,
bireyci olmasını istiyor.
Bugün ülkemizi emperya-

listlere peşkeş çeken ve halkların
kanı, canı, alın teri üzerinden sefa sü-
ren işbirlikçi oligarşinin uğrunda fe-
dakarlık yapabileceği hiçbir değeri
yoktur.

En çok edebiyatını yaptıkları va-
tan millet uğruna, tırnaklarını dahi ve-
remez onlar. Bu ülke için, halklar için
İncirlik üslerinde dalgalanan ABD
bayraklarına karşı bedel ödeye öde-
ye, korkmadan fedakarlıklarla dolu bir
mücadeleyi ancak ve ancak devrim-
ciler yapabilir.

Ders: Fedakarlığın
Kaynağı

Fedakarlığımızın
Mayasında

İdeolojimiz Vardır!
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Evet, bizim uğruna feda-
karlık yapacağımız pek çok
değerimiz vardır. Onların ise
hiçbir değeri yoktur. Zaten hiç-
bir değerleri olmadığı için kor-
kuları bu kadar büyüktür.  On-
ların iktidar ve kar kapılarını
kaybetme korkularının büyük-
lüğünü baskı ve zulümlerinin
şiddetinden anlayabiliriz.

Fedakar olabilmek için ideo-
lojimize, dolayısıyla da halka
inanmak ve güvenmek gerekir. 

Fedakarlık, sosyalizme ve onun
değerlerine inanmak; değerlerle do-
natılmış bir yaşamı her şeyin üzerin-
de tutmaktır.

Bu değerler sosyalizmin ölçüleri
ve devrimin moral değerleridir.

Bunun için fedakarlık diğer de-
ğerlerimizle yani, halk ve vatan sev-
gisiyle, vefayla, bağlılıkla, teslim ol-
mamakla bir bütündür. 

Gerektiğinde bir adım öne çık-
maktır... Dava adamı olmaktır. 

Canını, emeğini, ruhunu, kanını,
alın terini yaptığı her işe katmaktır. 

Bir adım öne çıkmak sürecin in-
sanı olmak; sürecin ihtiyaçlarına ce-
vap vermektir. Devrimin kendilerine
yüklediği görevleri cüretle, bağılılıkla,
sorumluluk duygusuyla omuzlayan-
lar için fedakarlık "bir sıra neferi ol-
mak"tır. 

Bunun için devrimciler "fedakar-
lığı" sıradanlaştırmışlardır.

Sıra neferi savaşta ve çalışmada
cüretle öne atılandır. Görevini yerine
getirmek için her türlü zorluğa göğüs
gerendir. 

Hiçbir engele teslim olmayacağı-
mıza dair kendimize söz vermeliyiz.

Bilmeliyiz ki teslim olmayanlar öl-
mez.

Evet, kayıplar verdik zarar gördük,
bedel ödedik. AMA FEDAKAR-
LIKTAN KESİNLİKLE KORK-
MADIK.

Bir şey yapmaya karar verince onu
sonuna kadar götürdük.

Bedeller ödemeden, fedakarlıkta
bulunmadan hiçbir devrimi geliştirme
şansı yoktur. 

Devrimciler sürecin ve mücade-
lenin getirdiği ağır emek yüklerine
karşı da sorumlu davranırlar.

Gerektiğinde ağır bir yükün tek bir
kişiye binmemesi için fedakarca ek
yük altına girerler. Böylece verimli-
liği arttırırlar, güçlerini büyütürler.

Her şeye kişisel değil, devrimin ve
Cephenin çıkarları için bakarlar...

Şehitlerimiz
Fedakarlığın Adıdır
Şehitlerimiz fedakarlığın adıdır.

Onlar yaşamlarıyla, canlarını büyük
bir güvenle feda etmeleriyle feda-
karlığın en somut halidirler.  Ve
122'lerden Ahmet İBİLİ'nin o sözü bu
fedakarlığın adı gibidir; "Bir Canım
Var Feda Olsun Halkıma" demiştir.

Şehitlerimizin yaşamlarında fe-
dakarlığın, çıkarsız sevmenin sayısız
örneği vardır. Zorlukların üstüne git-
menin örnekleri vardır.

Fedakarlıklarla, kahramanlıklarla
dolu tarihimizin kökeni Cevahir’lere,
Mahir’lere ondan da öte Kurtuluş Sa-
vaşı'na, oradan Şeyh Bedreddin’lere,
Baba İshak’lara dek uzanır. Kurtuluş
Savaşı’nda karda kışta, emperyalist ku-
şatma altında, sırtlarında mermi ve top-
lar taşınarak kazanılmıştır bu zafer.

Mayamızda çocuğu yerine mer-
mileri battaniyeyle saran kadınları-
mızın fedakarlığı vardır. Mayamızda
Cevahir’lerin patlayacak bombadan
zarar görmemesi için halktan insan-
ların üzerine kapanma fedakarlığı
vardır. Mayamızda Kızıldere’ler var-
dır. Ve mayamızda sadece Anado-
lu'daki halkların ve devrim mücade-
lesinin tarihindeki fedakarlık örnek-

lerinin yanı sıra dünya halkla-
rının; Çin'in, Sovyetler’in, Vi-
etnam’ın sayısız, eşsiz örnek-
leri vardır. 

Nazi tanklarını durdurmak
için kendi bedenini tank pa-
letlerinin altına atan Sovyet as-
kerlerinin fedakarlıkları vardır. 

Devrimcilik kendini dü-
şünmek değil, milyonlarca hal-
kı düşünmektir. Dünyanın her
yerinde emperyalistlerin yok-
sul ve aç bıraktığı, vatanı işgal

edilen, üzerlerine bombalar yağdırılan,
kimi zaman iş kazası kimi zaman do-
ğal afet dedikleri aslında emperya-
listlerin cinayetleriyle katledilen in-
sanların acılarını hissetmektir.  

Kendi ben'lerine hapsolanlar için
fedakarlık zordur. Burjuvazi bunun en
iyi örneğidir. Yılgınlar, kaçkınlar,
dönekler, hainler de öyledir. Oysaki
devrimciler ben değil, biz diyerek ya-
şar, savaşır ve ölürler. Her şeyin dev-
rim ve zaferimiz için olduğunu bile-
rek yürürler. 

Fedakar devrimciler olmalıyız.
Çünkü burjuvazinin saldırıları dur-
maksızın sürüyor. Burjuvazi her şeyi ol-
duğu gibi devrimciliği de kirletmek,
yozlaştırmak istiyor. Yozlaştıracağı,
düzeniçileştireceği solun kendisi için bir
tehdit oluşturmayacağını biliyor. 12 Ey-
lül cunta döneminde hapishaneleri ha-
tırlayalım. Her dönem savaşın gerek-
tirdiği ağır bedelleri göğüsleyemeyen,
fedakar olamayan solun nerelere yu-
varlandığı, nasıl düzeniçileştiği bilinir. 

Burjuvazinin dört bir yandan sal-
dırılarının sürdüğü günümüzde ya-
kınmadan, herhangi bir çıkar bekle-
meden, var olanla yetinmeden görev
ve sorumluluklarına dört elle sarılan
devrimciler olmalıyız. 

Bir devrimcinin gelişmesinin en
önemli koşulu da budur. Her türlü
güçlüğü ve olanaksızlığı sahiplenmeli,
bir sıra neferinin mütevaziliği ve fe-
dakarlıkla boşlukları doldurmalıyız. 

Sevgili okurlar.

Haftaya başka bir konuda görüş-
mek üzere…

Hoşça kalın...

Bir adım öne çıkmak sürecin
insanı olmak; sürecin

ihtiyaçlarına cevap vermektir.
Devrimin kendilerine yüklediği
görevleri cüretle, bağılılıkla,

sorumluluk duygusuyla
omuzlayanlar için fedakarlık

"bir sıra neferi olmak"tır. 
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Neden?
Çünkü bugün hedefi devrim olan bir iktidar sava-

şının içindeyiz...
Savaşımızın halk savaşı olduğunu, dolayısıyla bu sa-

vaşı halkla birlikte vereceğimizi biliyoruz.
Devrimde de, devrimden sonra da hep onlarla birlikte

olacağız... 
İktidarı almak için halka gitmekten, halkı politikleş-

tirmekten ve savaştırmaktan başka bir yolumuz yoktur. 
Asıl mesele buna ikna olmamızdır... 
Halkı eğitmeye, bilinçlendirmeye ve politikleştirmeye

ikna olmamızdır...
Politikleştirdiğimiz halk, çıkarlarının nerede olduğunu

bilince çıkarttığı ölçüde tüm imkanları ile bu savaşın içi-
ne girecektir...

Bunun için ne yapmalıyız: 
Birincisi; yapacağımız savaşımızın temel gücü olan

halkı örgütlemektir. Kurumlaşmalar yaratmaktır.
Örgütlü bir halk hareketi yaratmak için halkı poli-

tikleştirmekten asla vazgeçmemektir. Düşman örgütlü-
lüklerimize darbeler vuracak, yıkacak, yakacak ama biz
yeniden yaratacağız...

Onlar halka gitmememiz için binbir tane engel çı-
kartacak, biz onları bir bir aşacağız ve halka gideceğiz
onları örgütlemeliyiz. Bulunduğumuz her yerde kaleler
yaratmalıyız. Düşmanlarımız bizi korkutmak için elle-
rinden geleni ardlarına koymayacaktır ama biz o korku
duvarlarını aşarak, yıkarak yolumuza devam etmeliyiz...

İkincisi; halka gitmek nasılsın, iyi misin demek de-
ğildir... 

Halka gitmek onların sorunlarına, sıkıntılarına vakıf
olmak bununla da yetinmeyip çözüm önerilerimizi sun-
mak ve birlikte çözmektir.

Halka gitmek ihtiyacımız olduğunda gitmek sonra bir
daha gitmemek de değildir.

Aksine bir plan ve program dahilinde sürekli git-
mektir... Attığımız her adımı bilerek, hesaplayarak he-
defimize doğru atmaktır.

Üçüncüsü; halka düşmanlarının kim olduğunu ta-
nıtmaktır...

Her gün düzenin propagandasından kafası allak bul-
lak olan o insanlara çok kısa zamanda çok şeyi anlata-
bilmeyi başarabilmeliyiz... 

Bunu öyle basit, sade halkın anlayacağı bir dille yap-
malıyız ki düşmanın kim olduğunu, ne yapmak istediğini
bizim ne yapmak istediğimizi çok kısa zamanda anlata-
bilelim. Onlar da anlayabilsinler.

Dördüncüsü; bütün gün işte olan eve yorgun argın
gelen insanları düzenli bir şekilde eğitmeliyiz... 

Eğitmenin basit bir yolunu bulmalıyız. Onlara eğiti-

mi sevdirmeliyiz...
Eğitimsiz geçen her günün düşmanın hanesine ya-

zıldığını unutmadan boşluklar bırakmadan halkı eğit-
mek ve kadrolaştırmak zorundayız... Sürecin ihtiya-
cına cevap verecek, feda ruhu ile savaşacak kadrolar ye-
tiştirmeliyiz.

Beşincisi; bunları plansız programsız yapamayız. 
Nerede, ne zaman bulunacağımızı, kaç saat buluna-

cağımızı, ne anlatacağımızı planlamak zorundayız...
Yaptığımız planlar hayata geçiyor mu, geçmiyor mu diye
denetlemeliyiz ve aksayan yanları yeniden planlamalı-
yız. Eğer böyle yapmazsak varacağımız yer kendiliğin-
denciliktir.  

Kendiliğindenciliğin de sonu kaçınılmaz olarak ba-
şarısızlık ve yenilgidir.

Altıncısı; halkı savaşa hazırlamalıyız.
Savaşın ihtiyaçlarına her düzeyde cevap verecek Cep-

heliler yaratmalıyız.
Herkesin yapacağı bir şey vardır gerçeğinden yola çı-

karak bulunduğumuz alandaki Cepheliler’e savaşımızın
ihtiyaçlarına göre şekil vermeliyiz... 

“Kim ne yapabilir, ne kadar yapabilir” sorularına doğ-
ru cevaplar vermeliyiz ve herkesi kazanmalıyız. 

Savaşın iğneden ipliğe her şeye ihtiyacı olduğunu bi-
liyoruz ama öncelikli olarak savaşçılara ve komutanla-
ra ihtiyacımız olduğunu unutmadan hareket etmeliyiz... 

Örgütçülüğün ölçütü kaç kadro çıkarttın, kaç olanak
yarattın?...

Bu hep böyle olmuştur... Bundan sonra da böyle ola-
caktır.

Ölçümüz budur.
Daha somut konuşursak;
Altı ayın sonunda elde ne var sorusuna cevap ver-

meliyiz... 
Örneğin; elde iki savaşçı bir komutan varsa bu bir sa-

vaş birliğidir...
Bulunduğumuz alanda savaşın örgütlenmesi de-

mektir.
Ne yapacağını bilen, nasıl yapacağını planlayan ol-

mazlara ve engellere takılmayan, elde neyi varsa onun-
la savaşmasını bilen ve başaran, vurduğu yerden ses ge-
tiren bir Cepheli birliğimiz adalet uyguluyor demektir.

Bizim bunları yapacak koşullarımız her zaman ol-
muştur.

Yeter ki gerekli emeği ve iradeyi gösterelim, buna ikna
olalım...

Kendini Geliştirmeyen Düzeni Geliştirir

Savaşımızın Komutanları,
Savaşçıları Olmayı

İstemeli̇yi̇z!
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Tarih 25 Haziran 1995’tir. 

Murat (Kenan Gürz) komutasın-
daki 5 kişilik birlik Ovacık-Karadere
mevkiinde konaklar. Sabah 5.00 ci-
varında telsizden, bölgeye yönelik
bir askeri operasyonun yapıldığını
fark edince nasıl hareket edeceklerini
belirlerler. Komutan Murat, askerin
bir kolunun dereden kendilerine doğru
geldiğini görünce o an inisiyatif ko-
yarak pusu eylemi yapma kararı alır.
Yoldaşlarını mevzilere yerleştirir.
İyice yaklaştıklarında saldırırlar. Kısa
bir çatışmadan sonra geri çekilmek
isterler. Ancak, ne tarafa yönelirlerse
ateşle karşılaşırlar. Her tarafları sa-
rılmıştır. Murat Komutan, geceden
gelip tepeleri tuttuklarını, Hozat’a
geçiş noktalarına pusu attıklarını gör-
memiş, hesap etmemiştir.

Karadereden çıkamazlar. Kararları
net ve kesindir. Kendilerinden önceki
yoldaşları gibi, silahlarının son mer-
misine, kanlarının son damlasına ka-
dar çatışacak ve kuşatmayı parçala-
maya çalışacaklardır.

Saatlerce öyle bir çatışırlar ki, as-
kerler telsizlerde, “30-40 kişilik bir
grup olduğu” anonsunu yapar. Güçlü
bir direnişle karşılaştıklarından, sa-
vaşçıların üzerine fazlaca gitmeye
çekinirler.

Saatler sonra, Nazım (Cem Güler),
ardından Hatice (Figen Yalçınoğlu)

vurularak şehit düşer. Cihan (Doğan
Genç) yoldaşlarına koşarak gider.
Şehit bedenlerini, Cephe bayrağı ile
örter, bir yandan da sloganlar atar.
Şehitlerin silahlarını alıp çekilmiş
olarak şehit düşer.

Selvi (Zehra Öncü) ve komutan
Murat, ayrı noktalarda çarpışırlar.
Öğleden sonra, 15.00 sıralarında, Ko-
mutan Murat bacağından yaralanır.
Bir süre sonra keleşin mermileri tü-
kenir. Tabancayla ateş ettiği fark edi-
lince, “mermisi bitti, öldürmeyin,
sağ yakalayın” talimatı verilir tel-
sizden.  Murat Komutan tabancasıyla
ateş ede ede çekilmeye çalışır. Mermisi
bitince tutsak düşer. Amaçları, onu
konuşturup bilgi almaktır. İşkence
yapmaya başlarlar; “Konuş!.. Ko-
nuş!..” diyerek. Ağzından sadece,
“Ben, Devrimci Halk Kurtuluş Par-
tisi-Cephesi savaşçısıyım. Başka da
bir şey söylemem” çıkar. Bunu ko-
mutanlarına bildiren subay; “Komu-
tanım konuşmuyor. Ne yapalım?”
diye sorar. Karşıdan, “İşini bitirin!”
cevabı verilir. Bu talimatın ardından,
Murat Komutan infaz edilir.

Artık, çatışmayı sürdüren tek sa-
vaşçı Selvi’dir. Mevzilenip çatıştığı
yer belirlenince sıkıştırılır. Onun da
mermisinin tükendiğini fark ettikle-
rinde, “Teslim ol!” çağrıları yapmaya
başlarlar. “Asker sözü veriyoruz, bir
şey yapmayacağız” diye çağrı yapar
düşman.

Selvi nettir. Mermilerinin tükendiği
ve kuşatıldığı o anda bile kafasında
hesap sormak, bedel ödetmek vardır.
Hızla kararını verir. Bir savaş hilesi
yapacaktır. Mevzilendiği yerden ses-
lenir:

-Teslim olacağım, bir şey yap-
mayın!

-Tamam! Ellerini başının üzerine
koyarak çık ve yürü!

-Tamam! Geliyorum!..

Selvi, el bombasının pimini çıkarıp
atar. Patlamaya hazır hale getirdiği
bombanın mandalını sıkıca kavrar.
Ellerini başının üzerine koyarken,
saçlarıyla bombayı gizler. Kalkıp yü-
rümeye başlar. Selvi’nin düzlük alana
çıktığını gören subay, mevziisinden
çıkarak üzerine yürür. Diğerleri de
açığa çıkarlar. Nasıl olsa teslim oldu
rehavetine kapılırlar. Bir yandan da
ağza alınmayacak denli kötü küfürler
savurmaya başlar. Tecavüz edeceğini
dahi söyler.

Selvi, adım adım yürür. Bekler,
bekler o anı. Subay kollarını uzatıp
tutacağı anda Selvi harekete geçer.
El bombasının mandalını bırakır
ve bomba büyük bir gürültüyle
patlar. 

Yoldaşlarının hesabını sormuştur.

Selvi (Zehra Öncü), yaptığı bu
feda eylemiyle şanlı tarihimize, yeni
değerler katar ve yeni bir geleneğin
yaratıcısı olur.

Tari̇hi̇mi̇zde Bi̇r İlk;
Zehra Öncü ve Feda Eylemi̇

İzmir’de Gezi Tutsak Aileleri, 16 Kasım’da eylem
yaparak, ayaklanma tutsaklarına özgürlük istediler. Konak
YKM önünde toplanarak yürüyüşe geçen kitle, Kemeraltı’nda
oturma eylemi ve basın açıklaması yaptı. Ayaklanma tut-
saklarının mektuplarının da okunduğu eylemde “Şehitlerimizin
katilleri yargılanıp cezalandırılasıya ve evlatlarımızı yol-
daşlarımızı faşizmin zindanlarından çekip alana kadar so-
kaklarda olmaya, öfkemizi, kinimizi suratınıza haykırmaya
devam edeceğiz. Çünkü biz halkız ve haklıyız. Tarihin
hiçbir yerinde zalimin zulmüne boyun eğmedik ve eğmeye-
ceğiz. Ve biz kazanacağız bizler milyonlarız sizler ise bir
avuç asalaklarsınız” denildi. Eylem sloganlarla sona erdi.

Ayaklanma Tutsaklarına Özgürlük
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Liseli gençliğin kampanyası kap-
samında Armutlu'da bir çadır açmıştık.
Çadır Ferit’lerin evinin alt sokağın-
daydı. Tam 1 hafta kalmıştık orada.
Ferit bu süre içerisinde hep bizimleydi.
Çadırımızın müzikleriyle ilgileniyor-
du. Her gün yeni bir müzik CD'si
yapıp getiriyordu çadıra. Biz de o
gün onları çalıp dinliyorduk.

Kıştı ve hava soğuktu. Armutlu'nun
kışının ayrı bir soğuğu vardır. Rüzgar
boğazın serinliğini taşıyordu mahal-
leye. Küçük bir sobamız vardı çadırda.
Hepimiz sobanın etrafında toplanıp
ısınmaya çalışıyorduk. Hava çok so-
ğuk olduğu için gelen çok olmuyordu.
Mahallenin birkaç genci vardı sadece
yanımızda. Bunlardan biri de Ferit'ti.
Çadırın birçok işine koşturuyor, ma-
halledeki liselilerle tanışmamızı sağ-
lıyordu. Ferit'le ilk tanışmamız o ça-
dırda olmuştu.

Çadırdan birkaç ay sonra artık
ben de Armutlu'da çalışma yapmaya
başladım. Ferit'i asıl olarak o zaman
tanımaya başladım. Mahallede bütün
işlere koşturan 4 gençten biriydi.
Mahalleyi, ilişkileri Ferit’ler sayesinde
öğrendik biz.

Ferit, mahalledeki diğer gençlere
göre daha pratikti. Birçok şeyi daha
iyi anlayıp kavrayabiliyordu. Bir
arada olduğumuzda muhakkak bir
tartışma ortamı yaratırdı. İnternet
üzerinden insanlarla yaptığı tartışma
ve sohbetleri anlatır, kendi düşünce-
lerini belirtir ve bizim ne düşündü-
ğümüzü sorardı.

Ferit, günlerce bilgisayarın başında
oturur, kalkmazdı. Bu konuda onunla
hep tartışıyorduk. "Yeter artık canlı
insanların arasına karış" diyorduk.
O da bize kızarak, internetin örgüt-
lenmede önemli bir araç olduğunu,
birçok kişiye ulaşılabileceğini bizim
bunu görmediğimizi-değerlendirme-
diğimizi vurgulayıp duruyordu.

Bir ara uzaklaşmıştı yanımızdan.
OBA denilen bir yerde komi olarak
çalışmaya başlamıştı. İnternet kafe
açmak istiyordu. Bunun için girişim-
leri de olmuştu ama para vb. sorun-
lardan kaynaklı açamamıştı. O za-
manlar çok nadir görüyorduk Ferit'i.

Ama haberlerini alıyorduk mahallenin
diğer gençlerinden. İnternet üzerinden
bizi anlatmaya, kampanyalarımızın,
eylemlerimizin duyurularını yapmaya
devam ediyordu. Öyle ki bu süreçte
internetten tanışıp, bizimle tanıştırdığı
birçok insan olmuştu. Bu kişiler
bugün ailemiz içerisinde ve mücadele
etmeye devam ediyorlar.

Ferit, Grup Yorum'u çok severdi.
Sürekli dinler, dinletir, aynı zamanda
herkese anlatırdı. Yorum'un düzen-
lediği Bağımsızlık Konserleri’nin
emekçilerindendir. Hem pratik ça-
lışmalarıyla hem de internet üzerinden
yaptığı çalışmalarla konseri binlerce
insana duyurmuştu. Hatta Grup Yo-
rum'la beraber konser için bir site
açıp bu sitenin düzenlenmesini, ta-
kibini ve yöneticiliğini yapan birebir
Ferit'ti. Şehitliğini duyunca söylediğim
ilk şey, internete baksınlar kesin bir
mesaj bırakmıştır. Abdullah Cömert,
Ali İsmail Korkmaz ve Ahmet Atakan
gibi olmuştu. Ki öyle de yapmış.
"Eğer bana bir şey olursa Armutlu
Cemevi'nin bahçesinde benim için
horon oynayın, Berkin uyansın diye
ışıklı balon uçurun" demiş. Hazır-
mış-hazırlıklıymış meğer Ferit...

Gülsuyu'ndaki bu durum Armut-
lu'da da vardı. Uyuşturucu satıcıları
ve alıcıları öyle çoğalmıştı ki mahal-
lede, neredeyse her köşebaşında birileri
birileriyle "alışveriş" yapıyordu. Bu
durumdan herkes çok rahatsızdı. Ferit
de... "Bunlar rahatça, ellerini kolla-
rını sallayarak gezememeli mahal-
lemizde. Buna izin vermemeliyiz, bir
şeyler yapmalıyız" diyordu sürekli.
Biz her "tamam halledeceğiz" dedi-
ğimizde "hep öyle söyleniyor ama
bir şey yapılmıyor, bunlar çoğalmaya
devam ediyor" diyerek yakınıyordu.
Onun bizden uzaklaştığı dönemlerde
mahallede uyuşturucu satıcılarına karşı
eylemler yapılmaya başlanmıştı. Ferit
bunları duyunca yeniden geldi aramıza.
Yeniden çalışmalarımızı yapmaya bi-
zimle beraber uyuşturucu satıcılarına
karşı mücadele etmeye başladı. Ra-
hatlarını bozmuştuk zehir tacirlerinin
ve onları koruyan polislerin. Böyle
zamanlarda başvurdukları yöntem bel-

liydi. Bir gece
kaldığımız ev-
leri bastılar ve
bizi gözaltına
aldılar. Ferit
de gözaltına
a l ınan la r
arasındaydı.
Rahattı, sa-
kindi... Ayrı
bloklarday-
dık, sesini zor
duyuyorduk Fe-
rit'in. Buna rağmen
sürekli bize sesleniyor,
nasıl olduğumuzu soruyor, söylediği
marşlarla da iyi olduğunu anlatıyordu.
İlk gözaltısıydı Ferit'in. Düşman onu
korkutmak, gözdağı vererek mücade-
leden uzaklaştırmak istemişti. Ama o
serbest bırakılınca boşalan yerleri dol-
duran oldu... Bizim yerimize geçip
mücadeleye devam etti.

