İçindekiler
4 İstiyoruz Yapacağız:
Halk, devrime kendi evine gider
gibi gidecek!

Tecrit Hücrelerini
Yıkacağız!

7 AKP, şimdi de F tipi

hücrelerin
havalandırmasına kamera
takıyor!
9 Röportaj: Politikanız devrimci
tutsakları teslim alamaz!
11 Özgür Tutsaklardan:
AKP zindancı bir partidir!
13 Halkın vitrinlerde bile
görmeyeceği değerdeki yürüteç
inanç, emek ve dayanışmayla
halkın hizmetinde!
16 Halkın Hukuk Bürosu:
Hapishane ve devrimci
avukatların rolü-1
19 Hasan Ferit Gedik’ten mektup...

20 Hasan Ferit, halkını
yozlaşmaya karşı 1 Aralık’ta
Gazi’ye çağırıyor!
22 Bizim Mahalle:
Kitle çalışmasının özü
evden eve, kişiden kişiye,
kulaktan kulağa ilişkidir!

23

Adalet İstiyoruz: İşkence halka

40 Patron sendikacılığına
izin vermeyeceğiz!

karşı işlenen suçlardandır!

27 Cephe tarzı sonuç almaktır!
29 Sınıf Kini: Tekellere karşı

41 Direndik ve kazandık!
42 Röportaj: DİSK devrimci

sınıf kinimizi büyütelim!
30 Adalet istiyoruz:
19-22 Aralık şehitlerimiz için!
Berkin için, Hasan Selim için!
Adalet istemeye devam
edeceğiz!
31 ABD büyükelçiliğine yapılan
feda eyleminden sonra
TBMM Güvenlik
Koordinasyon Alt Kurulu,
TBMM’de “güvenlik
zaafiyeti” tespit etmiş!
32 AKP halka karşı savaşında
polislere yönelik
yatırımlarını arttırıyor!
33 Savaşan Kelimeler: Hapiste
yatmak değil, tutsak kalmak!
34 Devrimci Okul: Hedef koymak

işçilerindir, DİSK’i
düzenin sendikacılarına
bırakmayacağız!
45 Kamu Emekçileri Cephesi:
Eğitim hakkımızı savunacağız!
46 Liseliyiz Biz: Dershanelerin
kapatılması tekellerin isteğidir
48 Gençlikten Haberler...

36 Cepheli: Cepheli yaşamını
savaşa göre örgütleyendir!

37 Devrimci İşçi Hareketi:
BELTAŞ işçileri direndi
ve kazandı!

49 DHKC: Bomba yüklü 7 araç
haberleri yalandır!
Yoldaşları Muharrem’i anlatıyor!

50
51 Kentsel Dönüşüm değil,
52

yerinde ıslah istiyoruz!
Cepheliler Konuşuyor:
Emperyalizmin ve faşizmin;
Avrupa’daki kuşatmasını da
yaracağız!

54 Avrupa’da Yürüyüş:
Erdoğan Çakır serbest bırakılsın!
Kulağımıza Küpe Olsun...

57
58 Yitirdiklerimiz...
59 Öğretmenimiz...
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HALK,
H ALK, DEVRİME KENDİ EVİNE
GİDER GİBİ GİDECEK...

ÇÜNKÜ SAHİP OLDUĞU BAŞKA BİR
YER YOKTUR!...
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Toplumlar tarihinde, sınıflar ortaya
çıktıktan sonra, toplumların gelişimini
sağlayan ve yeni bir toplumu ortaya
çıkaran "sınıflar mücadelesi" olmuştur.
Ülkemizde de kapitalizmin yıkılarak halk iktidarı ve sosyalizmin
kurulması da sınıf savaşının, halk
savaşının bir gerçekliğidir.
Sınıf savaşı; nasıl kesin bir gerçeklik ise, halkın da bu saflaşmada
bütün gücüyle yerini alacağı o kadar
kesindir.
Sınıf savaşı; devrimin pusulasıdır.
Bu pusula şaşmaz; devrimin yasaları değişmez...
Ancak devrim hedefine ulaşma zamanını ve koşullarını belirleyen, deyim
yerindeyse rotayı devrimin yararına
çizen en önemli etkenlerden biri HALKIN ÖRGÜTLÜ GÜCÜDÜR.
Halkın örgütlü gücünün büyümesidir.
Bu gücün daha savaşçı, daha militan bir hale gelmesi; halkın savaşması; savaşın halklaşmasıdır...
Örgütlemektir... Örgütlenmektir...
Örgütlü olmayan halk güçsüzdür;
savaşma gücü yoktur... Yılmaya, yorulmaya ve yenilmeye mahkumdur.
Ne kadar isyancı da olsalar halk
kitleleri örgütlü hale gelmemişlerse
devrim saflarında kalmazlar, dağılır
giderler..
Devrim halkın evidir...
Kurtuluşu, umudu, geleceği ve
insana yakışan tüm değerleri kuşanabileceği okuldur.
Emperyalizmin ve faşizmin tüm
fiziki ya da ideolojik saldırılarına;
güç gösterilerine veya yarattıkları

"korku dağları" na rağmen, halk eninde sonunda o eve gidecektir. Çünkü
çıkarları oradadır.
Halkın taleplerinin ve çıkarlarının
karşılığı devrimdedir..
Haklı bir savaşın meşruluğu;
tarihsel bir haklılığın gücü önünde
hiçbir engel duramaz..
Lenin "tarihteki kanuna uygun
adil ve gerçek olan tek savaş devrimci savaştır" diyor.
Halkın savaşı meşrudur, haklıdır.
Halk kendisinden çalınan hak ve
özgürlüklerini geri almayı, sömürüye
son vermeyi, emeğinin karşılığını
almayı, insanca yaşamayı ister.
Kendi çıkarları için savaşacak yığınları, haklı mücadelenin içinde örgütleyerek harekete geçirebiliriz.
Devrimcilik halkı örgütlemektir.
Halk; işçiler, köylüler, tüm çalışanlar, küçük üreticiler, esnaflar, sanatkarlar, memurlar, öğrenciler, aydınlar, ulusal değerlerini kaybetmemiş, ülkemizin bağımsızlığını ve halkımızın özgürlüğünü isteyen, sömürü
ve zulme karşı olan herkestir.
Bir avuç işbirlikçi, vatan haini
dışında kalan herkes halktır.

Halkın taleplerinin ve
çıkarlarının karşılığı
devrimdedir..
Haklı bir savaşın
meşruluğu;
tarihsel bir haklılığın
gücü önünde
hiçbir engel duramaz...

İşte bu bir avuç işbirlikçi hain
dışında kalan geniş kesimleri örgütlemek devrimcilerin en önemli hedefidir.
Faşizm kitleleri teslim almak; onları örgütsüzleştirmek ister... Devrimci
irade ise kitlelere çıkarlarının devrimde olduğunu gösterebildiği ölçüde
mücadeleyi meşrulaştırır.
Faşizm kitleleri ezer, alçaltır. Devrimciler ise onları geliştirir, bilinçlerini
yükseltir.
Halk yığınlarına yollarının PartiCephe’nin yolu ile aynı olduğunu
anlatabilmeliyiz.
Ülkemiz tarihi boyunca mücadelenin meşruluğunu halka ulaştırabilen
tek güç Parti-Cephe ideolojisi olmuştur.
Bunu yapabilmenin anahtarı halkın taleplerine sahip çıkabilmesindedir. Mahir’ler bu uğurda bedel
ödemekten kaçınmadıkları için faşizmin örgütlenmeye ve silahlı mücadeleye ilişkin tüm yalan ve demagojileri uzun ömürlü olmamıştır.
THKP-C doğuşundan günümüze
kadar işçiler, gençlik, köylüler, aydınlar ve hemen hemen tüm halk
kesimleri arasında örgütlü çalışma
yapmış, bu çalışmayı gerilla hareketi
ile birleştirerek Türkiye sol hareketinde en geniş halk kitlelerini harekete
geçiren örgüt olmuştur.
Bugünün gerçeği de budur.
Halkı örgütlü bir güç haline getiren; halka UMUT olabilen tek güç
Parti-Cephe’dir.
Ülkemiz tarihinde en geniş halk
kesimlerini DEVRİM gerçeği ile sadece Parti-Cephe çizgisi yakınlaş-
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tırmıştır.
Bu çizgi; halkın kendi çıkarlarının
devrimde olduğunu görebildiği; hakları için mücadele etmeyi öğrendiği
bir okul olmuştur.
Çünkü Parti-Cephe halka güven
demektir; kendi ideojisinin, halkla
buluştuğu ölçüde maddi bir güce dönüşeceğinin bilincinde olmaktır.
Parti-Cepheliler bilirler ki halka
güvenmeyenler, halkı örgütlemeyenler, "bu halktan adam olmaz" diyenler
eğer bilgisiz değillerse, iki yüzlü
sahtekardırlar.
Fiziki olarak kendinden daha güçlü bir düşmana karşı savaşmak için
haklı olmanın meşruluğuna inanmak
gerekir.
Ancak haklı bir davaya inananlar
her türlü güçlüğe dayanabilirler ve
zaferi kazanacaklarına olan güvenlerini hiç yitirmezler.
İşte bunun içindir ki tarihsel haklılığın rüzgarını arkamıza alarak ve
sadece ideolojik gücümüze güvenerek, fırtınalı denizlere doğru ilerleme
cüretini taşırız.
Tarihimizin hiçbir döneminde kuşatmalar, operasyonlar, kayıplar, katliamlar, tutuklamalar, işkenceler, F
tipleri....vb.
Örgütlenmemizin ve gelişmemizin
önünde engel olamamıştır.
Anadolu topraklarında tarih boyunca zulme karşı direnişler boyvermiştir. Bunun için halkımız birleşmenin, dayanışma içinde olmanın
bütün kültürel özelliklerini taşır.
"(.....)
kan sızar en oynak türkülerinden
imecidir yoksuldur katar terini
aş pişirir ölüsüne yürek
yağından
yakınması yoksulluktan
yakınması ayrılıktan
ölümden
kolkolalık nakış olur ışır
örtülerine"
(Hasan Hüseyin Korkmazgil)
Ölüsünün ardından dahi aşını paylaşan halkımızın dayanışma kültürünü
geçmişten geleceğe taşıyan bağdır

"Örgütlenmek, daha çok
örgütlenmek ve halk
kitlelerinin doğrudan söz
ve karar sahibi oldukları
halk örgütlerini yaratmak
ve halkı savaştırmak,
savaşı halklaştırmak
bugünkü vazgeçilmez
sorunumuzdur"
Parti-Cephe ideolojisi...
Halkımızın geleneklerini Marksizm-Leninizmin temel değerleriyle
bütünleştirmiş olması, mücadelenin
meşruluğunu ve örgütlü olmayı halk
nezdinde somutlar...

Açlık ve Adaletsizlik
Katlanarak Büyüyor
Emperyalizm ve oligarşinin yarattığı tablo halklarımızı hızla saflaştırıyor... Örgütlenmenin ve mücadele etmenin zorunluluğunu dayatıyor.
Emperyalizm, sömürüsünü, katliamlarını, işkencelerini, haydutluklarını pervasızca sürdürüyor.
Üç tekel grubunun geliri bir kıtanın gelirine eşittir...
Dünyada 840 milyon insan yatağa
aç yatıyor.
Uyuşturucu ve fuhuş yaygınlaştırılarak tekellerin himayesinde "ticari pazar alanı" haline getirildi.
Kapitalizm toprağı, havayı ve
suyu kirletti. Yeni sömürge ülkeler
emperyalist tekellerin nükleer ve kimyasal atık çöplüğü haline getirildi.
Kapitalizmin doğayı kirletmesi
ve dengeleri bozması sonucu tahribatı
çok yüksek olan "doğal afetler"
yaşanmaya başladı. Tayfunlar, seller,
depremler vb... Her birinde acı çeken,
yakınlarını kaybeden, yerinden yurdundan olan ve bir türlü "yardım
ulaştırılamayan" hep yoksullardır...
Ülkemizde kriz öyle bir noktaya
gelmiştir ki AKP faşizmi halkın nefes
almasını dahi önlemeye çalışıyor.
Yasalarla, tutuklamalarla, dinlemeler ve komplolorla "muhalifleri"
hatta kendisi gibi düşünmeyen herkesi

ıslah etmeye çalışıyor.
Yıllarca öğretmen olmak için üniversite okuyanlar "atanmadıkları"
için mesleklerini yapamayıp işsizler
ordusuna katılıyor. Üniversite, iş bulmak için referans olarak kullanılıyor.
Fakat üniversite mezunlarındaki işsizlik oranı, üniversite okumayanlardan daha yüksek.
Halkın, düzenin adaletine zerre
kadar güveninin kalmadığı; açlık,
yoksulluk, işsizlikle teslim alamadıkları halkı yozlaşma ve çetelerle
boyun eğdirmeye çalıştıkları bir ülkede yaşıyoruz.
Kapitalizmin yarattığı yozlaşmanın, bunalımların sorumlusunun "kocalar" "babalar" ya da "erkek terörü"
olarak ilan edildiği bir ülkedeyiz.
Bu tabloda örgütlenmek zorunluluktur.
Bu düzeni değiştirmek zorunluluktur.
KURTULUŞ KENDİ ELLERİMİZİN ESERİ OLACAKTIR
Halkımızı örgütlemeli ve kendi
gücüne güvenmeyi öğretmeliyiz.
Emperyalizmin ve oligarşinin yarattığı tabloda halkımızın devrimden
başka gidecek hiçbir yeri yoktur.
Burjuvazinin sunabileceği hiçbir
ara yol; faşizmin verebileceği hiçbir
göstermelik hak olamaz...
Kurtuluş şu ya da bu kurtarıcının
değil, kendi ellerimizin eseri olacaktır.
Dayı;"Örgütlenmek, daha çok
örgütlenmek ve halk kitlelerinin
doğrudan söz ve karar sahibi oldukları halk örgütlerini yaratmak
ve halkı savaştırmak, savaşı halklaştırmak bugünkü vazgeçilmez sorunumuzdur" diyor.
Her türden örgütlenme aracıyla
örgütlenmeliyiz.
En yoksullara, en çok ezilenlere
gitmeliyiz... En militan, devrime en
çok sahip çıkacak olanlar en yoksullardır.
Ezilmişlik duygusu ne kadar fazla
ise düzene karşı savaşma isteği de o
kadar fazla olur.
Ev ev, sokak sokak, kişi kişi,

24 ARALIK’TA MAHKEMEDE BULUŞALIM!
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legal ya da illegal örgütlenmeliyiz....
Bazen kulaktan kulağa bir gerçeği
fısıldayarak örgütlenmeliyiz.
Kimi zaman bir gerçeği bir tek
kişiye ulaştırmak için sayısız engeli
aşmayı göze almalıyız... Hiç vazgeçmeden... Hiçbir engele zorluğa takılıp
kalmadan, o gerçeğin örgütleyiciliğinin hayalini kurarak yol almalıyız.
Kimi zaman şehirlerimizi, mahallelerimizi bir ucundan öbür ucuna
kadar örgütlülüklerimizle kuşatmak
için emek ve sabırla çalışmayı göze
almalıyız.
Legal ya da illegal, her ne biçimde
olursa olsun stratejik hedefimizi gözönünde tutarak örgütlenmeliyiz.
Stratejik hedefimiz anti-oligarşik
anti-emperyalist devrimdir.
Silahlı mücadeleyi geliştirmeyen
her adım bu hedeften uzaklaşmak
anlamına gelir...
Halkı örgütlemek, halkı kadrolaştırmak için görevlerimizi halkla
paylaşmak gerekir.
Bu idealize edilmemeli ya da
plansız, baştan savma ele alınmamalıdır.
Halka görev vermeyen halka inanmaz.
Çünkü halkla birlikte pratiğin
içine girmemiştir. Halkın politik kararlar alabileceğine inanmaz. Kimi
zaman "ürkütmeyelim" ya da "yapamaz" mantığı vardır. Bunların
hiçbiri doğru değildir. Düzenin krizi,
saflaşma, devrimci mücadelenin meşruluğu, örgütün gücü halkı örgütler.
Savaşmak, yenilgiye uğramak,
yeniden savaşmak ta ki zafere ulaşıncaya kadar... Bu halkın mantığıdır.
Halk asla bu mantığa aykırı hareket
etmez...
Halkımız izler, biriktirir; sağduyusuyla doğruyu yanlıştan, tutarlı
olanı tutarsız olandan ayırır... Kimi
zaman yüz yıllarca, on yıllarca biriktirdiği geleneklerini, birikimlerini,
direnme biçimlerini birden bire ortaya
çıkarır.
Halkımızın bilinci, devrimci mücadele, yarattığımız örnekler, örgütlenmelerimiz ve kendi deneyimleri-

Zorluklarla dolu yaşamı
cesaret ve umutla sürdürmek sadece güçlülere
göredir. Bu güç ideolojiye,
devrime, tarihsel haklılığımıza duyduğumuz inançtır.
İnanmak için bilgi sahibi
olmak; bilgi sahibi olmak
içinde emek ve
sabır göstermek gerekir.
mizle de gelişir.
Devrimcilerin yarattığı her direniş
biçimi mutlaka sonradan geniş kitlelerin elinde birer silaha dönüşmüştür.
Haziran ayaklanması bunun son
örneğidir.
Sadece kullanılan sloganlar, eylem
biçimleri yanıyla değil... Taşıdığı
feda ve direniş ruhu açısından da
böyledir...
Emperyalizmin büyük saldırısına
karşılık 2000-2007 yılları arasındaki
Büyük Direniş, nasıl direnileceğini
ve yeri geldiğinde nasıl ölünmesi
gerektiğini de öğretmiştir.
122 şehit kahramanlığın kitleselleşmesiydi.
Direnişler, devrim ve sosyalizm
için bir kaynak, bir dinamizmdir.
Direniş başlı başına bir idelojik
zaferdir.
Parti-Cephe tarihindeki direnişler,
devrim ve sosyalizm mücaledesinde
halkımıza yol açmış; moral güç ve
dinamizm taşımışlardır...
THKP-C eylemleri ve direnişleri;
Kızıldere ile başlayan bu süreç 1984
Ölüm Oruçları, 12 Temmuzlar, 1617 Nisan, Bağcılar direnişi; 19 Aralık
katliamı, Büyük Direniş ve 122 şehit
ve daha sayısız direnişle bugünlere
ulaşmıştır.
Onlar o gün direndikleri için biz
bugün hala yaşıyoruz ve direniyoruz.
Kitlelere doğru önderlik etmek
için kendi gücümüze inanmamız gerekir.
Kendimize inanmalıyız; halkımıza
inanmalıyız.
İnanarak yaptığımız her işten sonuç alırız. En büyük direnişlerden

en güncel kampanyalara kadar bunun
sayısız örneği vardır. Her Parti-Cepheli bu gerçeğin içine doğar.
Bu gerçeğin içinde büyür.
Halkı örgütlemek uçsuz bucaksız,
engin denizlere açılmaktır.
Orada fırtınalar, büyük dalgalar
bizi bekler. Bunlarla boğuşacak, dalgaları aşacağız. Bizi orada hiçbir
güç yenemez. Tekrar savaşır ve zafer
yolunda koşmaya devam ederiz.
Lenin "Devrim güçlülerin alanıdır" diyor.
Zorluklarla dolu yaşamı cesaret
ve umutla sürdürmek sadece güçlülere
göredir. Bu güç ideolojiye, devrime,
tarihsel haklılığımıza duyduğumuz
inançtır. İnanmak için bilgi sahibi
olmak; bilgi sahibi olmak için de
emek ve sabır göstermek gerekir.
Kitlelere yabancılaşanlar, onların
güvenini kazanamazlar. Sadece geveze olurlar... Gevezeler önderlik
yapamaz...
Önderlik yapmak için iş yapmak
ve emek vermek gerekir. Kitlelere
sımsıkı bağlı olmak buradan geçer.
Devrimcinin dili ile yüreği ve
beyni bir olmalıdır.
Bir olmaktan çıkarsa gevezelik
ve sonra da yabancılaşma başlar.
Bilgimizi büyütmeli, doğru karar
vermeyi öğrenmeliyiz.
Hepsi emek ve disiplinle kazanılır... Zorluklar, engeller emek ve disiplinle aşılır..
Zorluklar karşısında şaşırıp kalmamak için gerçeği görmek gerekir.
Gerçeğin bilgisine vakıf olan şaşırıp
kalmaz.
Doğru düşünür, doğru karar alır...
Milyonlarca insanımız çelişkiler
yumağı haline gelmiş sorunlarıyla
başbaşa yaşamaya çalışıyor.
Her çelişki bizim için bir örgütlenme nedenidir.
Emperyalizm ve oligarşi ise bu
sayısız çelişkilerin kaynağıdır... Biz
halk kitleleriyle sımsıkı bağlar kurdukça, onlara kendi çıkarları için
mücadele etmeyi öğrettikçe devrim
daha hızlı büyüyecek; kurtuluş daha
da yakınlaşacaktır...
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Tüm Ülkeyi Kameralarla Dolduran AKP
Şimdi de F Tipi Hücrelerin
Havalandırmalarına Kamera Takıyor!
Kameralar, F Tiplerinde Tecrit ile Teslim Alamadıkları
Devrimci Tuksakları, Tüm Yaşamlarını Denetim
Altına Alarak Teslim Alma Saldırısıdır!
söylendi!