Ferit sürekli "Cephe ne zaman
eylem yapacak? Ne zaman vuraca-
ğız? İnsanlar bunu istiyor, bir eylem
yapsak herkes gelir" diyordu. Adalet
özlemi büyüktü Ferit'in.

Onu dergi dağıtımına ya da bir
basın açıklamasına çağırdığımızda her
mahalleli gibi kaçacak yer arıyordu.
Beni dergiye değil farklı eylemlere
çağırın diyordu. Biz de "Sen bugün
bunu yapmazsan yarın o dediğini
hiç yapmazsın" diyorduk. O da onunla
bu bir değil, o eylemlere en önde gi-
derim diyordu. Öyle de oldu.

Ferit halkın biriken öfkesinin,
adalet özleminin, cüretinin adı oldu.
Tüm halk, tüm gençler ve yoldaşları
olan biz gurur duyuyoruz şimdi onun-
la. O gururu tüm Armutlu ve ailesi
taşıyor şimdi. O gurur yaşına-acısına
rağmen dimdik duran "barikatlar kal-
kana kadar buradayız" diyen dede-
sinde somutlanıyor.

Armutlu tozlu yollarında, çamurlu
sokaklarında ve polis ablukası altında
büyüttüğü evladını, yine polis ablukası
altında, yağmurlu ve çamurlu yollarında
uğurluyor ölümsüzlüğe. Güler Abla-
sının, Eyüp Abisinin, İbrahim Abisinin
ve tüm şehitlerimizin yanına...

Yoldaşları Hasan Ferit’i Anlatıyor
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Filipinler’in özellikle orta kesim-
lerini vuran Haiyan Tayfunu sonu-
cunda binlerce insan öldü. Resmi
rakamlar 3 bin 987 kişinin öldüğünü
ve 18 bin 266 kişinin yaralandığını
söylese de kayıplar da hesaplandı-
ğında ölü sayısının 10 bini geçebi-
leceği söyleniyor.

Tayfun 8 Kasım’da oldu ve tıpkı
Haiti’de olduğu gibi birkaç gün içinde
afet bilançoları çıkarılmaya başlandı.
İlk hesaplamalar yıkılan bina, köprü
ve benzerlerinin yeniden inşasının
kaç bin dolar tutacağı, bunun ülke
ekonomisine etkisinin ne olacağı çer-
çevesi içinde şekillendi. Birleşmiş
Milletler ile Filipinler Hükümeti sayı
konusunda tam uzlaşamasa da orta-
lama bir sayı çıktı ölüler için de. 

Tabi bunlara ek olarak Filipinler
Hükümeti, “yıkılmadım, ayaktayım”
diye yanık bir türkü tutturmaya başladı.
“Filipinler Ekonomi Planlama Bakanı
Arsenio Balisacan yaptığı bir açıkla-
mada, Haiyan Tayfunu’nun yıkıma
yol açtığı bölgelerde evlerin, okulların,
yol ve köprülerin yeniden inşasının
maliyetinin 250 milyar pezoyu (5,8
milyar dolar) bulabileceğini bildirdi.

Balisacan, bunun için hükümetin
muhtemelen gelişme ajanslarından
uzun borç aramaya başlayacağını
belirtti ve ayrıca, hükümetin, Tayfunun
vurduğu bölgenin yeniden inşasına
kaynakları ulaştırmada başarılı ol-
ması durumunda ekonomik büyüme-
nin daha da artacağını ifade etti.
Arsenio Balisacan, afet bölgesinin
yeniden inşasının 250 milyar pezoya
(5,8 milyar dolar) ulaşmasının ken-
disini şaşırtmayacağını kaydetti.

Filipinler Ekonomi Planlama Ba-
kanı bunlarla da yetinmeyerek, felaket
sonrası ülke ekonomisinin temellerinin
sarsılmadığını da sözlerine ekledi. 

Hatta bakan biraz daha ileri gitse
R. Tayyip Erdoğan gibi “krizi fırsata
çevirdik” diyecek. 

Filipinler Ekonomi Bakanı’nın

sözleri pek
kimseyi şa-
şırtmamıştır,
zira bütün
dünya halk-
ları afetlerde
ölmeye alış-
kındır ve
Medya için,
siyasiler için
bizim ölüle-
rimiz birer
sayıdan iba-
rettir. Yapı-
lan yardımlar bile kapitalist ülkeler
arası diyaloğu geliştirmesi temelinde
ele alınarak değerlendirilir. İki ülke
arasındaki diplomatik kriz bir felaketin
ardından çözülebilir mesela, çünkü
ölümlerimiz masaya yatırılmış ve
göstermelik bir yardımla, borç ilişkileri
yeniden yapılandırılmıştır. 

Filipinler için Amerika ve İngiltere
yardım yollama yarışına girmiş du-
rumda. Ama bu yarıştan kimin önde
çıkacağı da açıktır, Amerika yardım
uçakları ve hastane gemileriyle sözde
Filipin halkına yardım taşımaktadır.

Amerika’nın şu anda her yerde
propagandasını yaptığı bu yardımlar
sahtekarlıktan ibaret oysa. 

Çünkü Filipinler ile Amerika’nın
sömürge ilişkisi çok eskilere dayanır.
1565’ten itibaren İspanyol sömürüsü
altında yaşayan Filipinli halk, yıllarca
iktidara karşı isyanlar örgütler. 1898
İspanyol Amerikan Savaşları’nda ye-
nilen İspanya, Filipinler’i
20.000.000 dolar karşılığı Ameri-
ka’ya satar. Ancak halkın bağım-
sızlık talebi daha da güçlenir, 10 yıl
içinde ABD’ye karşı bağımsızlık ilan
edilir, bu süreçte verilen mücadele
Filipinler tarihinde Amerika’nın yap-
tığı bir katliam olarak anılır. 1942
yılında takım adalar bu kez de Ja-
ponya tarafından işgal edilir. Verilen
bu savaşın da ardından 1946’da Ja-
ponlar defedilir ülkeden. 1972’de ise

darbeyle sıkıyönetim ilan edilir... ve
sonuç olarak fiili işgal olmasa da
Filipinler ekonomik açıdan ABD’ye
bağımlıdır, topraklarında ABD üsleri
bulunmaktadır.

Yani Filipinler de diğer pek çok
sömürge ülke gibi emperyalizmin
elinde bir oyuncaktır, halkları ise
birer rakamdan ibarettir. Bu ülkelerin
adı ve nerede olduğu dahi çok bi-
linmez. Emperyalizmin belirlediği
dünya gündemine ancak katliam
ve afetlerle gelirler; açlık, yoksulluk
ve acımadır tüm dünya halkları
için bu ülkeler. Ki böyle zamanlarda
bile aslolan afetin sebepleri, önlemler,
imkanlar, daha az can kaybının nasıl
sağlanacağı değildir.  

Afetler kapitalist sömürüyle daha
da artmaktadır, daha az maliyet ve
daha çok kar için tüm dünya halkla-
rının canları satılıktır. 2005’te Pakis-
tan’daki depremde, 2009’da Endo-
nezya’da yaşanan tsunamide ve
2010’daki Haiti depreminde ölen bin-
lerce insan ise kapitalizmin açgözlü-
lüğünün bilançosudur. Kaldı ki uzağa
gitmeye de gerek yok. Van depre-
minde evsiz kalan yüzlerce insan
hala barakalarda yaşıyor. Bu da yet-
miyor barakalarından bile kovuluyor. 

İşte kapitalizmin, emperyalizmin
halklara, insan yaşamına biçtiği değer
ortada. İşçilerin, öğrencinin, köylünün
ölüsü de dirisi de ettiği kar kadar
paha eder emperyalistler nazarında. 

Filipinler’de Öldüren Tufan Değil
Emperyalistlerin Açgözlülüğüdür!
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Devrimci İşçi Hareketi öncülüğün-
de direnen Kazova Tekstil işçileri zafer
kazandılar. 

Kazova Tekstil işçilerinin zaferri fabrikada bulunan
çalışır ya da hurda durumdaki makinelere üretim yap-
ma amacıyla el koymalarıdır. 

Artık başlarında emeklerini sömüren patron olmadan
üretim yapacaklar, yönetecekler. Kazova işçilerinin zaferi
burjuva ideolojisine, tekellerin egemenliğine vurulan bir
darbedir. Egemenlerin yüzlerce yıldır halkın beynine
sokmaya çalıştığı “siz yönetemezsiniz” ideolojisine vu-
rulan darbedir. Egemenlerin ayak takımı diyerek aşağıladığı
işçiler baş olmaktadır. İşçiler sadece kendileri üretmemekte,
aynı zamanda yönetmektedir. Bu direniş kendi içinde sa-
yısız derslerle doludur. Ama ilk ve kesin dersi DİRENEN
KAZANIR. Kazanmak direnmekten geçer.

21. yüzyılda tekellerin çağında kimse hakların bahşe-
dileceğini beklemesin. Emperyalizm dünya çapında halk-
lara açtığı savaşı yükseltmektedir. Emperyalizm tarihin so-
nunun geldiğini ilan etmektedir. Ama halklar, bilim ter-
sini söylüyor. Tarih ilerliyor. Tarih küçük zaferlerle iler-
liyor. Bu küçük zaferlerden biri yeni sonuçlanan KAZOVA
TEKSTİL İŞÇİLERİNİN ZAFERİDİR.

Kazova işçileri direnmiş ve kazanmışlardır. Soğuk, yağ-
mur, sıcak demeden fabrikanın önünde beklemişlerdir. Fab-
rikayı işgal etmişler, açlık grevi yapmışlardır. Aynı zamanda
direnişleri boyunca diğer direnişlerle ve direnişçilerle da-
yanışmışlardır. Kazova işçilerinin direnişi her sorunun hal-
kın her kesiminin sorunu olduğunu bir kez daha göster-
miştir. İşsizlik, işten atılma, sendikaların dağıtılması, ev
yıkımları, hapishanelerdeki saldırılar hepimize yönelik ya-
pılan saldırılardır. Yani hepimizin sorunudur. Çözmekte
hepimize düşmektedir. 

Kazova direnişi asla sadece Kazova işçilerinin direnişi
olmamıştır. Devrimci İşçi Hareketi öncülüğünde direnen
Kazova işçileri halkın her kesimini direnişlerine katmış-
lardır. Halkın dayanışması, sahiplenmesi en üst boyu-
ta çıkmıştır. Sanatçılar, esnaflar, işçiler, belediye işçile-
ri, aydınlar, memurlar direnişi sahiplenmiştir. Direniş İs-
tanbul sınırlarını, ülke sınırlarını aşmıştır. Ve bugün yani
19 Kasım 2013 tarihinde Kazova işçileri zaferlerini ilan
ederek direniş çadırlarını kaldırmışlardır. Aslında direniş
biçim değiştirmiştir. Ve belki de daha zorlu bir dönem baş-
lamıştır. Çünkü Kazova işçileri halk için kaliteli ve ucuz
kazak üretecekler. Bunun için üretim kooperatifi kuruyorlar.
Onlar sermayenin, burjuvazinin, tekellerin çarklarına
girmeyecekler. Onların sermayeleri olmayacak. Onların
gücü halkın dayanışması ve sahiplenmesi. Kazova işçileri
halkın gücüne güvenerek kooperatif üretimine geçiyorlar.
Bu nedenle direnişlerinin bu dönemi daha da zorlu olacaktır. 

Egemenler böyle bir örneğin yaşamasını istemeye-

ceklerdir. Her an işten atılma tehlikesi yaşayan, işten atı-
lan, asgari ücretle çalıştırılan işçilerin önünde böyle bir ör-
nek olmasını istemeyeceklerdir. Bunun için tüm güçleriyle
saldıracaklardır. Polisi, MİT’i, mahkemeleri, vergi daire-
leri, sigorta kurumu, BEDAŞ, İSKİ, hepsi saldıracaklar-
dır. Tekeller Kazova kooperatifi ürünlerini dağıtıma sok-
mayacaklardır. Kazova kooperatifine hammadde, iplik ver-
meyeceklerdir. Tüm bu engellerin aşılmasının tek yolu bu-
güne kadar olduğu gibi halkın gücüdür. Halkın dayanış-
ması tüm bu engellerin aşılmasını sağlayacaktır. 

Kazova işçilerine bu hedefleri koyma gücü veren, Ka-
zova işçilerini bu mücadeleye sokan direnişin yarattığı meş-
ruluktur. Zaferlerini direnmenin meşruluğu sağlamış-
tır. Bir kez daha görüldü ki direnişin meşruluğu her
sınırı aşıyor. Kentlerin, ülkelerin, yasaların sınırları-
nı aşıyor. 

Direniş umut ve güç vermektedir. Direniş kendi için-
de öğretici olmaktadır. Kazova direnişi herkes açısından
öğretici olmuştur. Direnen Kazova işçileri hem öğrenmişler
hem de öğretmişlerdir. 

Kazova işçilerinin zaferi şu an süren diğer direnişler
açısından da öğretici ve örnektir. Onlar da direndikle-
ri sürece zafer kesindir. BELTAŞ’ta CHP’li belediyeye kar-
şı, DİSK’te ve GENEL-İŞ’te patron sendikacılarına
karşı direnen işçiler ve sendikacılar bilmeliler ki direniş
zaferlerin garantisidir. 

Ankara’da Genel-İş Sendikası’nın Genel Merke-
zi’nde bir açlık grevi eylemi devam ediyor. İki bölge baş-
kanı sendika genel merkez yönetimine karşı açlık grevi ya-
pıyorlar. Çünkü olağanüstü genel kurulla seçilen sendika
yönetimi kendilerinin işine son verdi. Oysa sendikanın
tüzüğü bölge başkanlarının görev süresinin olağan ge-
nel süresi kadar olduğunu emrediyor. Yani olağanüstü
genel kurulla seçilen yönetim bölge başkanlarının işine son
veremez. Ama Genel-İş Sendikasının olağanüstü genel ku-
rulda seçilen yönetimi bölge başkanlarının işine son ve-
rebiliyor. Çünkü onlar patron sendikacısı ve bu ilk vuku-
atları değil. Şişli Belediyesi’nde Belediye Başkanı’nın sen-
dika şubesini yönetmesine karşı verilen mücadelede Be-
lediye Başkanı’nın yanında oldular. İşçiler belediye
önünde çadır kurmuşlarken bu yöneticiler gelip Be-
lediye Başkan Yardımcısıyla görüştüler.

1 Mayıs’ta polis azgınca halka saldırmışken onlar “iş-
çilerin önünü açın, işçiler evlerine gidecekler” diyerek
işçileri dağıtmışlardır. Halk ayaklanmasında Elmadağ’da
halkı polisin karşısında bırakıp kaçmışlardır. Sorulduğunda
da “portakal gazı kanser yapıyor, işçileri kanser yapmak
istemedik” demişlerdir.
İzmir’de 10.000 işçiyi kapsayan toplu sözleşme gö-
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rüşmelerinin Yüksek Hakem Kuru-
lu’na devredilmesini işçilerden giz-
lemişlerdir. İşçiler greve hazırlanır-
ken onlar YHK’nın bağladığı toplu
sözleşmeyi işçilerden gizlemişlerdir.
İşçiler toplu sözleşmenin Yüksek
Hakem Kurulu tarafından bağlandı-
ğını greve başlamalarına saatler kala
belediye başkanından öğrenmişlerdir. 

AKP operasyonuyla tutukla-
nan iki devrimciyi “sahipleniyo-
ruz” diyerek işten atmışlardır.

Bu patron sendikacılarının kapı-
larında gördüğü ikinci açlık grevidir.
6 aylık yönetimlerinde kapıların-
da kendilerine karşı iki kez açlık
grevi yapılmıştır. İlk olarak Şişli Be-
lediyesi işçilerinin kendilerine karşı
yaptığı açlık grevini 3 hafta boyun-
ca utanmadan izlemişlerdir. Bu ne ka-
dar büyük bir ahlaksızlıktır ki bir sen-
dika yöneticisi yapılan açlık grevini görmezden geliyor.
Aynı Başbakan Erdoğan’ın dediği gibi; “yok dersen yok
olur.” Ama bu utanmaz patron sendikacıları şimdi de ka-
pılarında yüksek tansiyon, şeker ve kalp hastasının yap-
tığı açlık grevi eylemini izlemektedirler. Üstelik bu has-
ta eylemci komaya girmiş, hastaneye yetiştirilmiştir.
Ama patron sendikacılarının kılları kıpırdamamıştır.

Genel-İş Genel Merkezi’nde direnen bölge baş-
kanları Mehmet Karagöz ve Veysel Demir’in direniş-
leri onurludur, haklıdır. 

Direndikleri sürece zaferi kazanacakları kesindir.
Daha önceki mücadelelerin, büyük ölüm orucu direnişi-
nin bize öğrettiği budur. Bölge başkanları, onlar için
DİSK’te oturma eylemi yapan Şişli Belediyesi işçileri ka-
zanacaklardır. Halkın yardımlaşması ve dayanışmasını bü-
yüttükleri oranda kazanmalarının önünde hiçbir engel yok-
tur. 

Yine BELTAŞ’ta CHP’li belediyenin örgütlenme
hakkı, sendika hakkının önüne çıkardığı engelleri or-
tadan kaldırmak için mücadele eden BELTAŞ işçile-
ri de kazanacaklar. Önce belediye binası önünde çadır
kurup direnişe başlayan, zabıta ve polis saldırısından son-
ra CHP Beşiktaş İlçe Binası’nı işgal eden, bu hafta başında
da açlık grevine başlayan işçiler de kazanacaklar. Üste-
lik sendika şube başkanının ayak oyunlarına, direnişi kır-
ma çabalarına rağmen. Öyle bir sendika şube başkanı ki
işçiler sendikanın yetkisinin tanınması için, sendika hak-
larının verilmesi için direniş yapıyorlar, bu başkan diğer
işçileri direnişe katılmamaları için ikna etmeye çalışıyor.
Hatta işçiler direnişe başladıktan sonra daha önce olma-
dığı kadar işçiyle birlikte oluyor, işçileri ziyaret ediyor, top-
lantılar yapıyor. Ama işçilerin direnişe katılmamaları,
direnişi desteklememeleri için. Sanırsınız ki adam sen-
dika şube başkanı değil belediye başkanı. BELTAŞ işçi-
leri bu şube başkanına rağmen direniyorlar. Ve direnişle-

ri büyüyor. Halkın sahiplenmesi
ve dayanışmasıyla büyüyor. Bu
dayanışma o boyuttaki CHP polisi
işçilerin üzerine saldırtamadı. İlçe
binasına polis çağırdı ama işçile-
re saldırtamadı. İşte bu direnişin
gücüdür. Direnişin meşruluğu-
dur. Elbette direnişin bir aşama-
sında CHP polis çağırıp işçilere
saldırtabilir. Kendileri bilirler. Ya
da sendika şube başkanıyla ortak
numaralar çevirip direnişi bulan-
dırmaya çalışabilirler. Nitekim
şimdi yukarıda bahsettiğimiz şube
başkanıyla belediye başkanının
toplantılar yapıp belediyenin aç-
tığı davalardan vazgeçtiği konu-
sunda anlaştığını duyuyoruz. Bu
direnişin gücüdür, direnişin so-
nucudur. Henüz böyle bir anlaşma
bizlere ulaşmadı. Dava dosyasına

giren böyle bir dilekçe görmedik. Ama bu söylentilerin du-
yulması bile direnişin gücünü göstermektedir. Bu ne
aciz bir sendika şube başkanıdır ki utanmadan, işçiler aç-
lık grevinde iken gidip belediye başkanıyla pazarlık ya-
pıyor. 

Sen kimsin, nesin? Ne adına konuşuyorsun? Hiç mi
utanmıyorsun? Senin direnişe ne katkın oldu? Belediye baş-
kanını o masaya senin işçileri direnişe katılmamaya ça-
ğırman mı oturtturdu? Bunlar boş ayak oyunlarıdır. BEL-
TAŞ işçileri kazanacaklar. Er ya da geç. Ve bu büyük za-
feri Hikmet Aygün isimli şube başkanı da karartamayacak.

Direnişlerin kendi içinde bedelleri vardır. Direnişçi bu
bedelleri göze almak zorundadır. Ya yapılan haksızlığa bo-
yun eğecek ve hakkıyla beraber onurunu da kaybedecek
ya da direnecektir. Alıştığı yaşam düzeni bozulmuştur, di-
renişin zorlukları onu beklemektedir. Ama şu kesindir ki
hiçbir hak bizlere bahşedilmeyecektir. Hak kazanmak için,
haklarımızı korumak için direnmek zorundayız. 
İşte AKP’nin kıdem tazminatı, taşeron sistemi hak-

kındaki yasal değişiklik hazırlıkları bize ders olmalıdır. Eğer
biz haklarımızı korumak için direnmezsek her şeyimizi kay-
bedeceğiz. Nitekim AKP’nin kaldırmaya çalıştığı kıdem
tazminatı işçilerin tüm haklarının garantisidir. Kıdem taz-
minatı kaldırıldığında işçiler her şeylerini kaybedeceklerdir. 

Bu durumda seçeneğimiz azdır ve bellidir, ya kölece
boyun eğip her şeyimizi kaybedeceğiz ya da haklarımız
için mücadele edeceğiz. Belki biz kazanamayacağız ama
başkaları haklarını kazanacaklar. Çocuklarımız kazana-
caklar. 

Sizleri başka işçiler, halktan insanlar için direnmeye,
mücadele etmeye çağırıyoruz. Cansel Malatyalı, Kazova,
ROSETEKS, Darkmen, Akçay Tekstil, Doluca, Sağlık Mer-
kezi direnişlerinin bize öğrettiği budur.

BİRLEŞELİM, DİRENELİM, KAZANALIM!



DİSK Genel-İş’te Kani Beko baş-
kanlığındaki yönetimin sendika de-
legelerini ve tüzüğünü hiçe sayarak
genel merkez seçimlerinde kendilerini
desteklememelerinden dolayı bölge
başkanlığı görevlerine son verdikleri
Mehmet Karagöz ve Veysel Demir
süresiz açlık grevlerinin kırklı gün-
lerindeler. Mehmet Karagöz ve Veysel
Demir Devrimci İşçi Sendikaları
Konfederasyonu adını taşıyan, yıllarca
işçi sınıfının bedel ödeyerek oluş-
turduğu sendikal mücadele tarihine
sahip bir örgütlülükte yöneticilerin
kişisel hırslarına karşı DİSK’in ta-
rihsel misyonunu sahiplenmeye de-
vam ediyor. Görevlerine son verilen
bölge başkanlarından Mehmet Ka-
ragöz ile yaptığımız röportajı yayın-
lıyoruz.

Yürüyüş: Kendinizi bize kısaca
tanıtır mısınız? Oturma eylemi
ve açlık grevine karar vermeden
önce yaşanan olaylar nelerdi?

Mehmet Karagöz: 23 Mart
1996’dan beri Ge-
nel-İş Bölge Başka-
nı’yım. İlk üç dönem
seçimli bölge baş-
kanlığı yaptım. 2006
Ağustos ayında ise
tüzük kurultayında
yapılan değişiklik so-
nucunda bölge baş-
kanlığı statüsü de-
ğişti. 17 Kasım

2011’de Genel Merkez Genel Kurulu
ile atamalarımız yapıldı. Tüzükte bölge
başkanları görev ve sorumlulukları
47. ve 48. maddede açıkça yazılmıştır.
Tüzüğümüzde eş güdüm kurulu var.
Bu da şube başkanları ve şube sekre-
terinden oluşur. Bölge başkanları baş-
kanlık yapar. Görev süresi genel kurul
süresi kadardır. Genel-İş’te gelenek

seçimlerin 4 yılda bir
yapılmasıdır. Kasım
2011’de yapılan genel
merkez genel kurulunda
Erol Ekici başkanlığın-
da yönetim kurulunun
kendi arasındaki çeliş-
kilerinden kaynaklı yö-
netim 2 ayrı liste ile 30
Haziran 2013’te seçime
gitti. Bu süreçte biz üç
bölge başkanı Erol Eki-
ci’nin listesini destek-
ledik. Erol Ekici’nin seçimi kaybet-
mesinden sonra yeni seçilen yönetim
ilk hafta yapılan yönetim toplantısında
görevlerimize son verdi. Genel-İş Se-
kreteri telefonla beni arayarak “19
Temmuz’da alınan yönetim kurulu
kararı ile iş hakkımızı feshetmek zo-
rundayız” dedi. Kendisine bu kararın
tüzüğe aykırı olduğunu, buna yetkileri
olmadığını 2006 yılı tüzük kurultayında
bölge başkanları atama süresinin belli
olduğunu 2,5 yıl daha görev süremiz
varken görevden alınamayacağımızı
bunun intikamcı bir duygu olduğunu
söyledim.

Yürüyüş: Açlık grevi direnişine
nasıl karar verdiniz? Direniş
sürecinde Genel-İş Sendikası’nda
neler yaşadınız? Sendika yöne-
timinin tavrı nasıldı?

Mehmet Karagöz: Üç arkadaş
24 Temmuz’da Ankara’da buluştuk.
Genel Başkan ve Genel Sekreter ile
yapılan görüşmelerde kararlarını ye-
niden gözden geçirmelerini, geçir-
medikleri takdirde tüm meşru ve
yasal haklarımızı kullanacağımızı
belirtik. 26 Ağustos’ta tekrar üç ar-
kadaş Ankara’ya gelerek Genel-İş
yönetimiyle görüştük. Yapılan gö-
rüşmede bu kararı yeniden düşüne-
ceklerini, yönetimi toplayarak durumu

değerlendireceklerini söylediler. Buna
karşı biz de, eğer kararı geri çek-
mezlerse 17 Eylül’de Genel Mer-
kez’de oturma eylemine başlayaca-
ğımızı söyledik. 17 Eylül’e kadar
herhangi bir gelişme olmadığı için
Ankara Genel-İş Genel Merkezi’nde
oturma eylemine başladık. 

Defalarca Genel Merkez yöneti-
cileri ile yapılan görüşmelerde en son
Genel Başkan Kani Beko ile yapılan
toplantıda kararlarında bir değişiklik
olmadığı takdirde 3 Ekim’de açlık
grevine başlayacağımızı belirtmiştik.
2 Ekim’de Genel Merkez Genel Yö-
netim Kurulu Kani Beko başkanlığında
sabah 10.00’dan akşam 17.30’a kadar
yapılan toplantı sonucunda iki arka-
daşımızı DİSK bölge temsilcisi olarak
göreve başlatma kararı aldı. 

Kani Beko’ya neden dört kişi
değil de iki kişi diye sorduğumuzda
ise bizlere bu iki kişinin bölge baş-
kanlarından yazı aldıklarını, bizim
de bağlı olduğumuz şubelerden yazı
alırsak durumumuza bakacaklarını
söyledi. Kendisine bu uygulamanın
ana tüzüğe aykırı olduğunu, tüzük
ihlali yaparak DİSK’i kişisel hırslarına
alet ettiklerini söylememize rağmen
kendi sorumluluklarını şube başkan-
larına atarak bu durumdan kurtulmaya
çalıştılar. Oturma eylemimizin 53.
günü açlık grevimizin 37. günü ol-
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masına rağmen, biz ilk gün de belirttik
bugün de söylüyoruz, düşüncemiz
değişmemiştir. Ana tüzüğe sadık ka-
larak tüzüğün bize vermiş olduğu
yetkilerle Genel-İş Sendikası’nda 30
Kasım 2015’e kadar olan süreyi bölge
temsilcisi olarak doldurmanın dışında
hiçbir şey düşünmüyoruz. Şu anda
dönüşümlü olarak açlık grevindeyiz.
Gelişmeler olumlu olmadığı süreçte
eylemimizin şekli değişebilir.

Yürüyüş: DİSK’in bugünkü
durumunu nasıl
değerlendiriyorsunuz?

Mehmet Karagöz: DİSK’in
yeni yönetiminin ilk önemli görevi
2013 1 Mayıs’ı idi. AKP Hüküme-
ti’nin ve İstanbul Valisi’nin tüm anti
propaganda çalışmalarına, Osman-
bey’den başlayarak Mecidiyeköy’e
kadar uzanan tüm caddelerde yapılan
anonslara rağmen, yüz binler, işçi
sınıfı ve devrimciler 1 Mayıs alanı
olan Taksim’e gitmeye hazırken Kani

Beko başkanlığındaki DİSK’in yeni
yönetiminin tutumundan dolayı Tak-
sim’e çıkılamamıştır. 

DİSK Genel Başkanı, alenen po-
lise yolları açın, işçiler evlerine dön-
sün diyerek DİSK’in tarihine kara
bir leke sürmüştür. DİSK’in diğer
bir sınavı ise Gezi Parkı Direnişi ile
başlayan Halk Ayaklanması’ndaki
tutumu olmuştur. DİSK ve KESK
genel grev kararı almıştır. Harbiye’ye
kadar yürüyen DİSK korteji polisin
barikatıyla karşılaşınca portakal ga-
zının zehirli olduğu gerekçesiyle halk
orada bırakılarak DİSK alandan çe-
kilmiştir. DİSK Genel Başkanı olan
birisinin o güne kadar biber gazının
zehirli olduğunu, kimyasal bir gaz
olduğunu anlamaması vahimdir. Po-
lisin saldırıları sonucunda halkın beş
evladını şehit vermiş olmasına, bir
sürü insanın gözünü kaybetmesine,
binlerce insanın yaralanmasına rağ-
men Kani Beko zehirli gazdan bah-
setmektedir. İşçi sınıfının elinde kalan

birkaç hakkın dahi elinden alındığı
bir dönemde yapılan basın açıkla-
maları, bölge toplantıları DİSK’in
ne durumda olduğunun kanıtıdır.

Yürüyüş: Sizce devrimci
sendikacılık nasıl olmalıdır?

Mehmet Karagöz: Devrimci
sendikacılık, 2012 yılında devletin
ve hükümetin engelleme çabalarına
rağmen 1 milyona yakın insanın Tak-
sim’de 1 Mayıs kutlamasıyla ne ol-
duğunu göstermiştir. Devrimci sen-
dikacılık, yüzünü işçiye çeviren, gü-
cünü işçiden alan, işçi sınıfını anlatan
ve düzene karşı sınıf kini ile besle-
yerek bunu kavratan, onu zor koşul-
lara hazırlayarak sürece hazır tut-
maktır. Devrimci sendikacılık, sadece
ücret alan değil sendikanın kurum-
larında tüzük ihlallerini anti demok-
ratik uygulamaları ile mücadele etmek
demektir. Devrimci sendikacılık özü-
ne ve sözüne güvendir. Kısacası bedel
ödemek demektir.

Patron sendikacılığı bütün sendikaları sarmış durumda.
İşçiye düşman patron sendikacıları sendikaların yöne-
timlerinden de ayrılmak istemiyorlar. Asgari ücretle
çalışan işçilerin maaşlarından aldıkları 6.000 TL maaşla
işçi düşmanlığı, devrimci düşmanlığı yapıyorlar. İzmir’de
10.000 işçiyi bir çırpıda sattılar. 1 Mayıs’ta halkı polis
karşısında bırakıp kaçtılar. Halk Ayaklanması’nda polisi
görünce halkı bırakıp kaçtılar. AKP operasyonuyla tutsak
edilen iki devrimciyi işten attılar. Adına da sahiplenme
(!) dediler. İşte bunlar bu kadar düşmanlar. Şimdi de
Genel-İş Sendikası’nın tüzüğüne aykırı olarak bölge
başkanlıklarını kapattılar. Sendika tüzüğüne göre olağan
genel kurul süresi kadar görevli olan bölge başkanlarını
olağanüstü genel kurulla seçildikleri halde gö-
revden aldılar. Bölge başkanlarından ikisi genel
merkezin rüşvetini kabul edip Genel-İş personeli
oldular. Bölge başkanı maaşıyla çalışan DİSK
bölge temsilcisi unvanını da kabul ettiler ve
diğer bölge başkanlarını sattılar, ihanet ettiler.

Şimdi iki bölge başkanı direniyor. Sendika
tüzüğünün uygulanması talebiyle direniyorlar.
Mehmet Karagöz ve Veysel Demir dönüşümlü
açlık grevi yaparak patron sendikacılığını teşhir
ediyorlar.

Direnen Şişli Belediyesi işçileri de, DİSK

Genel-İş Sendikası yönetiminin haydutluğuna sessiz
kalmadı. Sendikalarına, direnen bölge başkanlarına sahip
çıktılar; DİSK Genel Merkezi’nde oturma eylemi baş-
lattılar. Kendi aralarında yaptıkları nöbet sistemiyle
oturma eylemlerine devam ediyorlar.

Şişli Belediyesi İşçileri Meclisi üyesi işçiler kararlı
olduklarını, zaferi kazanana kadar eylemlerini sürdüre-
ceklerini belirttiler. Bölge başkanlarının hakları iade
edilene, görevlerine iadeleri yapılana kadar eylemlerini
değişik biçimlerde sürdüreceklerini belirten işçilerin
gün içinde sürekli ziyaretçileri oluyor. DİSK Genel
Merkezi girişine pankartlarını asan işçiler taleplerini
haykırmaya devam ediyorlar.
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BELTAŞ işçileri Beşiktaş
Belediyesi önünde sendikala-
rının tanınması için çadır aç-
tılar. 33. gün zabıtaların ve
polisin saldırısına uğrayan iş-
çiler, CHP Beşiktaş İlçe Baş-
kanlığı’nı işgal ettiler. Dire-
nişteki BELTAŞ işçileriyle
yaptığımız röportajı yayınlı-
yoruz.

Yürüyüş: Beşiktaş Belediyesi
ile yaşadığınız sorunu anlata-
bilir misiniz? Belediye başka-
nının tavrı nedir bu konuda?

Cemalettin Demirer: Biz yak-
laşık 15 gün önce, çadırı kurmadan
faks çektik. Her tarafa, CHP’nin il
ve ilçe teşkilatlarına, CHP’nin bütün
kurumlarına, kanadı olan her tarafa
faks çektik. Karşılık bulamadık.
Hem de belki insanları sıkarız, bu
naltırız, kimse de çadıra gitmez
diye düşündüler. Ama tabii ki in-
sanda yürek varsa, cesaret varsa
100 kişi olmasının bir anlamı yok.
Adam kuracaksa çadırı tek başına
da kurar, 100 kişi olsa gene kurar.
Ama bazı şube sendikacıları, mesela
Hikmet Aygün...Ona bile gittik çadır
açalım diye. “Biz polisin, zabıtanın
hışmına uğrarız” dedi. Kuramadı,
cesareti yokmuş. Bunun sebebi zaten
İsmail Ünal’la işbirliği içinde olması.
Bizim çadırı kurduğumuz dönemde,
garaja doğru asansörle giderek, İsmail
Ünal’la görüştüğünü gördüm. Odasına
girerken, çıkarken... Yani bu demek
oluyor ki işbirliği içindeler.

Parklarda arkadaşları sıkıştırıyor-
lardı. İşte oraya gitmeyeceksiniz,
işten atarım. Arkadaşlarımız da söy-
lüyorlardı, gelemeyeceğiz diye. Niye
gelemiyorsun arkadaşım? İşte Hikmet
Aygün bugün parka geldi, böyle
böyle söyledi. İnanamadım, çünkü
bir şube başkanı bunu yapamaz. Çün-
kü bunun burada bir emeği var diye
düşündüm. Arkadaşıma güveneme-

dim başta. Ama her taraftan telefon
gelince insanın inanası geldi. En son
bir arkadaşımız daha vardı, Zafer
Gültekin. Hikmet Aygün  parkları
dolaşa dolaşa, “Arkadaşlar çadıra
gitmeyeceksiniz, giden olursa İsmail
Ünal’a söylerim işten attırırım” demiş.
Tabi ki Zafer Gültekin’i de tanıma-
dığından dolayı şu tepkiyi veriyor:
“Abi sen park park dolaşacağına bu-
radan 10-15 kişi alsan, arkadaşların
yanına hem ziyarete gidersin, hem
de bu işin çözümüne bakarsınız, hal-
letmeye çalışırsınız. Orada topu to-
puna 3-4 kişi var. Burada insanları
toplayıp da beynini yıkamanın bir
anlamı yok ki. Sen şube başkanıysan
bunu yapmak zorundasın’ diyor. O
da diyor ki “Arkadaşım senin ismin
ne?” “Zafer Gültekin” 

Akşam telefonla konuşuyorlar,
sabah işten atıyorlar. Bizim şube baş-
kanımız bu zihniyette. Daha sonra
biz Beşiktaş ilçesinin orada, çadır

açtıktan sonra basın açıkla-
ması ve oturma eylemi yap-
tık, imza kampanyası yaptık.
Bunlar (ilçe) tabi ki sıkıldı
bu duruma. Sıkılmanın se-
bebi buradaki ses, insanların
desteklemesi ve imzaların
atılması. Alevi mitingine de
gittik, orada da Kani Beko
vardı. Kürsüye bile çıkamadı
bizim pankartı görünce. On-

dan kelli yılan gibi sıyrılıp kaçtı
gitti. Biz yine asacağımızı astık.
Çünkü Alevi de bizim insanımız,
Kürdü de bizim insanımız. Bi-
zim ayrımımız yoktur. Biz he-
pimiz bir anadan, bir babadan
doğmayız. Kimse bunu inkar
edemez. 

Yürüyüş: Ne zamandan
beri direniştesiniz? Neler
yaptınız? İşgale ne kadar
devam edeceksiniz?

Cemalettin Demirer: İşgal
için biz iki arkadaş yola çıktık.

Yani gözümüz kör olsa bile koku-
muzdan birbirimizi buluruz. Ama
gene bu işi başaracağız. Dövseler de
buradayız, kovsalar da buradayız.
Birinden kovsalar öbürüne gideceğiz.
Bu zamana kadar belki yumrukları-
mızı göstermedik ama bu saatten
sonra göstereceğiz. Durum bunu gös-
teriyor. Birilerinin canı acımazsa bu
iş olmayacak. Bana vuranlara ben
de vuracağım. Vurduranlara da vu-
racağım. Korkumuz yok gayrı, bu
zamana kadar dedik ki eyvallah, ama
bundan sonra eyvallahımız kalmadı. 

Yürüyüş: İşgale nasıl karar ver-
diniz? Neler yaşadınız bu dö-
nemde? Kazova işçileri hakkında
ne düşünüyorsunuz? 

Cemalettin Demirer: Burası be-
nim üçüncü çadırım. İlk çadırım be-
lediye, ikinci çadırım Kazova. Ka-
zova‘da 3,5 aya yakın kaldım. Tabi
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“Neyinden korkacağım ya. O bana
vursa ben o yüzkarasının yüzüne

vuracağım. Bizim vergilerle karnın
doyuyor derim. Yüzkarasının yüzüne
vururum. Ama bundan sonra... Yani
eyvallah çektik ezildik, eyvallah çek-

tik dayak yedik. Benim burnum kırıl-
dı. Bundan sonra eyvallah kalmaya-

cak, yumruksa yumruk, sopaysa
sopa. Kafa kafaya vuruşacağız. Başka

çaresi yok.”
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ki insanların boyun büktü-
ğünü gördüm, haklarının
yenildiğini gördüm. Emek-
lerin nasıl kazanıldığını
gördüm. Bir arkadaşımla
yolda karşılaştım, bana
“Kazova’nın önünde çadır
var” dedi. “Kazova nerde,
uzaktır” dedim, “Nasıl gi-
derim?” dedi “Ya ne uzağı,
Bomonti’de ” “Ne diyorsun
sen” dedim, “Hiç haberim
yok ki benim ” “Gel götü-
reyim seni” dedi. Öyle böy-
le 3 ay kaldım orda. Ondan sonra
kendi kendime dedim ki, ya arkadaş
bizim kazanılmış bir hakkımız neden
kaybolsun? Biz de direnelim. Zaten
çabalarımız devam ediyordu. Arka-
daşlarımızı en azından Kazova’ya
götürelim, gösterelim haklarını nasıl
aldıklarını, direndiklerini. 

Arkadaşları bu şekilde motive et-
meye çalıştık. Tabii ki insanlarımızdan
gelen oldu. 15-20 kişiye yakın insan
geldi. Zaten bizim çadırı kuracağımıza
yakın, 15 kişiyle görüştük. Ondan
sonra tamam dediler ama, nedense
zabıtadan çok korkuyorlar. Dayaktan
mı korkuyorlar, işten atılacağız diye
mi korkuyorlar. Ama korkuyorlar,
bu korku var içlerinde. Bu kadar in-
sana polis ne yapacak? Polis de bizim
vergilerimizle çoluk çocuğunu okutan,
evini doyuran bir insan. Neyinden
korkacağım. O bana vursa, ben o
yüzkarasının yüzüne vuracağım. Bi-
zim vergilerle karnın doyuyor derim.
Ama bundan sonra... Yani eyvallah
çektik ezildik, eyvallah çektik dayak
yedik. Benim burnum kırıldı. Bundan
sonra eyvallah kalmayacak, yumruksa
yumruk, sopaysa sopa. Kafa kafaya
vuruşacağız. Başka çaresi yok.

Yürüyüş: Devrimci İşçi Hareke-
ti’ni nasıl değerlendiriyorsunuz? 

Cemalettin Demirer: Devrimci
İşçi Hareketi işine, emeğine sahip
çıkan, disiplini olan bir hareket. İşte
şöyle söyleyeyim yememizden, iç-
memize her türlü ihtiyacımızı karşı-
lıyorlar. Biz gittik kendilerine, ko-
nuştuk dedik ki bizden emeğinizi
esirgemeyeceksiniz, elinizden geldiği
kadarıyla. Tamam dediler. 

Yürüyüş: Son olarak eklemek is-
tediğiniz bir şey var mı?

Cemalettin Demirer: Hikmet
Aygün’le İsmail Ünal’ın bu işi bir
an önce çözmelerini istiyoruz, yoksa
onlar için de kötü olacak. Karşıma
çıksalar bile tek başıma dövecek gü-
cüm var. O kadar kin, nefret kusu-
yorum onlara. 

****
Yürüyüş: Beşiktaş Belediyesi ile
tam olarak yaşadığınız sorunu
anlatabilir misiniz? Belediye baş-
kanının tavrı nedir bu konuda?

Rıdvan Çalışkan: Bizim sıkın-
tımız sendikalı olduğumuz halde
toplu sözleşmeyi hayata geçirememiş
olmamız. İsmail Ünal’ın tavrı da ke-
sinlikle sendika istemeyip, sosyal-
demokrat olmasına rağmen bizleri
asgari ücret köleliğiyle çalıştırmak
istemesidir.

Yürüyüş: Ne kadar süredir dire-
niştesiniz? Neler yaptınız? İşgale
ne kadar devam edeceksiniz?
CHP’nin tavrı nedir?

Rıdvan Çalışkan: Biz 3 Ekim
günü Beşiktaş Belediyesi önünde ça-
dır kurduk. İlk iki gün gözaltılar
oldu fakat üçüncü günümüzde çadı-
rımızı kurmayı başardık. 33. günde
tekrar bir saldırı ile karşılaştık. Be-
lediye zabıtasının ve çevik kuvvetin
organize saldırısıydı. Bizim çadırımız
yerle bir edildi, özel eşyalarımız alın-
dı. Tartaklandık, bir arkadaşımızın
burnu kırıldı. Direnişçi arkadaşımızın
ve desteğe gelen dostlarımızdan bi-
rinin de burnu kırıldı. Yani insanlar

hakkını aradıktan sonra
ya polis saldırısıyla ya
da gözaltılarla muhatap
oluyorlar. 33. gündü,
çadırlarımız yerle bir
edildikten sonra ilk ak-
lımıza gelen Kazova iş-
çileri oldu. Onlara te-
lefon açtık. 7-8 dakika
gibi kısa bir sürede bi-
zim yanımıza geldiler.
Bize sınıf dayanışma-
sını gösterdiler. Biz on-
lara minnettarız. Bizlere

söyledikleri şu oldu; “Arkadaşlar,
madem sizin çadırınız yerle bir edildi,
siz bu eylemi bizim yaptığımız gibi
yapın, gidin CHP’yi işgal edin. İşgale
dönüştürün” önerisiydi. Biz de ar-
kadaşımızla bunun uygun olduğunu
ve gidip CHP’yi işgal etmenin sonuç
vereceğini düşündük, problemin çö-
zümünün orada aranması gerektiği
için buradayız. 

Yürüyüş: İşgale de bu şekilde
karar verdiniz. Neler yaşadınız
bu dönemde? Kazova işçileri hak-
kında ne düşünüyorsunuz? 

Rıdvan Çalışkan: Kazova işçileri
Türkiye’de bir ilki gerçekleştirmiş-
lerdir. Her şeyden önce direnmek
için sendikalı olmanın şart olmadığını,
insanların her şartta direnip de ka-
zanabileceğini, direnerek kazanmanın
insan onurunun bir gereği olduğunu
bütün dünyaya gösterdiler. Bizim ül-
kemizde ilk kez oluyor böyle bir
işgal ve bunu ortaklaşa çalışmaya
dönüştürme. Bunu örnek göstermek
gerekir Türkiye işçi sınıfına ve dün-
yaya. Biz de o süreçte Kazova işçi-
lerinin grev çadırına gidiyorduk; hem
fiili hem de gönülden destek veri-
yorduk. Sendikamızın tanınmama-
sından dolayı direnişe geçmemizdeki
bir etken de onlardan aldığımız güç
ve ilham. Onların mücadeleci tavırları
yöneltti bizi bu direnişe. İyi yönde
etkilendik, deneyimlerinden de fay-
dalandık biz bu işgalin. Onlar işgal
edip kazandılar, bizim kazanmamız
da buna bağlıdır dedik. Benim bura-
dan ölüm çıkar, toplu sözleşme ol-
madan çıkmam. Artık insanlar bedel
ödemek zorunda kalıyor. Bedel öde-
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meden bir tabak çorba bile yok. 

Yürüyüş: Devrimci İşçi Hareke-
tini nasıl değerlendiriyorsunuz? 

Rıdvan Çalışkan: Mesele bizim
sınıf mücadelemizdir, demokratik kitle
sendikacılığı esastır. DİH’in anlayışı
da bizimkiyle örtüşmektedir. Bu an-
lamda ortaklık, hatta birlikte olmak
doğrudur, gereklidir. Sınıfın müca-
delesini verenler olarak biz bunu isti-
yoruz. DİH’in yanı sıra demokratik
sendikal mücadele veren diğer hare-
ketlerin de bu mücadeleyi kucaklaması,
Türkiye’nin dört bir yanına ulaştırıl-
masını istiyoruz. Yani sadece BEL-
TAŞ’la sınırlı kalmasını istemiyoruz.
Bizim attığımız adım ilk başta BEL-
TAŞ içinde kazanımlarımızı arttırmak
biçimindeydi. Fakat eyleme geçtikten

sonra, 33. günden sonraki işgal aşa-
masına kadar durum biraz farklılaştı.
Kalkıp da programlarına sendikalizmin
önünün açılacağı yönünde program
yapan sosyal demokrat partilerin bunu
hayata geçirmek istemediğini, sadece
programlarında olduğunu gördük. Bu
işgalin nedeni budur; ya program ye-
rine getirilecek, ya da insanlar kandı-
rılmayacak. Sınıf ve kitle sendikacılığı
sadece bizim değil bütün işçi sınıfının
ve iş kollarının meselesidir. Biz bunu
örmezsek ilmek ilmek, 12 Eylül’den
beri içimize çöreklenmiş, sınıfı yiyip
bitiren sarı sendikacı, sendika ağaları
yaşamını sürdürür. Biz son olarak
sınıf sendikalarının başa geçmesini,
bunların tarihin çöplüğüne gömülme-
sini istiyoruz. 

Yürüyüş: Son olarak eklemek is-
tediğiniz bir şey var mı?