19 Aralık 2000 tarihinde 20 hapishaneye gerçekleştirilen operasyonla
28 devrimci tutsak katledilmiş yüzlercesi yaralanmıştı. Bu operasyonun
amacı tutsakları F (hücre) tipi hapishanelerde tecrit etmekti. Tutsaklar
operasyona direnişle cevap verdiler.
Çünkü F tipi hapishanelerde uygulanacak olan tecrit sisteminin mantığı
tutsakları “ıslah” etmek, diğer bir
deyişle düşüncelerinden vazgeçirmekti. Fakat tam 13 yıldır devlet, F
tipi hapishaneler aracılığıyla dahi
tutsakları teslim alamadı. Tutsaklar
düşünmeye, üretmeye ve direnmeye
devam ettiler.
Sadece F tipine atmakla tutsakları
teslim alamayacağını bilen iktidar,
13 yıl boyunca hemen hemen her
gün bir şekilde saldırısını sürdürdü.
Kitap sınırlamasından mektup yasağına, telefon hakkının gaspından görüş yasağına kadar keyfi engellemelerle karşılaştılar. Büyük Direniş’in
kazanımı olan sohbet hakkı keyfi
olarak engellendi, süresi kısıtlandı.
Sohbet yerlerine kalem, kağıt, kitap
götürülmesi yasaklandı. O kadar ki,
sohbet sırasında “seminer düzeni”
nde oturmalarının yasak olduğu bile

Tutsaklar bugün yeni bir saldırıyla karşı karşıyadır. 13 yıldır
süren bu saldırılara
şimdi de havalandırmalara takılan
kameralar eklenmiştir. Bu kameralar tutsakların
kaldığı hücrelerin
içini görecek şekilde hücre havalandırmalarına takılmaya başlanmıştır.
Bu durum tek tek hapishane idarelerinin aldığı kararlara bağlı olmayıp
merkezi bir politikadır.
Kameralar, ilk önce Bolu F Tipi
Hapishanesi’ndeki hücre havalandırmalarına yerleştirilmiş, tutsaklar
bu kameraların görüş açılarını değiştirmiş üzerlerini kapatmış ya
da ayakkabı boyasıyla boyayarak
kullanılmasını engellemişlerdi. Tutsakların kamerayı protesto için yaptıkları eylemler sonrasında (kapı dövme, slogan atmak gibi) disiplin cezaları verildi ve zorla yerleri değiştirildi. Kısa bir süre sonra benzer şekilde İzmir Kırıklar 1 No’lu F Tipi
Hapishanesi havalandırmalarına
da kamera takıldı. Tutsaklar Bolu
F Tipi’ndeki uygulamanın ardından,
diğer hapishanelerde de uygulanabileceği öngörüsüyle Adalet Bakanlığı’na ve hapishane idarelerine dilekçe vererek havalandırmaya kamera
takılması halinde, bu uygulamayı
kesinlikle kabul etmeyeceklerini bildirmişlerdi. Tüm bunlara karşın İzmir-Kırıklar 1 No’lu F Tipi Ha-

pishanesi’nde takılan kameralar
devrimci tutsaklar tarafından sökülerek hapishane idaresine iade
edildi! Hemen ardından da tutsaklara
hücre cezaları verildi.
Kamera aracılığıyla tutsakların
yaşam alanlarına saldırı son olarak
Sincan 1 No’lu F Tipi Hapishanesi’nde yaşandı. İdareden kameraların
kaldırılması talep edilmişse de talepleri karşılanmayan tutsaklar meşru
haklarını kullanarak, kameraları çalışamaz hale getirdiler. Tutsakların
bu eyleminin ardından hapishane
idaresi azgınca saldırmış, 60 siyasi
tutsağı işkenceyle tekli hücrelere
atmış ya da üç kişilik hücrelerde
tekli tutulacak şekilde konumlandırmıştır.
Şu anda Sincan’da hemen hemen
tüm siyasi tutsaklar tek başlarına tutulmaktadır ve havalandırma saatleri 1 saate indirilmiştir. Kameraya
müdahale ettikleri anda da gardiyanlar
saldırarak havalandırmayı kapatmaktadır. Ayrıca tutsakların “topla” haberleşmesini engellemek için, her
tutsağa bir pet şişeyle su verilmekte
eğer verilen boş pet şişe iade edilmezse yeni içme suyu verilmemektedir. Buradan da anlaşılacağı üzere
kameralar sadece güvenliğin değil,
tecritin koyulaştırılmasının bir aracı olmuştur.
Tutsakların birbirleriyle haberleşmesi engellenmek istenmekte ayrıca 24 saat kamerayla gözetlenerek
tüm yaşamları denetim altına alınmaya çalışılmaktadır. Bu psikolojik
olarak tutsakları 24 saat boyunca
izlendiği düşüncesini yaratarak
baskı altına almaktır. Psikolojik
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işkencelerin en ağırıdır bu. Sen
dış dünyadan tamamen tecrit edileceksin fakat başkaları senin 24
saat boyunca her davranışını gözetleyecek...
Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin
İnfazı Hakkında Kanunun 25. Madde’sinde ağırlaştırılmış müebbet hapis
hükümlülerinin tek kişilik hücrelerde
tutulabileceği ve havalandırma sürelerinin 1 saat olduğu belirtilmiş
olup ayrıca tek kişilik hücreye konmanın koşulları 44. Madde’de sıralanmıştır. Sincan’da tekli hücrelerde
tutulan ve havalandırması 1 saatle
sınırlandırılan tutsaklardan ağırlaştırılmış müebbet hapis hükümlülerinin sayısı oldukça az olduğu gibi,
kesinleşmiş bir disiplin cezası sebebiyle “hücreye konulan” herhangi
biri de yoktur. Yani hapishane idaresi
yasadışı bir şekilde tutukluları ve
ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
alanlar dışındaki hükümlüleri de
tek başına tutmaktadır.
Sayı: 393

Yürüyüş
1 Aralık
2013

TUTSAKLARI 24 SAAT İZLEMEYİ VE BU YOLLA BASKI
ALTINDA TUTMAYI HEDEFLEYEN BU UYGULAMA KESİNLİKLE KABUL EDİLEMEZ VE
EDİLMEYECEKTİR!
HAVALANDIRMALARA TAKILAN KAMERALARIN GÜVENLİKLE HİÇBİR İLGİSİ
YOKTUR.
Keza “güvenliği” sağlayacak olan
kameralar zaten koridorlarda ve
çatılarda bulunmaktadır. Bu kameralar varken bir de hücre içinin gözetlenmesi kesinlikle güvenlikle açıklanamaz.
Esas amaç;
13 YILDIR TESLİM ALAMADIKLARI DEVRİMCİ TUTSAKLARA UYGULANAN TECRİTİ
KOYULAŞTIRMAKTIR.
Kamera bahane edilerek aralıksız
süren saldırılar ve kısıtlamalar da
bunun göstergesidir.

Emperyalistlerin Hapishanesinde Direndik ve Kazandık!
Yozlaştırmaya Karşı da Birleşeceğiz ve Mahallelerimizden Kovacağız!
Direnen Halk Cepheliler, İstanbul Okmeydanı’nda
bir araya gelerek Yunanistan’daki zafer ve yozlaşmaya
karşı kampanya için hep birlikte yemek yediler. 24 Kasım'da Pera Düğün Salonu'nda yapılan gecede ilk olarak
“hoşgeldiniz” konuşması yapıldı. “Bugün burada Yunanistan’daki zaferimizi kutlamak için ve yeni başlatacağımız 'Uyuşturucuya, Fuhuşa,
Çeteleşmeye, Yozlaşmaya Karşı
Halk Komitelerinde Örgütlenelim' kampanyasının duyurusunu
yapmak için toplandık" denilen
konuşmanın ardından, DevGenç'liler tarafından direniş şiirleri okundu. Okunan şiirlerden
birinin, emperyalizmin hapishanelerinde direnen Hasan Biber’e
ait olması ayrı bir anlam ifade ediyordu.
Yunanistan’da başlayan direnişle birlikte başta İstanbul
Yunanistan Konsolosluğu önü olmak üzere, Anadolu’nun
birçok yerinde, Yunanistan’da direnen Özgür Tutsakların
sesi oldu Halk Cepheliler. Yunanistan ve Türkiye’de
yapılan eylemlerin görüntüleri ile hazırlanan sinevizyon
gösterimi yapıldı.
Yunanistan’daki Özgür Tutsakların ses kayıtlarının
dinletildiği kutlamada: “Bedel ödemeyi göze almadan
hiçbir şey kazanılmayacağı” vurgulandı. “Bugün sava-
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Tutsakların 13 yıla varan mücadeleyle, 122 şehitle kazandıkları haklar gasp edildiği gibi yasadan kaynaklanan hakları dahi ellerinden alınmış durumdadır.
Burjuva hukukunu dahi uygulamayan faşizm, halkın haklarını her
an gasp ettiği gibi zaten dört duvar
arasında ve tecrit altında tutulan tutsakların yaşam alanlarını giderek daraltmakta, tutsakların yaratıcılıklarıyla
buldukları haberleşme yöntemini dahi
ellerinden almaya çalışmaktadır.
Sadece bu durum bile dört duvar arasında teslim alınamayan
devrimci tutsaklar karşısında faşizmin acizliğini ortaya sermektedir.
F tipleri kurulduğu günden beri
devrimcileri teslim alamayan iktidarın
yeni saldırıları da, bugüne kadar ölümü pahasına direnen tutsaklar tarafından boşa çıkarılacaktır.
Bu saldırılar da boşa çıkartılacaktır...

şımız büyüyor. Muharrem’ler hesap soruyor. Devrimimizin yolunu aydınlatan ideolojimize ve önderlerimize
selamlar” denildi.
Halk Cephesi adına yapılan konuşmada ise, “Yunanistan’da ve Avrupa’da kuşatmaları yardık. Siyasi kimliğimize sahip çıkmak için direndik. Biz devrimciyiz.
Türkiye oligarşisi ve emperyalistler
tarafından faşizme ve emperyalizme
karşı savaştığımız için suçlanıyoruz.
Emperyalizme ve faşizme karşı savaşmak suç değildir. Zafere kadar da
direneceğiz” denildi.
Direnişlerin anlatıldığı konuşmada,
“Dünyanın neresinde olursa olsun, bir
Halk Cepheli bir Halk Cephelidir...
Nefes alışından, oturuş kalkışana kadar
Cepheli, ortak kültürle şekillenmiştir. Nasıl 19-22 Aralık
Katliamı'na ilişkin yıllar sonra faşizm itiraf ederek, biz
onların düşüncelerini öldürmek istedik dedilerse, bugün
de asıl mesele düşüncelerimizdir. Dün yapamadıkları
gibi bugün de Yunanistan’da yapmak istediklerini başaramayacaklar” denildi.
Özgür Tutsaklardan alınan selamın ardından Grup
Yorum ve Dev-Genç'lilerin söyledikleri yöresel türkü
ve marşlarla birlikte omuz omuza halaylar çekilerek,
misket oyunları oynandı.

HALKIN AVUKATLARINI SAHİPLENMEK İÇİN

Röportaj

Hücre Havalandırmalarına Takılan Kameralar
Tecriti Daha da Koyulaştırmaktadır!

Hiçbir Politikanız Devrimci
Tutsakları Teslim Alamaz!
Hapishaneler tarihi
hep direnişlerle anılmıştır.
Özelikle 2000
yılı ile birlikte
emperyalistler
Anadolu topraklarında tecrit hücrelerini
Engin Gökoğlu
yaymaya başladılar. Tecrit hücrelerine karşı başlatılan Büyük Direniş’te 122 şehit
verildi. Son süreçte de hapishane
tecrit hücrelerinde yapılmaya başlanan
kamera yerleştirmesi ile ilgili Halkın
Hukuk Bürosu’ndan Avukat Engin
Gökoğlu ile yaptığımız röportajı yayınlıyoruz.

Yürüyüş: F tiplerinde şimdi de
hücre havalandırmalarına
hücrenin içini görecek şekilde
kameralar takılıyor. Bu
uygulamadan bahseder
misiniz? Gelişmeleri anlatır
mısınız?
Engin Gökoğlu: F tipi hapishane modeli devrimci tutsakları kişiliksizleştirme, onları düşüncelerinden, mücadelelerinden vazgeçirme
amacıyla kurulmuş hücre dipi hapishanelerdir. Bilindiği üzere bu hapishanelerin açılışları da katliamla
olmuştur.
Ülkemizde 19-22 Aralık 2000’de
28 devrimci tutsak vahşice katledilmişti. İşkenceye, sakat kalmaya, onlarca ölüme rağmen devrimci tutsaklar
bu insanlık dışı hapishane modeline
kuruldukları günden bugüne karşı
çıktılar. F tiplerine karşı yürütülen
mücadelede 122 insan hayatını kay-

betti. Ancak hiçbir uygulaması tutsaklarca meşru görülmemiş ve kabul
edilmemiştir.
Bu nedenle devrimci tutsakları
dize getiremeyen her hükümet tecrit
politikasını ağırlaştırarak uygulamaya
devam ediyor.
F tiplerindeki kamera sistemi de
bundan bağımsız değildir. Kamera
uygulaması hapishanelerde ilk olarak
çatı, malta ve koridorlarda vardı.
Bugün havalandırmaya kamera
takmanın gerekçesi ‘güvenlik’ olarak
belirtiliyor. Zira, F tipleri şu anki
haliyle zaten ‘yüksek güvenlikli’dir.
Dolayısıyla kamera uygulaması-saldırısı “güvenlik” için değil, doğrudan
tüm tutsaklar üzerinde tecriti artırmak içindir. Uygulamayla tutsaklara “bakın biz sizi 24 saat izliyoruz”, “ne yaparsanız biliriz” havası verilmekte, hakimiyet ve psikolojik etki kurulmak istenmektedir.

diğer F tipi hapishanelerde de uygulanacağı görüldü..
2013 Kasım ayı başında Sincan
1 Nolu F Tipi Hapishanesi’nde havalandırmalara ses ve görüntü kaydı
yapan kameralar takılmaya başlanmıştı.
Tüm siyasi tutsaklar kamera ile
24 saat gözetlenmeyi kabul etmeyeceklerini, bu uygulamanın tecriti yoğunlaştırmak amaçlı bir saldırı olduğunu belirtmiş ve kameraların derhal kaldırılmasını talep etmişlerdi.
Tutsaklar, bu talepleri olumsuz karşılanınca 5 Kasım 2013’te kameraları
kırarak işlevsiz hale getirdiler. Bu
durum sonrasında tutsaklar saldırıya
uğramış ve işkenceyle tekli hücrelere
atılmışlardır. Tutsakların bu haksız
uygulamalara karşı sessiz kalmayacağı gün gibi aşikardır.

Yürüyüş: Ne zaman başladı bu
uygulama ve tutsaklar bunu
nasıl karşıladı?
Engin Gökoğlu: İlk olarak ha-

Yürüyüş: Bu uygulama
hapishane idaresinin tutumu
mu, yoksa AKP’nin yeni bir
saldırı politikası mı? Devletin
amacı ne? Neden kamera
takılıyor?
Engin Gökoğlu: Hapishane ida-

pishane havalandırmalarına kamera
yerleştirildiğini Bolu F Tipi Hapishanesi’nde, bu yılın Haziran ayı başlarında duymuştuk. Devrimci tutsaklar
bu uygulamaya kameraların yönünü
değiştirerek, önünü elbiseleriyle kapatarak ya da boyayarak karşı koydular. Kapı dövme ve slogan atma
şeklinde protestoya başvurdular. Fakat
hücrelerine baskın aramalar yapıldı.
Tehdit edildiler, hücre yerleri değiştirildi ve haklarında disiplin soruşturmaları başlatıldı. Sonrasında bu
uygulamanın “merkezi” olduğu ve

resi Adalet Bakanlığı’na, Adalet Bakanlığı da hükümete bağlıdır. Dolayısıyla tüm bu saldırılar AKP hükümetinden bağımsız ele alınamaz.
AKP hükümetinin “demokratlık”
yalanlarına kimse inanmıyor artık.
AKP halkın her kesiminin inancına
ve yaşamına, düşüncesine karışıyor.
Sözde herkesin özel hayatı var, bu
hayat mahremdir ve devlet güvencesindedir. İşte koca bir AKP yalanı:
Burjuva hukuku anlamında bile düşünseniz içerdeki tutsağın özel yaşam
alanı vardır. Buna dokunulmaz, giz-
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Röportaj
liliği ihlal edilmez. Ama bırakın dokunmamayı, akıl almaz tecrit yöntemiyle tutsaklar örgütsüz, kişiliksiz
hale getirilmek için her türlü insanlık
dışı muameleye tabi tutuluyorlar ve
en temel ihtiyaçları bile karşılanmıyor.

Yürüyüş: Bu uygulama ne
kadar hukuki? Ceza İnfaz
Yasası’nda bununla ilgili
madde var mı?
Engin Gökoğlu: Güya “infazda

Sayı: 393

Yürüyüş
1 Aralık
2013

temel ilke kimseye ayırım yapılmayacağı ve hiçbir kimseye ayrıcalık
tanınmayacağıdır” Oysa mafya ve
çetelerin, halk düşmanlarının ve katillerin hapishanelerde nasıl ağırlandığını çok iyi bilmekteyiz. Yine “ceza
ve güvenlik tedbirlerinin infazında
zalimane, insanlık dışı, aşağılayıcı
ve onur kırıcı davranışlarda bulunulamaz” denir. Oysa gerçek böyle
değildir. F tipi tecrit modeli başlı
başına insanlık dışı bir işkence modelidir…

İnfaz Kanunu tutsakları ıslah edilmesi gereken toplumdışı varlıklar
olarak görür. Tutsaklar bir nevi “hastadır” ve hapishanede uygulanan
“rehabilite” yöntemleriyle tedavi
edilirler, ıslah olmaları sağlanır. Bu
mantıkla hazırlanan infaz kanunu da
her hak arama eylemi disiplin cezalarıyla karşılanır. Bu şekilde tutsaklar
uslandırılmaya çalışılır.
Örneğin 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 40/2-g maddesinde
“Açlık grevi yapmak”, 42 md.2/a)
Protesto amacıyla idarece verilen
yemeği topluca almama eylemine
katılmak, c) Herhangi bir şeyi protesto
amacıyla veya idareye karşı toplu
olarak sessiz direnişte bulunmak.
e) Gereksiz olarak marş söylemek
veya slogan atmak” bu fiillerin tamamı disiplin suçudur ve cezalandırma gerektirir. İşte bu mantık tutsakların her türlü, temel hakkını gasp
etmeye çalışmaktadır. Hukuksal hiçbir
dayanağı olmaksızın tıpkı kamera
uygulamasında olduğu gibi bu uy-

Yürüyüş: Sizin eklemek
istediğiniz bir şey var mı?
Engin Gökoğlu: Bu tür uygulamaların tamamı aslında “F Tipi”
hapishane modelinin kurulduğu günden bugüne; 13 yıldır işe yaramadığının, tecritin tutsakların direniş ve
yaratıcılığıyla çoktan alt edildiğinin
kanıtıdır. Ancak hükümetler yeni
yeni uygulamalarla “Acaba bu sefer
sonuç alır mıyım?” diye bu aciz
yöntemlerden medet ummaktadır.
Diğer saldırılarda olduğu gibi bu
saldırıların da sonuçsuz kalacağına
olan inancımızla tüm okurlarınıza
sizin aracılığınızla sesleniyorum:
Devrimci tutsakların bu onurlu mücadelesine destek olalım, onların sesine ses katalım.

9’u Tutuklu 22 Avukatın Yargılandığı Mahkeme Başlıyor Devrimci
Avukatlara Yönelik Komployu Dağıtmak İçin Mahkemeye Katılalım
Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD), 18 Ocak 2013
günü yapılan operasyon sonrasında tutuklanan ÇHD
Genel Başkanı Av. Selçuk Kozağaçlı, İstanbul Şube
Başkanı Av. Taylan Tanay, İstanbul Şube Sekreteri Av.
Güçlü Sevimli, İstanbul Şube yöneticisi Av. Günay Dağ
ve üyeleri Av. Ebru Timtik, Av. Barkın Timtik, Av.
Naciye Demir, Av. Şükriye Erden ile Ankara Şube Yöneticisi Av. Betül Vangölü Kozağaçlı’nın serbest bırakılması için imza kampanyası başlattı.
9’u tutuklu 22 ÇHD üyesi hakkında açılan davanın

Mahallelerimize Mobeselerinizi
Sokamayacaksınız
26 Kasım günü sabah saat 11.00 sularında
Gazi Mahallesi’nde, AKP’nin katil polisleri Eski
Karakol’a mobese dikmek istediler. Cepheliler
Mobese direğini henüz yerdeyken spiral taşı ile
kesip iki parçaya böldüler. Bunun hazımsızlığı
ile saat 14.00 sularında gelen polisler kesilen
mobese direğini götürmek zorunda kaldı.
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gulamalar artarak sürmektedir. Tıpkı
avukat görüş yerlerinin camlı fanus
haline getirilmesi uygulamasında olduğu gibi.

ilk duruşması 24-25-26 Aralık 2013 tarihinde Silivri Hapishane Yerleşkesi Duruşma Salonu’nda başlıyor. Mahkemeye katılım çağrısında bulunan ÇHD Genel Merkezi,
22 Kasım tarihli yazılı açıklamasında “Çağdaş Hukukçular
Derneği’nin sadece siyasal, sendikal ve toplumsal muhalefetin değil, yoksulların, ezilenlerin, devlet karşısında
çaresiz bırakılmış halkın avukatlığını yaptığı için hedef
olarak seçildiğinin farkındayız. Bizler mümkün olan en
geniş katılımla mesleğimizin ve meslektaşlarımızın arkasında durduğumuzu göstermek kararlılığındayız” dedi.

Komplo Davaları AKP'nin Acizliğidir
Komploları Dağıtacak, Tutsaklarımızı
Çekip Alacağız!
18 Ocak 2013'te devrimci demokratların kurumlarına ve
evlerine yapılan baskınlarla onlarca insan tutuklandı. 23
Kasım'da Halk Cephesi ve Grup Günışığı İzmir Kemeraltı’nda
5 kişinin katıldığı bir eylemle, özgür tutsakların yanında olduğunu ve arkadaşlarının komplolarla tutuklandığını açıkladı.
Basın metninin okunmasının ardından eylem sonlandırıldı.

HALKIN AVUKATLARINI SAHİPLENMEK İÇİN

AKP Zindancı Bir Partidir!
Dört Bir Yanı Demir Parmaklıklı
Zindan ''kampüs''lerle Çevirdiler
Yenilerini Yapmaya Hazırlanıyorlar!