Rıdvan Çalışkan: Bu mücade-
lenin toplu sözleşmeden sonraki aya-
ğı, kazanımları korumak ve arttır-
maktır. Bu sınıf mücadelesini sadece
kendi haklarımızı savunmak yerine
işçi sınıfı iktidarına, yani proletarya
diktatörlüğüne giden yolda geliştirerek
sürdürme yolunda bir kararlılıkta ol-
duğumuzu söylemek istiyoruz. 12
Eylül faşizminin hızlandığı şu 2013’lü
yıllarda, taşeronlaşmanın çok arttığı
bu dönemde bunun gerekli olduğuna
inanıyoruz. Örgütlenmek, örgütlen-
mek, örgütlenmek. Sınıf-kitle sen-
dikacılığı konusunda örgütlenmek.
Bunu yapabilirsek sınıf kurtulur, aksi
takdirde mahvolur gideriz.

Ocak ayından bugüne emekleri için direnen Kazova
Tekstil işçileri bir zafer kazandı. Fabrikada bulunan ma-
kinelere el koyarak kendilerine aldılar. Bu makineleri
ayrı bir yere taşıyarak kooperatifleşme yolunda ciddi
bir adım attılar. Artık Kazova işçileri kooperatife daha
da yakın.

Ancak Kazova işçilerinden kaçırılan makineler de
vardı. Yeni teknoloji ürünü olan, ekonomik açıdan
değerli bu makineler, Kazova fabrikasının hemen bitişi-
ğinde bulunan Nes Triko’nun binasına kaçırılmıştı. Nes
Triko isimli bu paravan şirket hakkında dava açan
Kazova işçilerinin itirazlarını inceleyen mahkeme işçilerin
itirazını reddetti. 

Şekil ve usul şartlarını inceleyen mahkeme, makineleri
kaçırmanın yasadaki şekle uygun yapıldığına hükmederek

işçilerin talebini reddetti.

Herkesin bir bakışta anlayabileceği bir mal kaçırma
için yasaların, mahkemelerin yapabileceği bir şey yok.
Soygunu usulüne uygun yaparsan suç değil. Mahkeme
verdiği kararla esas olarak böyle demiş oldu.

12 Kasım’da İstanbul Adliyesi’nde yapılan duruşma
öncesinde basın açıklaması yapan Kazova işçileri ken-
dilerinden kaçırılan bu makineleri Somuncu’lara bırak-
mayacaklarını, makineleri ele geçirene kadar mücade-
lelerinin süreceğini belirttiler.

Direnen Kazova İşçileri Meclisi adına yapılan açık-
lamada, “Bu makineler bizim alın terimizdir. Bizden
kaçırılmıştır. Bu makineleri Somuncu’lara bırakmayacağız.
Alın terimizin karşılığını istiyoruz, alacağız.” denildi.

8 Kasım gecesi Hatay’da yapılan Halk Cephesi’ne yönelik baskın
ve tutuklamalara karşı, 16 Kasım’da Antakya Armutlu Mahallesi’nde
Ahmet Atakan’ın katledildiği yerde eylem yapıldı. 

Halk Cepheliler, yaptıkları açıklamada Selda Özçelik, Bahar Uçucu,
Ahmet Atılgan, Orhan Çapar, Yılmaz Viraner, Gökçe Uluada, Tuncay
Polat, Onur Cebiroğlu ve Yusuf Aşkar serbest bırakılıncaya kadar her
hafta eylemlerine devam edeceklerini duyurdu.

Eylemi izleyen halkın sık sık alkışladığı açıklama, “Halkımız,
sizler de bu halkın onurlu evlatlarına sahip çıkın, hep birlikte onları
zulmün elinden çekip alalım” sözleriyle sona erdi.

Baskınlar ve Tutuklamalar Bizi Yıldıramaz!

Zafer Bizim Olana Kadar Haklı Mücadelemize Devam Edeceğiz!

AKP’nin Mahkemeleri Hırsız Patronlardan
Yana Alın Terimizi Somuncu’lara Bırakmayacağız!
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3 Ekim 2013 tarihinde örgütlenme
haklarını, sendikalarını korumak için
Beşiktaş Belediyesi Başkanlığı önün-
de çadır kuran BELTAŞ işçileri, CHP
Beşiktaş İlçe Binası’nı işgal etmiş-
lerdi. Beşiktaş Belediye Başkanı İs-
mail Ünal’ın 12 Kasım’da yapılacak
duruşmada müdahil olmayacaklarını,
davayı takip etmeyeceklerini söyle-
mesine rağmen tersini yapması ve da-
vaya müdahil olmaya devam etmeleri
üzerine işçiler eylemlerine açlık gre-
vi yaparak devam edeceklerini açık-
ladılar.

Rıdvan Çalışkan ve Cemalettin
Demirel isimli iki BELTAŞ işçisi 18
Kasım’da CHP Beşiktaş İlçe Bina-
sı’nda açlık grevi eylemine başladı-
lar. Eylemlerine başladıklarını yap-
tıkları basın açıklamasıyla duyuran iş-
çiler, Beşiktaş Belediye Başkanı sen-
dika yetkisine karşı açtığı davayı
geri çekene kadar süresiz açlık grevine
başlayacaklarını duyurdular.

“Sendika ve Örgütlenme Hakkı-
mız İçin Açlık Grevindeyiz. Talebimiz
CHP’li Beşiktaş Belediye Başkanının
Açtığı Davadan Vazgeçmesidir/ Di-
renen BELTAŞ İşçileri” yazılı pan-
kartın önünde yapılan basın toplan-
tısında konuşan işçiler, direnişe neden
başladıkları ve direnişin nasıl geliştiği
anlatıldı. AKP’nin halka karşı savaş
açtığı ve örgütsüzleştirmek için sal-
dırdığı söylendi. Son olarak kıdem
tazminatına saldırıldığı ve taşeron-
laştırmanın önünün açıldığı söylendi.
CHP’nin ise örgütlenme hakkını sa-
vunduğunu söylediği fakat sendika-
ları yetkisiz kılmak için her türlü oyu-
nu oynadığını vurguladılar. Ayrıca

açıklama da mahkeme sürecinden
de bahsedildi. Son olarak belediye
başkanının sendika düşmanlığına de-
vam ettiği, kendilerininse meşru di-
renme hakkını kullanacaklarını ve di-
renişlerine açlık greviyle devam ede-
ceklerini açıkladılar. Taleplerinin be-
lediyenin açmış olduğu davaları geri
çekmesi ve davadan geri çekilmesi ol-
duğunun altı çizildi.

Toplantının başından sonuna ka-
dar CHP üyelerinin sürekli sözlü ta-
cizleri ve provokasyonları hiç eksik
olmadı. Toplantı bitiminde CHP’yi
terk eden basın emekçilerine de yö-
neldiler. Basını durumu doğru yan-
sıtmadıkları, dürüst-tarafsız haber
yapmadıkları yönünde eleştirerek iş-
çilerin aleyhine haber yapmaya yön-
lendirmeye çalıştılar. Toplantı yerini
terk etmeyen basın emekçilerine po-
lis gibi kimlik gösterilmesini dayat-
tılar. Hızlarını alamayarak işçilere
doğru bağırmaya başladılar. Ve bun-
ları yapanlardan birisi ise CHP Parti
Meclisi Üyesi Selahattin Maluşak-
lı’ydı. 

Beşiktaş Belediye Meclis üyesi
Selahattin Maluşaklı ortamı provoke
etmeye çalıştı. Ancak işçiler ve kitle
buna izin vermedi. Açıklamanın ar-
dından pankart camdan aşağıya ası-
larak basın açıklaması eylemi son-
landırıldı.

Direnen Kazova İşçileri de basın

toplantısına katılarak, Beltaş işçilerine
destek verdi.

Direnen Beltaş
İşçilerinin Yanındayız!

Beltaş İşçilerini, 17 Kasım'da Hal-
kın Mühendis ve Mimarları ziyaret et-
tiler. ''Yaşasın Beltaş Direnişimiz”,
“İşçiyiz Haklıyız Kazanacağız'' slo-
ganlarıyla binanın önüne gelen kitleyi
işçiler cama çıkarak sloganlar ve al-
kışlarla karşıladılar. Önce aşağıda
türküler söyleyerek halaylar çeken
mühendis ve mimarlar sonra yukarı
çıktılar. Çaylar içilerek direnişin son
gelişmeleri hakkında bilgi aldılar.
Sonrasında ise, işçi sınıfının durumu,
direnişler ve sömürü hakkında sohbet
edildi. Sohbetin ardından balkonda
türküler söyleyip, halaylar çekerek 1
saatlik ziyaretlerini sonlandırdılar.

İsmail Ünal, İşçi
Düşmanlığına Son Versin!

BELTAŞ işçilerinin sendika hak-
larını tanımayan Beşiktaş Belediye
Başkanı İsmail Ünal, 13 Kasım’da,
katıldığı 16. Uluslararası 1001 Bel-
gesel Film Festivali'nde açılış ko-
nuşması yaparken halk protesto ede-
rek kürsüyü işgal etti. 

İsmail Ünal'ın konuşmasının so-
nuna doğru, BELTAŞ işçilerinin di-
renişine sahip çıkan destekçileri ses-
li bir şekilde BELTAŞ işçilerinden,
CHP ilçe binasının işçiler tarafından
işgal edildiğinden bahsederek, CHP'li
Beşiktaş Belediye Başkanı’nın işçi-
lerin sendikal haklarını gasp etmeye
çalıştığını anlattılar. "BELTAŞ İşçisi

Direnen BELTAŞ İşçileri Süresiz Açlık Grevine Başladı:
“Taleplerimiz Kabul Edilene Kadar Açlık Grevindeyiz”

CHP Milletvekili Melda
Onur: "Merkezden beni
sizi ikna etmeye gönder-
di ama ben ikna oldum"
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Yalnız Değildir" sloganları eşli-
ğinde halk alkışlarla eylemcileri
destekledi. Önce eylemi fark et-
memiş gibi davranarak sesini
yükselten Ünal, eylemcilerin se-
sini bastırmaya çalıştı. Ancak ko-
nuşmasını apar topar bitirerek
kürsüden kaçarcasına indi.

Zabıtanın ve CHP'lilerin saldı-
rısını teşhir eden eylemcilere kar-
şı bir CHP'li bağırarak ve itekle-
yerek tahrikte bulunmaya başladı.
CHP'li "burada eyleminizi yaptınız ye-
ter dağılın, konuşma dediğin böyle ol-
maz, böyle bağırarak olmaz, demok-
rasi bu değil" diyen CHP'liye işçiler "O
zaman demokrasi anlayışınız buysa
kürsüde bize de söz hakkı verin" de-
diler.

İsmail Ünal'dan önce sahnede bu-
lunan şair Sezai Sarıoğlu ortamı sa-
kinleştirmek için eylemcilerin yan-
larına gelerek "Doğru haklısınız ben
de sizi destekliyorum eğer ayarlaya-
bilirsem söz hakkı vereceğim" dedi.
Bu olaylar esnasında Belediye Baş-
kanı İsmail Ünal, kendisine verilecek
hediyeyi sahneye koşarak aldı. Ve ka-
çarcasına indi. Yaklaşık 15 saniye sah-
nede kalan İsmail Ünal'ın bu tavrı iş-
çilerden ve teşhirden korktuğunu
gösterdi. Daha sonra eylem iradi bir
şekilde bitirildi.

Maluşaklı, Kimin Uşaklı-
ğını Yapıyor?

BELTAŞ işçilerine, 13 Kasım’da
Belediye Meclis Üyesi Sebahattin
Maluşaklı ve bazı partililer saldırdı.
Yarım saatte bir camdan ve balkon-
dan slogan atan işçilerin üzerine yü-
rüyerek, arbede çıkartıp, engelleme-
ye çalıştılar.

''Akşam balkona çıkmayacaksınız,
halay çekmeyeceksiniz, yukarıda
kurs var sizin yüzünüzden çalışamı-

yorlar, bizde hiç bir çalışma yapamı-
yoruz'' diyerek tehditler savurup, iş-
hanı esnafının şikayetçi olduğunu
söyleyen Maluşaklı'ya işçiler slo-
ganlarına devam ederek cevap ver-
diler.

Çıkan kısa arbede de işçiler, “Ma-
dem rahatsızsınız çözün bu işi bizde
eylemimizi sonlandıralım” dediler.
Bazı ilçe yöneticilerinin, ''CHP ile ne
alakası var konunun. Gidin sendikayı
işgal edin'' sözlerinin üzerine sendikacı
Hikmet Aygün'ün de CHP üyesi olduğu
hatırlatılarak, CHP'nin bu işin tam
ortasında olduğu anlatıldı.

İşçiler; ''Başta Sezgin Tanrıkulu ile
Genel başkanınız Kemal Kılıçdaroğ-
lu olmak üzere İl başkanınız Oğuz
Kaan Salıcı ve daha pek çok üst dü-
zey yöneticiniz konuyu bilmesine
rağmen, sendikamızın önündeki en
büyük engel olan Belediye Başkanı İs-
mail Ünal'ın sendika yetkisine karşı
açtığı davaları geri çekmeyerek, po-
lis ve zabıta ile saldırmasını hepiniz
seyrettiniz. Üstelik çözüm için görü-
şülmüş ve sözler verilmişken. Bu
yüzden sizler belediye başkanınıza
mahkemeleri geri çektirmeden eyle-
mimizi bitirmeyeceğiz.'' dediler.

BELTAŞ İşçilerinin
Direniş Günlüğü!

14 Kasım
Bugün HAS Parti eski Genel Baş-

kan Yardımcısı Prof. Dr. Zeki Kı-
lıçarslan, İŞÇİ-DER Başkanı İs-
mail Dönmez ve bir grup arkada-
şıyla birlikte ziyaretimize geldiler.
Her politikacı gibi konuşuyorlar.
Biz boş laf değil sonuç istiyoruz.

18.00'da İsmail Ünal'ı protes-
to etmişler gençler, protestonun ar-
dından ziyaretçilerimiz oldu. Ne
güzel eylemimizi duyan desteğe
koşuyor.

Saat 20.00’da soframızı kurarak
hep birlikte akşam yemeğimizi yedik
destekçilerimiz bize hergün yemek
taşı-yor. Korkun bu halk haksızlığa
karşı mücadeleyi destekliyor.

15 Kasım
Bir gün daha yaklaştık zafere,yeni

gün yeni umutlar getirdi. 

Genç-Sen’den bir genç geldi. Bü-
roları yakındaymış. Telefon da bıraktı.
Bir ihtiyaç olduğunda mutlaka arayın
dedi. Abbas Ağa forumundan bir ar-
kadaş uğradı. Forumu bugün CHP’nin
bulunduğu binada yapacaklarmış.
Siz de gelin dedi. Gittik konuştuk.
BELTAŞ sürecini anlattık. 

16 Kasım
Gün yoğun geçti. Yunanistan’da

Hasan Biber’in ve diğer devrimcilerle
ilgili süren direniş ve açlık grevi za-
ferle sonuçlanmış. BELTAŞ direni-
şinden Yunanistan’ın zaferini kutlu-
yoruz. Yaşasın direniş, yaşasın zafer.

CHP’li bir abla buradaki sorunu
bitirmek için milletvekillerini arı-
yor. Bu bölgenin milletvekili Melda
Onur'u aradı. Yanımızda konuştu.
Abla çıktı yanımızdan bir yarım saat
sonra geldi. Melda Onur ziyarete ge-
liyor dedi. Yarım saatin sonunda
Melda Onur geldi.

Selam, hal hatırdan sonra süreci
gelişmeleri aktardık. İlk mahkemenin
kararı vardı elimizde onu verdik.

Selahattin Maluşaklı,
Kimin Uşaklığını Yapıyor?
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Sohbet ettik. Melda Hanım dedi ki “Mer-
kezden beni sizi ikna etmeye gönderdiler. Ama
ben ikna oldum. Bu sorunu çözmek için
elimden geleni yapacağım. Olmadı gelip si-
zinle oturur açlık grevi yaparım.” dedi, ya-
nımızdan ayrıldı.

Yaşar Kemal'in Filler Sultanı ve Kırmızı
Sakallı Topal Karıncayı okumaya başladık. Fil
aynı İsmail Ünal, karıncaları eziyor. Bir de ya-
lan söylüyor.

17 Kasım
Direnişimizin 47. CHP Beşiktaş ilçe binası

işgalimizin 14. günü. Öğleden sonra Anti-ka-
pitalist Müslümanlar ziyaretimize geldiler.
Sohbet ederek sürecimizi ve taleplerimizi an-
lattık. Bizlere destek verdiklerini söyleyerek
ayrıldılar.

Akşam bir değerlendirme yaptık. Ve bu ka-
dar süredir CHP'li yetkililerin bir adım at-
maması üzerine mücadelemizi bir üst aşamaya
taşıyarak açlık grevine başlama kararı aldık. 

18 Kasım
Bugün yapacağımız basın açıklamasıyla

yarın sabah itibariyle açlık grevine başlaya-
cağımızı duyuracağız. Cemalettin ile ikimiz
cama çıkıyoruz. Aşağıdaki basın emekçileri-
ne seslenişimiz, “Basından arkadaşlar! Basın
açıklaması içeride olacak içeride. İşgal etti-
ğimiz ilçe binasının içinde” diye sesleniyo-
ruz. Biz bu duyuruyu megafonla yapıyoruz dı-
şarıya. İçerideki CHP'lilerin halini siz düşü-
nün. Ortamı germeye çalıştılar. Provokasyo-
na izin vermeyen yine bizim sınıfsal tavrımız
oldu.

19 Kasım
Bugün süresiz açlık grevimizin birinci

günü. Öğleden sonra ziyaretçilerimiz gelmeye
başladı. CHP'li bazı arkadaşlarda bize destek
veriyorlar. Oturup uzun uzun konuşuyoruz. İlk
başlarda o gerilimli günlerde bir türlü konu-
şamadığımız, tartıştığımız insanlar bugün
bizi daha iyi anlayabiliyor. Talebimiz o kadar
haklı ve meşru ki, bir çoğu karşı çıkamıyor.
Karşı çıkanlar ise ortamı gererek kavga çı-
kartmaya çalışan bilindik 5-10 kişi.

Anti-Kapitalist Müslümanlar ziyaretimi-
ze geldiler. Yanlarında Alman bir sendikacı,
yine yabancı bir gazeteci vardı. Bu esnada
avukatımızdan bir telefon aldık. Belediye baş-
kanı yarın mahkemeden feragat edecekmiş.
Ancak biz, dereyi görmeden paçayı sıvama-
yız.

Grup Yorum’un Yeni Albümü Çıktı
“Halkın Elleri” Kenetlenince,

Yüreklere Umut Düşünce,
Yürünecek Zafere!

Grup Yorum'un 5 yıldır bekle-
nen albümü 12 Kasım'da ya-

yınlandı “Halkın Elleri”
isimli albüm, Yorum'un

5 yılda biriktirdikle-
rinden bir derleme
sunuyor. Bu süre
içinde ülkemizde
yaşanan birçok ko-
nuya dair yapılmış
olan bestelerden

oluşan albümün as-
lında 1 sene önce çı-

karılması planlanıyor-
du. Ancak polisin tüm al-

büm kayıtlarına el koyup geri
vermemesi üzerine tüm kayıtlar ye-

niden yapıldı. El konulan kayıtların yenilenmesinin yanı sıra, bu süre
içinde gelişen Haziran Ayaklanması’na atfen şarkıların da eklendi-
ği albüm Yorum dinleyicilerinin beğenisine sunuluyor.

Halkın Elleri albümü 14 şarkıdan oluşuyor. Hem söz ve müziğin
büyük bölümü hem de şarkıların düzenlemeleri Yorum'a ait. Ama özel-
likle bu albümde düzenlemelerden kayıtlara kadar her aşamada Yo-
rum'un dostlarının da büyük emekleri göze çarpıyor.

Kolektivizmin gücüyle tüm zorlukları ve engellemeleri aşan, el
konulan ve geri verilmeyen albümünü baştan yaratan Yorum, tüm şar-
kılarında mücadele çağrısını yineliyor.

Yorum'un bilinen ve sevilen ezgilerinin yoğun olarak hissedildi-
ği Halkın Elleri albümü, 30. yılını kutlamaya hazırlanan Yorum'un
dinleyicilerine bir armağanı niteliğinde...

Kan Bedeli Kazandığımız Haklarımızı
Faşizmin Yasalarına Terk Etmeyeceğiz!
İşçilerin yoğun olarak çalıştığı ve oturduğu Kıraç’ın Kuruçeşme

Mahallesi’nde çalışan Kuruçeşme Halk Komitesi, 10 Kasım’da işçi-
lere yönelik bir panel düzenledi. İşçilerin haklarının konuşulduğu ve
tartışıldığı panelde Av.Behiç Aşcı işçilere haklarıyla ilgili bilgi ver-
di.

Yaklaşık 20 işçinin izlediği panelde AKP hükümetinin yeni çı-
karmaya çalıştığı taşeronluk yasası, kıdem tazminatı yasası ve özel
istihdam büroları hakkında bilgi veren Aşcı, AKP’nin çıkartacağı ya-
salarla işçilerin 150 yıllık kazanımlarını yok edeceğini vurguladı.

Hak gasplarına karşı direnme hakkının meşru olduğunu belirten
Aşcı işçileri direnmeye çağırdı. Karşılıklı sohbet ve soruların ceva-
planmasıyla devam eden panel iki buçuk saat sonra sona erdi. Panelden
sonra, Devrimci İşçi Hareketi üyeleri, mahallede taşeronlaşma ko-
nulu 150 afiş astı. 



Kazova işçileri, 10 aylık bir direnişin ardından kendi meş-
ruluklarının mahkemelerde de tanınmasını 19 Kasım günü
yapılan programla, devrimcilerle ve onları sahiplenenler-
le beraber kutladılar. Devrimci İşçi Hareketi, öğrenciler, sa-
natçılar ve forumlar zaferi kutlarken de işçileri yalnız bı-
rakmadı.

Kazova işçileri direnişin en başında olduğu gibi zaferi
kutlarken de halkın tüm kesimlerinden insanları bir araya
getirdiler. Kazova işçilerinin açtığı “Direndik, Kazandık, Üre-
tiyoruz, Yönetiyoruz / Direnen Kazova İşçileri Meclisi” yazılı
pankartın arkasında bir araya geldiler. Bu sırada “Kampüs-
ten Kazova’ya Yaşasın Dayanışma / Boğaziçi’nden Öğ-
renciler” yazılı pankartı taşıyan öğrenciler geldi. Tatavla
Dayanışması da onlarla birlikteydi. 

Yürüyüş için gelen destekçiler, saatin yaklaşmasını be-
klerken yerlere de yazılamalar yaptılar. Yürüyüş öncesi yine
destekçilerin çaldığı tulumun ezgisiyle herkesi Karadeniz
dağlarına götürdü. Tulumun coşkusuna dayanamayanlar ho-
ron tepmeye başladılar. Ve artık yürüyüş başlamıştı. Tulum
önde, işçiler arkada Şişli sokaklarını inleterek adımlamaya
başladılar. Ara sokaklara girilmesiyle apartmanların cam-
ları insanlarla dolmaya başladı. Herkes elleri patlayıncaya
kadar alkışlıyordu. Coşku bir kat daha artmıştı. Yürüyüş bo-
yunca herkes kendi elleriyle hazırladıkları dövizlerle
yürüyorlardı. Dövizlerde “Kazova İşçisi Yalnız Değildir”,
“İşgal Et, Diren, Üret” gibi birçok slogan yazılıydı. Kazo-
va’nın önüne gelinmişti artık. Fabrika önünde yerlerini aldık-
tan sonra sıra basın açıklamasını okumaya geldi. 

Artık zafer kazandıkları için direniş çadırını kaldırdık-
larını söyleyen işçiler, 10 ay boyunca savcısından polisine,
elektriğinden suyuna kadar, bütün kurumların Somuncular
için kendilerine saldırdığını hatırlattılar. “El koyduğumuz
makinelerle kooperatif kurma yolunda ilerliyoruz. Patron
istemiyoruz. Patronsuz da üretim yapabiliriz. Düzenin
sermaye çarklarına girmeye gerek yok üretim için” diyen
işçiler direnişin bitmediğini, yalnızca biçim değiştirdiğini
belirtti. Halk için ucuz ve kaliteli kazakları kendilerinin üre-
teceklerini eklediler. İşçilerin ürettiklerini ama patronların
sömürdüğünü ama artık böyle olmayacağını tekrar vurgu-
ladılar. 