Özgür Tutsaklardan
AKP'nin 11 yıllık iktidarı döneminde yarattığı açlık ve sefalet tablosuna, halkın tepkisi arttıkça, AKP de
kendi iktidarının güvenliğini almak
için yeni hapishaneler yapmaya çalışıyor... Yeni hapishaneler yetmezmiş gibi, hapishanelerdeki uygulamaları da devrimci tutsakları teslim
alabilmek için daha da ağırlaşıtıracak
zulüm düzenlerini bu şekilde ayakta
tutmaya çalışıyorlar.
AKP derin bir yönetememe krizinin içindedir. Her an yıkılacakmışçasına, halkın Haziran Ayaklanması’nın yarattığı setin içinde boğulacakmışcasına yaşadığı korkuyla, panik halinde halka saldırmaktadır.
Bir yandan sokaklarda, meydanlarda gaz fişekleriyle, gaz bombalarıyla, sopalı-palalı polis ve faşist çeteleriyle halka saldırırken, diğer yandan yeni hapishane yapıyor, hapishanelerde devrimci tutsaklara yeni dayatmaları gündeme getiriyor.
AKP yönetemiyor ve halka, devrimcilere saldırıyor. Yeni saldırı silahları alıyor, kendisini güvende hissedebileceği güvenlik tedbirlerine
yatırım yapıyor.
AKP korkuyor, korktukça saldırıyor...
2006 yılında 10 milyon TL olan
iç güvenlik harcamaları, 2013 yılında 27 milyon TL’ye çıkmıştır. Yani
AKP'nin ileri demokrasi dediği ustalık döneminde, kendi güvenliklerini
sağlamak için harcadığı kaynak miktarında yüzde 200’lük bir artış yaşanmıştır. 2002'den bu yana geçen süreç zarfında kapasitesi 15 bin 791 olan
230 hapishane kapatan AKP, yerine
kapasitesi 71 bin 169 olan 98 yeni ha-

pishane açmıştır... Ve önümüzdeki 5 yıl içerisinde açmayı planladığı hapishane
sayısı 207'dir. (aktaran:19.09.2013Cumhuriyet)
Emperyalistlerin “21.yüzyıl ayaklanmalar yüzyılı olacak!” tespitinden bugüne kadar geçen zaman içinde, sömürü düzenlerini korumak adına askeri ve güvenlik harcamalarına
ayırdıkları kaynakları da aynı oranda
arttırmışlardır.
Ülkemizde ise AKP iktidarı ülkeyi adeta koca bir hapishaneye çevirmiştir... Adım başı mobese kameralar,
insansız hava araçları, milyon dolarlık askeri ihaleler, polise bütçeden
daha fazla kaynak aktarılması, TOMA’lar, biber gazları, metal coplar,
elektrik şoku silahlar, stadlara ve
üniversitelere polisi yerleştirme girişmeleri, karakollar, yargıda ''yargı
paketleri'' adı altında yeni faşist
baskı yasaları, Özel Yetkili Mahkemeler, işkenceler, katliamlar bu uygulamaların bir kısmıdır sadece..
44 kişinin dolar milyarderi olduğu ülkemizde, AKP'nin 11 yıllık iktidarında iş cinayetlerinde ölen işçilerin sayısı 11 bindir... Ölen işçilerin

sayısının önüne geçebilmek için iş
sağlığı ve iş güvenliğini esas alan uygulamaları hayata geçirmek yerine
milyon dolarlık hapishaneler yapmayı tercih etmektedir..
AKP ''ÖLÜN!'' ve “ölümlerinize
de sakın olaki ses çıkarmayın! Yoksa gideceğeniz yer yüksek güvenlikli, kameralı, süngerli hücreli tecritte
tredmanlı yeni ‘kampüs’ hapishanelerdir demektir ..
Ülkemizde hali hazırdaki ''hapishanelerin kapasitesi 147 266'dır. Mevcut ise 103 508 hükümlü, 27 650'si tutuklu olmak üzere toplam 131 508 tutsak Türkiye’deki 456 hapishanede tutuluyor. (19.09.2013, Cumhuriyet)
AKP'nin Diyarbakır’da düzenlediği bir mitingde Tayyip Erdoğan, adı
işkencelerle, katliamlarla anılan Diyarbakır Hapishanesi’ni kapatacaklarını müjdeliyordu. Ve Diyarbakır halkına, “daha modern daha büyük, yeni
bir hapishane yapacağız” diyordu.
AKP'nin Diyarbakır halkına ''en
büyük hizmeti'' bir hapishanedir.
F tiplerini de büyük bir hizmet olarak müjdeleyip “5 yıldızlı otel”,
“devlet konut evi” diye pazarladılar.
“5 yıldızlı otel” olarak plastik masasına, plastik çiçek koyarak pazarladıkları F tipi tecrit hapishanelerinde, tutsaklar ayaklarını bastıkları andan itibaren her türlü işkencelere
tabi tutulmuşlardır. Fiziki işkenceler
yetmemiş, sayısız disiplin cezaları, yasaklamalar, süngerli hücre işkenceleriyle iradeleri teslim alınmaya çalışılmıştır.
23 yıl önce F tiplerini açmak için
19-22 Aralık Katliamı’nı gerçekleştirenlerin gerekçesi ''hapishaneler sorunu çözülmeden ülkede IMF planları hayata geçirilemez'' olarak ifade ediliyordu. Bugünkü kapasite arttırımı gerekçesi ise IMF politikalarıyla
yarattıkları açlık, yoksulluk, sömürü,
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1 Aralık
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adaletsizlik tablosuna karşı ayaklanan milyonları sindirme, korkutma yoluyla devrimi engelleme çabasıdır.
AKP'nin 5 yılda 207 yeni hapishane açma planı bu politikanın gereğidir. Haziran Ayaklanması’nda sokaklara
AKP zulmünden hesap sormak için dökülen milyonlar,
AKP'nin kabusu olmuştur. Halktan, halkın öfkesinden
korktukça da daha çok hapishane yapıp, yeni baskı yasaları
çıkaracak güvenliklerini sağlama almanın hesabını yapmaktadır.
AKP iktidarı da, emperyalist efendilerinden öğrendiklerinden öğrendiğini uygulayarak, yarattığı açlık yoksulluk, sömürü-zulüm tablosunun sonuçlarının karşılığı
olarak, halkın isyan edeceğini bildiği için önlem olarak
yeni hapishaneler yapmakta, yeni güvenlik uygulamalarına ihtiyaç duymaktadır.
AKP iktidarı halkın sorunlarını çözen değil, sorun yaratandır. Ne kadar dini kullanırsa kullansın, ne kadar mazlum edebiyatı yaparsa yapsın, halkın tepkisinin önüne geçemiyor. Bu yüzden baskıları daha da arttırarak yönetememe krizinin yarattığı devrimci durumun zorunlu sonucu

Tutsak Devrimciler Derhal
Serbest Bırakılsın
Sayı: 393

Yürüyüş
1 Aralık
2013

5 Temmuz’dan bu yana F tipi hücrelerinde tutuklu bulunan Halk Cephelilerin mahkemesi 20 Kasım’da İzmir
Bayraklı Adliyesi’nde görüldü. Mahkeme öncesinde İzmir Dayanışması, Halk Cephesi ve EÖC basın açıklaması
yaptı. Açıklamanın ardından mahkeme salonuna geçildi. Tutsakların mahkeme salonuna getirilmesiyle beraber sloganlar atıldı.

Özgür Tutsaklar Üzerindeki
Tecriti Mektuplarımızla
Kıralım!
Özgür Tutsaklar
onurumuzdur! Onlar
bizim zalime boyun
eğmeyeceğimizin
göstergesidir. Vatanı
ve halkı için tecrit koşullarında ömürlerini
geçiren özgür tutsakları
sahiplenmek, onurumuzu sahiplenmektir. Özgür tutsaklarımıza tecrit
uygulamalarını mektuplarımızla kıralım.
Tutsaklarımıza mektup yazalım.
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olan halk devriminin önüne geçmeye çalışıyor.
Hapishanelerde gündeme getirdiği yeni dayatma politikalarından biri de, hapishanelerde uygulamaya sokulan avukat görüş yerlerinin fanus biçiminde cam takılarak, tutuklunun savunma mahremiyetinin önüne geçilmeye
çalışılmasıdır. Bir diğeri de hücre içlerini dahi 24 saat görecek şekilde havalandırmalara takılacak kamera sistemleridir.. Çürümüş düzenlerini ayakta tutabilmek için
her türlü gayri insani, gayrı ahlaki ne varsa onu yapacak
kadar ahlaksızdırlar.
Sonuç olarak: Hapishaneler ülkemizin nasıl yönetildiğinin aynasıdır.. AKP dün olduğu gibi bugün de devrimci
tutsakları teslim alarak zulüm düzenini ayakta tutmaya çalışıyor. Zalimin zulmü kendisini yakacaktır.. AKP ne kadar çok zulüm politikaları hayata geçirirse geçirsin; halk
ve devrimciler yaptıklarının yanına kar kalmadığını gösterecektir.
Çünkü; biz halkız!.. Biz AKP faşizmini yıkacak, verimli tarlalar üzerine yaptıkları kampüs hapishanelerini silip süpüreceğiz.
İşbirlikçi Savcı Ender Karadeniz, hiçbir hukuki gerekçesi olmamasına rağmen bütün tutsakların tutukluluklarının devamı kararını aldırttı. Mahkeme 13 Şubat
2014 tarihine ertelendi. Karara tepki gösteren tutsak yakınları slogan atmaya başlayınca, mahkeme önünde bulunan sivil polislerden birisi ailelere küfretti. Bunun ardından polisin üzerine yürüyen ailelere çevik kuvvet saldırmaya kalkıştı. Yaşanan çatışmada ailelerden yaralanan ve gözaltına alınan olmazken; bir polis başından yaralandı. Polisin geri çekilmesiyle aileler iradi olarak eylemlerini sonlandırdı.

AKP Faşizminin Yargısını
Tanımıyoruz!

Yaşasın Halkın Adaleti!
21 Kasım’da İstanbul Adliyesi’nde görülen özgür tutsak Servet Göçmen’in mahkemesine katılan TAYAD’lı Aileler, mahkeme salonunda ve Adliye içinde polis saldırısına uğradı.
Servet Göçmen duruşmasında savunmasını yaparken
hakim engel olmak istedi. Savunma hakkının gasp edilmesine karşı hakimle tartışan Göçmen,
hakime su şişesi fırlattı. Bunun ardından mahkeme hakimi salonun
boşaltılmasını istedi. Mahkeme salonundakilere saldırarak onları dışarıya çıkaran polis, Adliye içinde
TAYAD’lı Ailelerden Cemray Baş,
Mete Diş ve İlkay İşler’i işkencelerle gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar daha sonra serbest bırakıldı.

HALKIN AVUKATLARINI SAHİPLENMEK İÇİN

HALKIN VİTRİNLERDE BİLE GÖREMEYECEĞİ
DEĞERDEKİ YÜRÜTEÇ İNANÇ, EMEK VE
DAYANIŞMAYLA HALKIN HİZMETİNDE!

KAPİTALİZME MUHTAÇ DEĞİLİZ;
DÜŞÜNEN VE HALKIN
DAYANIŞMASINI ÖRGÜTLEYEN
CEPHELİ’NİN BAŞARAMAYACAĞI İŞ,
ERİŞEMEYECEĞİ ZAFER YOKTUR!
24 ARALIK’TA MAHKEMEDE BULUŞALIM!
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Ferhat Gerçek kimdir?
Ferhat emperyalizme karşı bağımsızlık, faşizme
karşı demokrasi isteyenlerin sesi soluğu olan dergimizi sattığı için katledilmek, katledilemeyince
de “yaşamı sana zehir
edeceğiz” denilerek felç
edilen bir gencimiz. Bu
ülkenin yetiştirdiği umudun onurlu evlatlarından
Ferhat.
Bizim canımız, yoldaşı mız.
Bugün Ferhat’ı fiziki olarak yürütemesek bile, Ferhat’ın umutlarını,
adalet arayışını yürüttük, büyüttük.
Tutsaklar, şehitler verdik onun hesabı
için.
Şimdi de bugün için sınırlı da
olsa fizik olarak ayağa kaldırmanın,
yürütmenin onuru ve gururu içindeyiz.
Biz Cepheliyiz.
Biz istersek her şeyi başarırız.
Bunu bir kez daha Ferhat için
ürettiğimiz “FERHAT GERÇEK
YÜRÜTEÇ” ile başardık.
Yürüyen sadece Ferhat değil,
yürüyen ve büyüyen UMUDUMUZDUR!
UMUDUMUZU büyütüyor, bu
yürüyüşün devrime doğru bir yürüyüş
olduğunu biliyoruz.
Düşünüp, tek yürek olup halkımızın emeğiyle birleşen devrimci
düşünce piyasa değeri milyarları bulan; halkımızın ulaşamayacağı, vitrinler de bile görmeye cesaret edemeyeceği değerdeki yürüteci ortaya
çıkardı.
Ferhat Gerçek’in yoldaşları, bu
aletleri bizim yapabileceğimizi, halkın
yapabileceğini gösterdi.

İşte Buna Tanıklık Eden
Ferhat’ın Yoldaşları
Şimdi Bu Anı Anlatıyor...
Cepheliler Anlatıyor
Tören çok tarihi bir törendi... Çok
güzeldi... Önce kafede bekledik bir
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süre sonra alt katta ki sinema salonuna
geçtik ilk giren Ferhat’tı... Salona
girdim ve az sonra olacak anların
hayalini kurmaya başladım... Eski
siyah beyaz videolar vardır Sovyetler
Birliği’nden ya da ölüm orucu törenleri gibi eski videolar tarihten...
Şimdi böyle bir törenin içindeydik...
Şimdi bir konuşmacı çıkacak alkışlayacağız... Gülümseyeceğiz... Biz
varız bu salonda tarih de var...
Ferhat sol köşede yürütecin yanında duruyor ona bakıyor gülümsüyor bu da bizi gülümsetiyor... Onun
mutluluğunu böyle görüyoruz ya...
İçinden neler geçiyor insanın... Senin
için gülüşün için her şeye değer diyorsun... Sonra arkadaş bir konuşma
yaptı; “ailemiz bizi ikna etti, bizi
inandırdı, çalıştık ve yaptık. Biz kapitalizme muhtaç değiliz, halkın dayanışmasıyla başarabiliriz birçok
şeyi” dedi... Salonda bir alkış koptu...
Sonra usta ve babası çıktı... Her ikisine de bakıyorum halkımız mütevazıdır... Ama en çok da Vahap amcanın konuşması etkiledi insanları,
“sizin gibi gülümseyen insanların
karşısında olmak bana mutluluk veriyor bana söz verdiğiniz için öyle
mutluyum ki” dedi, teşekkür etti...
Halkın yıllardır nasıl fikirlerini söylemekten uzak olduğunu hissettirdi
insana... Ve biz bu insanlara da şunu
inandırmışız biz yaparız biz istersek
yaparız... Ufkumuz açık olsun dedi
amcamız... Teşekkür ederiz Vahap
amca... Sen de bize bizim kalbimize
bu duyguları hissettirdin...
Sonra deneme için Ferhat geldi...

Makineyi çevirdi...
Bacaklarını ileri
aldı... Elleriyle alıyor
bacaklarını ileri... Bu
anda kimsenin aklından çıkmayacaktır...
Elleriyle hareket ettirdi 4 seferde ancak
koyabildi makineye...
Dört seferde bizim
Ferhatımız o... bunu
ona yapanlar aklına
geliyor insanın... Yerinde duramıyorsun
sanki... Öfkeden...
Kinden...
Sonra makineye yerleşti bir kurma
kolu var onu çevirdiler çevirdiler ve
sonra kaldırmaya başladı bir kemer
alt alta belinden altından sarıyor onu...
Ferhat yükseldikçe herkes kıpırdanıyor
hadi diyoruz adeta... Bir kırma kolu
sesi daha kitle de ayağa kalkıyor görmek istiyor, ne güzel diye yorumlar
yapılıyor... Vahap amcaya baktım
gözlerinin içi gülüyor... Ferhat ayakta
şimdi biz de ayaktayız... Alkış tufanı
kopuyor... Sonra kafeye geri geçtik
bizim için kutlama pastaları hazırlanmıştı onları yedik Ferhatla fotoğraf
çektirdik gençlik olarak, liseliler
olarak ayrıca çekip hemen gönderebileceğimiz her yere gönderdik.

Yoldaşı Anlatıyor;
Ferhat'a yürütecini verdik tören
ile... Çok değişik duygular yaşadık.
Açıkçası onu ayağa kalkarken ilk
defa gördük 6 yıl sonra. Ve makine
onu yavaş yavaş ayağa kaldırdığı
için birçok insanımız dayanamayıp
ağladı. Ben de ağlamamak için kendimi çok zor tutan insanlardan biriyim...
Elbette Ferhat'ı böyle görmenin,
büyük ailemizin insanlarını sahiplenişinin boyutunu görmenin gururu,
onuru da vardı... Ama en yoğun hissettiğim duygu yine öfkeydi. Ferhat'ı
bu hale getirenlerden, insanlarımızın
hayatlarına kastedenlerden sorulacak
hesabımızın büyüklüğünü hissettim...
Ferhat'ın yüzündeki gülümseme,
utangaçlığı vs. Her şey o gün çok
etkiledi bizi. Ardından pasta kestik,

HALKIN AVUKATLARINI SAHİPLENMEK İÇİN

kutladık...
Bir şehidimizin kardeşi de aramızdaydı. Çok duygulandı. Dedi ki;
"Ben bu hareketin bir gün bu çocuğu yürüteceğine de inanıyorum..."
İşte günün, insanlarımıza hissettirdiklerimizin özetiydi bu.

Yoldaşı Anlatıyor;
Ferhat'ın yürütecinin dün tanıtımı
yapıldı İdil'de, Ferhat çok mutluydu.
Bizden Mehmet gitti Ferhat ile. Geldiklerinde görüntüleri izledik hep

birlikte. Çok anlamlı ve güzeldi. Ferhat kalktı ayağa halkından aldığı
güçle ve dikildi zalimin karşısına bir
kez daha, bir kez daha biz kazandık,
bizleri sakat bırakarak bitiremezsiniz
dedik düşmana, Ferhat ile birlikte
umutlarımız ayağa kalktı bir kez
daha, Ferhat'ın ayağa kalkışı halkımızın gücüydü, halkımızın üretimiyle
kalktı Ferhat ayağa ve çok mutluydu.
Onu böyle mutlu görmek ve düşmana
bir kurşunda böyle sıkmak onur vericiydi. Kendi üretimlerimizle de direniyoruz. Ferhat’ı ayağa kaldıran
bu güçtür, halkın gücüdür. Bu çalış-

mada emeği gecen tüm yoldaşlarımızı
ve hareketimizi bir kez daha saygıyla
selamlıyorum.
Yarın Ferhat'ın yürütecini dergiye
getireceğiz, aracın rahat hareket etmesi için plastik kapı altlarını keseceğiz, demir kapı tümseklerine de
aracın takılmaması üstünden geçmesi
için üçgen bir ızgara yaptıracağız.
Ve akşama da Yürüyüş olarak çalışanlarımızla birlikte yemek yiyip
Ferhat için arkadaşımızın yapacağı
pastayı keseceğiz.

POLİS VURUR YOLDAŞLARI SAHİPLENİR, HALK SAHİPLENİR…
Ferhat Gerçek için yoldaşları ve halkı yürüteç yaptı.
Yoldaş sevgisiyle, halk sevgisiyle dolu insanların başaramayacağı şey yoktur. Yoldaşları Ferhat’la birlikte tek
yürek oldu, düşündü, önerdi ve halkımızla birlikte
“Ferhat Gerçek Yürüteci”ni yaptılar.
Piyasada milyarlarca liraya satılan yürüteçleri halkımızın alması mümkün değil. Ferhat Gerçek’in yoldaşları, bu aletleri bizim yapabileceğimizi, halkın yapabileceğini gösterdi.
Ferhat Gerçek Yenibosna’da Yürüyüş Dergisi satarken
AKP’nin faşist polisi tarafından kurşunlanarak felç
edilmişti. Daha 17 yaşındaydı. Yoldaşları onu vuranlardan
hem hesap soruyor, hem de Ferhat’ı her daim sahiplenerek
kendisi için yeni olanaklar yaratmaya çalışıyorlar.
Şimdi onlar Ferhat Gerçek için bir yürüteç yaptılar.
Bu onların Ferhat’a olan sevgilerinin, ısrar ve kararlılıkla
harcadıkları emeğin sonucu olarak gerçekleştirildi.
18 Kasım 2013 günü İdil Kültür Merkezi’nde Ferhat
Gerçek için yapılan “Ferhat Gerçek Yürüteci” törenle
kendisine hediye edildi. Hediye edilmeden önce yoldaşları
“Ferhat Gerçek Yürüteci”ne dair konuşma yaptılar. Konuşmada “Polisler vurur, işkence eder
ve sakat bırakır; ama yoldaşları ve halkı sahiplenir. Düşman F Tipleri’ne atar ve felç ederek
sandalyeye mahkum eder; ama yoldaşları ve
halkı onlar için elinden geleni yapar. İşte ‘Ferhat
Gerçek Yürüteci’ bunun en güzel örneklerinden
biridir. Biz istesek para toplayıp bir yürüteç de
alabilirdik, ama bu aleti yapabileceğimizi göstermek istedik. Yoksul halkımız kapitalist düzen
tarafından hem sakat bırakılıyor hem de milyarlarca liralık yürüteç almaya zorlanıyor. Ki
almaları asla mümkün değil. Biz de bunu kendimizin de yapabileceğimizi, düzene ihtiyacımızın olmadığını göstermek istedik. Bu yürüteci
halkımız için geliştirmeye devam edeceğiz”

denildi.
Yürüteci yapan teknisyen Volkan Bülent; “Her
şeyden önce bu kapitalist düzende tabii ki birbirimize
sahip çıkacağız, halkımız evlatlarına her koşulda sahip
çıkacak. Her şeyin en iyisini bizler yapabiliriz, çünkü
hayatı var eden bizleriz. Yapamayacağımız hiçbir şey
olmadığını düşünüyorum, bunu başarabiliriz. Teşekkür
ediyorum.” dedi.
Baba-oğul, atölyede bu yürüteç için aylarca çalıştılar,
öneriler aldılar… Volkan’ın babası yaptıkları yürüteç
için, “İnsanlar yaşamları boyunca para için çalışırlar…
Ama yaşam sadece para değildir, sevginin, hoşgörünün,
iyi niyetin yüceldiği yerde… Polisler döver söver.. Biz
sevmesini öğretebilirsek… Benlik duygusundan kurtulup
da, bizliği öğretebilirsek, başaramayacağımız hiçbir
şey yok. Ufkunuz açık ve berrak olsun…” dedi.
Yürütecin pastası kesildi ve daha sonra Ferhat
Gerçek, “Ferhat Gerçek Yürüteci”ne binerek ayağa
kalktı… Bunun üstüne yoldaşları ayağa kalkarak alkışladılar. Duygu dolu anlar yaşadı. Ferhat’la fotoğraf
çektirildi, ardından tören sona erdi…
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HALKIN HUKUK BÜROSU AVUKATLARI
İşkencelere, İnfazlara, İşten Atılmalara, Halkın Evlerinin Yıkılmasına,
Şehirlerimizin, Köylerimizin, Ormanlarımızın, Sularımızın
Yağmalanmasına Karşı Adalet Mücadelesi Verdiler! Devrimcilerin,
İşçilerin, Memurların, Gençilğin, Halkın Haklarını Savundular!

AKP Faşizmi Tarafından 11 Aydır Tutuklular!
Halkın Avukatlarını Sahiphenmek İçin
24 Aralık’ta Mahkemede Buluşalım!