Ardından Devrimci İşçi Hareketi’ni temsilen bir konuşma
yapıldı. Konuşmasında işçi direnişleri ve Devrimci İşçi Ha-
reketi’nin mücadelelerini anlattı. Sömürüyü durdurmanın

reçetesinin işgal etmek ve direnmek olduğunu özellikle vur-
guladı. Ardından program hazırlıkları başladı. Bu sırada
sabırsızlıkla bekleyen kitle Berkin Elvan’ı da unutmadı. “Di-
ren Berkin Kardeşlerin Seninle” ve “Umudun Çocuğu Ber-
kin Elvan” sloganlarını attılar. Sloganlarla doldurulan bek-
leyişin ardından sahneye Grup Umuda Ezgi çıktı. Ardındansa
Pınar Aydınlar sahne aldı. Grupla birlikte Çav Bella
marşını söylediler. Onların ardından Bandista çıktı. Şarkı-
larını söyledikten sonra Hatay’daki Haziran Ayaklanması
tutsaklarının tahliyesinin sevindirici olduğunu, fakat daha
2 gün önce Berkin Elvan’ı sahiplenenlerin tutuklandığına
işaret ettiler. Bu yüzden mücadelenin devam ettiğini ve bu
tür buluşmaların bizi büyüttüğünü söyleyerek mücadele ve
birliktelik çağrısı yaptı. 

Türkülere kısa bir ara verip küçük bir forum yaptı Ka-
zova işçileri. Forum genelinde zaferin coşkusu hakimdi.
Umudun kaybedilmemesi ve zafere kadar direnilmesi ge-
rektiği belirtildi. Gaziantep’ten gelen bir kişi ise, orada da
tekstilin yoğun olduğunu, halk ayaklanmasından sonra işçi-
lerin grevler ve eylemler yapmaya başladıklarını söyledi.
Gaziantep’e yerleştirilen Suriyeli mülteciler yüzünden
maaşların düştüğünü ve işsizliğin arttığını söyledi. Ve
geri döndüğünde herkese Kazova direnişini anlatacağını be-
lirtti. Ardından başka bir kişi ise halk ayaklanmasını, anti-
emperyalist mücadeleyi ve son süreçteki işçi direnişlerini
konu alan bir şiir okudu. 

Başka bir üniversite öğrencisi de işçi direnişlerini gö-
rerek büyüdüklerini söyledi ve “Direneceğiz çünkü haklıyız
ve kazanacağız” dedi. Forumun bitmesiyle son olarak sah-
neye Grup Yorum çıktı. Sloganlarla beraber türkülerini söy-
lemeye başlayan Grup Yorum yeni albümünden şarkıları da
söyleyerek herkesi halaya davet etti. Son olarak Haklıyız
Kazanacağız marşını söyleyerek dinletiyi bitirdiler. Zafer
kutlamasının sonuna gelindiğinde işçilerin fabrikayı işgal
ettikleri gün astıkları pankartı alkışlarla geri kaldırdılar. So-
nuç olarak Kazova direnişi Türkiye İşçi Sınıfı tarihinde bir
ilki başararak kooperatif üretim yolunda ilerliyor. Direniş
boyunca halkın çok çeşitli kesimlerini yanlarında gördüler.
Ve bu insanlar zaferlerinde de yanlarındaydı. Sanatçılardan
memurlara, öğrencilerden işçilere kadar... Direnişlerin
halkı birleştirici olduğunu göstererek geceyi sonlandırdılar.
Kutlamaya 350 kişi katıldı.

Sermayemiz Meşruluk, Servetimiz Halktır
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Kamu Emekçileri Cepheli (KEC) memurlara yönelik
19 Şubat 2013’te 28 ilde baskınlar yapılmış, 184 kamu
emekçisi gözaltına alınmış, bunların 72’si tutuklanmıştı.
32 KEC’linin tutukluluğunun devam ettiği davanın İs-
tanbul duruşması 23-24 Ocak 2014 tarihlerinde 16.
Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

Davanın geldiği durum, 19 Şubat baskınının amacını
daha net gösteriyor. 27 ildeki tutsaklar tahliye edilirken,
İstanbul’da 32 kişi hala tutuklu. Kendilerinin Ankara
veya diğer illere benzemediğini söyleyen 16. ACM
HAKİMİ MEHMET EKİNCİ, İstanbul’daki tut-
sakları tahliye etmeyeceğini söylemişti.

Yargıda İller Arasındaki Fark Nedir?
19 Şubat ile Hedeflenen Neydi?

AKP, devrimcilere yönelik saldırısını her alanda sür-
dürerek, tüm halkı baskı altına almayı hedeflemişti. Ör-
gütsüz, sivil toplumcu kesimlere bunu bir direnişle kar-
şılaşmadan yapabilirken, devrimcilerde işi kolay değildi.
Öncelikle demokratik eylemleri “terör” faaliyeti  diye
demagoji yaparak gayri-meşru göstermek istediler. AKP,
devletle bağları diğer kesimlere göre daha güçlü olan
kamu emekçilerini denetimleri altına alarak, örgütsüzlüğü
hakim kılmak istiyor. Bunun yolunu da basın açıklaması
gibi faaliyetleri dahi “terör eylemi” demagojisi altında
yapıyor. AKP faşizmine göre direnmek suç!

Oysa baskı varsa direniş de vardır ve direnmek
meşrudur.

Haklılığından aldığı güçle meşruluk temelinde yükselen
mücadeleyi engellemek için faşizm her ülkede ve her
dönemde karşı propaganda faaliyetini sürdürmüştür.
Hitler faşizmiyle yönetilen Almanya’da nasıl Bulgaristan
devrim önderi George Dimitrov’u Alman Parlamentosu’nu
yakmakla suçladılarsa, Amerika’da Rosenbergleri ajan
olmakla suçladılarsa, Fransa’da Dreyfus’u vatan ihanetiyle
suçladılarsa, 1 Nisan 2004 tarihinde Türkiye, İtalya, Al-
manya, Hollanda ve Belçika’da 63 devrimciyi bir
itirafçının sahte ifadesiyle gözaltına alarak “terörist”
diyerek suçladılarsa, 2013’ün 18 Ocak ve 19 Şubat’ında
yaptıkları operasyonlarla da benzeri bir durum yaratılmak
istendi.

Suç ne kadar büyük gösterilirse, sesleri kısmak o

kadar kolay olacak diye düşündü AKP. Yoksul halkımıza
dağıtılmak üzere toplanmış ilaçları dahi suç delili olarak
gösterdiler.

Memurların mücadelesini geriye çekmek, devrimcilerin
faaliyet alanını daraltmak istediler.

Yüreklere korku ekerek, gözlere korkuyu oturtarak,

AKP Faşizminin Saldırılarının Arkasında
Derin Bir Halk Korkusu Var!

Korkuyu Büyütmek İçin Direnişi Büyütelim!

Tutsak Kamu Emekçileri Cepheli Memurlara Özgürlük!

Kamu Emekçileri Cephesi

Sayın Yargıç!
Gerçeğin ağzını kapatamadıkları için
Müvekkilimin ağzını ilaçla, tehditle

kapatmaya çalışıyorlar.
Yargı makamının saygınlığına gölge

düşürüyorlar!
Burada adalete "Eller Yukarı!" diyorlar!
Kentimiz, bu kanlı haydut çetesine karşı

İnleyerek kendini savunmaya
başladığından beri

Teslim oldu bir haftadan az bir zaman
içinde.

Şimdi de herkesin gözleri önünde,
Baskıyla, tehditle adalet boğazlanıyor,

Daha da kötüsü adaletin ırzına geçiliyor.
Sayır yargıç! Lütfen bu dava bozuntusunu

Reddedin artık!
Bertold Brecht (Halkın Ekmeği)
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“Ben istediğim zaman is-
tediğimi yaparım” havasını
hakim kılmak istediler.

KEC’lileri evlerinden
bebekleriyle gözaltına ala-
rak, yalan üzerine kurulu
iddianameyi KEC’lilerin iş-
yerlerine göndererek; bana
biat edeceksin, yoksa sana
yaşama alanı bırakmam
demek istediler.

Direnmeyi suç gibi gös-
terip, protesto hakkını ya-
saklayarak, kapana sıkıştır-
mak istediler.

Tecrit hücrelerinde terbiye etmek istediler.

Devrimci politika, “makul olma” adına bir kenara bı-
raktırılarak, AKP’nin sınırları dayatılmak istendi.

Devrimci meşruluk yerine, düzenin “meşruluğu”nun
esas alınması istendi.Kitleyi geriye çekip, devrimci mü-
cadeleyi yasallıkla boğmak istediler.Moral bozukluğunu
ve inançsızlığı yaymak istediler. 

Haklılığına inanmayan, kendini meşru görmeyen,
emperyalizme ve oligarşiye karşı savaşı geriye çeken,
düşmanla barış içinde yaşamayı kabul eden, ekonomik
demokratik haklarının dahi peşine düşmeyen bir memur
kitlesi yaratmak istediler. 

Uzlaşmanın, teslimiyetin, sömürenle sömürülenin bir
arada yaşayabileceğinin, direnmemenin erdem olduğunun
propagandasını yaptılar.Ve şimdi torba yasalar çıkartarak,
memurları köle durumuna getirmek istiyorlar. İşte
saldırının arkasında asıl yatan gerçek budur. Önce suçlu
gibi göster, direncini kır, ardından baskıyı artır…
Politikaları budur.

AKP, KESK Başkanı Lami Özgen’i
“akil insan” yaparken; KESK üyesi de
olan KEC’liler keyfi olarak tutsak edildi,
ediliyor. 

Basın açıklaması yapmak, konser düzenlemek, aşure
dağıtmak suç olarak gösterildi. 

Tüm bu baskıların arkasında AKP faşizminin derin
halk korkusu yatmaktadır. Devrimcilerden duydukları
korku, faşizmin terörünü artırmasına sebep olmaktadır.

Direnmek Suç Değildir,
Teslim Olmayanlar Ölmez!

İlk sahabelerden Ebuzer Gıffari diyor ki: “Aç sabah-
ladığı halde kılıncına davranmayana şaşarım!” 

İmam Hüseyin diyor ki: “Ben zalimlerle birlikte
varlık içinde yaşamayı alçaklık, zalime karşı gelerek
bulacağım ölümü ise mutluluk sayarım...”

Erol Toy, Toprak Acıkınca kitabında şöyle anlatıyor:

“Ege köylüleri, ‘biz kor-
kuyoruz’ diyorlardı başta,
sonra; ‘biz korktuğumuz
için büyüyor düşman. Yok-
sa insan o da. Belki silahı
çok. Belki adamı çok. Ama
ölüm her insan için aynı
değil mi?’ ‘Yiğit dediğin
yiğit, ölümün karşısında
belli olur’, ‘Yiğit dediğin,
ölüm geldiğinde gözünü
kırpmamalı. Kişi geride
kalanları düşünürse eğer
yürekli davranamaz. Ve
böylece en büyük lekeyi

sürmüş olur kalanlara’, ‘Nasılsa ölüm değil mi bunun
sonu, biri hiç bir şey yapmadan ölmek, öteki göğsünü
gere gere, bunlara karşı bir suç, kendime karşı da bir
olumlu iş işledim diyerek ölmek. Biri şehitlik, öteki
köpeklik. Şehitlik yeğ elbet." dediler. 

Köroğlu'nun babası Koca Yusuf oğluna şunu öğütlü-
yordu: "Oğlum senin yüreğine korku düştü. Senin yüreğine
varsın korku düşsün, bir diyeceğim yok. Sana daha önce
bunu söylemeliydim. Oğul... Şimdi söylüyorum. At, bini-
cisine bağlıdır. Atın üzerindeki binicisi cesursa, at da
cesurdur. Düşünceli dalgınsa at da dalgın olur. Kederliyse
at da öyle. Sevinçliyse at da sevinçli olur. Yılgınsa at da
öyledir. Korkaksa at da korkar. Korkudan titrerse at da
titrer. Bak oğul, bak, ata bak... Dizleri titremeye başladı.
Haydi oğul yüreğinden şu korkuyu sil at, yoksa at bizi
dağlarımıza götüremeyecek. Bak gittikçe hızı kesiliyor.
Korkma, gelen atlı ne kadar kalabalık olsa da kırat bizi
alır götürür. Yetişemezler onlar." Babasının verdiği güven
Ruşen Ali'nin yüreğine su serpti. Elinin ayağının titremesi
kesildi. Bununla birlikte kıratında titremesi durdu, içime
bir cesaret geldi." Ve bir gün Köroğlu Bolu Beyi'nden
babasının öcünü alır.

Şeyh Bedreddin ise korkuyu şöyle anlatıyor: "Bir
gün bir su kıyısında, susuzluktan ölmek üzere olan bir
köpek gördüm. Köpek içmek için suya her hamle
edişinde, su da kendi suretini görüyor ve bunu başka
bir köpek sanıp korkuyla geri kaçıyordu. Sonunda su-
suzluğu içindeki korkuya üstün geldi ve köpek suya
atladı. Susuzluktan ölecek halde su kıyısında duran
bendim. Peki, beni suya atlamaktan ne alıkoyuyordu?
Korku. Kıyı bildiğim, su ise bilinmeyenlere dalmaktı.
Bilinmeyen akıcıdır, boyuna değişir su gibi; bilinen
ölüdür kıyı gibi. Korku her zaman alışkın olduğundan
şaşma der. Ve ben hep bildiğim yolda yürürüm. ..." 

Bu sözler ve hikayeler de anlatıyor ki bize, düşmanı-
mızla çatışmadan bu kavgada muzaffer olamayız. Baskılara
göğüs germezsek hiçleşiriz. Teslim olanlar, direnmeyenler
çürürken, teslim olmayanlar ölmezler.

AKP faşizmine karşı direnmekten başka yolumuz
yoktur.
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19 Şubat 2013 tarihinde 28 ilde
200 kamu emekçisi gözaltına alınmış,
bunların 72’si tutuklanmıştı. İstanbul
hariç diğer 27 ilde tutuklu emekçiler
ilk mahkemede ve bazılarıysa henüz
mahkemeleri görülmeden dosya in-
celemesiyle tahliye edildiler. 27 ildeki
tutsaklar tahliye edilirken; İstanbul
16. Ağır Ceza Mahkemesi yeni tu-
tuklama kararları da verdi. İddiana-
meler yetmez, bir de iş yerlerinde
bunları baskı altında tutalım diye iş-
yerlerine iddianameler yollandı.

Bu yetmezmiş gibi, bir de mah-
keme tarihleri 23-24 Ocak 2014 ta-
rihine alındı ve 1 yıl gibi bir süreyi
hiç mahkemeye çıkmadan, sorgu-
lanmadan, suçlu bulunup bulunma-
yacakları anlaşılmadan cezalandırıl-
dılar.

Kamu Emekçileri Cephesi, bütün
bu hukuksuzluklara ve adaletsizliklere
karşı İstanbul ve Ankara’da açlık
grevi yaptı. İstanbul’da Çağlayan
Adliyesi önünde 3 gün, Ankara’da
ise Yüksel Caddesi’nde 2 gün süre
ile açlık grevi yapıldı.

Kamu Emekçileri Cephesi, 15
Kasım günü Çağlayan’daki İstanbul
Adliyesi önünde çadır kurarak tutsak
KESK’liler için üç günlük açlık grevi
başlattı. Polis kamu emekçilerine
saldırarak çadırlarını gasp etti. Bunun
üzerine konuşma yaparak saldırıyı
teşhir eden KEC üyesi Sevim Kayhan,
haksızlığa ve adaletsizliğe karşı tutsak
kamu emekçilerine destek olmak

amacıyla çadır kurmak istediklerini,
fakat polisin saldırarak çadırı gasp
ettiğini ifade etti. 

Kayhan, konuşmasının devamında
oturma eylemine başladıklarını ve
üç günlük açlık grevi yapacaklarını
belirtti. 32’si tutuklu 56 kamu emek-
çisinin yargılandığı İstanbul davasına
dikkat çeken Kayhan, 16. Ağır Ceza
Hakimi Mehmet Ekinci’nin yaptığı
hukuksuzlukları aktardı. Amaçlarının
diğer illerdeki gibi İstanbul'daki ar-
kadaşlarının da serbest bırakılması
olduğunu belirtti.

Kamu Emekçileri Cephesi adına
Atalay Gök tarafından yapılan açık-
lamada, memurlara yönelik yeni sal-
dırı yasası hazırlığına da değinilerek;
iş güvencesi, soruşturma, kuralsız
ve esnek çalıştırma, baskı vb. ile
AKP'nin kamu emekçilerinin gele-
ceğiyle oynadığı ifade edildi.

Açıklamanın devamında devletin
kamu emekçilerine neden saldırdığı,
yapılan operasyonlar, tutuklama terörü
ve tutuklama gerekçeleri anlatılarak
teşhir edildi. Açıklama, tutsak kamu
emekçilerinin 23-24 Ocak tarihlerinde
Çağlayan’da görülecek duruşmasına
çağrı yapılarak sonlandırıldı.

Açıklamanın ardından “İş Gü-
vencesine, Örgütlenme ve Direnme
Hakkına Sahip Çıkan Devrimci Me-
murlara Özgürlük İstiyoruz. KESK'li
Tutsaklar Serbest Bırakılsın!” yazılı
ozalit açılarak Adliye karşısındaki
alanda oturma eylemi ve açlık grevi

başlatıldı. Eylem sırasında sık sık
“Komploları Boşa Çıkaracağız!”,
“KESK'li Tutsaklar Serbest Bırakıl-
sın!” ve “Devrimci Memurlar Onu-
rumuzdur!” sloganları atıldı.

Başlangıçta oturma eylemine do-
kunmayan polisler, bütün basın emek-
çileri ayrıldıktan sonra saldırarak,
kamu emekçilerinin ozalitlerini ve
diğer eşyalarını gasp etti.

Eylemlerine devam eden kamu
emekçilerine polis üçüncü defa saldırı
gerçekleştirdi. TOMA'yla saldıran
polis, kamu emekçilerine bu sefer
de tazyikli su sıktı. Saldırı nedeniyle
KEC’lilerden hastaneye gidenler
oldu.

Ankara’da ise KEC üyeleri, tu-
tuklu olan Kamu Emekçileri Sendi-
kaları Konfederasyonu (KESK) üye-
lerinin serbest bırakılması için Yüksel
Caddesi'nde iki günlük açlık grevi
eylemi yaptı.

Açlık grevi öncesi basın açıkla-
ması yapan KEC üyeleri, "İş Gü-
vencesine, Örgütlenme ve Direnme
Hakkına Sahip Çıkan Devrimci Me-
murlara Özgürlük İstiyoruz. KESK'li
Tutsaklar Serbest Bırakılsın" pankartı
ve tutuklu KESK üyelerinin fotoğ-
raflarını açtı. KEC’liler, "KESK'li
Tutsaklar Serbest Bırakılsın", "Basın
Açıklamasına Katılmak 'Suç' Değil-
dir", "Grup Yorum Konserine Gitmek
'Suç' Değildir", " Ekmek, Adalet Ve
Özgürlük İstemek 'Suç' Değildir",
"İş Güvencesine Sahip Çıkmak 'Suç'

İş Güvencesine, Örgütlenme ve Direnme Hakkına
Sahip Çıkan Devrimci Memurlara Özgürlük İstiyoruz!

24 Kasım 
2013

445

Yürüyüş

Sayı: 392

BU ADALETSİZLİĞİN HESABINI SORACAĞIZ!



BERKİN İÇİN ADALET İSTEYENLERE AKP’NİN KATİL POLİSİ SALDIRDI!446

Yürüyüş

24 Kasım
2013

Sayı: 392

Değildir", "Örgütlenme Ve
Direnme Hakkına Sahip
Çıkmak 'Suç' Değildir",
"Sendikalara Gitmek Ve
Toplantı Yapmak 'Suç' De-
ğildir", "Parasız Eğitim,
Parasız Sağlık İstemek
'Suç' Değildir" yazılı ön-
lükler giydiler. 

Yapılan açıklamada,
AKP'nin KEC üyelerini
devrimci sendikacılık yap-
tıkları için hedef aldığı
belirtildi. Devamında “AKP’nin dediği gibi düşünmemek
ve istediği gibi yaşamamak gerçekleştirilen saldırının
nedenleridir. AKP, 657 sayılı yasada istediği düzenlemeleri
yapmak ve direnen memurları hapse atmak için suç uy-
durmuştur. Torba yasalarla, torba mahkemelerle tüm
halkı baskı altına almaya çalışan AKP, devrimcileri sus-
turursa herkesi susturacağını hesaplıyor.” denildi.

Açıklama şu sözlerle bitirildi: “Ya hep birlikte tüm
haklarımız için örgütlenerek mücadele edeceğiz ya da par-
çalanıp, bölünüp, hakkını aramayan memurlar olacağız.”

Açıklamanın ardından KEC üyeleri, tutuklu arkadaş-
larının serbest bırakılması için iki günlük açlık grevine
başladı. Açılan masada bildiri dağıtıldı.

20 Kasım günü de
Ankara Adliyesi önün-
de KESK'liler tarafın-
dan basın açıklaması
yapılarak, tutuklu
KEC'lilere destek ve-
rildi. Yapılan açıkla-
mada, "Görülmekte
olan, içinde Eğitim ve
Örgütlenme Sekrete-
rimiz Akman Şim-
şek’in de bulunduğu
dava sendikal faaliyet-

lerimizin yargılanmasını içermektedir. Yaptığımız basın
açıklamaları, mitingler, yürüyüşler ve hatta piknik gibi
sosyal etkinlikler bile örgüt üyeliğine delil olarak sıra-
lanmıştır. Bu tür davalarla düşünce ve ifade özgürlüğümüz,
örgütlenme ve sendikal haklarımız engellenmekte, üye-
lerimiz üzerinden tüm emek ve demokrasi güçlerine
gözdağı verilmek istenmektedir. Bu durum Anayasa ve
uluslararası sözleşmelere aykırıdır.

Artık siyasal amaçlarla yapılan operasyonlara ve
açılan davalara son verilmelidir. Arkadaşlarımıza suç
olarak isnat edilen sendikal faaliyetler Konfederasyonu-
muzun faaliyetleridir ve bu suç ise aynı suçu işlemeye
devam edeceğiz " denildi.

Bir süredir çalışmaları devam eden Hasan Balıkçı
Halk İçin Mühendislik Günleri kapsamında 15 Kasım
tarihinde, İstanbul Teknik Üniversitesi’nde panel/söyleşi
yapıldı. İTÜ Kültür Sanat Birliği büyük salonda yapılan
panele 35 kişi katıldı. 

Program, Hasan Balıkçı ve tüm devrim şehitleri için
yapılan saygı duruşuyla başladı. Ardından Hasan Balıkçı’nın
hayatı ve mücadelesi anlatıldı. Sonrasında, İTÜ’nün tari-
hinde halk için mühendislik örnekleri ve İTÜ öğrencilerinin
anti-faşist, anti-emperyalist mücadeledeki yeri anlatıldı.
Özellikle İstanbul’a göç etmek zorunda kalan yoksul
Anadolu halkının barınma sorununu çözmek için
Çayan, 1 Mayıs, Küçükarmutlu mahallelerinde
halkla birlikte çalıştıkları, konutların yer-
leşim planlarını hazırladıkları anlatıldı.

Panelin önemli konularından biri
de Marmaray projesiydi. Projedeki
hata ve eksiklerin kamuoyunda yer
bulmasını sağlayan elektrik mühendisi
Rıza Behçet Akcan konunun ayrıntılarını
İTÜ öğrencilerine anlattı. Rıza Behçet Ak-
can, Marmaray’ın test aşamaları tamamlanmadan
açıldığını vurguladı. Marmaray işletmesinde çalışan per-
sonelin eğitimlerinin dahi tamamlanmadığının altını
çizen Akcan, oy kapma uğruna faciaya davetiye çıkarıl-
dığını belirtti.Konuşmanın ardından ara verildi.

Aradan sonra Halkın Mühendis Mimarlarının Ankara
Yürüyüşü ile ilgili hazırlanan video izlendi. Halk için
mühendislik anlamında neler yapılabileceği üzerine
söyleşi yapıldı.  

“Hasan Balıkçı Halk İçin Mühendislik Günleri” kap-
samında 17 Kasım'da Armutlu Cemevi bahçesinde
kahvaltı gerçekleştirildi. 45 kişinin katıldığı kahvaltıya
mühendis mimarların yanında İTÜ Öğrencileri de yoğun
olarak katılım sağladı. Kahvaltıda Halkın Mühendis Mi-
marları adına bir konuşma yapan Barış Önal, örgütlülüğün
önemine vurgu yaptı. 