Hapishaneler ve
Devrimci Avukatların Rolü -1Türkiye’de avukat olmak için hukuk fakültesi mezunu olmak, yasada
belirtilen koşulları taşımak, altı ay
mahkemelerde, altı ay da avukat yanında bir baroya kayıtlı olarak, staj
yapmak gerekir. Ardından yemin edilir, cüppe giyilir. Tören sonunda size
duvarınıza asmak için “Avukatlık
Ruhsatı” ve “Avukatlık Kimliği” verilir.
Burada meslekte dönüşüm adı altında sermaye sahibi avukatların bürolarında ücret karşılığı çalıştırdıkları
yoksul avukatları sömürmesini he-

defleyen projelerden bahsedilmeyecektir. Meslekte dönüşüm, farklı bir
sununun konusu olacaktır.
Üzerinde durup anlatmaya çalışacağımız konu pek çoğunuzun yakından bildiği hapishaneler ve avukatlığın rolü, devrimci avukatlık olacaktır.
Türkiye’de avukatlık mesleğinde
farklı branşlara göre uzmanlık eğitimi
yoktur. Yani hekimlik mesleğinde
olduğu gibi uzmanlık sınavları ve
ardından alan seçimi yapılmaz.
Kamu avukatları istisna olmak

kaydıyla baroya kayıtlı bir avukat,
her alanda dava alabilir, avukatlık
yapabilir. Yani bir gün boşanma davasından gördüğünüz bir avukatı başka bir gün ceza davasında savunma
yaparken görebilirsiniz.
Ceza, İş, Ticaret, İdare Hukuku
Avukatlığı gibi uzmanlaşmalar yasalarda düzenlenmemiş de olsa, zaman zaman tercihler, deneyim ve birikimler, başarılar, müvekkil profili
bir avukatı meslek yaşamında uzmanlaşmaya götürebilir. Bu durum
farklı bir alanda dava alınmasına
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engel değildir. Boşanma avukatı, İcra
avukatı, Ceza avukatı gibi uzmanlaşmalar bu şekilde ortaya çıkar.
Konumuz hapishaneler ve avukatlık olduğuna göre, Ceza avukatlığından söz etmemiz gerekecektir.
Ceza avukatlığının tercih edilmesinde çeşitli etkenler vardır. Daha
prestijli, heyecanlı, aktif bir dal
olduğu inancı ya da daha çok ve
kolay ücret alınabileceği düşüncesi
de bunlar arasında sayılabilir. Hukuk
yargılamalarına göre duruşmalardan
sözlü savunma yaparak kendini gösterme ve daha çok mesleki tatmin
hayali de tercihte rol oynayabilir.
Siyasi dava avukatları Ceza avukatı olmak zorundadır. Bunun nedenleri üzerine konuşacak olursak;
Devlet, egemen sınıfın baskı aracıdır. Sömürücü azınlığın iktidarını
sürdürmesini güvence altına almakla
görevlidir. Örgütlü bir güç olarak
devlet, bu görevi yerine getirmek,
iktidarın iradesini yaşama geçirmek
ve etkin kılmak için yasalar koyma
gücüne, yetkisine sahiptir.
Yürürlükteki hukuk da, iktidarı
elinde tutan sömürücü azınlığın hukukudur. Yani sömürünün kaynağı
olan üretim ilişkilerini, ekonomik ve
siyasi sistemi sürdürmenin bir aracıdır.
Sömürücü sınıfın iktidarı bir azınlık iktidarıdır. Azınlığın, egemenliğini
sürdürebilmesi için çoğunluğu iktidarın meşruluğuna ikna etmesi gerekir. Bunun için “hukuk önünde
herkesin eşit olduğu”na “adaletin
herkese eşit uygulandığı” na inanılmasını ister.
Sömürücü egemenlerin, iktidarlarını az da olsa tehdit altında hissetmeleri buna karşı hemen misliyle
harekete geçmelerine neden olur.
Baskı ve zor aygıtı olan devlet, şiddet
kullanmaya başlar. Hızla “anti-terör”
başlığı altında yasalar yapıp, Olağanüstü Mahkemeler kurar. Güvensizliği arttıkça yasalarda yer alan
hak ve özgürlükleri de yok saymaktan
çekinmez. Demokrat maskesini de
çıkarıp atar.
Egemen azınlık tarafından sömü-
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rülen, ezilen, yoksulluğa, açlığa mahkum edilen çoğunluğun buna karşı
yükselttiği her ses ve her eylem
biçimi “terör” olarak adlandırılır.
Zulme karşı direnenler, geçmişte çeşitli bedeller ödeyerek kazanılan hak
ve özgürlükleri savunanlar, emekçiler
“terörist” ilan edilir. Devlet tüm
muhalif kesimlerin üzerinde, gerçek
“terörü” sergiler. Bunu pek çok ülke
tarihinden örneklendirebileceğimiz
gibi kayıplar, infazlar, katliamlar, işkenceli sorgular baskı ve şiddet yöntemlerini kullanarak yapmaktan çekinmez. (Arjantin, Türkiye…)
Sömürü düzenine karşı muhalefet
eden tüm kesimleri ezmeye, etkisizleştirmeye çalışan sistemin en önemli
araçlarından birisi de yargıdır.
İktidarı elinde tutan azınlığın, yönetilen çoğunluğu sömürdüğü bir
düzende adaletten söz edilemeyeceği
açıktır. Adli ya da siyasi suç tanımlaması ya da bir kısım fiilin suç sayılması da adil olmayacaktır.
Bir sınıfın insanlarının, diğer sınıfın emeğini, alın terini çaldığı ve
böylece hiç çalışmadan asalakça yaşadığı bir sistemde, kimin hırsızlığından bahsedilebilir ki?
Sömürücü sınıfın yönetme aracı
olan devlete karşı, söz, düşünce ve
eylemler siyasi suç kapsamındadır.
1830 yılında Fransa’da Louis Philippe hükümeti siyasi suçlara ayrı
bir statü tanımak durumunda kalmıştır. Bu statü yargılama usullerinden, verilen cezalara kadar çeşitli
haklar tanımaktadır. Elbette bu haklar,
bedeller karşılığında elde edilmiştir.
Siyasi tutsaklar için de hapishanelerde kazanılmış olan bu statünün
gereği olarak bir kısım haklar tanınarak, güvence altına alınmıştır.
Siyasi suçlarda, verilen cezaların
onur kırıcı nitelikte olmaması, farklı
rejim uygulanması, ölüm cezasının
uygulanmasının yanında, yabancı ülkeler tarafından iade edilmeme ve
sığınma hakkı tanınması gibi haklar,
istisnai statünün sağladığı haklardan
bazılarıdır.
Bu statünün kaynağı olan siyasi
iradeyi, iktidar esas olarak ezmek,

yok etmek, ortadan kaldırmak ister.
Bunu çeşitli biçimlerde dener. Siyasi
irade, kendisini, yarattığı dengeyi
sarsacağına dair bir tehlike gördüğünde bunu en kanlı şekilde yapmaktan çekinmez. Türkiye hapishaneler tarihi bu katliamların örnekleri
ile doludur.
Diyarbakır, Buca, Ümraniye, Ulucanlar ve son olarak da 19 Aralık
2000’de siyasi tutsakların bulunduğu
hapishanelerde yapılan katliamlarda
devlet siyasi tutsakları, devrimcileri
en vahşi yöntemlerle katletmiş, pek
çoğunu da sakat bırakmıştır.
Devrimci Avukat, uzlaştırıcı, arabulucu, hakem, iktidar sözcüsü gibi
rolleri reddederek, siyasi tutukluluk
statüsünden gelen haklar başta olmak
üzere müvekkillerin hak ve özgürlüklerini savunur. Bu yöndeki saldırı
ve engellemelere karşı mücadele
eder.
Sömürü düzeninde, sömürülen
çoğunluk içinde kendisini görmeyen,
taraf olmayan kişi devrimci avukat
olamaz.
Siyasi tutukluluğun istisnai bir
statü olduğunu ifade etmiştik. Egemenler bu statüyü ortadan kaldırmak
için her fırsatı değerlendirir, her yöntemi denerler.
Tüm dünyada yayılmaya çalışılan
“terör” hukuku, bu istisnai statüyü
ortadan kaldırmayı amaçlamaktadır.
Emperyalistler tarafından “antiterör yasaları” tüm ülkelerde uygulanır hale getirilmeye çalışılmaktadır.
Bu yönde çeşitli uluslararası işbirliği
anlaşmaları da yapılmaktadır.
Böylece siyasi eylem ve düşünceler terör eylemi olarak nitelendirilmekte, siyasi tutukluluktan doğan
hakları tamamen gasp edildiği gibi
en temel hak ve özgürlükler de yok
sayılmaktadır. Yani istisnanın istisnası
yaratılarak siyasi tutuklular, “terörist”
olarak yaftalamaktadır.
Olağanüstü mahkemelerde yapılan
yargılamalar Terörle Mücadele Kanunları uyarınca verilen ağır ve keyfi
cezalar, uluslararası iade kararları ile
siyasi suç statüsü tamamen yok edilmeye çalışılmaktadır.

HALKIN AVUKATLARINI SAHİPLENMEK İÇİN

Türkiye’de de yargı hemen her
dönemde halk üzerinde baskı oluşturmuştur. Siyasi yargılamalar da
Olağanüstü Mahkemelerce yapılmıştır. İsimleri değiştirilse de kuruluş
amacı aynı olan İstiklal Mahkemeleri,
Sıkıyönetim Mahkemeleri, Devlet
Güvenlik Mahkemeleri birbirlerinin
devamcısı olarak kesintisiz bu işlevi
yerine getirmişleridir.
Bugün de bu işlevi TMK 10.
Madde ile Yetkili ve Görevli Bölge
Ağır Ceza Mahkemeleri sürdürmektedir. Son derece geniş yetkilerle donatılmış mahkemelerdir bunlar.
Olağanüstü Mahkemeler tarafından yargılanan ve haklarında hüküm
verilenler yani “terörisRt” yaftası
yapıştırılanlar için farklı infaz rejimi
uygulanır. Bu infaz rejimi ile siyasi
tutukluluk statüsü ile kazanılan hakların gasp edilmesinin yanında daha
ağır infaz koşulları yaratılır. Siyasi
tutsakları terörist ilan eden rejim,
“Yüksek Güvenlikli Hapishaneler”
inşa eder. Bu tutsakların tehlikeli oldukları, güvenlik yönünden de tehdit
oluşturdukları iddiası ile tecrit edilmeleri gerektiği ileri sürülür.
Bir yandan sömürü düzenine karşı
olduğu için cezalandırılan siyasi tutsaklar iyileştirilmesi, rehabilite edilmesi gereken hastalar olarak gösterilmeye çalışılır.
Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin
İnfazı Hakkında Kanun’un 3. Maddesi, infazın temel amacını şöyle
açıklamaktadır.
“…. Öncelikle genel ve özel önlemeyi sağlamak, bu maksatla hükümlünün yeniden suç işlemesini
engelleyici etkenleri güçlendirmek,
toplumu suça karşı korumak, hükümlünün; yeniden sosyalleşmesini
teşvik etmek, üretken ve kanunlara,
nizamlara ve toplumsal kurallara
saygılı, sorumluluk taşıyan bir yaşam
biçimine uyumunu kolaylaştırmaktadır.”
Sömürücü sınıfın iktidarına karşı
söz, düşünce ve eyleme bulunduğu
yani muhalefet ettiği için yargılanarak,
ceza veren güç, kanunla da yetinmeyerek, karşı olduğu düzene uyumlu, bir vatandaş haline getirmeye ça-

lışılır.
Bu nedenle tecrit uygulamak için
F Tipi Yüksek Güvenlikli hapishaneler yapılmış ve 19 Aralık 2000 tarihinde hapishanelere yapılan operasyonlarla 28 tutsak katledilmiş, sağ
kalanlar yaralı olarak bu hapishanelerin hücrelerine konulmuştur.
Yedi yıl süren Büyük Ölüm Orucu
Direnişinde 122 Devrimci yaşamını
yitirmiştir.
Bütün bu katliamlar, zulüm ve
işkenceler göstermiştir ki, siyasi tutsaklar, devrimci tutsaklar ömürlerini
adadıkları düşüncelerini değiştirmemişlerdir. Rehabilite edilecek hastalar
değil, iktidara alternatif güçlü bir
irade ve amacın sahibi olduklarını
göstermişlerdir.
Ancak siyasi tutsaklara dönük
baskı ve yıldırma politikaları zaman
zaman güçlü, zaman zaman daha
düşük yoğunlukla devam etmektedir.
Sayım sırasında askeri bir içtima
verirmişçesine ayağa kalkmaya zorlanan Engin Çeber işkence ile katledilmiştir.
Hapishaneler, hasta tutsaklar yönünden de ölüm makineleri gibidir.
Gerek hapishane koşullarının tetkik
ve tedaviyi geciktiren hatta imkansız
kılan özellikleri, gerekse yasalara
rağmen hapishanede tedavisi mümkün
olmadığı halde ölümüne ikna olunmadan tahliyelerin gerçekleştirilmiyor
oluşu bu sonucu yaratmaktadır.
Güler Zere, kanser hastalığının
son evresine kadar tahliye edilmemiş,
kendisinin ifadesiyle; “Dışarıda ölme
hakkı tanınarak” tahliye edilmiştir.
Tahliyesinden altı ay sonra da yaşa-

Devrimci Avukat, uzlaştırıcı,
arabulucu, hakem, iktidar sözcüsü
gibi rolleri reddederek, siyasi tutukluluk statüsünden gelen haklar
başta olmak üzere müvekkillerin
hak ve özgürlüklerini savunur. Bu
yöndeki saldırı ve engellemelere
karşı mücadele eder.

mını yitirmiştir.
“Bunları sıraladığımızda, avukatın
bu koşullarda ne gibi bir fonksiyonu
olabilir?” diye bir sorunun akla gelmesi olağandır.
Ancak egemenler böyle düşünmezler. Avukatların müvekkilleriyle,
özellikle siyasi tutuklularla görüşmelerini engellemek ya da yasal olmadığı halde, dinlemek, denetlemek
isterler.
Azil ve istifa ile son bulması gereken vekaletnameyi, hükmün kesinleşmesi ile birlikte hükümsüz sayarak, avukatla müvekkilinin ilişkisini
engellemeye çalışırlar.
Avukat, olağanüstü yargılamalarla
hakkında ağır cezalar istenen siyasi
tutuklu müvekkillerinin davalarında
onları savunur. Bu yargılamaların
niteliklerine değinmiştik. Adaletin
sağlanamayacağını bilmekle birlikte,
bu adaletsizliği teşhir eder.
Çoğunlukla çelişkilerle dolu, destek dayanaktan yoksun iddiaları çürütür. Yasaları iyi bilir, lehe hükümlerin uygulanması için zorlayıcı olur.
Siyasi iradeleri yok edilmek istendiği için işkence gören, devrimcilerin yanında olur. İşkence yapanların yargılanmalarını ve ceza almalarını sağlamak için her türlü yasal
zorlamayı ve teşhir amaçlı kampanyayı yürütür, destekler.
Hapishane katliamları gözlerden
uzak şekilde, en vahşice yöntemlerle
yapılmıştır.
Avukatlar, birkaç gün önce konuşup sohbet ettikleri müvekkillerinin
tanınmaz hale getirilmiş cesetlerini
teslim almak zorunda kalır. Öyle ki
Ulucanlar Katliamı sonrasında babasının teşhis etmekle zorlandığı İsmet Kavaklıoğlu’nu avukatı teşhis
etmiştir.
Kapalı kapılar ardında işlenen
bu suçları belgeleyerek, teşhir eder.
Ne zordur. sevdiğiniz, saygı duyduğunuz o inançlı, o çelik iradeli
müvekkillerinizi morgda görmek.
Ancak devrimci avukata düşen görev
dövünmek ağlamak değil, hesap sormaktır.
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Hasan Ferit Gedik'ten Mektup... Merhaba, Ben Hasan Ferit...

Gülsuyu’nun Evladı, Mahallenizin
Çocuğu Hasan Ferit…
Sizin şehidiniz Hasan Ferit...
Size bu mektubu bir çağrımız
için yazıyorum. Biraz sohbet edelim
diyorum. Biliyorsunuz, Gülsuyu’nda
devlet destekli çeteler tarafından başımdan 4 kurşunla vurarak aranızdan
ayırdılar beni.
Çeteler bizim gibi faşizmle yönetilen ülkelerde hep var olmuştur.
Çünkü amaçladıkları, halkı içinden
çürütmektir. Amaçları gençlerimizi
uyuşturucuya bağımlı hale getirip
kendilerine köle etmektir. Amaçladıkları devrimcileri sindirmek, mahalleleri savunmasız halde bırakıp
yutmaktır. Bunları yaşayarak gördünüz.
Çetelerin bugün mahallelerimize
rahat girmelerinin nedeni yozlaşmadır. Yozlaşma, halkın değerlerini çürüterek dayanışmayı bitirmek, bu düzene bağımlı hale getirmektir... Yozlaşma saldırısı, gençlerimize ahlaksızlığı öğreten dizilerdir... Yozlaşma
saldırısı, düğünde cenazede komşumuzun yanında olmamaktır. Yozlaşma
lüksün özendirilmesidir, bencilliktir,
''her koyun kendi bacağından asılır''
düşüncesinin yayılmasıdır.
Tüm bunlara geçit vermeyecek,
izin vermeyecek olan biziz, sizlersiniz…
Halk kültüründe mahallemiz, sokaklarımız, evlerimiz, namusumuz
onurumuzdur. Kadınlarımız bu sokaklarda oturuyorlar, çocuklarımız
bu mahallede geziyor, oynuyorlar.
Geceleri bu evlerde uyuyoruz. Patronların ağız kokusunu, koca koca
günler aylar, yıllar boyunca buradaki
yuvalarımızı ayakta tutmak, güzelleştirmek için çekiyoruz. Alın teri
döküyoruz. Onurumuz, namusumuzla
yaşamak için dualar ediyoruz. Bir
lokmamızı, sıcak çorbamızı burada
komşularımızla paylaşıyoruz. Bu mahallelerde sevdalanıyoruz, bu mahallelerde kavga ediyoruz. Yine bu
mahallelerde barışıyoruz.

Şimdi mahallelerimizi, anılarımızı
üç beş aciz, bağımlı, serseri çetecilere
mi terk edeceğiz? Yaraşır mı bize?
Yaraşır mı tertemiz değerlerimizle
büyütmeye çalıştığımız çocuklarımıza?
HAYIR!!
İşte ben bunun için çetelerin saldırısına aldırmadan Gülsuyu’nda yürüdüm. Benim mahallem bile değil,
beni ilgilendirmez diye zerre kadar
düşünmedim. Çünkü bu yılan bugün
bana dokunmuyor diyemeyiz. Çünkü
bu hastalık mahallelerimize sokulmuş,
sokaklarımızda geziyor. Bugün Gülsuyu’nda yapılanlar aslında İstanbul'un, Türkiye’nin dört bir yanında
yapılıyor. Bundan böyle üç maymun
misali gözümüzü, kulağımızı, ağzımızı kapayarak kaçmak, korunmak
mümkün değil.
Şimdi düzenin bizi aşağılamasına,
hor görmesine, insanlarımızın uyuşturucuyla sokaklarda kıvranmasını,
ellerinde pahalı viskileriyle izlemelerine göz mü yumacağız?
Alıp başımızı avuçlarımıza, çocuklarımızın ahlaksızlaşmasını izleyecek miyiz?
Asılıp sigaranın köküne kadınla-

rımıza laf atacak kadar izlemelerine
sabredecek miyiz?
Camlardan bakıp bir film izler
gibi izleyecek miyiz gençlerimizin
kurşunlanmasını? Ve sonra çekip
perdemizi diyecek miyiz bana bugün
de dokunmadı bu yılan?
Gençlerimiz, siz anne babalardan
harçlık isterken acaba alkol mü,
sigara mı, uyuşturucu mu alacak
diye kafada bin tane soruyla, vicdanımız rahat, gönlümüz hoş, o
emekçi ellerimiz cebimize gidecek
mi?
Ve tüm bunlar olurken yanıbaşımızda biz hala dolaşacak mıyız
bu halktan bir şey olmaz diye. Ve
her şey masummuş gibi oturup sıcak
koltuğumuza aman kaçmasın diyerek
dizinin yeni bölümünü izleyecek miyiz?
Ve sonra... ve sonra da dolaşacak
mıyız hala ben doğruyum, dürüstüm,
alnım açık, başım dik diye?
İşte Gülsuyu halkı! İşte soru budur.
Ve işte hayat siyahla beyaz kadar
nettir ve esrar sigaraları ve işte ahlaksız diziler ve işte çeteler ve işte
kurşunlar, gerçektir kaldırımlara akan
beynimiz kadar!
Artık bıçak kemiğe dayandı. Artık
şuralarına kadar geldi evlatlarını kaybeden anaların…
İşte analarımızın burnuna kadar
gelen öfkeyle sizi GAZİ'ye çağırıyorum.
Gazi’de onurumla yattığım mezarımın başında İstanbul’un bütün
gecekondularından gelen binlerce
Hasan Ferit'le yozlaşmayı bitireceğimizin sözünü vermeye çağırıyorum.
1 Aralık’ta Gazi’de olalım… Yoldaşlarımla, dostlarımla, halkımızla
beraber elde bayrak sokakları taşkın
nehirler gibi saralım!
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Bağcılar

Hasan Ferit, Halkını Yozlaşmaya Karşı

1 Aralık'ta Gazi'ye Çağırıyor!
Hasan Ferit'in Çağrısı Talimattır!

Sayı: 393

Yürüyüş
1 Aralık
2013
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Halk Cephesi'nin yozlaşmaya karşı
başlattığı kampanya kapsamında, 1
Aralık'ta Gazi Mahallesi'nde kitlesel
bir yürüyüş gerçekleştirilecek.
Gülsuyu Gülensu'da Halk Cepheliler, 1 Aralık'ta Gazi Mahallesi'nde
yapılacak olan yozlaşmaya karşı yürüyüşün çalışmalarını sürdürüyor.
Çalışma kapsamında Hasan Ferit'in
Gülsuyu halkına yazdığı, yozlaşmayı
ve mücadele etmenin zorunluluğunu
anlatan, halkımızı Gazi'ye mezarı
başına çağıran mektuplar kapı kapı
dolaşılarak dağıtılıyor.
25 Kasım günü yapılan çalışmada
Pazar yolundaki sokaklara ve Nurettin
Sözen Parkı çevresindeki sokaklara
çıkıldı. Toplam 350 kapının çalındığı
mektup dağıtımına halkın ilgisi ve
tepkileri olumluydu.
21 Kasım günü de Cepheliler
Gülsuyu Gülensu Mahallesi'nin Pazar
Yolu, Okul Durağı ve sokaklarına
20 adet yazılama yaptı. “Hasan Ferit
Gedik Ölümsüzdür”, “Çeteleşmeye
İzin Vermeyeceğiz”, “Uyuşturucu
Satmak Şerefsizliktir”, “Gülsuyu
Onur, Namus, Vatandır”, “Hiçbir Çeteciyi Affetmeyeceğiz Hasan Ferit'in
Hesabını Soracağız”, “DHKC”,
“CEPHE”, “DHKP-C” yazılamaları
yapıldı.
Gülsuyu'nda 26 Kasım sabahı
saat 07.00-08.00 arası belediye otobüs
durakları ve otobüslerin içinde “Siz-

lere Hasan Ferit'ten mektup var” diyerek halka 300 mektup dağıtıldı.
Aynı günün akşamı dernek sokağı
ve kütüphane sokaklarında 200 kapı
çalınarak halka gidildi. Halkın tepkileri iyiydi, birçok kişi eyleme katılacağını söyledi. Çalışmada ayrıca
Yürüyüş Dergisi dağıtımı yapıldı.
27 Kasım sabahı da Hasan Ferit
Gedik Meydanı ve çevresinde, Minibüs Yolu’nda, Mustafa Bakkal’da
200 afiş asıldı. Ayrıca semt pazarında
yüzlerce mektup dağıtılarak halk Gazi'ye çağrıldı.
Polis ise acizliğini sürdürerek
Halk Cepheliler’in afiş yaptığı yerlerin bir kısmına giderek afişleri yırttı.
Cepheliler, Gülsuyu'nu katillere
bırakmayacaklarını belirterek, "Hasan
Ferit Gülsuyu'nda yaşamaya, Ferit'in
kavgası büyümeye devam edecek."
dediler.
Gazi Mahallesi'nde ise 23 Kasım'da Gazi Özgürlükler Derneği
balkonuna, 1 Aralık’ta yozlaşmaya
karşı yapılacak olan yürüyüşe çağrı
yapan 7 metrelik pankart asıldı.
25 Kasım'da Gazi Mahallesi’nin
Eski Karakol ve Düz Bölgeleri’ne
150 adet afiş yapıştırıldı. 26 Kasım'da
ise Dörtyol’da masa açılarak, 750
bildiri dağıtıldı. Köşe Durağı, Dörtyol,
Nalbur bölgelerinde ise 200 adet afiş
yapıldı.