Kahvaltıdan sonra Hasan Ferit Gedik’in
40 yemeğine katılan Halkın Mühendis

Mimarları yemekten sonra da top-
luca CHP Beşiktaş İlçe Binası'nda
sendika hakkı için 14 gündür iş-
gal eylemini sürdüren BELTAŞ
işçilerin direnişine destek ziya-

retinde bulundu. Direniş yeri olan
CHP Beşiktaş İlçe Binası’na '"Ya-

şasın Beltaş Direnişimiz", "İşçiyiz
Haklıyız Kazanacağız" sloganlarıyla gelen

Halkın Mühendis Mimarları bina önünde halaylar
çektikten sonra topluca CHP İlçe Binası’na girerek
işçilerle birlikte direniş ve mücadele konusunda sohbetler
edip direnişte işçilerin yanında olduklarını belirttiler.   

Halk İçin Yeni Mühendislik Anlayışıyla Yolumuza Devam Ediyoruz



Hasan Ferit Gedik, İstanbul Gül-
suyu’nda uyuşturucu çetelerine karşı
yapılan yürüyüşte yine aynı çeteler
tarafından vurulmuştu. Hastane oda-
sında kanlı gömleği çalınmak istendi,
engellemeye çalışan Halk Cepheli-
ler’e ise polis azgınca saldırmıştı.
Ve Hasan Ferit’in cenazesi doğduğu
mahallesi Küçükarmutlu’dan, vurul-
duğu yer olan Gülsuyu’na götürülmek
istendiğinde mahalle çıkışı polisler
tarafından kapatılmıştı.

Yine Halk Cepheliler, mahalle fo-
rumlarından gelen insanlar ve Hasan
Ferit’in dostları gece-gündüz, yağmur
soğuk demeden polis barikatları önün-
de beklediler. Tek bir talepleri vardı
o da Gülsuyu’nda Hasan Ferit’in an-
masını yapıp oradan Gazi Mahalle-
si’ne defnetmek. Ve günler süren
irade savaşında kazanan genciyle yaş-
lısıyla, kadınıyla erkeğiyle halk oldu.
Ve Hasan Ferit Gülsuyu’na götürüldü,
orada yüzlerce insan Hasan Ferit’i
sahiplendi. Ardından Gazi Mahalle-
si’ne girişte binlerce insan Hasan Fe-
rit’i karşıladı. Halkımız, Hasan Ferit’i
yozlaşmaya karşı savaşta yiğit bir
nefer olarak bağrına bastı.

17 Kasım günü de Hasan Fe-
rit’in mahallesi Armutlu’da 40
yemeği verildi. Hasan Ferit’in
dostları ve yoldaşları, cemevi
önünde bir araya geldi. Programa
Alevi dedelerinin dualarıyla başlandı.
Ardından kısa olarak Hasan Ferit’i
anlatan bir konuşma yapıldı ve başta
Hasan Ferit Gedik olmak üzere tüm
devrim şehitleri için 1 dakikalık saygı
duruşuna geçildi. Daha sonra yoldaş-
larının Hasan Ferit’in ağzından yazdığı
mektup okundu. Mektupta ülkemizde
neden yozlaşma olduğu, yozlaşmanın
yarattığı sorunlar ve buna karşı mü-
cadele edilmesi gerektiği anlatıldığı
yazılıydı. Mektubun ardından Nazım
Hikmet’in “Delikanlım” şiiri okundu.
Artık konuşma sırası Hasan Ferit’in
annesine gelmişti.

Konuşmasına “Bizi acılı günleri-
mizde yalnız bırakmadığınız için he-
pinize teşekkür ederim. Bu gün bu-
rada bir arada olmamız Ferit’imin
uğrunda şehit düştüğü değerlerimize,
halk geleneklerine sahip çıkmaktır.”
diyerek başlayan annesi, “Onunla
gurur duyuyorum. Bir avuç para ve
sefahat için, lüks villalarında tünemek

için
mahallelerimize
yapmadıkları kalmayan soygunculara
binlerce defa lanet olsun. Haram
olsun her biri annelerinin canı olan
evlatların kanı. O annelerden biri
olarak şimdi istediğim; evladımın
huzur içinde yatması ve katillerinin
halkın adaletine hesap vermesidir.
Ferit’imin sesini gençlerimizin slo-
ganlarının arasında hissetmektir. Kav-
gasının ve değerlerinin büyümesidir.
Daha fazla Ferit’leri toprağa verme-
mek için o bir avuç asalağın sokak-
larımızdan defolup gitmesidir. Fe-
rit’im böyle yaşayacak çünkü.” söz-
leriyle konuşmasını bitirdi.

Konuşması ara ara sloganlarla ke-
silen anne yerini forumları temsilen
yapılacak konuşmaya verdi. Konuş-
mada devletin yozlaştırma saldırısı ve
mücadele yolları anlatıldı. Yapılan

Hasan Ferit Gedik’in 40 Yemeği Verildi!
Daha Fazla Ferit’leri Toprağa

Vermemek İçin Çeteleri
Mahallelerimizden Defedeceğiz!
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tüm konuşmaların ardından hep beraber yemeğe geçildi.
40 yemeğine yaklaşık 700 kişi katıldı.

Gülsuyu Halk Cephesi tarafından 17 Kasım’da Gül-
suyu’nda düzenlenen 40 yemeğine ise Hasan Ferit'in
dedesi Mustafa Meray tarafından yapılan konuşma ile
başladı. Mustafa Dede, Hasan Ferit'in adının şehitlerimizden
geldiğini ve onlar gibi onurlu bir şehit olduğunu, müca-
delesinin yoldaşları tarafından sürdürüleceğini söyledi.

Ardından mahallenin esnafları tarafından bir konuşma
yapılarak, Hasan Ferit adına annesine bir mektup okundu.
Ve Mustafa Dedeye çiçek verildi.

Programın devamında, Hasan Ferit’in öldürüldüğü
saldırıda yaralanan ve kısa süre önce taburcu edilen
Gökhan Aktaş bir konuşma yaptı. Alkışlarla ve sloganlarla
karşılanan Gökhan Aktaş, “Ben Hasan Ferit'i şehit
olurken, beyni yere akarken tanıdım. En onurlu tanışmayı
yaşadık. Onun peşinden giderken de beni vurdular. Ma-
hallemizi cüretimizle, kararlılığımızla, bedeller ödeyerek
çetelerden temizleyeceğiz ” dedi.

Konuşmaların ardından gerçekleşen sinevizyon gösterimi,
büyük bir coşku ile, alkış ve sloganlarla izlendi. Ardından
okunan mevlüt ve yemek dağıtımı ile program bitirildi.

“Gökhan Aktaş Onurumuzdur”, “1 Aralık'ta Gazi’deyiz.
Hasan Ferit'in Başında Söz Veriyoruz. Bekle Gazi,Gülsuyu
Geliyor”, “Uyuşturucuya, Fuhuşa, Kumara, Çeteleşmeye
Karşı, Halk Komitelerinde Birleşelim, Mücadele Edelim”,

“Gülsuyu, Onur; Gülsuyu, Namus; Gülsuyu, Vatandır”,
“Milyonlarca Ferit Olup, Bataklığı Kurutacağız” pan-
kartlarının asıldığı anmaya, 800 kişi katıldı. Gülsuyu'nda
programın bitiminin ardından, mahalleyi temsilen 40 kişi
Küçükarmutlu’ya giderek, oradaki 40 yemeğine katıldı.

1 Aralık’ta Hasan Ferit’in Mezarının
Başında Söz Vereceğiz:
“Çetelere Geçit Yok”

"Mazlumun öç alma günü, zalimin zulmettiği günden
daha korkunçtur..." diyen Hasan Ferit'in yoldaşları, devlet
destekli çetelerin saldırısı sonucu şehit düşen Hasan
Ferit'in 40 yemeğine çağrı çalışmalarını son güne kadar
sürdürdüler.

Gülsuyu’nda 13, 14, 15 Kasım tarihlerinde Heykel,
Pazaryolu, Son Durak, Mustafa Bakkal, Fatma Hanım,
Emek Caddesi, Telsizler bölgelerinde afişleme ve kapı
çalışmaları yapıldı. 600 afişin yapıldığı çalışmalarda
2000'in üzerinde de el ilanı dağıtıldı. 13 Kasım'da açılan
semt pazarında ve 15 Kasım günü sabahı belediye oto-
büslerinde halka el ilanı dağıtıldı.

Hasan Ferit'in ismini duyan Gülsuyu halkı acılarını
ve öfkelerini dile getirirken birçok insan helva ve lok-
malarıyla 40 yemeğine katılacaklarını söyleyerek, ken-
dilerinin yapabilecekleri bir şey olup olmadığını sordu.

Hasan Ferit’e Sözümüz Var,
Çetelere İzin Vermeyeceğiz! 

İstanbul Gazi Mahallesi’nde yoğun olarak uyuş-
turucu satılan yerlerde yazılamalar yapıldı. 20 adet
“Hasan Ferit’in de Hesabını Soracağız”, “Torbacılar
Cezalandırılacak”, “Uyuşturucu Satmak Suçtur”, “Uyuş-
turucuya İzin Vermeyeceğiz” yazılamaları yapıldı.

Çayan Mahallesi'nde Nurtepe Sokullu Caddesi’nde
19 Kasım günü Halk Cepheliler’e çete saldırısı oldu.
Daha önce de Haklar Derneği'ne silahlı saldırıda
bulunan bu çeteler 19 Kasım'da da aynı şekilde silahla
saldırdılar. Herhangi bir yaralanma olmazken, Cepheliler
“Biz devrimciler olarak bu çete saldırılarına karşı mü-
cadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz, çeteleri ma-
hallelerimizde barındırmayacağız, Hasan Ferit Gedik’e
sözümüz vardır ve sözümüzü tutacağız" açıklamasında
bulundular.

Kanımızla, Canımızla Yaptığımız
Evlerimizi Yıktırtmayacağız!

19 Kasım günü Yıkımlara Karşı Alibeyköy Halk
Komitesi çalışanları, Alibeyköy Karadolap Mahallesi’nde
yaptıkları çalışma ile 24 Kasım günü Eyüp Belediye
Başkanı ve Meclis Üyelerinin de katılacağı büyük halk
toplantısına çağrıda bulundular. 2 yıldır evleri için verdikleri
mücadele sonucu kazanımları ve evlerin son durumunun
konuşulacağı toplantının çalışması yapıldı.

Alibeyköy Halk Komitesi çalışanları, büyük toplantı
için kapı kapı dolaşıp bildiri dağıttılar. 7’den 70’e herkese
bildiri dağıttırarak çalışmalarına ortak ettiler. Bildiri dağıtımı
bittikten sonra ozalitler duvarlara asıldı. Hatta mahalle
halkı kendi duvarına kendileri ozalitleri asarak yardımcı
oldular. Ve “ Her zaman sizin gibi dürüst insanların yanında
oluruz, yardım ederiz. Yeter ki evimiz barkımız yıkılmasın”
diyerek desteklediklerini ifade ettiler. 2 saat süren çalışmada
200’e yakın bildiri dağıtıldı ve 50 ozalit yapıldı.



Hiçbir neden tarihin tekerini geriye
döndürmeyi başaramayacaktır.

Biz Özgür Tutsaklar buna mü-
saade etmeyeceğiz. Direnişimizi dur-
durmak, bitirmek, geriletmek iste-
yenler, yaptıkları hesabın yanlış ol-
duğunu görecekler.

Hepimizi bir tarafa ayırıp direni-
şimizi kıracağını düşünenler, gittiği-
miz her yer ve bulunduğumuz her ko-
şulda yeni mevziler açarak, yolu-
muzda yürüyeceğimizi görecekler.

Erdoğan Çakır’ın bant takma tö-
reni 7 Kasım 2013 tarihinde, 45. gü-
nünde Özgür Tutsaklar kaçırılma-

dan önce yapıldı.
Bant takma töreni, dünya

devrim şehitleri için yapılan bir
dakikalık saygı duruşuyla bera-
ber, “O duvar o duvarınız, Vız
gelir bize vız” şiiriyle yapıldı.
Arkasından günün anlamına
ilişkin bir konuşma yapılıp, Öz-
gür Tutsaklar tarafından hazır-

lanan, kapağında Yürüyüş Dergi-
si’nin 384. sayısında Öğretmenimizin
sözlerinin yazılı olduğu dosyada Le-
nin, Mao, Stalin, Aris ve Vietnam dev-
riminin bir zafer fotoğrafının olduğu
hediye verilerek, alın bandı takıldı. Er-
doğan Çakır, “Bant onurumdur. Öz-
gür Tutsakların teslim alınamayaca-
ğını tarih bir kez daha görecektir” di-
yerek, Öğretmenimiz yazısını okudu.
Sonra Hasan Biber özelde direnişe ilk
başlayan olduğu için, Erdoğan Çakır’a
ve direnişe ilişkin yazdığı şiirini oku-
du. Mehmet Yayla, “Bu yıl bu dağ-
ların karı erimez” türküsünü seslen-
dirdikten sonra tüm tutsakların güne
ilişkin sözlerinin tamamlanmasıyla tö-

ren son buldu.
Aynı akşam hastaneye kaçırmak

için saldıran düşman, direnişle şaşkına
uğradı. Şimdi direniş iki hastane ve bir
hapishanede, üç ayrı noktada bir-
den, hem dostta düşmanda saygı
uyandırarak, cephesini büyüterek sü-
rüyor.

Hasan Biber de 10 Kasım 2013 ta-
rihinde, 45. gününde bandını taktı.
Bant takma töreninde Özgür Tutsak-
lar tarafından hazırlanan dosyaya ek
olarak Muharrem Karataş’ın da mek-
tup ve fotoğrafının da bulunduğu
yazılar eklenerek verildi. Bant takma
töreni alın bandının takılması, Hasan
Biber’in şiir okuması ve yapılan ko-
nuşmalarla son buldu. 

Açlık grevcilerinin ve destekçile-
rinin çoğalmasıyla, kararlılıkla devam
eden direniş, tarihin tekerini ileriye
götürerek yolunda yürümeye devam
ediyor.

Koridallos Hapishanesi
Özgür Tutsakları

Özgür TutsaklardanÖzgür Tutsaklardan

Direnmek Kazanmaktır

Sürgün Sevkler Son Bulsun!
Geçtiğimiz Eylül ayından bu yana, Kürdistan’daki hapisha-

nelerde tutulan yüzlerce siyasi tutsak keyfi olarak Tekirdağ, Ban-
dırma ve Edirne hapishanelerine sürgün edildi. Ailelerinden ve ya-
kınlarından kilometrelerce ötede bulunan hapishanelere sürgün edi-
len tutsakların durumuyla ilgili olarak 17 Kasım’da Çağdaş Hu-
kukçular Derneği İstanbul Şubesi yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, “Siyasi tutsakları elinde bir rehine gibi gören, di-
lediğinde serbest bırakıp dilediğinde de tecrit zulmünü artırma yet-
kisini kendisinde gören AKP yönetimi, bu keyfiyete derhal son ver-
melidir” denildi.

Kırdığınız Mezar Taşları Sizin Mezar
Taşınız Olacak!

Halk düşmanları, “Dünyayı bir kez de Türkiye’den sarsaca-
ğız!” diyerek devrim mücadelesinde bayrağı en önde taşıyan şe-
hitlerimizin mezarlarından dahi korkuyor. Cephelilerin gücü kar-
şısında aciz kalan işkenceciler, İstanbul Gazi Mahallesi’ndeki Ce-
beci Mezarlığı’nda bulunan devrim şehitlerinin resimlerini kırdı.
Mezarlarımıza saldırma acizliğindeki AKP’nin polisi neyin peşinde?
Her kırdığınız fotoğrafın hesabını soracağız. Sizin bu pervasızlı-
ğınız korkunuzun ifadesidir.

Mezarlarımız bizim devrim iddiamızı büyütecek olan gücü-
müzdür. Şehitlerimize verdiğimiz sözdür. Muharrem’ler olup ge-
leceğiz, Hasan Selim’ler olup geleceğiz, İbrahim’ler olup geleceğiz.
Her bir kırdığınız mezarla çoğalıp kabusunuz olacağız!

AKP Faşizmine Direnmek
Meşrudur!

Antalya Halk Cephesi, 14 Kasım’da Attalos
Meydanı’nda faşist saldırılara karşı eylem yap-
tı. SDP ve Halkevleri’nin de destek verdiği ey-
leme 18 kişi katıldı. Eylemde, Yunanistan’da Öz-
gür Tutsakların açlık grevleri ile TAYAD’lılara
yapılan saldırılar ve özellikle hapishanelerde ar-
tan saldırılara değinildi. 

Açıklamada, hapishanelerde havalandırmalara
yerleştirilen kameralar ve avukat görüş yerleri-
nin fanus haline getirilmesi ile yıllardır teslim ala-
madığı özgür tutsakları bu yöntemle sindirmeye
çalışıldığı anlatıldı. Ayrıca devrimcilerin dava-
larına giren avukatların mesleğine de bu şekilde
saldırıldığı vurgulandı.

Açıklamanın devamında, “AKP faşizmi bun-
larla da yetinmiyor. Demokratik hak ve özgürlük
mücadelesi veren Hatay Halk Cephesi’nden 9
devrimciyi tutuklattı. 6 Kasım’da faşizmin ku-
rumu YÖK’ü protesto ettikleri için DTCF’yi iş-
gal ederek eğitimdeki saldırıları duyurmaya ça-
lışan 7 Dev-Genç’liyi tutuklattı. Her alandaki sal-
dırılar yoğunlaşarak artıyor. Bütün yaşamımız Hit-
ler, Mussolini dönemlerindeki SS’ler, kara göm-
lekliler tarafından denetim altına alınıyor” denildi. 
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1-Yaklaşık bir yıldır yoğunlaşan
sürecin adını genel bir başlıkla, em-
peryalistler ve faşistlerin onlarla sa-
vaşanlara karşı başlattığı saldırıları
olarak koyabiliriz. Ekonomik, siyasi,
askeri birçok çıkar ilişkisi bu saldı-
rılara yön veriyor. Bu saldırının he-
defi, doğal olarak, dünyada solun
kapıldığı rüzgarın aksine, emperya-
lizme ve faşizme karşı silahlı müca-
dele netliğini koruyan ve pratikte
uygulayan Cephe’dir, Cephelilerdir.
Amaçlanan, hem Türkiye devrimini
boğmak, hem de Cepheliler nezdinde,
emperyalizme ve faşizme karşı uz-
laşmazlığı mahkum etmektir. Türkiye
devrimini boğmak için başlatılan bu
saldırı bitmemekle birlikte, geldiğimiz
aşamada amaçlarına ulaşamamışlar-
dır.

2-ABD emperyalizmi ve Türkiye
faşizminin yönlendirmesi altında
yeni-sömürge Yunanistan’ın işbirlikçi
hükümeti eliyle sürdürülen saldırıda,
amaca ulaşmak için; birincisi devrimci
mücadelede yer alan tek tek dev-
rimcileri devrimcilikten vazgeçirmek
ve yaptıkları operasyonlarla ortamı
terörize ederek devrimcileri halktan
tecrit etmek ve bu yolla hareket ede-
mez hale getirmek istediler.

Saldırılara meşru zemin oluştur-
mak için; Türkiye faşizmi, Lavrion
Mülteci Kampı’nın “terör kampı”
olduğu, devrimcilerin orada “askeri
kampı bulunduğu”, “silahlı eğitim
aldıkları” yönünde sürekli haberler
yayınlattı. Lavrion’da tek bir Cepheli
bile kalmıyordu. Bunun yanında, Av-
rupa’da ve özellikle Yunanistan’da
demokratik faaliyet yürüten devrim-
ciler afişe edilmeye başlandı. Bu de-

magojiye daya-
lı yalan haber-
lerle tutuklama,
iade, kaçırma
gibi saldırıları
meşrulaştıracak
bir zemin ya-
ratmak ve aynı
zamanda dev-
rimcileri psiko-
lojik olarak etki
altına almak
amaçlandı.

3-Bu amaç
doğrultusunda, işbirlikçi Yunan hü-
kümetinin saldırıları başladı. Önce
kimlik yenilemeye gidildiğinde  “İn-
terpol araması” bahanesiyle yapılan
gözaltılar ve iade yargılamaları geldi.
Ardından sokaktan kaçırmalar ve tu-
tuklamalar geldi. Aynı zamanda eş
zamanlı ev, işyeri, büro baskınları
yapıldı. Öyle ki, devrimciler, sokağa
çıkanın geri dönüp dönmeyeceğinin,
başına neler geleceğinin bilinemediği
koşullarda yaşamak zorunda bırakıldı.
Baskın, gözaltı, tutuklama ve iade
davaları karşısında bir geri çekilme
göremediler. İade mahkemelerinden
sonuç elde edemediler. Bu noktada
daha önce defalarca afişe edilen Bulut
Yayla, CIA-MİT-EYP işbirliğiyle ka-
çırıldı. Tam bir Amerikan operasyonu
olan kaçırma, daha büyük bir sahip-
lenmeyle karşılık buldu.

Daha büyük ve kapsamlı bir saldırı
30 Temmuz günü, emperyalizme ve
faşizme karşı savaşan DHKC savaş-
çılarının tutsak edilmesinin ardından
geldi. Devrimcilerin, daha öncekilerde
olduğu gibi Selanik ve Atina’daki
kurumları ve evleri basıldı. Atina’da,

20 yıldan fazla aynı adreste faaliyet
yürüten Halk Cephelilerin Emper-
yalizme ve Faşizme Karşı Mücadele
Dergisi  ve aynı adresi paylaşan Po-
litik Tutsaklarla Dayanışma Komi-
tesi’nin bürosu büyük bir polis çem-
berine alınarak basıldı ve 5 gün bo-
yunca işgal altında kaldı. Günler bo-
yunca yapılan haberlerle, yapılan
yaygarayla da devrimciler üzerinde
şaibe yaratılmaya ve devrimci mü-
cadele gayrimeşru ilan edilmeye ça-
lışıldı.

Bunun karşısında, gözaltına alın-
mayanlar, hemen oturma eylemiyle
karşılık verdiler ve bildirilerle ve
pankartla bürolarını ve meşruluklarını
savundular. Büronun işgali boyunca,
bu keyfiliğe meydan okudular.

Bu emperyalist saldırı ve yayga-
ranın, Yunanistan solunda ikirciklilik
yaratması sonucu sahiplenmede bir
geri çekilme ortaya çıktı. Oysa ki;
yapılması gereken, anti-faşist ve anti-
emperyalist kimliklerinin gereği ola-
rak sahiplenmeyi büyütmekti. 

4-Bundan sonraki mücadelenin
esas yanını emperyalizme ve faşizme

ÖZGÜR TUTSAKLAR TESLİM ALINAMAZ!
Emperyalistler ve İşbirlikçileri Dize Geldi!

Koridallos Hapishanesi’nde Direnen Devrimci Tutsakların 
Talepleri Açlık Grevi’nin 53. Günü’nde Kabul Edildi! 

Devrimci Tutsakların Türkiye Faşizmine İade Davaları Reddedildi!

YAŞASIN DİRENİŞ, YAŞASIN ZAFER! 



karşı savaşmanın suç
olmadığı oluşturdu.
Ve mücadele vermek
zorunda kalan, keli-
menin gerçek anla-
mıyla bir avuç insan-
dı. Sayıları 10’u bile
bulmayan Halk Cep-
helilerin elinde inanç-
ları, değerleri ve sayılı
dostları dışında hiçbir
şey yoktu. Dertlerini,
düşüncelerini anlatacak kadar dil bile
bilmiyorlardı ki bu çok büyük bir
dezavantajdı ve çoğunluğunun çeşitli
hastalıkları vardı. İşte mücadele bu
koşullar içinde verilmek zorundaydı
ve o şekilde verildi.

Tutsak edilen devrimciler için
çok geçmeden, Fransa emperyaliz-
mine, Alman emperyalizmine ve Tür-
kiye faşizmine iade davaları açıldı.
Bunun dışında da daha önceki saldı-
rıda tutuklanan devrimcilerin özgür-
lüğü için mücadele sürüyordu.

"Emperyalizme ve faşizme karşı
savaşmak suç değildir, Emperyalizme
ve faşizme iadelere son" şiarıyla yü-
rüyen kampanyada, bildirilerle mü-
cadelenin meşruluğu ve saldırıların
anti demokratikliği, keyfiliği tecrit
edilmeye çalışıldı, bu içerikte pankart
ve bildirilerle açıklamalar yapılarak
gerek mitinglere katılarak halka ula-
şılmaya çalışıldı. Esas olarak halka
saldırıları ve kendimizi anlatmak zo-
rundaydık. Mahkeme çağrıları ya-
nında, adliye önlerinde pankart açarak
yapılan eylemler de bir irade savaşına
dönüştü.  Bir avuç Cepheli keyfilik-
lere boyun eğmedi.