Düşünmek, Üretmek,
Direnmek İçin
Yozlaşmaya Karşı
Mücadele Edelim!
İstanbul Gülsuyu Gülensu Mahallesi'nde, Halk Cephelilerle mahallenin gençleri 22 Kasım'da halı
sahada bir futbol maçı yaptılar. Yozlaşmaya karşı paylaşımı, kolektivizmi
temel alan bu tür faaliyetlerde daha
fazla bir araya gelmenin önemine
değinilen bir sohbetin yapıldığı çalışmada, önümüzde yapılacak olan
Hasan Ferit Gedik turnuvasının hazırlıklarıyla ilgili tartışılıp öneri alındı.
24 Kasım günü de Gülsuyu ve
Zümrütevler gençliği dostluk maçı
yaptı. Halk Cephelilerin düzenlediği
maç coşkulu ve keyifli geçti. Maç
sonu sohbetler edildi ve hep beraber
film izleme kararı alındı. Ardından
Gülsuyu Gençlik Komitesi'nin yapacağı “Yozlaşmaya Karşı 1. Hasan
Ferit Gedik Futbol Turnuvası”nın
sohbeti edildi.
Aynı gün Gülsuyu Gülensu'da,
Halk Cepheliler Mahir, Hüseyin,
Ulaş Parkı'nda kahvaltı verdi. Ailelerin ve gençlerin kaynaştığı kahvaltıya 35 kişi katıldı.
Bağcılar Yenimahalle’de de 23
Kasım’da yozlaşmaya karşı yürüyüş
yapıldı. 100 kişinin katıldığı yürüyüş
45 dakika sürdü. Karanfiller Kültür

HALKIN AVUKATLARINI SAHİPLENMEK İÇİN

Merkezi önünden başlayan yürüyüş
Yürüyüş Yolu’nda devam etti. Bu
sırada 1. sokakta bekleyen ve fotoğraf
çekerek halkı tahrik etmeye çalışan
akrep, kitlenin “Katil Polis Mahalleden Defol”, “Polis Simit Sat Onurlu
Yaşa” sloganlarıyla geri çekildi.
Yürüyüşten sonra, yapılan açıklamada, "Biz mahallemizde yozlaşmaya
karşı elimizdeki güçle mücadele edeceğiz. Uyuşturucuyla, fuhuş ve kumarla evlatlarımızın yozlaşmasına zehirlenmesine izin vermeyeceğiz. Halk
olarak esas gücümüz birlik olmakla
açığa çıkar. Örgütlenmedikçe evlatlarımızı koruyamayız, üç beş tane
polis destekli çete artığına haraç veririz.
Bir araya gelirsek güç oluruz. Biz
susup bir araya gelmedikçe yozlaşma
artıyor. Mahallemizde uyuşturucu
satan torbacılara izin vermeyelim.
Halk Komiteleri kuralım, örgütlü gü-

cümüzle yozlaşmaya karşı mücadele
edelim. Hepimiz bir Hasan Ferit Gedik
olalım." denildi. 1 Aralık’ta Gazi Mahallesi'nde düzenlenecek eylemin çağrısı yapıldı ve Yunanistan’daki Özgür
Tutsakların zaferi kutlandı. Kutlamada
halaylar çekildi, ateş yakılarak “Devrimci Tutsaklar Onurumuzdur” sloganlarıyla yürüyüş son buldu.
Yürüyüş ve açıklama sırasında
“Çeteler Halka Hesap Verecek”, “Halkız Haklıyız Kazanacağız”, “Hasan
Ferit Gedik Ölümsüzdür”, “Pislik
Yuvalarını Dağıtacağız”, “Kahrolsun
Faşizm Yaşasın Mücadelemiz” ve
“Mahir Hüseyin Ulaş Kurtuluşa Kadar Savaş” sloganları haykırıldı.
Alibeyköy'de de yozlaşmaya karşı
mücadele kapsamında başlatılan “türkü gecesi” 24 Kasım günü de yapıldı.
Yenilen çiğköfteden sonra türkülere
geçildi. 16 kişinin katıldığı türkü ge-

cesi, sırayla söylenen türkülerin ardından bitirildi.
22 Kasım'da da Yunanistan'daki
Özgür Tutsaklar’ın zafer kutlaması
da yapıldı. Yenilen tatlının ardından
türküler söylendi. Geceye 11 kişi
katıldı.
Esenyurt'ta ise, Esenyurt Özgürlükler Derneği’nin kendisinin de takım
kurarak düzenlediği futbol turnuvası
8 takımla Esenyurt Yeşilkent’te 17
Kasım'da başladı. Maçlar başlamadan
önce oyunculara turnuvanın amacı
anlatıldı ve seyircilerle sohbetler edildi.
Aynı zamanda oyunculara ve seyircilere aşure dağıtımı yapıldı. İkinci
hafta maçları 4 saat sürdü.
Sarıgazi Haklar Derneği'nde 24
Kasım günü kahvaltı düzenlendi. 15
kişinin katılımıyla düzenlenen kahvaltının her hafta aynı günde ve saatte
yapılacağı duyuruldu.

AKP, Bu Acizlikle, Bu Zavallılıkla Kaybetmeye Mahkumdur!

Daha Fazla Dergi Dağıtacak, Daha Fazla Afiş Asacak
Daha Fazla Kapı Çalacak Korkularınızı Büyüteceğiz!
İstanbul’da 26 Kasım günü sabaha karşı, Gülsuyu
Gülensu Haklar Derneği’nin kapısı kırılarak, dernek
talan edildi. 26 Kasım sabahı belediye otobüslerinde
Hasan Ferit'in Gazi’deki mezarı başına çağıran mektupları
halka dağıtan dernek çalışanları, derneğe geldiklerinde
talan edilmiş manzarayla karşılaştılar. Kendi yasalarına
dahi uymayan, hırsızlığı, kontracılığı meslek edinen
AKP'nin katil polisi dernekte çalışmalarda kullanılan
ne varsa hepsini gasp etti. 3000 afiş, 500 Yürüyüş
Dergisi, 1500 Hasan Ferit mektubu, 50 kitap, fotoğraf
makinası, kart okuyucu ve daha ne bulduysa çaldı.
Derneklerimizi bu şekilde talan eden hırsız polis,
devrimcilerin yozlaşmaya karşı mücadeleyi büyütmesini

engelleyeceğini sanıyorsa yanılıyor. Devrimcilerin iradesini sınamaya kalkan acizler yaptıklarıyla kalacaklar.
Devrimciler Hasan Ferit'in bayrağını daha da yukarıda
dalgalandıracaklar.
Gülsuyu Halk Cephesi, aynı gün yaptığı yazılı açıklamada, derneklerinin talan edilmesini şöyle değerlendirdi:
“Bu saldırıların hiçbiri de bizi yolumuzdan döndüremedi.
Her saldırıdan sonra yine karşınıza dikildik! Baskınlar,
talan etmeler, kurşunlamalar,yakıp yıkmalar... Biz
bunlara alışığız! Gülsuyu'nun her sokağına bir karakol
yapsanız, derneğimizi her gün bassanız da yine karşınıza
dikileceğiz!”

Sayı: 393

Yürüyüş
1 Aralık
2013

Mahallelerimizi Çetelere ve Polislere Karşı Savunacağız!
İstanbul Okmeydanı’nda 21 Kasım günü akşam saatlerinde, Cephelilerin uyuşturucu satıcısı çetelere karşı
yaptığı eylem nedeniyle toplanan silahlı çete bozuntuları,
mahallede silahlarla dolaşarak mahalle halkına ve devrimcilere gözdağı vermek istedi. Sibel Yalçın Parkı’na
kadar gelerek etrafa ateş açmalarının ardından, polisler
de akrep araçlarıyla mahalleye girerek çeteleri korumaya
aldı. Attıkları sloganlarla BDP’lilerle Cephelileri birbirine
karşı kışkırtmaya da çalışan provokatörler, sokaklarda
dolaşarak çevreye rastgele ateş açtıktan sonra mahalleden
ayrıldılar.
Çetelerin saldırısını duyan Cepheliler ve mahalle

halkı silahlı nöbet tutarak, Okmeydanı’nı çetelere bırakmayacaklarını gösterdiler. Saat 22.30 civarında Mahmut Şevket Paşa Sağlık Ocağı önünde biraraya gelen
Cepheliler, ellerinde silahlarıyla halka açıklama yaptılar.
Silahlı Cephelilere MKP’liler de silahlarıyla destek
verdiler.
Açıklamada Okmeydanı’nın polis destekli çetelere
bırakılmayacağını, yozlaşmaya karşı mücadelede çeteler
tarafından katledilen Hasan Ferit Gedik’ten aldıkları
güçle direneceklerini ve çeteleri yoksul mahallelerde
barındırmayacaklarını belirttiler.

24 ARALIK’TA MAHKEMEDE BULUŞALIM!

21

“Duvar yoksulların matbaasıdır”
Dergi Satışını İkiye
Katlayalım

Bizim Mahalleden
Devrimi sadece bir avuç kadro yapmayacak... Halk yapacak devrimi. Bu
yüzden halka gitmeli, kitle çalışmasını
daha örgütlü bir hale getirmeliyiz.
Mahalli birimler, kitleler arasında
devrimci çalışma yapma açısından tam
anlamıyla bir toplum laboratuarıdır. Halkın
her kesiminden insanlar mahallelerde
barınmaktadır. İşçi, işsiz, memur, esnaf,
küçük üretici gibi halkın tüm kesimleri
vardır. Mahallelerin bir ayağı köydür.
Bundan dolayıdır ki, köy derneği olmayan
yoksul mahalleleri yoktur...
Sayı: 393
Öğrenci, emekli, yetim, kadın-erkek,
Yürüyüş yaşlı-genç-çocuk gibi tüm sosyal kate1 Aralık goriler vardır. Kürt, Türk, Laz, Çerkez,
2013
Arap gibi tüm ulus ve milliyetlerden insanlar vardır. Alevi - Sünni tüm mezhep
ve dinlerden insanlar vardır. Siyasi olarak
tüm partiler yanında faşistinden devrimci-demokratına kadar tüm akımlardan
insanlar vardır. Okuma yazma bilmeyenlerden üniversite mezunlarına kadar
tüm kültürel seviyelerden insanlar vardır.
Kısacası toplumu oluşturan her kesimden
insanlar mahallelerde yer alır.
Mahallelerde kitle çalışması yaparken
buna dikkat etmeliyiz. Tüm halkı kapsayacak, temel talepleri öne çıkartmalıyız.
Öte yandan, tüm kesimlere ayrı ayrı da
seslenebilmeliyiz.
Örneğin gençler mutlaka ayrı bir örgütlenme altında toparlanmalı, hatta işsiz
gençlik, liseli gençlik gibi alt kategorilere
ayrılmalıdır. Bunların ayrı ayrı kendine
özgü sorunları vardır. Ve bu sorunlara
yönelik çalışmalarla örgütlenebilirler.
Kitleler somut, günlük, basit ve sade
düşünür. Önüne çıkan, elle tutulur, gözle
görülür sorunları çözmeye yönelir. Siyasi
sorunlardan kültürel, ekonomik sorunlara
kadar bu böyledir.
O halde kitlelere giderken somut so-
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Kitle Çalışmasının Özü Evden Eve,
Kişiden Kişiye, Kulaktan Kulağa İlişkidir
runlar etrafında şekillenen politikalarla
ve örgütlenmelerle gitmek gerekir.
Bu anlamda mahallelerde yer alan
her halk kesiminin kendine özgü günlük sorunları olabileceği gibi, tüm
mahalleyi ilgilendiren sorunlar da
vardır. Bunların hiçbirini ihmal etmemek gerekir.
Yozlaşma tüm mahallenin sorunu
iken, lisedeki kantin sorunu liseli gençliğin sorunudur.
Mahallelerde kitleleri örgütleyebilmek
için bütün şartlar fazlasıyla vardır. Biz
çelişkinin en yoğun olduğu konuyu seçerek, halka bunun üzerinden gitmeliyiz.
Şu an en can yakıcı sorun çeteler, uyuşturucu, fuhuş, kumar... Yani iktidarın
halkı yozlaştırma saldırısıdır. Yozlaşmaya
karşı mücadeleye tüm halkı katmamızın
şartları mevcuttur. Bunu nasıl yapacağız?
1- Kitleler arasında etki gücümüzü
geliştirecek, kitleleri siyasallaştırıp devrimcileştirecek ve eyleme sevk edecek
yegane şey yürüttüğümüz ajitasyon-propagandadır. Çünkü kitleleri kazanmanın
yolu onların duygu ve düşüncelerini kazanmaktır. Ajitasyon esas olarak duygulara
hitap etmektir. Temel işlevi kitleleri
eyleme katmaktır. Propaganda ise düşünceye hitap etmektir. Temel işlevi kitlelerin düşünce ve davranışlarını istenen
yönde değiştirmektir.
2- Ajitasyon-propaganda çalışmasını
dergi dağıtımı, arada bir bildiri dağıtımı
ile sınırlamak yetinmeciliktir. Halka gitmek
için ajitasyon-propaganda da yaratıcı yöntemler bulunmalı, istikrarlı, kararlı ve
düzenli bir şekilde çalışma yürütülmelidir.
3- Kitle çalışmasının özü evden eve,
kişiden kişiye, kulaktan kulağa ilişkidir.
Bunun yapılmadığı yerde kitle çalışması
diye bir şeyden söz edilemez.
4- Mahalle sokak sokak ele alınarak
taranmalıdır. Konuşulmadık tek kişi, tek
ev kalmamalıdır. Bu genel taramanın ardından kimlere yöneleceğimiz, kimleri
örgütlü siyasi ilişkiler içinde değerlendirebileceğimiz, kimleri daha ileri ilişkilere
taşıyabileceğimiz tespit edilerek onlarla
daha özel ilgilenilmelidir.
5- Evlere giderken hazırlıklı, neyi
anlatacağımızı bilerek, ev halkının nite-

liğini dikkate alarak
gitmeliyiz.
Elimizde
somut bir
talebimiz
olmalı.
Hangi çalışmaya çağıracağız, ne istiyoruz bilmeliyiz.
6- Kitle çalışması iradi bir çalışmadır.
Kitle çalışmasının örgütlü ve ciddi bir
faaliyet olarak ele alınması gerekir. Kendiliğindenciliğe, boş vakitlerde yapılan
bir faaliyete dönüşmemelidir.
7- İlişki geliştirdiğimiz her kişi bir
örgütsel ilişki içine alınmalıdır. Daha başlangıçta bir ilişkiye giderken somut bir
örgütlenmede yer alması önerisiyle gidilmelidir. Bilinmelidir ki örgütsel ilişki,
kitlelerin eğitiminde ve siyasallaşmasında
belirleyici rol oynar. Örgütlü bir ilişkiye
dönüşmeyen ilişkiler bir süre sonra yozlaşmaya ve tükenmeye mahkumdur. Bizi
faaliyetsizliğe ve karamsarlığa iter. İlişki
sıradan bir sohbet ilişkisine, ahbap çavuş
ilişkisine dönüşerek işlevsizleşir. Tıkanır.
Kitlelerin örgütlenmesinde geliştirici
olmak yerine geriletici olur.
8- Örgütlenmeler konusunda kendimizi sınırlamamalıyız. Dayanışma komitelerinden, spor faaliyetine kadar her
türlü örgütlenmeyi kullanabiliriz. Bu tür
örgütlere kesinlikle dudak bükülmemeli,
hafife alınmamalıdır. Bunlara yönelik
doğru politikalar izlersek günü geldiğinde
bunların her biri kitlelerin eğitildiği, siyasallaştırıldığı ve harekete geçirildiği
birer odak olacaklardır.
9- Ajitasyon propaganda çalışmasında
önümüze hedefler koymalıyız. Bir haftada
şu kadar bildiri dağıtacağız, şu kadar
evin kapısını çalacağız, dergi dağıtımını
iki katına çıkartacağız gibi somut hedeflerimiz olmalı. Bir ay içinde kaç ilişki
çıkartacağız, bir hedefimiz olmalı. Hedeflere ulaşmak için kitlemizi eğitmeli
ve motive etmeliyiz. Ve hedeflere ulaşmada uzlaşmaz olmalıyız.
10- Aylık değerlendirme toplantıları
yaparak, kitle çalışmasındaki olumlulukları, gelişmeleri çıkartmalı, eksiklerimizi tamamlamalıyız.

HALKIN AVUKATLARINI SAHİPLENMEK İÇİN

İŞKENCE HALKA KARŞI İŞLENEN
SUÇLARDANDIR

Ancak Halk Hesap Sorduğunda
Bu Adalet Halkın Adaleti Olur
İşkencecilerden;


Selahattin Apaydın ve
Sami Ergazi ve dönemin
Metris 2. Hapishane
Müdürü Fuat Karaosmanoğlu müebbet hapis cezası,

 Başgardiyan Nihat
Kızılkaya 2 yıl 6 ay ceza
hapis cezası,



Polisler Mehmet
Pek ile Abdülmuttalip
Bozyel işkence suçundan 7
yıl 6 ay hapis cezası,



Hapishane doktoru
Yemliha Söylemez'e 3 yıl 1
ay 15 gün hapis cezası,



Uzman Çavuş Murat
İşler de aynı suçtan 2 yıl 6
ay hapis cezası, Murat
Çise 7 yıl 6 ay hapis cezası, Yavuz Uzun da 7 yıl 6
ay hapis cezası aldı.



Aliye Uçak yaralama
suçundan ceza almış ve
cezası ertelenmişti.
Yargıtay Aliye Uçak ve
Murat İşler açısından kararı onların aleyhine bozdu ve işkence suçundan
cezalandırılmaları
gerektiğini belirtti.

Engin Çeber’in işkence ile katledilmesinden sonra yapılan yargılama sonuçlanmış işkencecilere ve
işkenceyle katledenlere verilen ceza
Yargıtayca onaylanmıştı.
İşkenceci katillerin alması gereken ceza bunların üstündedir elbette. Ve işkenceye dolaylı ya da doğrudan katılan tüm sorumlular, buna
göz yuman kişiler cezalandırılmalıydı. Yine de bu karar bugüne kadar
verilmiş en ileri karar olması açısından bir ilktir.

İşkencecilere Verilen
Ceza Israrlı
Mücadelenin Zaferidir!
Engin Çeber’in katillerinin cezalandırılması için verilen mücadele hukuksal ve demokratik alanın
her ikisinde de ısrarla sürdürülmüştür. İşkence sadece mahkeme salonları içerisinde tartışılmadı, sadece mahkeme salonunda teşhir edilmedi. Mahkeme salonu halkın huzuruna taşındı. Suçu ve suçluları yaratan sistem, halkla birlikte ve halkın içinde anlatıldı. Katiller hakkındaki iddianame hazırlanmadan
önce dahi halkın gözünde suç kesindi, ceza ise halkın adaletinin
elinde olmalıydı.

AKP İşkenceyi
Hep Saklamış,
İşkencecileri
Korumuştur!
Biliyorduk ki faşist devlet işkenceyi sistematik olarak kullanır.
Açığa çıktığında ise kabul etmek zorunda kalır ve ancak açığa çıkan işkencenin “münferit bir olay” olduğunu iddia ederdi. AKP iktidarında da bu durum değişmedi. Engin’in işkenceyle katledildiği açığa
çıktığında da ilk söyledikleri şey bunun “münferit bir olay” olduğu idi.
Dönemin Adalet Bakanı Mehmet Ali

Şahin, oluşan tepkiyi yumuşatmak
ve suçun üzerini örtmek için “özür”
dilemiş, işkenceye karşı “tolerans
göstermediklerini” ifade etmişti.
Özür ne adaletin güvencesi olabilirdi, ne öfkeyi azaltıp işkencenin
sistematik olduğu gerçeğini örtebilirdi, ne de Adalet Bakanlığı’nın sorumluluğunu ortadan kaldırabilirdi.
Özür adalet mücadelesini engellemeye dönüktü. İşe yaramadı.
Nitekim bugün ortaya konan istatistik bilgiler AKP iktidarının işkenceyi nasıl koruduğunun göstergesidir.
İstatistik bilgilere göre 2003'ten Eylül 2012'ye kadar geçen sürede işkence ve kötü muamele suçları kapsamında 559 dava açılmış, açılan davalarda bin 607 polis, 135 jandarma ve 104 diğer kamu görevlisi yargılanmıştır. 559 işkence davasından
sadece 160'ı sonuçlanmıştır. Bu 160
davada yargılanan 411 polis, 52
jandarma ve 28 diğer kamu görevlisinden 45'i mahkum olmuş,
243'ü ise beraat etmiştir.
Mahkumiyet kararı verilen 45 sanıktan 8'ine hapis cezası, 7'sine adli para cezası verilmiş, 4'ünün
hapis cezası tedbire çevrilmiş, 26'sının ise hapis cezası ertelenmiştir.
Bir başka rapora göre, 2012 yılında 9 kişi gözaltında hayatını
kaybetmiş. Açılan disiplin soruşturmalarından 783 polis suçsuz bulunurken 13 polis hakkında disiplin cezası verilmiştir.
Bu rakamlar sadece işkence suçuyla açılan davaları kapsıyor. Ayrıca her işkence olayında işkence suçundan dava açılmadığını daha çok
‘yaralama’, ‘görevi kötüye kullanma’ suçundan dava açıldığını, büyük bir kısmı hakkında ise dava açılmasına yer olmadığı kararı verildiğini hatırlatmak isteriz.
İşkencenin önünün açıldığı, işkencecilerin korunduğu yerde İŞKENCECİLERİN CEZALAN-
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DIRILMASINI SAĞLAMAK
ÖNEMLİYDİ.
ENGİN VE ARKADAŞLARI
28.10.2008- 07.11.2008 TARİHLERİ ARASINDA SÜREKLİ
İŞKENCE GÖRDÜLER.
Engin ile arkadaşları Aysu
Baykal, Özgür Karakaya, Cihan
Gün’ü sokakta işkenceyle gözaltına alan polisler, onların bedenlerini ayakları ile ezdiler, sonra iftarlarını açtılar. Ki Engin ve arkadaşları gözaltına alındıklarında
Ramazan ayının son günleriydi.
Bayramın arifesinde ise tutuklanmışlardı. Hem de polislerin
hazırladıkları yalan yanlış tutunaklar dikkate alınarak. Polisler haksız ve keyfi bir gözaltı yapmışlardı.
Bunu gizlemek için gerçekle ilgisi olmayan tutanaklar tuttular. Gözaltı
aşamasında önce onları muayene
eden doktor üzerinde baskı oluşturup
işkencenin raporlanmasını engellenemeye çalıştılar. Bunu başaramayınca darp edildiklerini iddia ettiler.
Yaptıkları işkence nedeniyle ellerinde, kollarında oluşan çizikleri
gösterip sahte doktor raporları aldılar. Tüm bunlar Engin ve arkadaşlarını tutuklanmalarını sağlamak içindi. Oysa sürekli işkenceye maruz kalan onlardı, öyle ki aynı gün içersinde
iki kez hastaneye sevk edilmişlerdi.
Aysu Baykal aldığı darbeler nedeniyle nezarette tutulamaz durumdaydı. İşkence görmüş halleri ve
polisin yalanlarla bezenmiş tutanakları ile tutuklandılar. Kendilerini
tutuklayan hakim işkence şikayetini
araştırıp, karakol içindeki görüntüleri
incelemek yerine sadece polisin hazırladığı tutunakları ciddiye aldı.
Hapishaneledeki işkence ise üst
araması esnasında başladı. Çırılçıplak soyunmaları isteniyordu. Soyunmadılar, onursuz aramayı kabul
etmediler. Polisin “bunlar asker
öldürüyor” dediği kişilerdi ve bu kez
jandarmalar tarafından sopalarla dövüldüler. Üst arama bölümünde arama işlemleri 22 dakika sürmüştü. Özgür Karakaya üst arama bölümünde
çıktığında ayağı üzerine basamıyordu. Hapishaneye alınan herkes ön-

gördü. İşkence sonraki gün de devam etti. 7 Ekim 2008 günü saat
10.00 sularında artık kendinde değildi.

Engin Çeber’in
Katledilmesinde
AKP İşkenceyi
Gizlemiştir

celikli olarak doktor kontrolünden
geçmek zorundadır. Engin ve arkadaşları ise doktor önüne çıkartılmadan haklarında sağlamdır raporu hazırlandı. İşkence görmüş halleri ile
müşahade denilen hücrelere atıldılar.
İhtiyaçları karşılanmadı, dilekçeleri
alınmadığı gibi ayakta sayım vermedikleri için vücutları ıslatılıp sopalarla dövüldüler. İşkence devam
etti, bayram sonrasına ise koğuşlara
dağıtıldılar. Aynı olaydan tutuklanmalarına rağmen Engin’i başka bir
koğuşa, Özgür ve Cihan’ı ayrı bir koğuşa verdiler. Engin katledilmeden
bir gün önce yazdığı dilekçede yaşadıklarını şöyle anlatıyordu. “Bizi
cezaevine getiren polislerin askere
‘bunlar asker öldürüyor’ gibi yalan
yanlış sözlerle, askeri ve görevli
gardiyanları bize karşı kışkırtmaları sebebiyle, askerlerin saldırmaları sağlandı. Bizleri coplarla, içeriye,
infaz koruma memurlarına teslim
ettiler. Sonra karantinaya koydular, adlilerin arasına. Sabah sayımında, bu sefer de gardiyanların saldırısına maruz kaldık. Bu saldırılar
da sabah, akşam sayımlarında yapıldı. Bu saldırılar, tahta sopalarla
vurmalar, ufak demirlerle vurmalar,
vücudumuzun her tarafına, kafamızdan aşağıya soğuk su dökmeler,
bulaşık sabunu dökme. Sonrasında
da sopalarla saldırıya devam etmeleri.” Engin, mektubu kaleme aldığı pazartesi gününün akşamı, yani 6
Ekim 2008 günü yeniden işkence

Engin ve arkadaşları tutuklandıktan sonra kendilerini ziyaret eden
avukatlarına sürekli işkenceye maruz kaldıklarını anlattılar. Avukatları
işkenceyi belgelemek için İstanbul
Tabip Odası’na ve İstanbul Barosu’na, Çağdaş Hukukçular Derneği’ne başvuru yaparak işkencenin
tespit edilmesi için gözlemci bir heyetin gitmesini sağladı. Çağdaş Hukukçular Derneği’nin oluşturduğu
heyet işkencenin tespiti için 8 Ekim
2008 günü gittiğinde Engin Çeber bir
gün önce hastaneye kaldırılmıştı.
Hapishane idaresi Engin ile görüşmek isteyen heyete “biraz rahatsızlandığı için hastaneye sevk ettik”
dedi. İşkence uygulaması nedeniyle
Müdür ile görüştüklerinde “Engin
yere düştü, beyin kanaması nedeniyle hastaneye kaldırdık” cevabı ile
karşılaştılar. Ki tutanak da bu şekilde tutulmuştu. Suçu gizlemek için senaryo hazırlanmıştı. Engin beyin
kanaması geçirip hastaneye kaldırılmış ancak ailesi ve avukatlarına haber verilmemişti.
Engin’in işkenceyle katledildiği
ortadaydı. Avukatları hapishaneden
çıkıp savcılığa gittiler. Görüntü kayıtlarına el konulmasını , tanıkların
dinlenmesini istediler. Çok iyi biliniyordu ki, böyle durumlarda deliller hemen yok edilmeye çalışılırdı.
Arkadaşları bir yandan Engin’in kaldırıldığı hastane önünde birikip onu
sahiplenirken avukatlar da Savcının kapısında bekleyerek derhal delillerin toplanması istendi. Savcı’ya
“gözetiminizde olan bir hapishanede
işkenceyle birisi katledildi, harekete geçmediğiniz her an suçluları koruduğunuz ve suça ortak olduğunuz
anlamı çıkar” denildi. Savcıya yapılan ısrar nedeniyle 10 Ekim 2008

HALKIN AVUKATLARINI SAHİPLENMEK İÇİN

tarihinde hapishanede bulunan tüm
görüntü kayıtlarına el konuldu. Tanıklar teker teker dinlenmeye başlandı.

Hapishane Görüntü
Kayıtlarına Müdahale
Edildi!
Hapishanedeki kameralar kesintisiz enerji kaynağı ile beslenen ve
100 gün aralıksız kayıt yapılan sisteme sahip olmalarına rağmen bu sisteme manuel olarak, başka bir deyişle
elle müdahale edilerek, devre dışı bırakıldığı anlaşıldı. Oysa Adalet Bakanlığı tarafından kurulan sisteme
hiçbir koşulda müdahale edilmemesi gerekiyor. Ki kamera kaydının yer
aldığı hard diski incelemeye alındığında 3 gün daha gecikmeleri halinde Engin Çeber'e yapılan işkencenin
görüntülerinin silineceğini belirlenmişti. İlk günün görüntüleri de silinmişti. Yine işkencecilerden 2.
Müdür Fuat Karaosmanoğlu verdiği
ifadede olaydan sonra görüntü kayıtlarını izlediğini ifade etmişti.
Yine İstinye Muhittin Bodur Karakolu’ndaki kamera görüntülerine ait
kayıtlarla da oynandığı ortaya çıktı.
Karakolda bulunan iki kamera kaydından sadece bir tanesinin görüntüleri mahkemeye gönderildi. Gelen
görüntü kayıtları ise dağınık ve
tekrarlar içeriyordu. İşkencenin asıl
gerçekleştiği bölümü kaydeden kameranın görüntüleri mahkemeye
gönderilmedi.

Tanıklar Tehdit Edildi!
Engin’in nasıl katledildiği görüntü kayıtları ile ortaya çıktığında
gardiyanların ifadesi alınmaya başlandı. Ancak anlaşıldı ki tüm gardiyanlar görüntüleri izlemiş ve ifadelerini görüntü kayıtlarına uygun olarak vermişlerdi. Engin’in koğuşunda bulunan tutuklular tehdit edildi.
Tanıklar ilk ifadelerinde hiçbir şey
görmediklerini ya da Engin’in yere
düştüğü için fenalaştığını söylediler.
Daha sonra verdikleri ifadelerde
korktukları için ifade vermediklerini, tehdit edildiklerini açıkladılar.

Tanıklar tahliye olduklar sonra durumu bütün açıklığı ile anlatabildiler.

Sahte Tutanak
Düzenlediler!
İşkenceci katillerden 2. Müdür
Fuat Karaosmanoğlu görüntüleri izledikten sonra “Engin Çeber'in ayağa kalkamadığı için kollarından kaldırılmak istendiğini ve yere düştüğü”
şeklinde tutanak tutulmasını istedi.
Tutanak bu şekilde tutuldu ve başgardiyanlara imzalatıldı. Polisler nasıl tutanak tutup tutuklanmalarını
sağladılarsa, bu müdür de tutanakla
suçun üstünü örtmeye çalıştı.
Soruşturma aşamasında dosya
hakkında gizlilik kararı verildi. Medyaya da yayın yasağı getirildi. Böylece işkenceciler hakkındaki bilgilerin
halka taşınmasını engellemeye çalıştılar.

İşkenceciler Daha
Hafif Bir Suçtan
Tutuklandılar!
Sahte tutanaklar, tanıkların tehdit
edilmesi, görüntülerin silinmeye çalışılmasına rağmen işkencecilerden 6
kişi ancak 3 Kasım 2011 tarihinde tutuklanabildiler. İşlenen suç işkence
ile adam öldürme olmasına rağmen
salt daha az hapis cezasını gerektirdiği için kendi hukukunu dahi ayaklar altına alarak sorumluları kötü
muamelede bulundukları gerekçesiyle tutuklamışlardır. Ancak verilen
mücadelenin baskısı ile bu durum düzeltilebilmiş ve işkence ile adam
öldürmekten dava açılabilmiştir. 41
gardiyan, 1 müdür, 13 polis, 4 jandarma ve 1 doktor olmak üzere toplam 60 sanık hakkında dava açıldı.

İddianamade Az Ceza
İstendi, Polisler
Korunmaya Çalışıldı!
İddianamede 1 müdür 3 gardiyan
hakkında “işkence sonucu adam öldürmek” suçunu işledikleri iddiasıyla dava açılırken, işkence suçunu
işleyen diğer görevliler hakkında
ise eziyet ve kasten yaralama suçla-

rından dava açıldı. Hiçbir sanık hakkında işkence suçunu işlediği iddiasıyla dava açılmadı. Açık işkence suçu, “eziyet” ve “kasten yaralama” suçuna dönüştürüldü. İşkence yapan jandarma görevlilerine kasten yaralama, polislere ise eziyet
suçlaması yöneltildi.
Bu durum nedeniyle, işkence ile
adam öldürme suçunu işledikleri
için yargılanacak olan 1 müdür ve 3
gardiyan dışında, 56 sanık hakkında
verilecek olası hapis cezaları, miktarları itibarı ile erteleme kapsamı içerisinde bulunmasını istiyorlardı.

İlk Duruşmada
Avukatların
Davaya Katılımı
Sınırlandırılmak İstendi!
Engin Çeber ile ilgili dava 21
Ocak 2009 tarihinde başladı. Davaya 800 kişilik avukat vekalet dilekçesi sunuldu; 200 avukat duruşmaya
girmek için adliyeye geldi. Ancak
“yeterli büyüklükte salon ayrılmadığı” gerekçesi ile mahkemede, her
bir sanık ve şikayetçi için üç avukat sınırı getirildi. Yine davaya İstanbul, Ankara, Bursa, Mersin, Bitlis, Malatya, Diyarbakır, Van, Hakkari, Şırnak baroları, avukatlık yasasındaki insan haklarını koruma
yükümlülüğünden hareket ederek
davaya müdahil olmak istedi. İnsan
Hakları Derneği (İHD), Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV), Çağdaş
Hukukçular Derneği'nin (ÇHD),
DİSK, KESK, Türk Tabipler Birliği
(TTB) de müdahillik talebininde bulunmuştu. Mahkeme bu taleplerin
hepsini reddetti.
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Duruşmanın Ses Kayıt
Sistemi Bozuldu!
Davanın 22 Temmuz 2009 tarihli
6. duruşmasında Engin Çeber'le aynı
koğuşta kalan Murat Gevrek, Ahmet
Aksu, Adem Halil, Rasim İltaş ve Gıyasettin Şakiroğlu isimli kişiler
önemli ifadeler vermişti. 2. Müdürün
koğuşta bulunan kişileri tehdit ettiğini, işkencenin nasıl gerçekleştiği-
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ni ve Engin Çeber’in savcıya gönderdiği dilekçeyi korktukları için
ayakkabısında gizlemek zorunda
kaldıklarını anlatmışlardı. Bu duruşmanın görüntü kaydının bulunduğunu fakat "belirlenemeyen bir
sebepten" ses kaydının yapılamadığını söylendi. Dolayısıyla en önemli deliller niteliği taşıyan tanık beyanları yok olmuştu.

Bilirkişi Sahte
Rapor Hazırlayıp
Raporu Medyaya
Pazarlamak İstedi!
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Dudak okuma uzmanı olan bilirkişi hazırladığı raporu mahkemeye
sunacağı yerde 4 Haziran 2009 tarihinde önce işkencecilerin avukatlarına daha sonra televizyon kanallarına sundu. Bilirkişi basın danışmanı yanına alarak kanalları dolaşıp taraflı ve gerçek dışı hazırlanan raporun yayınlamasını sağlamaya çalıştı. Müdürün haksız yere tutuklu olduğuna yönelik haberler yaptırarak
kamuoyunu yanlış yönlendirmek istiyorlardı. Böylece 8 Haziran 2009 tarihinde yapılacak duruşmada müdürün tahliyesini sağlamayı amaçladılar. Bilirkişi bununla da yetinmeyerek hazırladığı raporu televizyon kanallarına satmaya çalıştı.
Raporu da gerçeği yansıtmıyordu.
İncelemesi istenen görüntülerde müdürün sırtının dönük olmasına, dudaklarının görünmemesine hatta başının koğuş içerisinde bulunmasına
rağmen bilirkişiye göre sanık müdür
tanıkların belirttiği "Bundan sonra
ayağa kalkıp , sayım vermeyen herkes bu şekilde cezalandırılacak" sözünü kullanmadığını kesin olarak
tespit etmişti. Bilirkişi sanığın dudağını görmeden ne söylemediği konusunda kesin rapor veriyordu. Sanığın
sırtına bakarak dudağını okumuştu. Ayrıca bilirkişiden görüntüleri izleyip sadece müdürün sarf ettiği
sözleri çözmesi istenmesine rağmen
O sanığın davranışlarını değerlendirerek müdürün suçsuz olduğu kanaatine varmıştı. “MÜDÜR ÇOK
RAHAT GÖRÜNÜYOR, TEHDİT

EDEN KİŞİ BU KADAR RAHAT
OLMAZ” değerlendirmesi yapmıştı.
Engin'in katilleri bu kez gerçek dışı bir
bilirkişi raporu ile korunmaya çalışıldı.
Açgözlülükleri ve ahlaksızlıkları nedeniyle suç üstü yakalandılar.
Dava devam ederken Engin Çeber’in ailesinin avukatları hapishanede
keşif yapılmasını istemişlerdi. Mahkeme bu talebi reddetti. Yine dava başladığında bütün gardiyanların aynı
avukatlar tarafından, bütün polislerin
tek bir avukat tarafından temsil edildiğini, sanıkların birbirini koruduğu
ancak aralarında menfaat çatışması olduğunu mahkemeye hatırlatılmıştı.
Dolayısıyla bütün gardiyanların aynı
avukatları tutmasının hukuka aykırı
olacağını söylemişlerdi. Mahkeme
bu uyarıyı da ciddiye almadı.
Mahkeme ilk kararını 1 Haziran
2010 tarihinde açıkladı ve 1 Müdür
ve 3 gardiyan hakkında işkenceyle adam öldürmek suçundan müebbet, 3 polise işkence yapmaktan
toplam 17,5 yıl hapis, 2 gardiyana
işkence yapmaktan toplam 15 yıl,
2 gardiyana kasten yaralama suçundan toplam 10 ay, 2 müdür ve 3
gardiyana görevi ihmal suçundan
toplam 25 ay, 1 gardiyana suçu
bildirmemekten 5 ay, 1 doktora ise
sahte evrak tanzim etmekten 3 yıl 1
ay 15 gün hapis cezası verildi.

Yargıtay’ın İlk Bozma
Kararı Komik ve
Mantıksızdır!
Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesi kararını, Yargıtay 8. Ceza Dairesi bozdu. Bozma gerekçesi bugüne kadar görülmemiş gerekçelerdi.
Bozma kararı iki gerekçeye dayanıyordu. Birincisi “kararda hakimlerden birinin imzasının eksik olması”ydı.
İkincisi “aralarında menfaat çatışması bulunan sanıkların aynı
avukat tarafından temsil edilmesi”
olarak belirtildi.
İkinci gerekçe daha önce müdahil avukatların mahkemeyi uyardığı bir konu olması da dikkat çekiçiydi.

Dosyanın Yargıtayca
Bozulmasından Sonra
Dava Sanıkların Tahliyesi
İçin Uzatılmaya Çalışıldı!
İşkence suçu bütün delilleri ile ortaya konduğunda, tutuklu sanıkların
tahliye edilmeleri için hem mahkeme, hem de sanıkların avukatı davayı
uzatmaya çalıştılar. Mahkeme karara bağlanmış dosyayı uzun süre Yargıtay’a göndermeyerek, ya da Yargıtay’dan döndükten sonrada duruşma günü vermeyerek toplamda dava
23 ay bekletilmiştir. Bozmadan sonra yapılan duruşmada ise sanıkların
avukatları dosyayı uzatmaya çalıştılar. Adli Tıp Kurumundan yeniden rapor alınmasını ve hapishanede keşif
yapılmasını istediler. Bu talepler sonucu değiştirmeyecekti, ayrıca hapishanede keşif yapılması talebini
daha önce müdahil avukatlar talep etmiş ancak bu talepleri reddedilmişti. Ancak mahkeme bu defa keşif talebini kabul ederek dosyanın uzamasını sağladı. Dava uzadıkça sanıkların tahliye olma umudu da artacaktı. Müdahil avukatlar mahkemenin niyetini teşhir ettiler. Ayrıca sanık avukatların talebi yine kendilerini vurdu. Hapishanede yapılan keşif sanık Fuat Karaosmanoğlu’nun
tüm anlatımlarını yalanlıyordu.
Engin Çeber ve arkadaşlarına işkence yapanların, Engin’i katledenlerin cezalandırılması, işkencenin
teşhir edilmesi için ısrarlı, kararlı, uzlaşmaz bir mücadele yürütmek gerekiyordu. Öyle yapıldı. Cephe tarzı katillerin, işkencecilerin gözünün
içine bakarak hesap sorma cüretini
göstermektir. Sokakta, meydanda,
mahkemede Engin olmaktır. Öyle
olundu.
Halkın sahiplenmesi ve işkencenin teşhiri karşısında mahkeme
daha düşük bir ceza veremez duruma düştü. Bu mücadele nedeniyle
Yargıtay kararı onamak zorunda kaldı. Hatta Yargıtay mahkemenin işkence konusunda vermiş olduğu sanıklar lehinde olan bir kararı bozdu
ve iki işkenceciye daha ceza verilmesine karar verdi.
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CEPHE TARZI SONUÇ
ALMAKTIR!..
 ENGİN ÇEBER DAVASINDA İLK KEZ İŞKENCECİLERE MÜEBBET HAPİS
CEZASI VERİLDİ!
 İLK KEZ İŞKENCEYE
KARIŞMADIĞI HALDE
“GÖZ YUMMAK”TAN, İŞKENCEDEN SORUMLU
OLANLARA DA MÜEBBET
HAPİS CEZASI VERİLDİ!
 BUNU SAĞLAYAN İŞKENCEYE KARŞI 5 YIL BOYUNCA BIKMADAN, USANMADAN HER TÜRLÜ BEDEL ÖDEMEYİ GÖZE
ALAN HALK CEPHELİLER’İN MÜCADELESİDİR!
 CEPHELİLER BAŞLADIKLARI HER İŞE İNANIRLAR; İNANDIKLARI İÇİN
KAZANIRLAR... İNANDIKLARI İÇİN HALKI İNANDIRIRLAR...
 İŞTE BU GÜÇ DALGA
DALGA YAYILDIĞI İÇİN
KATİLLERE VE İŞBİRLİKÇİLERE KAÇACAK YER
KALMIYOR.. SONUÇ ALMANIN YOLU BU NEDENLE CEPHE TARZIDIR!