5-Almanya ve Fransa emperya-
lizmine iade kararlarının çıkmasının
ardından içerideki tutsakların süresiz
açlık grevine başlamasıyla mücadele
de farklı bir boyut kazandı. 

Bu aşamada DHKC savaşçıları,
sol tarafından sahiplenilmiyor, Avrupa
içinde iadeleri söz konusu devrimciler
içinse kısmi destekler ortaya konu-
luyordu. Yani ezilen sömürülen Tür-
kiye halklarının emperyalizme ve
faşizme karşı yürüttüğü silahlı mü-
cadele açıkça gayrimeşru duruma
sokuluyordu. 

Kısa bir süre içinde Hasan Bi-
ber’in de Türkiye faşizmine iade
edilmesi kararı verildi.

Tutsaklar mahkemelerde Emper-
yalizmin yeni sömürgesi Türkiye fa-
şizmine karşı yürütülen devrim mü-
cadelesini savundular. 

Dışarıda, Türkiye faşizminin ger-
çeği anlatıldı halka. En son noktada
dışarıda da açlık grevine başlanarak
sahiplenme üst boyuta çıkarıldı. 

6-Bu aşamada, süresiz açlık gre-
vine başlamak isteyen Fadik Adıya-
man ve Halk Cepheliler Atina’da
Yunanistan Meclisi’nin dibindeki
Syntagma Meydanı’nda açlık grevi
direnişine başladı. Uzun süreli ey-
lemlerle Yunan halkının bir süre sür-
dürdüğü çadır eylemlerinden sonra
yasaklanan meydanda, açlık grevine
başlanması da başka bir irade savaşına
ve demokrasi mücadelesine dönüştü.
Yunan polisinin işkenceli saldırılarına
karşı ısrarla Syntagma Meydanı’nda
direnme hakkı, ifade özgürlüğü sa-
vunuldu. Türkiye’nin işkence ve kat-
liam gerçeğini anlatan, Yunanis-
tan’daki polis saldırılarını, işkencesini
ve Erdoğan-Samaras-Obama işbirli-
ğini ortaya koyan fotoğraf panolarıyla
“Türkiye’de demokrasi yok Yuna-
nistan’da var mı” diye soruldu. Gü-
cümüz yettiği sürece Syntagma Mey-
danı’na gidildi ve çalışma
yapıldı.Sytagma Meydanı için verilen
direnişimiz Yunan halkları içindi aynı
zamanda. Dünyanın hiç bir yerinde
halka meydanlar yasaklanamaz. Yu-
nan halkının eylemlerinden sonra
yasaklanan meydan, Yunan solu için
bile artık aşılamaz bir sınır olarak
görülürken Halk Cepheliler burayı
da bir mevzi savaşına çevirip ka-
zanmayı bildi ve Yunan halkına ve

soluna kampanyamız bo-
yunca direnip kazanma-
nın ilk örneğini göstermiş
oldu. 

7- Büroya geliş gi-
dişlerde önlüklerle ge-
zildi. Yunanistan Mecli-
si’nde zincir eylemleri
yapıldı. Daha önce gi-
dilmeyen yerlerde bin-
lerce bildiriler dağıtıldı.
Kararlılık, ısrarla sürdü-

rülen mücadelenin haberleri yine di-
renenlerce yapıldı, çekilen fotoğraf
ve videolar, Yunanlı dostların çevi-
rileriyle haberleştirildi ve internet
sitesinden yayınlanan fotoğraf ve ha-
berleri Yunan basını kullandı. Radyo
programları, gazete röportajları, basın
toplantıları yapıldı. Her türlü yöntem
ve araçla direnildi ve emperyalizme
ve faşizme karşı mücadelenin meş-
ruluğu savunuldu.

Halk Cepheliler her alanda her
sokakta her yerde Emperyalizme ve
Faşizme karşı kazanma azmiyle ça-
lıştılar.Bir avuç olmak değildi mesele
önemli olan direnmek ve mücadele
etmekti. 

Direnme hakkımızı korumak adı-
na, hakkımızı koruyabilmek için ge-
rekirse ölünecek ama emperyalizmin
bu saldırısı karşısında geri adım atıl-
mayacaktı.

8-Türkiye ve dünyanın birçok ye-
rinde yapılan eylem ve etkinliklerle
direniş yayıldı ve güçlendi. Tüm
Dünyadan Cepheliler tek yürek ol-
muşlardı. Yunanistan Konsolosluğu
önünde Tayad’lı analarımız defalarca
gözaltına alınırken, konsolosluk ön-
lerinde, AİHM önünde, meydanlarda
Türkiye’de ve Avrupa’da, Rusya'da
her yerde Cepheliler “Birimiz Hepi-
miz, Hepimiz Birimiz İçin” bilinciyle
omuz omuza savaşıyorlardı emper-
yalizme karşı. 

9-Yunanistan’da ise gelinen aşa-
mada, DHKC savaşçıları da dahil
tüm devrimcilerin iadesine karşı Yu-
nan solunun her kesiminin desteği
sağlandı. Daha önce hiçbir şekilde
görüşmeye yanaşmayan Adalet Ba-
kanlığı, avukatlar, doktorlar, memur-
lar, milletvekilleri ve Halk Cepheli-
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lerin de katıldığı önemli bir heyetle
görüşmek zorunda kaldı. Ahmet Düz-
gün Yüksel, Hasan Biber, Mehmet
Yayla ve Erdoğan Çakır için bakanla
yapılan görüşmede sözler veriliyor,
Cephelilerin kararlılığı karşısında
Samaras iktidarı geri adım atmak
zorunda kalıyordu. Ellerinde zorla
müdahale tehditi bile anlamsızlaşı-
yordu. Çünkü Yunanistan sağlık ör-
gütleri de toplantıya katılıp süresiz
açlık grevindeki tutsaklara müdahale
etmeyeceklerini bildirmişlerdi. Mah-
keme günü tüm Avrupa örgütlülü-
ğümüz açısından önemli bir davası
olan  Hasan Biber’in iade kararı bo-
zuldu. Ki, iade kararının bozulma-
ması, hakkında eline silah almış id-
diası bulunan her devrimcinin faşizme
iadesinin yolunun açılması demekti.
Ki; bu, Türkiye faşizmi açısından
büyük bir zafer olacaktı. Türkiye fa-
şizmi Hasan Biber'i alacağına kesin
gözüyle bakıyor Yunan devletiyle
kurdukları işbirliğine güveniyordu.

Ancak hesaplayamadıkları bir gerçek
vardı ki o da Cepheliler dünyanın
her yerinde Cepheliydi.

10-Sonuç olarak, kazanan direniş
oldu. Bu, birçok olumsuz şartlar için-
de bulunan Türkiyeli bir avuç Cepheli
devrimcinin, meşruluk ve inancın
gücüyle, ölüm dahil her türlü bedeli
göze alarak sürdürdüğü direnişinin,
emperyalizm ve faşizm karşısında
kazandığı ideolojik ve politik bir za-
ferdir.

11-Cephe geleneği, politikaları
yine başarıyı, zaferi getirdi. Her yol-
daşımızın büyük emeği ve fedakarlığı
var kazanılan direnişte. 

12-Bir avuç Cephelinin genç yaşlı
demeden, yorulduk demeden yürüt-
tüğü ve zaferle sonuçlanan direniş,
AKP faşizminin sevincini kursağında
bıraktı. Türkiye faşizmine büyük bir
ders verildi.

13-Tüm Avrupa’da devletlerin
devrimcileri birbirine koz olarak kul-

landığı iade politikalarına karşı  duvar
ördük. 

14-Halk Cepheliler direnişlerle
dolu Yunan tarihine bir yeni direniş
daha eklerken, bugünün yılmaya baş-
lamış Yunanistan soluna da demokrasi
dersi verdi.

15-Direniş; emperyalistlerin ve
faşistlerin yaratmak istediği tecriti
kırmış, sahiplenme ve dayanışmayı
yaratmış ve kazanmıştır. 

16-Bundan sonra da elbette sal-
dırılar, savaş sürdüğü sürece durma-
yacaktır. Ancak bu, kendi içinde bu-
lunduğu koşullar ve sonuçlarıyla dü-
şünüldüğünde hakedilmiş, anaları-
mızın kanıyla, sabrıyla, öfkemizle,
fedakarlıklarımızla kazanılmış  bir
zaferdir. 

Kazanan Türkiye devrimidir. Ka-
zanan, ezilen ve sömürülen Türkiye
Halklarıdır. Tüm Cepheliler gururla
haykırabilir:YAŞASIN DİRENİŞ,
YAŞASIN ZAFER!

TAYAD’lı Aileler 18 Kasım günü tüm emperyalist
devletlere karşı Yunanistan’da başlayan direnişin 53.
günündeki zaferini kutladı. Ahmet Düzgün Yüksel, Er-
doğan Çakır, Hasan Biber ve Mehmet Yayla önce Türkiye
faşizmine iade edilmek istendi, kimi davalar reddedilince
sıra Avrupa emperyalistlerine gelmişti. Fransa ve Almanya
sabırsızlıkla iadeleri beklerken, özgür tutsakların ağır
tecrit altında kimliklerini yok etmeyi hesaplarken hevesi
kursağında kaldı. 

Karşısında 122’lerden aldığı güçle direnen, bedeniyle
zulme barikat kuran özgür tutsaklar, Cephe savaşçıları
ve TAYAD’lılar vardı. Bedenlerini gün gün eritse de
direniş süresiz açlık greviyle zafer yolu adım adım
çizildi. 

TAYAD’lı Aileler de yine bu onurlu direnişe güç
veren halkalardan biriydi. Yunanistan’daki tutsakların
sesi Türkiye’de onlarla yükseldi. TAYAD’lı Aileler her
gün işkencelerle gözaltına alınsa da bir gün olsun boş
bırakmadı Yunanistan Konsolosluğu’nun önünü. Süresiz
açlık grevindeki Aygün Kumru’ya ve ona destek veren
Zeynep Yayla’ya yeni gönüllüler de katıldı. Polisler her
gün saldırılarıyla direnişi bitirmeye çabalarken her gün
yeni destekçilerin eklenmesi bozguna uğrattı AKP faşiz-
mini. 

Zafer böyle bir direnişle, herkesin emeği ve iradesiyle
kazanıldı. Bu yüzden TAYAD’lı Aileler de zaferi hep
birlikte kutlamak üzere dostlarıyla, destek açlık grevine

katılıp saldırıları göğüsleyenlerle birlikte yemek yedi.
18 Kasım akşamı yapılan zafer yemeğinde Aygün Kumru
“Zafer hepimizin diyerek söze başladı. Sonra yemek
yenildi ve Yunanistan’da Özgür Tutsaklarla yapılan kut-
lamanın ses kaydı dinlendi hep beraber. Coşku ve özlemle
dinlenen programın ardından yıldızlı zafer pastası yenildi. 

Cepheliler Özgür Tutsakların
Zaferini Selamladılar!
İstanbul Sarıgazi Mahallesi’nde Cepheliler “Yaşasın

Direniş Yaşasın Zafer, Devrimci Tutsakları Selamlıyoruz”
pankartını açarak, Demokrasi Caddesi’ne çıktılar. Cep-
heliler attıkları molotofla yolları kapatırken, halk eyleme
yoğun ilgi gösterdi.

Yapılan konuşmalarda “Yunanistan'da Özgür Tutsak
Hasan Biber'in açlık grevi zaferle sonuçlandı, direnerek
işbirlikçi Yunanistan hükümetine geri adım attırdı. Dev-
rimci tutsakların başına gelecek her şeyden sorumlu ola-
caktır" denildi. Eylem, "Umudun Adı DHKP-C”, “Dev-
rimci Tutsaklar Onuru-
muzdur”, “Mahir Hüse-
yin Ulaş Kurtuluşa Kadar
Savaş”, “Kurtuluş Kav-
gada Zafer Cephede”,
“Devrimci Tutsaklar İade
Edilemez” sloganları atı-
larak bitirildi.

İadelere Karşı Direnenler Kazandı, Zafer Hepimizin

Sarıgazi



15 Kasım günü Yunanistan’ın
başkenti Atina’da, Koridallos Ha-
pishanesi’ndeki Özgür Tutsakların
iadelere karşı başlattıkları Süresiz
Açlık Grevi zaferle sonuçlandı. Aynı
akşam Atina’da Erdoğan Çakır’ın
ailesinin de içinde olduğu Halk Cep-
heliler bir kutlama yaptılar.

Özgür Tutsaklara destek için 32
gündür açlık grevinde olan Fadik
Adıyaman, direnişin zaferle sonuç-
lanmasının ardından direnişini son-
landırdı. Erdoğan Çakır’ın ailesiyle
birlikte akşam yapılan kutlama büyük
bir coşku içinde başladı. Türkiye’den,
Avrupa’nın birçok ülkesinden kutla-
ma mesajları geldi, sevinçlerini pay-
laştılar ve zaferlerini kutladılar Yu-
nanistan Halk Cephelilerle.

Tatlıların yenmesinin ardından hep
birlikte halaya duruldu. Anadolu’nun
her yöresinden halaylar, horonlara
duruldu, oyun havalarıyla oynandı.

Kutlama sırasında telefonla ha-
pishaneden arayan Özgür Tutsakların
sesleri, yaşanan coşkunun kat be kat
artmasını sağladı. Karşılıklı zafer
kutlandı. Özgür Tutsaklar şiirlerini,
türkülerini ve duygularını paylaştılar
Halk Cephelilerle. Sağlık durumları-
nın iyi olmamasına rağmen yoldaş-
larıyla konuşmaları, zaferin coşkusu
onları da ayağa kaldırmıştı, yorgun-
luklarını neredeyse hiç hissetmiyor-
lardı. Gece geç saatlere kadar süren
kutlamaya 25 kişi katıldı.

Yunanistan’da yapılan karar mah-
kemesi sürerken İngiltere Halk Cep-
heliler de iade kararını protesto etmek
için Yunan Elçiliği önündeydi. Halk
Cephesi önlüklerinin giyildiği, kızıl
bayrakların açıldığı eylemde telefon
bağlantısıyla mahkeme sonucuyla il-
gili bilgi alındı. Hasan Biber’in iade
talebinin reddedilmesi bilgisi üzerine
“Yaşasın Direniş Yaşasın Zafer” slo-
ganıyla, alkışlar ve zılgıtlar eşliğinde

zafer halayına du-
ruldu.

ATİNA; Yuna-
nistan’ın başkenti Atina’da
13 Kasım günü Vula Has-
tanesi’nde süresiz açlık
grevinin 51. gününde olan Er-
doğan Çakır ve Mehmet Yay-

la için Anarşistler hastane önünde da-
yanışma eylemi gerçekleştirdiler.

Politik Tutsaklarla Dayanışma
Komitesi üyelerinin ve Erdoğan Ça-
kır’ın ailesinin de hazır bulunduğu ey-
leme yaklaşık 50 kişi katıldı. “Yuna-
nistan'da, Türkiye'de, Fransa'da, Al-
manya'da, Düşman Bankalarda ve
Bakanlıklarda” pankartı ile katıldılar.

Polisler, direnişçilerin bulunduğu
odanın penceresinin perdesini sıkı sı-
kıya kapattıkları için Anarşistler ile
polis arasında perdenin açılması için
tartışma yaşandı. Tartışma sonunda
perdeyi açmayan polislere “Eğer di-
renişçileri göremeyeceksek slogan-
larımızı haykırarak sesimizi 51. gün-
de olan süresiz açlık grevi direnişçi-
lerine duyuracağız” dendi. Sloganla-
rıyla tutsaklara moral oldular. Yakla-
şık 1 saat süren eylemde Anarşistler,
“Devrimci Tutsaklar 29 Eylülden
Beri Açlık Grevindeler” yazılı kuş-
lama yaparak bildiri dağıttılar.

SELANİK; Selanik'te Politik
Tutsaklarla Dayanışma Komitesi,
Türkiyeli açlık grevinde olan poli-
tik tutsaklarla dayanışmak için bil-
diri dağıtıp, “Özgürlüğün Sınırı
Yoktur. Türkiyeli Tutsaklarla Daya-
nışma ve Özgürlüğünün Tanınma-
sı” yazılı pankart astılar. 

12 Kasım günü Politeknik’te tut-
saklarla dayanışmak için toplantı ya-
pıldı ve eylem kararları alındı.

Sivil faşist kurumların kapatıl-
ması ve Neo Nazilerin Selanik ve Yu-
nanistan’dan kovulması talebiyle,
KKE (Yunanistan Komünist Partisi)
dışındaki tüm solun katıldığı 600 ki-
şilik bir yürüyüş gerçekleştirildi.
“Açlık Grevindeki Türkiyeli Tutsak-
larla Dayanışma” pankartı açıldı.
Yaklaşık 40 kişilik öğrenci grubu
Türkiye ve Kürdistan’daki Politik

Tutsaklarla Dayanışma Komitesi’nin
pankartının arkasında dayanışma
amacı ile yürüdüler, imza topladılar.

ERT televizyonunda açlık grevin-
deki tutsaklar ve iade politikası ko-
nularında bir programda konuşma ya-
pıldı. Açlık grevi ile ilgili televizyon-
da sürekli yayın yapılması istendi.

14 Kasım'da, Selanik Kamara
Meydanı’nda seyyar ses aletiyle bir
eylem gerçekleştirildi. Ses aygıtından
ara ara bildiri okundu. İçinde Halk
Cephesi’nin de olduğu Türkiyeli Po-
litik Tutsaklarla Dayanışma Komite-
si ve bir grup anarşist ile KONT-
RA’dan insanlar katıldı. Bildiri dağı-
tıldı, imza toplandı, kuşlama yapıldı. 

DÜSSELDORF; Anadolu Fe-
derasyonu, Yunanistan’daki Dev-
rimci Tutsakların iade edilmesine
karşı başlattıkları süresiz açlık gre-
vine destek için Yunanistan Konso-
losluğu önünde beklemeye ikinci
gününde de devam etti. Eylem bo-
yunca insanlara burada neden ve
kim için nöbet tutulduğu anlatıldı. 

VİYANA; Anadolu Federasyonu
üyeleri Viyana‘da 14 Kasım’da Yu-
nanistan Büyükelçiliği önünde bir
eylem düzenlediler. Büyükelçilik bi-
nasının karşısında Almanca, “Siyasi
Tutsakların İadelerine Son Verin”
yazılı bir pankart ve dövizler taşındı.

Eylem boyunca 300’e yakın Al-
manca bildiri dağıtıldı. Ardından
Vula Hastanesi Çalışanları Derne-
ği’nin basın açıklaması okundu. Son
olarak, Yunan Devleti’nin siyasi-eko-
nomik çıkar politikasından vazgeçe-
rek tutsakların iadelerini durdurması
talep edildi.

BERLİN; Almanya’nın başken-
ti Berlin'de 14 Kasım’da Anadolu
Federasyonu çalışanları Yunanistan
büyükelçiliğinin önünde eylem ger-
çekleştirildi.

Av ru pa’da

Yaşasın Direniş
Yaşasın Zafer!
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Anadolu Federasyonu’nun 17 Kasım günü gerçek-
leştirdiği Sahiplenme Kurultayı, demokratik mevzileri ko-
ruma ve genişletme kararlılığı ve coşkusu ile gerçekleş-
tirildi.

Kurultay başlarken merhaba konuşmasında tüm mi-
safirlere hoş geldiniz denilirken‚ Anadolu Federasyo-
nu’nun onurlu tutsaklar, adları tek tek sayılarak “Yusuf,
Özgür, Sonnur, Özkan ve Muzaffer! adına hepinizi se-
lamlıyoruz ve buradan onlara hepimizin selamlarını
gönderiyoruz” denildi.

Demokratik mücadelede ilkleri yaratan bir geleneğin
sürdürücüleri olarak Avrupa’da kampanyalarla, eylemlerle
ve özellikle de hapishanelerde tecrit işkencesine karşı di-
renişlerle, son olarak ise haksız ve hukuksuz tutuklama-
lara ve emperyalistlerin işbirliği içinde tutuklananların ia-
desi politikalarına karşı içeride tutsakların, dışarıda
Anadolu Federasyonu emekçilerinin direnişi vurgulan-
dı.

Ve Yunanistan’dan Türkiye’ye, Almanya’ya ve Fran-
sa’ya iadeleri istenen tutsakların gerçekleştirdiği onurlu
direniş ve Yunan hükümetine diz çöktüren zafer coşkuyla
selamlandı. Fadik Adıyaman ile telefon bağlantısı ger-
çekleştirildi.

Ardından “Avrupa’da demokratik haklar ve demokratik
mücadele” başlıklı panele geçildi. Panelde MLPD adına
Merkez komite üyesi Dirk Willing, Almanya’nın çeşitli
bölgelerinden ve Fransa’dan Anadolu Federasyonu ça-
lışanları, Avrupa’da demokrasinin göstermelik hale gel-
diğini, emperyalistlerin tehlike algısının nasıl bir anda bü-
tün demokratik ilkeleri yok eden uygulamalara başvu-
rabildiğini çeşitli örneklerle anlattılar.

Panel sonrasında Divan, kurucu dernekleri ve kuru-
cu yönetim kurulunu davet etti. Anadolu Federasyonu’nun

geçmişten bugüne yaptığı kampanyalar, düzenlediği
faaliyetler ve Uzun Yürüyüşler, karşılaştığı engeller ve
bunları nasıl aştığı anlatıldı.

Bildirgenin bir diğer konusu 129 a-b yasaları ve bun-
ların antidemokratik uygulamalarına karşı verilen ve ve-
rilmesi gereken mücadele idi.

Anadolu Alevi Hareketi’nin mesajı okundu ve Alevi
halkımızın Yas-ı Matem günlerinin unutulmadığı anlatıldı.
Geleneği kurultaya da taşıyarak hazırlanan aşurenin da-
ğıtılacağı anons edildi.

Sinevizyon gösteriminde Anadolu Federasyonu’nun
kuruluşundan bu yana gerçekleştirdiği mücadeleden
önemli ve anlamlı karelere yer verilerek tarih hatırlandı.

Sıra Grup Yorum’a geldi. Şarkılarıyla ve mesajlarıy-
la yoldaş sıcaklığını, ülkedeki mücadelenin coşkusunu,
Irkçılığa Karşı Tek Ses Tek Yürek Konserleri’nin ko-
lektivizmini ve Anadolu Federasyonu’nun yıllardır yol-
daş konukları olduklarını aktardılar, anlattılar. Sonra sa-
londaki herkesin susmasını, ayağa kalkmasını, birbirle-
rinin ellerini tutarak gözlerini kapatmasını ve bir dakika
Berkin Elvan’ı düşünmelerini istediler. 

Anadolu Federasyonu Sahiplenme Kurultayı
Coşku ve Kararlılığın Sesi Oldu!

Gözümüz, Gönlümüz Anadolu
Kültüründe!

Londra AHKM’de (Anadolu Halk Kültür Merkezi) Ana-
dolu Gençlik, kültür sanat çalışmalarına devam ediyor. Yeni
çalışmalar için yapılan çağrıda "Sistemin, başka alterna-
tif yokmuş gibi gösterdiği, halklarımızın beyinlerine zor-
la giren çürümüş yaşam kurallarına karşı, bizler kendi kök-
lerimize sımsıkı bağlanmaya, onlarla doğup onlarla bü-

yümeye devam ediyoruz.

Ülke topraklarına olan hasretimiz
ve bağlılığımızla kendi gelenek ve

göreneklerimize sımsıkı bağla-
narak umudumuzu büyütüyo-
ruz. Gözümüz, gönlümüz Ana-
dolu Kültüründe. Yozlaşma-
maya, yenilenmeye kararlı-

yız…" denildi.

Umudun Türküleri
Londra’da Söylenecek! 

8 Aralık günü, Türkiye ve dünya
halklarının acılarını, sevinçlerini, direniş-
lerini onların dilinden söyleyen Grup Yorum,
Londra’da sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor.

Grup Yorum konser çalışmaları devam ediyor. Tür-
kiyelilerin de yaşadığı Green Lanes (Haringey), Sto-
kenewington, Dalston, Tottenham ve Hackney’de tüm
iş yerlerine poster asma çalışmasıyla konser duyuru-
lurken, ayrıca Woodgreen de Grup Yorum konser stan-
dı da açılarak halklara çağrıda bulunma çalışması sürüyor.
Oluşturulan komitelerle, yüzden fazla bilet dağıtımcı-
sıyla kolektif çalışmanın coşkusu yaşanıyor.

Londra'da her hafta açılan Yürüyüş dergisi standın-
da da konser duyurusu yapıldı. 9 dergi, 2 konser bileti
halkımıza ulaştırıldı.
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İran ve Lübnan Halkının
Başı Sağolsun!