Faşizmle yönetilen ülkelerde halkın
lehine olan yasalar sadece sokakta
yapılır. O sokaklara halkın alınteri,
emeği, öfkesi, umutları, kanı karışmadan sonuç alınamaz.
Ülkemizde bu gerçeğin en özgün,
en kararlı ve en uzlaşmaz hali; demokrasi mücadelesinde sonuç almanın
tek yolu CEPHE TARZIDIR.
Cephe tarzıyla sonuç almanın son
örneği Engin Çeber Davası oldu. Engin Çeber Davası’nın sonuçlanmasıyla
beraber ülkemizde ilk kez işkenceci
katillere en yüksek ceza verildi.
Yine ilk kez işkenceden sorumlu
amirler ‘göz yummak’tan ceza aldı
ve polislerin işkence suçu işledikleri
kabul edilmiş oldu.
“Uluslararası Af Örgütü”nün resmi web sitesinde haber, ‘işkence suçuna cezasızlığın kaide olduğu Türkiye’de ilk kez böyle bir karar veriliyor’ denildi ve sonuç ‘tarihi’ olarak
nitelendirildi.
Örgütün bir tespiti de şöyle: ‘Bu
karar, Türkiye’deki adli sistemin,
devlet yetkililerinin yararlandığı işkence konusundaki cezasızlıkla mücadele konusunda etkili olabileceğini
gösterdi’
Kararı ‘tarihi’ kılan bir başka nokta
da, işkenceye karışmadığı halde ‘göz
yummak’tan ikinci müdürün de aynı
cezaya çarptırılması...” (Türkiye, Alper
Görmüş, 21 Kasım 2013, sayfa 12)
Tüm bu hukuki sonuçları yaratan
Cepheliler’in yıllarca süren mücadelesi
ve devrimci avukatların ısrarıdır.
Davanın her aşaması Cepheliler’in
bedellerle sürdürdükleri mücadeleyle
ilerlemiştir. Dava her anlamda halka
maloldukça, halk nezdinde işkenceci
katiller mahkum oldukça düzenin
mahkemeleri de gerekli prosedürleri
işletmek, yargılamayı usulüne uygun

yapmak zorunda kalmışlardır. Bu tür
işkence davalarında başından itibaren
kurgulanan “katilleri aklama şovları”
halkın mücadelesi sonucunda işletilememiştir.
Sorunun özünü, işkencecilerin cezalandırılmasına ilişkin yasaların kağıt
üzerinde olup olmaması oluşturmuyor.
SORUNUN ÖZÜ; KATİLLERE
KAÇACAK YER BIRAKMAMAKTIR.
Cephe tarzı, uzlaşmaz politikalarıyla, kararlılığıyla, mücadelesiyle
KATİLLERİ KUŞATMIŞTIR VE
SONUÇ ALMIŞTIR.
Başından itibaren işkenceciler;
- Engin’in hastaneye kaldırıldığını gizlemeye çalıştılar.
- Kamera görüntüleri silindi,
- Tanıklar susturuldu,
- Deliller karartıldı,
- Sahte tutanaklar tutuldu...
Cepheliler hızla Engin’in katledildiğini teşhir ettiler, avukatlarının
müdahaleleriyle delillerin bir bölümü
açığa çıkarıldı. Engin’in işkenceyle
katledildiğini artık gizleyemezlerdi.
Bunun için o dönemin Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin, Engin’in işkence ile katledildiğini kabul ederek
ailesinden özür diledi. AKP iktidarının
suçu ortadaydı ve gizleyemedikleri
suçlarını özür dileyerek bir demokrasi
şovuna dönüştürmeye çalıştılar. “Özür
dilemek” emperyalistlerin dünya çapında halkların öfkesini yumuşatmak
için kullandıkları bir yöntemdi. Ülkemizde reformistler, sol, burjuvazi, devletin “yeni bir ahlakı” olduğunu savunan herkes bunun “bir ilk olduğunu” söylüyordu...
Oysa gerçek basitti. Ortada yeni
olan hiçbir şey yoktu. Devlet işkence
yaparak katletmeye devam edecekti.
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AKP iktidarı “özür şovuyla” hem katledecek, hem
de demokratlığının propagandasını yapacaktı.
Cepheliler “ÖZÜR
DEĞİL ADALET İSTİYORUZ” diyerek mücadeleye devam ettiler.
Bundan sonraki süreçte
katillerin aklanması için
her türlü yönteme başvuruldu. Tanıkların dinlendiği duruşmanın ses kayıtlarının yapılmadığı ortaya çıktı. Savcı her duruşmada katillerin serbest bırakılmasını talep
etti. Katiller ağırlaştırılmış müebbet
hapis cezası ile yargılanıyor olmalarına rağmen yüksek güvenlikli bir
hapishanede değil İstanbul’un en
rahat hapishanesinde tutuldular.
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Görüntüleri incelemek üzere atanan bilirkişi gerçeği yansıtmayan raporlar hazırladı ve bu raporları TV
kanallarına pazarladı. Engin’le aynı
koğuşta kalan tanıklar korkutuldu.
Engin’in şehitliğinden önce yazdığı
ve koğuş arkadaşına emanet ettiği
dilekçeyi hapishane idaresine teslim
etmediği ortaya çıktı.
Mahkemenin verdiği “o güne kadar işkence hakkında en ağır
ceza”yı Yargıtay uydurma gerekçelerle bozdu.
Kısacası devletin tüm olanakları
katilleri korumak için Cepheliler’in
önüne konuldu.
Cepheliler birer birer bu duvarları
yıkıp attılar.
Bu hedefe giden yolda asla durmayan ve asla vazgeçmeyen cephe
tarzıydı.
Cephe tarzı; göstermelik kampanyalarla ya da protesto eylemleriyle
geçiştiren değil; mücadeleyi HAK
ALAN VE YAPTIĞI HER İŞİ ZAFERLE SONUÇLANDIRAN bir
anlayışla ele almaktır.
Bu iktidar perspektifine sahip
olanların yapacağı bir devrimciliktir.
Engin Çeber davası adım adım
takip edilmiş, bu mücadelenin yarattığı meşruluk sonucu düzenin mahkemeleri katillere ceza vermek zo-

runda kalmışlardır.
Dava süresince kimi zaman mahkeme “yayın yasağı” koyarak gerçekleri gizlemeye çalıştı. Cepheliler
meşruluklarını burjuvazinin medyasından almıyordu elbette...
Cepheliler, sokaklarda, şehirlerin
meydanlarında, mahallelerin köşe
başlarında, evlerde, okullarda, iş yerlerinde Engin için verilen mücadeleyi
halka ulaştırdılar.
Her hafta kesintisiz tüm mahallelerde beş yıl boyunca “ADALET
İSTİYORUZ” eylemleri yapıldı.
Adliye önleri hiç boş bırakılmadı.
Pankartlar, bildiriler, resimler,
kuşlar, birebir ölçülerde yapılmış Engin’in fotoğrafı.... her yerdeydi.
Engin haklı bir davayı savunurken;
işkenceye karşı “insanlık onurunu”
korumaya çalışırken şehit düşmüştü.
Yoldaşları Engin için “adalet isterken” bir yandan da işkenceyi teşhir
ederek ve hesap sorarak Engin’in
“onur mevzisini” korumaya devam
ediyorlardı.
Ki Cepheli tarzı, başladığı işi
bitirmek ve vazgeçmemek demekti.
Bu bayrak elden ele geçti ve halka
ulaştı.
Cepheliler salt “muhalif” değildirler; dişediş bir mücadele anlayışıyla
sonucu değiştirirler, eski ve köhnemiş
olanın yerine “yeni” yi koyarlar.
Cepheli tarzı alternatiftir.
Bu kimi zaman dünyayı şaşırtan
“Türkiye’deki işkencecilerin cezalandırılması” gibi bir ilki yaratmak,
kimi zaman ülkemiz tarihine “hasta

tutsaklara özgürlük” diye bir mücadele alanı armağan etmek olur.
Güler Zere ve
tüm hasta tutsaklar
için başlatılan kampanyalarda Güler
Zere’nin adını duymayan kalmamıştır.
Kendi meşruluk
alanını yaratan, ısrar ve kararlılığın
ördüğü bir mücadele hattı yaratılmıştır.

Cephe Tarzı
İLKLERİ YARATIR
Çünkü Cepheliler sınırları zorlar,
statülerle sınırlamaz, her zaman mücadele hattını birkaç adım öne taşırlar.
Ölçü sonuç almak olduğu için Cephe
mücadelede her zaman yaratılan
ilkler, yeni gelenekler olacaktır.
Cephe tarzı DEĞERLER ÜZERİNE KURULUDUR VE YENİ DEĞERLER YARATIR.
Cepheliler bir çalışmaya “hepimiz
birimiz, birimiz hepimiz için” şiarıyla başlarlar. Bu büyük bir güvendir.
Sayısız bedeller ödenir; işkenceler,
tutuklamalar, katliamlar yaşanır... Bu
defa katledilenler ya da tutuklananlar
için yeni mücadele mevzileri açılır...
Onlar için Cepheliler kampanyalara
başlarlar... ve böyle devam eder.
Bu bitmeyen ve halka güvene dayanan bir mücadele anlayışıdır. Faşizme geri adım attırmak için bu anlayışa sahip olmak zorunludur.
Faşizm bedel ödeyeceğini görmeli,
her saldırısının karşılığının misliyle
kendisini vuracağını anlamalıdır.
İşkence ve katliam davaları,
Gazi Davası, 16-17 Nisan Katliam
Davaları, 1 Nisan Komplosu, işçi
direnişleri, parasız eğitim istedikleri
için tutuklananlar, Yunanistan’da
iade politikalarına karşı direnişler
ve daha sayısız örneklerin her biri
Cephe tarzının sonuçlarıdır.
İşkence ve katliam davalarını sahiplenmek Cephe tarzıyla başlamıştır.
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Kimi zaman katiller aklanmış ya da
göstermelik cezalar verilmiştir. Davalar şehir şehir dolaştırılarak halktan
kaçırılmaya çalışılmıştır. Cepheliler
şehir şehir, kar fırtına demeden davaları takip etmişler; kimi zaman
devletin sivil faşistler aracılığı ile örgütlediği linç saldırılarıyla karşılaşmışlardır.
Her davanın takibi ayrı bir bedel
süreci olmuştur.
Ancak her biri halkta “şehitleri
sahiplenme”, “katillerden hesap
sorma” bilincini oluşturmuş;
Cephe’nin vazgeçmeme, uzlaşmama geleneğini somutlamıştır.
1 Nisan Davası devletin komplocu
yöntemlerle saldırmaya başlayacağının
ilk örneğiydi. Dijital kayıtlarla oynama,
komplo örgütleme gibi pek çok yöntem
Cepheliler’in kampanyalarıyla teşhir
edildi. 1 Nisan Komplosu’nun boşa
çıkarılmasıyla devrimciliğin meşruluğu
ve demokratik mevzileri terk etmeyeceğimiz herkese gösterildi.
İşçi direnişleri, gençliğe yönelik
tutuklama saldırıları, Yunanistan’daki
tutsakların direnişleri ve daha sayısız
örnek artık CEPHE TARZININ SONUÇ ALMAK DEMEK OLDUĞUNU TEKRAR TEKRAR GÖSTERMİŞTİR.
Cephe tarzı yarattığı örneklerle
uzlaşarak, icazet dileyerek düşmanın
saldırılarının durdurulacağını düşünenleri bir kez daha boşa çıkarmıştır.
Cepheliler bedelleri göze almanın
zorunlu olduğunu; var olmak için
bile savaşmak gerektiğini öğretiyorlar.
Zafer sadece dişediş bir mücadele
ile kazanılır.
Cepheliler başladıkları her işe inanırlar; inandıkları için kazanırlar...
İnandıkları için halkı inandırırlar...
İşte bu güç dalga dalga yayıldığı
için katillere ve işbirlikçilere kaçacak
yer kalmıyor. Sonuç almanın yolu
bu nedenle Cephe tarzıdır.
Bu güç büyeyecek. Yeni zafer halkaları eklenerek geleceğe uzanacak.
En büyük zaferleri bu güç yaratacak...

Halkların bütün acılarının
hesabını sormak için

Ha bizi,
ha doğamızı
katletmiş,
hiçbir farkı
yoktur. Deremizdeki suyumuzu kurutmakla, soyumuzu
kurutmak
Doğamızı Kirleten Tekellerdir!
arasında hiçbir fark
yoktur. Emperyalist
tekellerin ihtiyacı
için suyumuzu kurutmaya çalışan
AKP’ye öfkemiz,
can düşmanımıza
Emperyalist tekeller ve yerli işduyduğumuz öfke olmalıdır. Böybirlikçileri derelerimizi, nehirlerimizi,
lesine büyük bir kinle karşısına didenizlerimizi kirletiyor; ağaçlarımızı
kilmeliyiz doğamıza düşmanlık yakesip bizi havasız bırakıyorlar. Vapanların.
tanımızı kirletip yaşanmaz bir hale
Ormanlarımızı, ağaçlarımızı kegetiriyorlar. Halka ait bu yerleri basenlerin,
kollarımızı, bacaklarımızı
balarının çiftliği gibi kullanıyor, yerkesiyor
olduğunu
bilmeli, öylesine
altı-yerüstü zenginliklerimizi tekellere
güçlü bir kinle dolmalıyız doğamızın
satıp karlarına kar, servetlerine servet
katillerine karşı.
katıyorlar.
Bugün iktidarda emperyalizm
ve oligarşinin çıkarlarını cansiperane
Sınıf Kiniyle
savunan, gelmiş geçmiş en işbirlikçi
Direnişi Büyütelim!
parti olan, AKP vardır. Tekellerin
Doğamızı biz değil, tekeller kirçıkarı için AKP iktidarı, dereleriletmektedir. Ülkemizi, dünyayı yamize, nehirlerimize sayıları binleri
şanmaz hale getirenler de onlardır.
bulan Hidro Elektrik Santralleri
Onlar bunları halka karşı sınıf ki(HES) kurmakta, denizlerimizi kumla, taşla, molozla doldurup üzerine
niyle yapmakta, iktidar olmalarının
otoyol yapmakta, ormanlarımızı
verdiği rahatlıkla hareket etmekteyok edip buralara lüks konutlar,
dirler. Ve karlarına kar katmaktavillalar, siteler yapmaktadır. Tertedırlar bu sayede.
miz doğayı maden işletmeleriyle
Bu durum sınıf kinimizi bileydoldurarak, suyumuzu, toprağımızı
lemeli, emperyalizm ve işbirlikçisi
zehirlemektedir. Bunların hepsi teoligarşiye ve onların bugünkü temkeller içindir.
silcisi AKP iktidarına karşı sınıf
AKP, halkın sahip olduğu, yakiniyle dopdolu olmalıyız
şamsal ihtiyaçları için kullandığı
Bizler tekellere ve onların temdağı, taşı, dereyi, ormanı, gölü, desilcisi, halka düşman olan AKP iknizi gözü dönmüş mirasyedi gibi,
tidarına karşı işte bu sınıf kinimizle
sanki babasının malıymış gibi har
örgütlenmeli, tıpkı Haziran Ayakvurup harman savurmaktadır.
lanması’nda
olduğu gibi direnişi
AKP, bizim olan her şeyi iktidar
büyütmeliyiz. Tüm insanlığın kurgücüyle gasp ederek yağmalamakta,
tuluşunun
sosyalizmde olduğu gibi,
bize sormadan, onayımızı almadan,
doğanın
da
kurtuluşu yine sosyaüç kuruş para karşılığında nesilden
lizmdedir.
Örgütlenelim,
direnelim,
nesile devredeceğimiz yaşam alansınıf
kinimizi
büyütüp
doğamızı
larımızı, doğamızı zehirlemekte,
kirleten tekellerden hesap soralım!
katletmekte, yok etmektedir.

Sınıf Kini
TEKELLERE KARŞI
SINIF KİNİMİZİ
BÜYÜTELİM!
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ADALET İSTİYORUZ!
19-22 Aralık Şehitlerimiz İçin!
Berkin İçin! Hasan Selim İçin!
ADALET İSTEMEYE DEVAM EDECEĞİZ!
ADALETİMİZİ NASIL UYGULAYACAĞIZ?
ADALETİN, MAFYALAŞMIŞ KONTRGERİLLA DEVLETİNİN HİÇBİR MAHKEMESİNDE,
HİÇBİR YARGICI, SAVCISIYLA UYGULANAMAYACAĞINI ANLAYALI ÇOK OLDU.
GÜNLÜK HER GELİŞME DE BİZE BUNU KANITLAMAYA DEVAM EDİYOR.
ÖYLEYSE NE YAPACAĞIZ?
KAYIP EVLADININ RESMİNİN ÜZERİNDE BAYILAN ELİF ANA’NIN VE ONUN GİBİ
NİCELERİNİN ADALETİ...
HER GÜN BİRAZ DAHA AÇLIĞIN PENÇESİNE DÜŞEN İŞÇİNİN, SÜRGÜNE YOLLANAN
MEMURUN ADALETİ...
SOKAK ORTASINDA KATLEDİLEN 17 YAŞINDAKİ İRFAN’IN ADALETİ...
14 YAŞINDAKİ BERKİN’İN ADALETİ...
19-22 ARALIK’TA KATLEDİLEN 28 DEVRİMCİ TUTSAĞIN ADALETİ...
BAYRAMPAŞA’DA DİRİ DİRİ YAKILAN 6 KADIN TUTSAĞIN ADALETİ...
TOPRAĞI ELİNDEN ALINAN KÖYLÜNÜN ADALETİ...
KÖYÜ YAKILANIN ADALETİ...
YAKINLARINI FAİLİ MEÇHUL İNFAZLARDA KAYBEDENLERİN ADALETİ...
ESERLERİNDEN DOLAYI YARGILANAN SANATÇILARIN, AYDINLARIN ADALETİ...
ADALET ARAYAN MİLYONLARIN ELİNDEN BİR AVUÇ ADALETSİZ NASIL KURTULUR?
GAYRI-MEŞRU BU DEVLETİN KARŞISINDA YAPACAĞIMIZ BELLİDİR; ADALET ARAYIŞIMIZI
BİRLEŞTİRMEK...
KİNİMİZİ, ÖFKEMİZİ, BASTIRMAMAK, AÇIĞA ÇIKARMAK VE HEPSİNİ BİRLEŞTİRİP SEL
OLMAK...
YAPACAĞIMIZ ŞEY, BU KATLİAMCILARI, HAK VE ÖZGÜRLÜK DÜŞMANLARINI,
İŞKENCECİLERİ, MAFYACILARI, BU DÜZENİN TEMSİLCİLERİNİ BAĞIMSIZ, HALKA AÇIK
MAHKEMELERDE YARGILAMAKTIR.
“KAYIP VE KATLİAMLARIN SORUMLULARI, ENGİN’LERİN KATİLLLERİ, BERKİN’İ VURANLAR HALKA AÇIK MAHKEMELERDE YARGILANSIN” ŞİARINI YÜKSELTMEK, DÜZENE DAYATMAK VE YARGILAMA HAKKIMIZI MAFYACI-KONTRGERİLLA DEVLETTEN SÖKÜP ALMAKTIR.
BAĞIMSIZ, HALKA AÇIK MAHKEMELERİN KURULACAĞI DEMOKRATİK, BAĞIMSIZ BİR
ÜLKE İÇİN MÜCADELE ETMEKTİR.
ADALET İSTEYEN MİLYONLARIN OLUŞTURACAĞI SEL, HALK DÜŞMANLARININ İKTİDARINI
YIKIP BAĞIMSIZ, DEMOKRATİK BİR HALK YÖNETİMİNİ İŞBAŞINA GETİRMELİDİR. BÖYLE
BİR YÖNETİM OLMADAN BAĞIMSIZ, ADİL BİR YARGILAMA OLMAZ.
ADALET OLMAZ. OLAMAZ!..
ADALET İSTİYORSAK, ADALETİ YERİNE GETİREBİLECEK BİR YÖNETİME KAVUŞMALIYIZ.
BUNUN BAŞKA OLURU YOKTUR.

ABD Büyükelçiliği’ne Yapılan Feda
Eyleminden Sonra TBMM Güvenlik
Koordinasyon Alt Kurulu TBMM’de
“Güvenlik Zaafiyeti” Tespit Etmiş!
TBMM’yi Korumak İçin 126 Güvenlik Kamerasına

Ek Olarak 214 Kamera Daha Eklenecek!..
Haber şöyle: Meclis’te güvenlik endişesi
“TBMM içine yapılan ve milletvekillerinin makam odalarının
bulunacağı yeni hizmet binasının
Dikmen Caddesi’ne çok yakın
olması, ABD Büyükelçiliği’ne
yapılan saldırıya benzer bir tehdidi gündeme getirdi.
CHP İstanbul Milletvekili
Sezgin Tanrıkulu’nun alınacak
güvenlik önlemlerine ilişkin
soru önergesine TBMM Başkanlığı’nın yanıtı şöyle; ‘Yeni
binanın Dikmen Caddesi’ne
bakan tarafında güvenlik açısından yeni bir nöbet kulübesinin yapıldığı, Halkla İlişkiler
binasında mevcut projede bulunan 126 güvenlik kamerasına
ek olarak TBMM Başkanlık Divanı
kararı kapsamında yerleri kararlaştırılan 214 kamera daha eklenecek. Ortaya çıkan güvenlik endişesiyle
birlikte TBMM Güvenlik Koordinasyon Alt Kurulu’nun kurulduğu
belirtildi. Kurulan çözüm önerileriyle
ilgili çalışmaların yapılacağı bildirildi. TBMM’de görev yapan 690
polisin sayısı da artırılacak” (Cumhuriyet, 19 Kasım 2013)
Bunun adı: KORKU
Kim korkar? Halk düşmanları.
Kimden korkar? Halktan. Neden?
Halka karşı işledikleri suçlardan
dolayı.
Korkularının nedenine bakın: Hizmet Binası’nın Dikmen Caddesi’ne
çok yakın olmasıymış. Yani halka
yakın olması...

bölgesi haline gelecekmiş...
Bu masalları daha önce de
söylemiştiniz. Ama ne oldu?
En korunaklı dediğiniz yerlere girildi ve çıkıldı. En korunaklı binalarınız vuruldu.
Bundan sonra da “güvenli bölge” diye ilan ettiğiniz yerlerin
de akıbeti farklı olmayacak.
Tüm bunları yeterli görmemiş olacaklar ki bir de Meclis
Güvenliğinden Sorumlu Müdür Mustafa Şentürk’ü Amerika’ya kadar gönderip bilgi
toplatmışlar.

Halk Düşmanlığına
Devam Ettiğiniz Sürece
Bunların Hiçbiri
Sizi Koruyamaz...
Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne
değil 340, 3400 kamera da taksanız
bir şey değişmez.
690 polisin sayısını ne kadar arttırırsanız arttırın, onları “olası suikastlara” karşı istediğiniz kadar eğitin,
yetkinleştirin. Ne yaparsanız yapın
ölümü göze alan bir savaşçının eylemi
engellenemez.
Bir de ne olduğunu açıklamadığınız “yüksek güvenlikli” bir sistemi
ile meclisin bahçesinin İnönü Kavşağı’na bakan kısmı denetlenecek ve
bu bölge Ankara’nın en güvenlikli
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Acaba oralarda bu güvenlik
işleri nasıl oluyor diye. Tam
yerine göndermişler... Kelin
ilacı olsa kendi başına sürerdi. İşte korku böyle bir şey, insana
her türlü saçmalığı yaptırıyor.
KORKUN HALK DÜŞMANLARI! Bu ülkenin Başbakanı “talimatı
ben verdim” dedikten sonra bu ülkede
kaç vatansever genç öldürüldü, yaralandı, sakat kaldı, işkence gördü...
Berkin Elvan’ı komaya sokan polisler hakkında hala dava açılmadı.
Ellerini kollarını sallayarak dolaşmaya
devam ediyorlar. Bunların hesabı sorulmayacak mı?
Nereye kaçarsanız kaçın, ne güvenlik önlemleri alırsanız alın er ya
da geç halkın adaletine hesap vereceksiniz.
Bundan kaçamazsınız. Halka zulmettiğiniz sürece korkularınız da büyüyecek...
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AKP HALKA KARŞI SAVAŞINDA POLİSLERE
YÖNELİK YATIRIMLARINI ARTTIRIYOR
 Halka saldırmak için
AKP polisinden hiçbir şey
esirgemiyor!
 2 yönlü su püskürtmeli
TOMA
 Halka 24 saat saldırması
için polise yataklı ve tuvaletli otobüs
 Polise telefon, internet,
kamera ve uydu sistemleriyle donanımlı özel komuta
araçları
 Zırhlı ve elektrik sistemli
TOMA
Sayı: 393

 Polisten halka 7 gün
24 saat terör...