Emperyalizmin işbirlikçileri bu sefer de Lübnan'daki
halkları hedef aldı. 19 Kasım günü, Lübnan'ın başken-
ti Beyrut'ta İran Büyükelçiliği yakınında iki ayrı patla-
ma meydana geldi. Patlamada İran Kültür Ateşesi ile bir-
likte 32 kişi yaşamını yitirdi, 146 kişi de yaralandı. 

İşbirlikçi katillerin özellikle İran Büyükelçiliği’nin ya-
kınlarını ve Hizbullahçıların yoğunlukta olduğu yerleri
hedeflemeleri boşuna değildir. İran'ın ve Hizbullah'ın Su-
riye halkına ve hükümetine desteğine verilen karşılıktır.
Ancak asla başarıya ulaşamayacaktır. Suriye, işbirlikçi-
lerin değil, vatanseverlerin zaferini kazanacaktır. Bundan
kimsenin kuşkusu olmamalıdır. Lübnan’daki katliamın
sorumlusu Amerikan emperyalizmidir. Suriye’de yüz bin-
lerce insanı çocuk, yaşlı, genç demeden katleden işbir-
likçiler bu katliamın hesabını dünya halklarına verecek.

Direnen Suriye Halkının
Yanındayız!

13 Kasım günü Belçika’nın başkenti Brük-
sel’de, Suriye'ye Müdahaleye Karşı Komite Tür-
kiye Büyükelçiligi önünde Suriye için bir eylem
düzenledi. 32 kişinin katıldığı eylemde, Suriye’de
işbirlikçilerin saflarında, Suriye halkına karşı sa-
vaşan çetelere çağrı yapıldı. Müslümanlık adına
emperyalizmin uşaklığını yapmamaları istendi. 

Bahar Kimyongür tarafından yapılan açık-
lamada, AKP’nin teröre yardım yataklık yaptı-
ğı belirtildi.

Yunanistan Zaferimiz
Kutlu Olsun!

Avusturya’nın başkenti Viyana’da 19 Kasım günü
Anadolu Kültür Merkezi’nde aşu-
re verildi. 30 kişinin katıl-
dığı programda, Kerbela
ve aşure gününün anla-
mına dair kısa bir ko-
nuşma yapıldı. 

16 Kasım günü de Yu-
nanistan’daki iadelere karşı Inns-
bruck şehrinde başlatılan açlık grevinin kazanıl-
ması nedeniyle kutlama yapıldı. Anadolu Federasyonu’nun

açıklamasının okunduktan sonra halkımıza tatlı ve aşure da-
ğıtıldı. Kutlamaya 50 kişi katıldı.

Direnmeden Zafer Kazanılmaz!
Almanya’da tutsaklarımızın dışarıdaki sesi ol-
mak, Avrupa’daki hukuksuzlukları Türkiyeli-

lere, Almanlara ve diğer uluslardan halkla-
ra anlatmak ve Mannheim’da kalıcı bir mev-
zi yaratmak için her hafta cumartesi günü
Markt Platza’da saat 14.00 ile 17.00 saat-

leri arasında açık tutulan stant dördüncü haf-
tayı geride bırakarak, bu haftada tutsaklarımı-

zın sesi olmaya devam edildi. Yunanistan’daki di-
renişin zaferle sonuçlanması da kutlandı.

Direnenler İşbirlikçilerin
Oyununu Bir Kez Daha Bozdu!

53 gündür iadelere karşı Süresiz Açlık Grevinde olan Hasan
Biber’in davası iade talebinin reddiyle sonuçlandı.

Dava sonucunun açıklanmasından sonra kısa bir konuşma ya-
pan Hasan Biber; Direnenlerin her zaman kazanacağını dünyanın
her yerinde bedel ödeme bahasına direnme hakkını savunacakla-
rını belirtti. Gerçeklerin, halkın gücünün devrimcilerden yana ol-
duğuna dair konuşma yaparak direnişe destek veren herkesi se-
lamladı. Ve Adalet Bakanlığıyla yapılan görüşmede verilen sözler
üzerine Süresiz Açlık Grevi direnişinin ZAFER’le sonuçlandığı açık-
landı. 22 Kasım günü Erdoğan Çakır’ın Temyiz Mahkemesi’nde
görülen duruşmasında Fransa’ya iade kararı verildi. 22 Kasım günü
Yunanistan Halk Cephesi tarafından yapılan açıklamada “Türki-
yeli devrimcilere karşı Yunanistan başta olmak üzere tüm Avrupa’da
olağan hale gelen iade tehditlerine ve baskıları teşhir amaçlı 53 gün
boyunca kazanma kararlılığıyla mücadele ettik. Direnişin sonucu
mahkemelerin, Türkiye’ye iadeleri kararlarını reddetmesi ve bu sal-
dırılara karşı yarattığımız gündem ve dayanışma ortamı bir zafer-
dir. Türkiye faşizminin ve Amerikan Emperyalizminin türlü
oyunlarla istediği Hasan Biber’in iadesini durdurmamız bu zafe-
rimizi taçlandırmış emperyalizmin sevincini kursağında bırakmıştır.
Bugün Erdoğan Çakır’ın mahkemesinde yargıtayın aldığı bu ka-
rar Yunanistan solunun demokratik hak ve özgürlükler mücadelesine
ve Türkiyeli devrimcilere yönelik bir saldırıdır” denildi.

Irkçılığa Karşı Eşit Haklar
Konserimize Davetlisiniz!

2. Irkçılığa Karşı Eşit Haklar
Konseri, 30 Kasım‘da Avustur-
ya’nın İnnsbruck kentinde yapı-
lacak. Congress Messe salonun-
da yapılacak konser için 20 Ka-
sım’da Türkiyelilerin yoğun ola-
rak yaşadığı Viyana’nın 10. ve
16. bölgelerinde konser çalış-
ması yapıldı. Semt pazarında ve
civar esnaflara bildiriler dağıtıldı, afişler asıldı. 

Viyana
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Erol Yalçın, Selma Doğan halka ve devrimcile-
re yönelik saldırıların boyutlandığı, kayıp ve katliam
politikaları ile devrimci hareketin kuşatılmaya çalı-
şıldığı bir dönemde, 26 Kasım 1993’de, İstanbul Has-
köy’de silahsız, savunmasız bir şekilde katledildiler. 

Erol Yalçın, 1965 Kırşehir doğumludur. Çiftçi bir
ailenin oğluydu. Devrimci mücadeleyle 1988 yılında

üniversitede tanıştı. Yıldız Teknik Üniversitesi Öğrenci Derneği’nde çalışmaya
başladı. Devrimci tutsakların yaşamının Erol üzerinde bıraktığı izlenim siyasi ter-
cihinde önemli rol oynadı. Yıldız Teknik Üniversitesi Öğrenci Derneği’nde, genç-
lik eylemlerinde, bir Dev-Genç’li olarak cüreti ve kararlılığı ile en önde oldu. Şe-
hit düştüğünde İstanbul Dev-Genç Siyasi sorumlusuydu.

Selma Doğan, 1975 doğumludur. Bir yan-
dan öğrenimini sürdüren Selma, diğer yandan
genç bir emekçiydi. Devrimci harekete yürek-
ten bağlanan bir dost, bir sempatizandı. Ola-
nakları elverdiği ölçüde devrimci harekete
yardımcı olmak için çırpındı. O devrimin bin-
lerce emekçisinden biridir. Onlar devrimimizin
asıl kahramanları ve yaratıcılarıdır.

1969 Muş do-
ğumludur. Aslen
Antalya Finikeli-
dir. 1990’da, Ulu-
dağ Üniversite-
si’nde, gençlik mü-

cadelesi içinde yerini aldı. 1994
Eylül’ünde tutuklandı. 19-22 Ara-
lık katliamında Ümraniye’de di-
renen devrimcilerden biriydi.
2001’de Kandıra F Tipi’nden tah-
liye oldu, ancak kısa süre sonra
tekrar tutuklandı ve Kırıklar F Ti-
pi’ne konuldu. Aralık 2001’de
örgütüyle ilişkisi kesilmiş olma-
sına rağmen, tecrite karşı ölüm
orucuna başlayarak 1 Aralık
2002’de şehit düştü.

1 Aralık - 7 Aralık

“Yaşanılmamış, yaşanılacak tüm
olumluluklar ve olumsuzluklardan, temeli
kolektivizm üzerine kurulu hareketimizin

tüm insanları sorumludur.” 
Ahmet Güder

Yitirdiklerimiz
Bağımsızlık Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

Hüsniye'nin Devlet Hastanesi’nde çalıştığı dönemdi.
'92 21 Mart'ı yaklaşırken hepimiz heyecanlıydık. New-
roz'u kitlesel bir biçimde ve alanda kutlama kararı almıştık.
Bu eylem Dersim'de ‘80 sonrası ilk kitlesel kutlama ola-
caktı. Ancak HEP dahil, diğer DKÖ'lerin salonda kutla-
ma yapma kararını değiştirememiştik. Onlar salonda ıs-
rarlıydı. 

O gün geldiğinde hiçbir hareketlilik olmaması mo-
ralimizi bozmuştu. O sırada Hüsniye büyük bir cesaret
ve kararlılık örneği sergileyerek ayağa kalktı ve "Üç-beş
kişi bile olsak, kutlamayı biz yaparız" diyerek yürüdü.
Bizim alana varmamızdan kısa süre sonra halk akın etti
ve umduğumuzdan da fazla bir kalabalıkla bayramımı-
zı coşkulu bir şekilde kutlamaya başladık. Bu kitlesellikten
şaşıran HEP yöneticileri halkı salona çağırdılar. Hüsni-
ye o pratik zekasıyla hemen inisiyatif koydu ve "HEP Sa-

lona Halk Alana" sloganını başlattı. Newroz'u salona
hapsetmeye çalışanlara, herkesin katıldığı bu slogan iyi
bir cevap oldu.

Ertesi gün HEP yöneticilerini, eylemimizi kırma gi-
rişimi nedeniyle eleştirdiğimizde, "Siz ne hakla Kürdis-
tan'dan söz ediyorsunuz, siz kimsiniz?" diyen HEP'liye,
Hüsniye tavizsiz bir kararlılıkla “Türkiye ve Kürdistan'da
mücadele eden, halklarımızı zafere götürecek bir devrim
hareketi" olduğumuzu söylemişti ve bu cevap yeterli ol-
muştu.

1993 23 Nisan'ında canından çok sevdiği kardeşi Hay-
dar Aydın şehit düşünce çok etkilenmişti. Yine de üzün-
tüsünü içine attı ve olanca metanetiyle annesini, babasını
teselli etmeye çalıştı.

Şehit düşen diğer yoldaşlarınki de dahil, onlara yakışır
törenler yapabilmek için koşturdu durdu.

Halkımızın mutluluğu için kavgaya sevdalı çingenem
-bilirsin sana hep çingenem derdim- o inci gibi dişlerinle
gülümseyişini, kahkahalarını, coşkunu unutmam müm-
kün değil. Bir de en çok sevdiğin "Sevdamızı bıraktık ka-
dife tenli zamanlara" şiirini söyleyişini... Bir tanem, o şii-
ri yaşayan değerli, unutulmazlar kervanına sen de katıl-
dın. Yüreklerimizde hep yaşayacaksın. Karlı dağlarımızda,
sıcak teninin düştüğü toprakta filizlenecek bahar. Sen ra-
hat uyu.

Bir arkadaşı Hüsniye Aydın'ı
anlatıyor:

“Sıcak teninin düştüğü
toprakta filizlenecek bahar”

Feridun
Yücel BATU

Erol YALÇIN Selma DOĞAN

Anıları Mirasımız

Düzeltme; dergimizin 391.
sayısında Erol Yalçın ve

Selma Doğan’nın hayatını
teknik bir sorundan dolayı

dergimizde yayınlamayadık.
Ailesinden ve yoldaşlarından

özür diliyoruz. 



Kemal ASKERİ, Ahmet GÜDER, Nihat KAYA,
Mehmet Ali ÖZTÜRK, Erkan AKÇALI, Hüsniye AY-
DIN, Gülseren BEYAZ, Şenay SONAR, Mikail GÜVEN:

9 gerilla, Dersim Hozat Çaytaşı Köyü’nde bir evde oli-
garşinin askeri güçleri tarafından kuşatıldılar. Halkın kur-
tuluşu için silah kuşanıp dağlara çıkmışlardı. Umudun
bayrağıydı ellerindeki. Teslim ol çağrılarını reddettiler.
Sloganlarına, marşlarına bir an bile ara vermeksizin katli-
amcılarla çatıştılar. 9 kahramanın biri (Kemal Askeri) Arap
milliyetinden, diğerlerinin hepsi Kürt milliyetindendi...
Birlikte mücadelenin, ortak kurtuluşun zorunluluğunun bi-
lincindeki devrimcilerdi. Kimi Dev-Genç kökenliydi, kimi
yoksul köylülüğün veya memurların mücadelesi içinde
yer alıp dağlara çıkmıştı. Hemşire, liseli, üniversiteli, ga-
zeteciydiler gerilla olmadan önce. 6 Aralık 1994’te son ne-
feslerine kadar direnerek şehit düştüler. Tarihimize Çayta-
şı Kahramanlığı’nı armağan ettiler.

Kemal ASKERİ, 1956 Tarsus doğumludur. Arap milli-
yetinden, yoksul bir çiftçi ailenin çocuğu. 1975’te Dev-Genç
saflarında devrimci mücadeleye katıldı. 12 Eylül’den hemen
önce tutsak düştü ve 11 yıl tutsak kaldı. 1993’te Doğu, Gü-
neydoğu Anadolu siyasi sorumluluğuna atandı. Parti Kuruluş
Kongresi’ne katıldı. Kongre’nin ardından Dersim’de Ko-
mutanlık Üyesi olarak görevlendirildi. 

Ahmet GÜDER, 1969 Elazığ doğumludur. Kürt milli-
yetinden işçi bir ailenin çocuğuydu. 1988’de Fırat Üniver-
sitesi Tıp Fakültesi’nde öğrenciyken devrimcilerle tanıştı.
Birlikte şehit düştüğü Nihat ve Mehmet Ali yoldaşları ile bir-
likte TÖDEF çalışmasını başlattı. Yeri geldi Yeni Çözüm ve
Mücadele dergisinde gönüllü muhabirlik yaptı. ‘92 Ocak ayın-
da gerillaya katıldı.

Nihat KAYA, Dersim doğumluydu. Yoksul bir Kürt ai-
lenin çocuğuydu. Fırat Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde
öğrenciyken 1987’de devrimcilerle tanışarak mücadele

içinde yer aldı. Bir süre demokratik
alanda görev yaptıktan sonra,
1992’de gerillaya katıldı.

M. Ali ÖZTÜRK, 1965 Der-
sim Mazgirt’e bağlı Canik Köyü
doğumludur. Emekçi bir Kürt ai-
lenin çocuğuydu. Elazığ Atatürk
Lisesi’nde öğrenciyken mücade-
leye katıldı. Devrimci ve duyarlı
kişiliğinin gelişiminde 1979 yı-
lında şehit düşen akrabası ve Dev-
rimci Sol savaşçısı Zeki Öztürk ile
1984 yılında İstanbul'da Ölüm
Orucu’nda şehit düşen Haydar
Başbağ'ın çok önemli etkisi oldu-
ğunu söylerdi. 1993 yılı ortasında
gerillaya katıldı. Halkın adaleti, öf-
kesi ve umudu olarak sarıldı sila-
hına.

Erkan AKÇALI, 1972 Elazığ
doğumlu, Kürt milliyetinden işçi

bir ailenin çocuğuydu.1990’da EHADKAD içinde müca-
deleye katıldı. Gözaltılar ve kısa süreli tutukluluk yaşadı. “Ar-
tık savaşa katılmalıyım, mutlaka gitmeliyim” diyordu.
1993 yılının Temmuz ayında dağları kucaklamaya giderken,
türkülerle, marşlarla, coşkuyla uğurlandı. Yiğitler kervanı-
na katıldı, savaştı, halkın onuru oldu.

Hüsniye AYDIN, 1968 Dersim doğumlu, Kürt milliye-
tinden işçi bir ailenin kızıydı. Sivas Sağlık Meslek Lisesi’nde
okudu. Devrimcilere küçüklüğünden beri sempatisi vardı.
1989-90 yıllarında İstanbul'da çalıştığı dönemde Türk
Hemşireler Derneği (THD) İstanbul Şubesi çalışmalarına ka-
tıldı. İstanbul’da sağlık emekçilerinin sendikal mücadelesinde
yer aldı. Kardeşi Haydar Aydın, 23 Nisan'da Pertek'te şehit
düştükten sonra, 1993 Ağustos ayında gerillaya katıldı. 

Gülseren BEYAZ, 1972 Dersim doğumlu. Kürt milli-
yetinden memur bir ailenin kızıydı. Sivas Sağlık Meslek Li-
sesi'nden 1988 yılında hemşire olarak mezun oldu. Sağlık
emekçilerinin mücadelesinde yer alarak, Sağlık-Sen Elazığ
Şube Başkanlığı yaptı. Elazığ ve Malatya’da faaliyet yürüttü.
1993’te gerillaya katıldı. Van depreminde TAYAD'ın daya-
nışma şehidi olan amcamız Hasan Beyaz'ın kızıydı.

Şenay SONAR, 1974 Dersim doğumlu. Yoksul bir ai-
lenin kızıydı. Devrimcilerle Dersim Cumhuriyet Lisesi'nde
öğrenciyken tanıştı ve liseli gençliğin mücadelesi içinde yer
aldı. Dağlara gitmeye karar verdiğinde; dilinde, gerilla ya-
şamının zorlukları değil, savaşa koşmanın sevinci vardı. Ge-
rillaya 1993 yılının Ağustos ayında katıldı.

Mikail GÜVEN, 1973 doğumlu. Kürt milliyetinden yok-
sul bir ailenin çocuğudur. Devrimci hareketle 1991 Tem-
muz'unda tanıştı. Cesur, atak ve kararlı kişiliğiyle kısa sü-
rede mücadelede öne çıktı. Devrimci hareketle ‘91 Tem-
muz’unda tanıştı. Mücadele gazetesi muhabirliği yaptı. ‘93
Mart’ında artık bir gerillaydı.

Kemal ASKERİ Ahmet GÜDER Nihat KAYA

M. Ali ÖZTÜRK Erkan AKÇALI Hüsniye AYDIN

Gülseren BEYAZ Şenay SONAR Mikail GÜVEN

“Gelirlerse ilk vuran biz olmalıyız”

Işığa varmak için

Taşı parçalayarak çıkan

Sabır motorları gibiyiz.

Yan yana, dizi dizi

Betona veriyoruz akça tenimizi

Göğü, göğüs ateşini özümseyerek sey-
rediyoruz. 

Ötemizde ekmeğin ve tuzun tutsaklığı

Cıvıltılı ormanlar

Ve sarmaşıkların ucunda

Kayalara tırmanarak büyüyen

Şule çiçekleri var

Ah gülüm ah

Ötemizde ne güzel

Ne güzel dövüşüyorlar.

Kemal Askeri



Yürüyüş dergisi, AKP’nin ya-
lanlarına karşı gerçekleri yazıyor.
İşçinin, memurun, öğrencinin, tüm
halkımızın üzerindeki baskıları, sö-
mürüyü anlatıyor. Emperyalizme
karşı bağımsızlığı, faşizme karşı de-
mokrasiyi savunuyoruz. Çalınan
tüm haklarımız, açlığımız, işsizliği-
miz, evsizliğimiz, yoksulluğumuz için
gerçekleri öğrenelim ve halk düş-
manlarına karşı birlik olalım. Bu
yüzden geleceği yaratma umudunu
taşıyan dergimizi halkımıza ulaş-
tırmak için daha fazla çalışalım.

İstanbul
15 Kasım’da Yürüyüş okurları

tarafından Gazi Mahallesi Dört-
yol’da dergi dağıtımı yapıldı. Dört-
yol Caddesi’nde arabalara dergi
veren okurlar, 200 dergi dağıttılar.

Ayrıca bir grup, kahveleri do-
laşarak, mahalledeki çete saldırı-
larına değinerek konuşma yaptılar.
Berkin Elvan için İstanbul Adli-
yesi’nde yapılacak eyleme çağrı
yapıldı. Kahvelerde ise 115 dergi
halka ulaştırıldı.

Mecidiyeköy semtinde bulunan
Gülbağ Mahallesi'nde de "Ekmek
Adalet ve Özgürlük İçin Yürüyüş
Dergisi Okuyalım", "Yürüyüş Halk-
tır, Yürüyüş Susturulamaz” yazı-
lamaları yapıldı.

Gülsuyu Mahallesi’nde Yürüyüş
kampanyası devam ediyor. Hasan
Ferit’in şehit düştüğü mahallemizde
“Ekmek Adalet Özgürlük İçin Yü-
rüyüş Okuyalım Okutalım” kam-
panyası ile birlikte Hasan Ferit’in
sesini halka ulaştırıyoruz. 

İzmir
3 Yürüyüş okuru tarafından

17 Kasım’da Çiğli’nin Güzel-
tepe Mahallesi’nde Yürüyüş
dergisi dağıtımı yapıldı. İki
saat süren dağıtımda 38 Yü-
rüyüş  dergisi,  okuyucusuna
ulaştırıldı. Dağıtım sırasında,
halk ım ız ın aşure  ikramlar ı
oldu, sohbet edildi. Aynı gün
içerisinde dört yürüyüş okuru
da,  Karabağ la r  İ lçes i ’n in
Uzundere Köyü’nde dergi da-
ğıtımı  yaptılar. 50 Yürüyüş
dergisi okurlara ulaştırıldı.

14 Kasım günü ise, iki Yü-
rüyüş okuru tarafından Mene-
men’de esnaf ziyareti yapıldı.
Bir saat içinde 22 Yürüyüş
dergisi okurlarına ulaştırıldı.

Çorum
Halk Cepheli ler,  14 Ka-

sım'da 50 Yürüyüş dergisini
halka ulaştırdılar. Çalışmaya
iki kişi katıldı.

Dergimiz Geleceğimizdir; Halkımıza Geleceği Taşıyalım

EKMEK, ADALET VE ÖZGÜRLÜK İÇİN
OKUYALIM, OKUTALIM!

Gülbağ

Gazi

1 Mayıs

Sarıgazi

Gülsuyu

Okmeydanı
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Gazi’de Çetelere İzin Vermeyeceğiz! 
Gazi Mahallesi’nde yoğun olarak uyuşturucu satılan yerlerde yazılamalar yapıldı.
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“Uyuşturucu Satmak Suçtur”, “Uyuşturucuya İzin Vermeyeceğiz” 
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ÖÖğretmenimizğretmenimiz

- Savaş, disiplin demektir,
kurallı bir yaşam demektir.

- Disiplin ilkelerine ve kurallara aykırı her
özlem, her duygu, her davranış, her alışkanlık

devrimcinin yaşamından silinip atılmalı, 
savaşçı ruhu tüm benliğe hakim olmalıdır. 

- Bu konuda gösterilen her zaaf, yapılan her
hata, sadece kaynaklandığı birim veya kişinin
zarar görmesine, hatta imhasına yol açmakla

kalmayacak, bir bütün olarak örgütlenmemize ve
mücadelemize zarar verecektir.

- Hiçbir duygu, hiçbir özlem, hiçbir alışkanlık
böyle bir zarara yol açacak kadar 

değerli-vazgeçilemez değildir...



Berkin İçin Adalet İsteyenlere AKP’nin Katil Polisleri Saldırdı!Berkin İçin Adalet İsteyenlere AKP’nin Katil Polisleri Saldırdı!

Çocukları Vurmak, Vurulması Talimatını Vermek Alçaklıktır!

Çocukları Vurmak, Vurulması Talimatını Vermek Şerefsizliktir!

Bu Alçaklığın, Bu Şerefsizliğin, 
Bu Adaletsizliğin Hesabını Soracağız!

Berkin’i Kafasından Vuranlar Serbest
Adalet İsteyenler Tutuklandı...

YAŞASIN DİRENİŞ YAŞASIN ZAFER! 

Emperyalistler ve İşbirlikçileri Dize Geldi!
Koridallos Hapishanesi’nde Direnen Devrimci Tutsakların

Talepleri Açlık Grevinin 53. Gününde Kabul Edildi!
Devrimci Tutsakların Türkiye Faşizmine 

İade Davaları Reddedildi!

ÖZGÜR TUTSAKLAR TESLİM ALINAMAZ!
www.yuruyus.com 
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