Yürüyüş
1 Aralık
2013
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“Emniyet, Gezi protestoları sırasında 24 saat esasına göre çalışan
ve görev noktalarından bir an olsun
ayrılamadıkları için tuvalet ve dinlenme ihtiyacı konularında sıkıntı
yaşayan personel için harekete geçti.
Tuvalet ve dinlenme odaları şeklinde,
son teknoloji kullanılarak dizayn edilen ve hijyen açısından ‘çevre dostu’
olan otobüslerin hazırlanması için
çalışma başlatıldı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü, bu
kapsamda uzun süreli görevlerde yerlerini terk edemeyen polislerin tuvalet
ihtiyacını karşılamak üzere tuvalet şeklinde özel olarak dizayn edilmiş otobüsler hazırlatmak için kolları sıvadı.
Son teknoloji kullanılarak hazırlatılacak
‘tuvalet otobüsler’de, uçaklardaki tuvaletlerin temizliğinde kullanılan benzer
yöntemler kullanılacak. Tuvalet otobüsler, hijyen açısından da özel olarak
tasarlanan sistemlerle donatılacak.
Otobüslerde ayrıca temiz ve pis su
tankları da yerleştirilecek. Tuvalet otobüslere, personelin dinlenebilmeleri
için konforlu ve ortopedik oturma
grupları da yerleştirilecek.

Emniyet ayrıca, toplumsal olaylar ve acil durumların sevk ve
idaresinin sağlanacağı toplantı
odası şeklinde tasarlanan ‘komuta araçları’ da hazırlatacak.
Rütbeli personel tarafından kullanılacak komuta araçları telefon, internet, kamera ve
uydu sistemleriyle donatılacak. Kriz
anlarında meydana gelecek anlık
olaylar, komuta aracından anlık olarak takip edilerek olumsuzlukların
yaşanmasının önüne geçilecek. Komuta aracı hareket kabiliyetine sahip
olacağından, olay yerine en yakın
şekilde konuşlandırılarak gelişmeler
daha yakından takip edilebilecek.”
Haberi okuduğunuzda insan
AKP’nin bir savaşa hazırlık yapar
gibi hazırlık yaptığını hissediyor.
AKP neden böyle bir seferberlik içerisinde, kime karşı savaşacak? Hani
demokrasi paketleri hazırlanacaktı,
hazırlanmıştı. Daha kısa bir zaman
önce uluslararası yayınlarla günlerce
yaptıkları hazırlıklarla tarihi gün diye
ilan ettikleri demokrasi paketlerini
açıklamışlardı.
Peki şimdi ne oluyor? Bir yandan
demokrasi paketleri, bir yandan 1
yerine 2 ayrı su püskürtme sistemine sahip, gövdesi fiziki saldırılara
karşı zırh ve elektrik sistemiyle
donatılmış TOMA’lar, son teknolojiye sahip otobüsler ile halka karşı
savaş hazırlığı.
Halka karşı savaşta 7 gün 24 saat
çalışma esasına uygun imkanlar yaratılıyor. Bunun için hiçbir masraftan
kaçınmadan polisin bütün ihtiyaçları
gideriliyor. Bu ileri teknolojinin akıtıldığı kaynaklar neden Emniyet Müdürlüğü’ne harcanıyor. Son teknoloji
halkın ekonomik, sosyal sorunlarını
çözmek için neden kullanılmıyor,
neden halka savaş için kullanılıyor?
Bu haberin çıktığı dönemde İstanbul’da yakında bir deprem olacağı
haberi yer alıyordu. Örneğin AKP
son teknolojisini halkı depreme karşı
korumak için kullanacak mı, bu yönde

bir hazırlığı var mı? Son teknoloji
neden sağlık alanına aktarılmıyor.
Her gün yüzlerce insan tedavi edilebilen hastalıklardan ölüyor.
Emperyalizmin kuklası AKP, emperyalizmin ülkemizi daha da çok
sömürmesinin önünü açacak. Bunun
sonucu olarak açlık ve yoksulluk
daha da artacak ve kendi ideolojileri
çerçevesinde insanların sosyal yaşamlarına yeni kısıtlamalar getirecekler. Önlerine koydukları planların,
yaşama geçirmek istedikleri politikaların halk tarafından kabul edilmeyeceğini biliyorlar.

AKP Halktan Korkuyor
AKP’nin korkusu Haziran Ayaklanması’ndan sonra daha da artmaya
başladı. Bu korkusu nedeniyle polisi
son teknoloji ile donatıyor. Bu nedenle
Emniyet Müdürlüğü’nün bütçesini
sürekli olarak artırıyor.
Emniyet Genel Müdürlüğü’nün
2002 yılındaki bütçesi 2 milyar TL
iken bu oran 2014 bütçe planlarında
16,5 miyar TL’ye ulaştı. 2012 yılında
ise sadece silah, biber gazı, araç ve
diğer gereçler için emniyetin harcadığı
1 milyar 360 milyon paranın yetersiz
olduğu açıklandı ve ek bütçe istendi.
Ve istediği bütçeyi aldı. Devletin bütçesinin dağılımına baktığınızda bütçenin hep halkı baskı altında tutmak,
denetlemek, izlemek, sindirmek için
kullanıldığını görürsünüz. AKP’nin
korkusu karanlıktan korkmadığını
göstermek için yüksek sesle bağıranlar
gibidir. Giderek panikliyor ve titrek
sesleri artıyor. Biz örgütlendikçe, alanlara çıktıkça, haklarımızı daha bir
inatla sahiplendikçe AKP’nin sesinin
titremesi ve tedirginliği artacak.
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Savaşan
Kelimeler
Halkımızın dilinde ve bilincinde yer etmiş bir
ifadedir: “hapiste yatmak”
İşsiz güçsüz kalmak, boşa düşmek, herhangi bir
faaliyette bulunmamak, “yan gelip yatmak” anlamlarına gelen bu sözle devrimci yaşamımızda çok karşılaşmışızdır. Şiirlere, türkülere de konu olan “Mahpus
yata yata biter” cümlesi bazen farkında olmadan devrimciler tarafından da öyleymiş gibi algılanır. “Kaç
sene yattın?” gibi...
Kuşkusuz “hapiste yatmak”, halkın dilinde ve bilincinde durduk yere şekillenmiş bir şey değil. Tarih
boyunca egemenler düzenlerinin bekası için bir takım
yasaklar, yasalar koymuş, bu yasa ve yasakları çiğneyenleri de cezalandırmak için hapse atmıştır. Her türlü
olanağın kısıtlandığı, özgürlüğün elinden alınıp insanlardan tecrit edildiği hapishane koşullarında volta atmaktan, muhabbet etmekten, yatmaktan başka bir işin
yapılamayacağını, bunun bir kader olduğunu halkın
bilincine işlemiştir egemenler. Ki bu, adli davalardan
yatanlar için hala bir gerçekliği ifade eder. Ama devrimci tutsakların hapishane yaşamını ifade edemez.
Bizler açısından hapishaneler yan gelip yatma yeri,
tatil mekanları değildir. Düzen, hapishaneleri devrimcileri öğüttüğü bir değirmen olarak düşünmektedir.
Hapse atılan devrimci, inançlarından vazgeçecek, böylece halkı demoralize edecektir. Düzen böyle düşünüyor yani. Hapishaneler bizim için düzenin öngördüğünün tersine, mücadele alanlarından biridir. Devrimci
her yerde devrimcidir. Ve devrimci bulunduğu her yerde ve koşulda halkı için çalışmaya, üretmeye, örgütlemeye, kendini geliştirmeye devam eder. Hapishaneler
bizim için hala devrimin okullarıdır.
Bu nedenle, halkın dilinde ve bilincindeki hapiste
“yatmak” deyişi, bizim gerçekliğimizi ifade etmiyor.
“Yatma” düşüncesi özellikle 70’lerden itibaren devrimciliğin kitleselleşmesiyle, devrimci önder ve kadroların özgür tutsaklık geleneğini yaratmasıyla değişmiştir.
Tüneller kazılmış, özgürlük eylemleri gerçekleştirilmiş, nice direnişler örgütlenip zaferler kazanılmış,
hapishaneler üretimin ve eğitimin yoğunlaştığı yerler olmuştur. Dünya hapishaneler tarihinde en köklü
direniş geleneklerini yaratan ülkelerden biriyiz. Ve bu
tarih “yatılarak” yazılmadı.
Elbette, devrimci olduğunu söyleyip hapishanelerde yatanlar da oldu. Ama ülkemiz hapishaneler direniş
tarihini onlar yazmadı. Faşizmin her türlü saldırısına,
yalnızlaştırma, umutsuzlaştırma, direnme dinamiklerini yok etme saldırılarına karşı direnenler, üretenler
yazdı.

“Hapiste Yatmak” Değil

“Tutsak Kalmak”
Faşizm ülkemizde politikalarını ülkemizin en canlı,
dinamik alanlarından biri olan hapishaneler gerçeğine
göre şekillendiriyor. Ülkemizde IMF politikalarını hayata geçirmek için 19 Aralık Katliamı gerçekleştirilmiş, devrimci tutsaklar tecrit hücrelerine atılmıştır.
Bunu dönemin başbakanı Ecevit; “IMF politikalarını
hayata geçirmenin yolu, hapishaneler sorununu çözmekten geçiyor” sözleriyle ifade etmiştir.
Hapiste “yatılarak” faşizmin sonlandırılamayacağı,
sömürüye son verilemeyeceği, adalet talebinin büyütülemeyeceği, özgürlüklerin kazanılamayacağı, eşit bir
dünya kurulamayacağı ortadadır. Hapishanede “yatanlar”, bu anlamda geriler, çürür, düzenin istediği kıvama gelir, artık düzen için bir tehlike olmaktan çıkar.
Hatta düzen onları halka örnek olarak sunar, önlerini
açar.
Hapiste ya da dışarıda, mesele nerede olduğun değil ne yaptığın, nasıl düşünüp yaşadığındır. Zulme karşı direnmektir aslolan. Direnmek üretmektir, yatmamaktır. Devrimcilerin pratiği, yaşamı bunun ifadesidir.
Bu bazen zeytin çekirdeklerinden tespih yapmak olur,
bazen bir yazı, bazen bir karikatür olur, kolektif yaşamak ve üretmek olur. Bazen dışarıdakilere, diğer hapishanelerdeki yoldaşlarına mektupla moral vermek,
onları eğitmek, örgütlemek olur. Bazen de özgürlüğe
kaşık kaşık ilerleyen adımlar olur...
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Hepsinin ortak noktası mücadeleden vazgeçmemek, daha da büyütme azmidir. Halkına ve vatanına
duyulan sınırsız sevgidir. Kazanacağımıza olan inancımızdır. Şehitlerimizin bizlere bıraktığı direnme, teslim
olmama mirasıdır. Bu azim, inanç ve bağlılık uyutmaz
adamı hapiste.
Biz hapiste yatan değil, devrim için kendini ve yoldaşlarını, halkını eğiten geliştiren Özgür Tutsaklarız.
Biz hapiste yatan değil, düşmanın her saldırısına
karşı feda bilinciyle direnen, teslim olmayan Özgür
Tutsaklarız.
Biz hapiste yatan değil, üreterek direnen, direnerek
üreten, halkın umudunu sürekli canlı tutan, büyüten
Özgür Tutsaklarız...
Hapiste “yatma” deyişi bu nedenle bizim yaşamımızı, Özgür Tutsaklık geleneğimizi ifade etmiyor. Bu
nedenle “hapiste yatmak” yerine, direnerek üreten,
üreterek direnen Özgür Tutsaklığı da içerebilmesi için,
“tutsak kalmak” ifadesini tercih etmeliyiz.
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rülemez, büyütülemez.
Eğitimimiz
rastgele, kendiliğindenci
değil iradi ve
mücadelenin
ihtiyaçları temelinde olmalıdır. Sistemli, programlı ve disiplinli olmalıdır.
Kendimizi eğitirken, yoldaşlarımızı, çevremizi ve halkımızı da eğitmeli, meseleyi bütünlüklü ele almalıyız.
Şu bir gerçektir: Kendini eğitmeyen eğitime aç olmayan birisi, önüne hedefler de koyamaz. O el yordamı ile yürümeyi, duydukları kadarını bilmeyi tercih ettiği için, küçük ya
da büyük hedefler hiç aklından geçirmez. Bu durum bir devrimci için
kabul edilemez bir durumdur.

Ders: Hedef Koymak
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Yürüyüş
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Sevgili Devrimci Okul Okurları
Merhaba;
Hedefsiz bir yaşam olamayacağı
gibi, hedefsiz bir devrimcilik hiç
mümkün değildir.
Ustalarımız der ki; “Devrimcinin
görevi devrim yapmaktır!”
Bu kadar açıktır; görevimiz ve hedefimiz.
Hedefimiz; bağımsız, demokratik,
sosyalist bir ülkede yaşamaktır... Bu
hedefimize ulaşmak için devrimci olduk...
Burada sorulması gereken
sorular şunlardır:
“Görev ve sorumluluklarımızı yerine getiriyor muyuz?
Getiriyorsak ne kadar getiriyoruz?
Büyük devrim hedefimizi
yerine getirmek için tek tek kişiler, birimler, komiteler, alanlar... olarak yeterince emek veriyor,
çalışıyor muyuz?
Bu büyük hedefe varabilmek için
önümüze küçük küçük hedefler koyuyor muyuz?
Bu hedeflerimize ulaşmak için
iradi davranıyor muyuz?...”
Tek hedef devrimdir. Her şey
buna hizmet etmelidir.

Devrimcinin Hedefi
Devrim ve İktidar
İddiasını Büyütmek
Olmalıdır...

 Bir Devrimcinin
Öncelikli Görevi
Kendini Eğitmektir...
Eğitim öğrenmenin, değişmenin,
değiştirmenin temelidir. Her şeyin temelinde eğitim vardır diyebiliriz.
Bilginin, bilimin, gerçeklerin olmadığı yerde emperyalizmin yalanları,
demagojileri, aldatmaları vardır...
Emperyalizmi, kapitalizmi, faşizmi, sömürüyü, sosyalizmi, devrimi öğrenmeden devrimcilik sürdü-
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Bunun içindir ki, öğrenmeli, her
fırsatta kendimizi eğitmeli, hedeflerimiz büyük olmalıdır.

 Eğitim Örgütlülüğün
Can Damarıdır...
Devrim iddiası, hedefi olan bir
örgütlenmenin neferleriyiz. Ve örgütlenmemiz emperyalizmin ve işbirlikçisi oligarşinin sürekli imha, yok etme
saldırısı altındadır. Eğitim, bu saldırılar altında aynı zamanda örgütlenmenin kendisini savunmasıdır...
Bu konuda Dayı eğitimin önemine şu sözleriyle dikkat çekiyor:
“Savaş örgütleri, sürekli olarak
düşmanın imha politikasıyla karşı
karşıya olmalarının sonucudur ki;
eğitim faaliyetine herkesten daha çok
önem vermek zorundadır. Açık ki,
öğrenme ve öğretim faaliyeti temel

bir görev olarak kavranmazsa düşmanın imha ve tutsak etme politikaları başarıya ulaşır” (Devrimci
Sol, Sayı: 11 Ağustos 1998/Aktaran
Yürüyüş, Sayı: 173)
Dayımız özetle diyor ki; kendimiz,
örgütümüzü saldırılar karşısında diri
tutmak, savunmak istiyorsak sürekli yenilenmek ve eğitim bir zorunluluktur. Temel görevlerimizden biridir.

 Devrimciler Sürekli
Kendini Eğitmeli ve
Yenilemelidir...
İnsanların sürekli yenilenmesi,
devrimcileşmesi eğitimden geçer.
Yenilenmeyen insan çürür. Gelişemez.
Sürecin, mücadelenin sürekli değişen
ihtiyaçlarına cevap veremez. Böylece düzene dönüş hızlanır. Ara yol yoktur. Ya devrimden yanayızdır ya da
düzenden. Devrimci eğitimin sürekliliği bu yüzdendir.
Dayı şöyle diyor bu konuda:
“Düzenle çelişkileri yoğun insanlar mücadeleye kolay katılır.
Ama eğer biz bunları eğitemezsek
aynı kolaylıkla düzene döner
veya karşı-devrimcileşir” (Devrimci Sol, Sayı: 10 Mart 1998 /Aktaran Yürüyüş, Sayı: 173)
Evlerde, derneklerde, okullarda,
hapishanelerde... yani kısacası her yerde eğitim çalışmaları yapmalıyız ve
bu çalışmaları disiplinli bir şekilde aksatmadan iradi olarak sürdürmeliyiz. Eğitimde hedefimiz bu olmalıdır!
Mücadele, pratik bir okuldur. Her
an, her dakika eğitim türlü şekillerde
sürer. Zamanımızı dolu dolu geçirmeliyiz...

 Her Devrimcinin
Hedefi “Dava Adamı
Olmak” Olmalıdır...
Her devrimcinin her anını, tüm zamanını devrim doldurmalıdır.
Devrimcilik bir yaşam biçimidir.
Devrimi, kendini devrime adayanlar
gerçekleştirecektir. Devrimci yaşamın
her anı, her günü bir savaştır.
Yaşam aslında ideolojilerin sava-
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Mücadelede zaferi; kayıplar,
işkenceler, tutsaklıklar, ihanetler,

şıdır. Sürekli, her an bir iraısrarlı, kararlı ve cüretli militan
yasaklar, baskılar altında yılmadan,
de savaşı yürütülmektedir...
bir mücadeleyle birleştirmeliyiz.
kararlılıkla, ısrarla ve cüretle
Bunun için iradi programlar
Ustalar “devrimden başbelirlemek önemlidir. Devrimyürüyenler getirebilir...
ka hayat yoktur” diyor.
ci hedefine ulaşmak için so“Dava adamı olmak”
Hedefimiz nettir. Hedefimiz antimut programlar belirlemelidir.
hedefinde, kişinin tercihleri
oligarşik, anti-emperyalist devrimdir.
Programın olmadığı her iş, bübelirleyicidir. Dava adamı olyük küçük her görev kendiliHedefimize ulaşabilmenin yolu
mak; insanın her anını devğindenciliğe terkedilmiş debildiklerimizden
daha
fazlasını
rime adamasıdır.
mektir.
Kendiliğindencilik asla
öğrenmek, yapabildiklerimizin daha
Başka bir deyişle kapitasonuca ulaştırmaz. Biz tesadüffazlasını yapmak, bunun için iradi
lizmle sosyalizm, emperyalere ve mucizelere değil plan ve
olmaktan geçiyor.
lizmle halklar, ezenle-eziprograma inanırız.
len, burjuvazi ile proletarya
Hedefimiz birken iki olarasındaki kavgada safını
mak,
ikiyken dört olmaktır...
belirlemesi ve bu yolda yomize giden yolda yol göstericimizdir.
Ülkemizde devrimin objektif şartğun bir emek faaliyetinden vazgeçOnların yarattıkları direniş destanlamemesidir.
ları bulunmaktadır. Halkımızın AKP
rının dinamizmi ve moral gücü ile
faşizmine olan öfkesi büyümekteDava adamı her anını, hayatını haldevrim yolumuzda ilerliyoruz.
dir... Bize de bu memnuniyetsizliği,
kın ekmek, adalet, özgürlük mücaAncak ölüm dahil her türlü bedeöfkeyi örgütlemek düşmektedir.
delesine adayandır. Devrime olan
li göze alabilenler hedeflerine sınır
Hedefe ulaşmak için dört adım geinancını, her ne koşulda olursa olsun,
koymazlar ve bu yolda ısrarlı, cüretrekir:
yitirmeyendir. Pir Sultan gibi “dönen
li olabilirler.
dönsün ben dönmezem yolumdan”
1-Karar almaktır... Karar almak
Zafer her ne pahasına olursa olsun
diyebilendir...
iradi olmaktır.
kazanmaya karar vermiş olanların
2-Programdır... Program üretulaşabileceği bir hedeftir.
mektir, üretmek ise emek vermektir.
Devrimcinin Hedefi
Ölüm göze alınmadan zafer gel3-Isrardır... Israr hırstır. DevDevrim ve İktidar
mez. Bu öyle bir kararlılığı ortaya çırimci
hırs zafere kilitlenmektir.
karır ki devrimciler hedeflerine ulaşİddiasını Büyütmek
4-Denetimdir... Denetim önlem
madan asla geri çekilmezler.
Olmalıdır...
almaktır.
Cephe’nin “Milyonları ÖrgütleÖğretmenimizin “dünyayı bir
Hedefine ulaşmak; başladığı işi biyeceğiz” kampanyası sonrası emkez de Türkiye’den sarsacağız”
tirmek
Cepheli’nin gururu olmalıdır.
peryalizm ve oligarşinin temsilcisi fasöylemi devrime, halka ve zafere
şist AKP düzenlediği operasyonlarla
Dayı; “İddialı olun, iktidara alolan inancın, iktidar iddiasının en soternatif
olduğunuzu unutmayın!”
korkusunu
ve
aczini
gösterdi.
Ama
mut göstergelerinden biridir.
der.
milyonların sokaklara dökülmesini enHedeflerimiz somut olmalıdır.
gelleyemedi. Halkımız Haziran Ayakİktidar iddiamız, halkı harekete geGrup Yorum’un 2010’da İnönü’deki
lanması’nda 79 ilde sokaklara döçirecek en büyük güçtür.
55 binlik kişilik konseri de bu somut
küldü ve 3.6 milyon insan AKP faBizim iddiamız somuttur. İktidahedeflerin yansımasıdır. Bu hedef
şizminden hesap sordu.
ra
alternatif
olmaktır. İddiamız; emeksonucunda, 2011 Bakırköy konserinde
Cephe’nin “Milyonları Örgütletir,
örgütlülüktür,
önderliktir, sabırdır,
Grup Yorum 150 bin kişiye, 2012’de
yeceğiz” kampanyasının ne kadar yecürettir,
kararlılıktır.
350 bin kişiye, 2013’te 550 bin kişiye
rinde olduğunu bir kez daha gördük.
Mahir’lerden günümüze kazanılan
ulaşmıştır. Bu hedeflere ulaşırken harküçük-büyük
zaferler büyük güne
canan yoğun emek, halkın devrimcinihai zafere uzanan merdivenler giDevrimci, Hedeflerine
lere güveni, inancı, 43 yıllık direniş
bidirler. Bunu büyütmek, yeni yeni zageleneği belirleyici olmuştur.
Ulaşmak İçin Israrlı,
ferler kazanmak için, hedeflerimizin
Halkımız, Mahir’leri, Deniz’leri,
Kararlı ve Cüretli
de büyük olması gerekir...
Dayı’ları, Sabo’ları, ‘84, ‘96 Ölüm



Sayı: 393

Yürüyüş
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Orucu Direnişlerini, Büyük Direniş’teki
122 kahramanı, Hasan Selim’i, Alişan’ı
ve devrim yolunda düşen nice kahraman şehidi asla unutmadı, unutmayacak da.
Kahraman şehitlerimiz hedefleri-

Olmalıdır...

Ustalarımız devrimciliği tanımlarken, “ruh, coşku ve yurtseverlik
duygusudur” diyor.
Biz de hedeflerimize varmak için
ruh, coşku ve yurtseverlik duygusunu

Mücadele bir bütündür. Kırdan şehire, okuldan fabrikaya, köyden şehire, hapishanelerden sokaklara her
yer mücadele alanımızdır...
Büyük-küçük iş diye bir şey yoktur.
Verdiğimiz her emek, sonuçlandırdı-
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ğımız her iş devrime katkıdır ve örgütlenmeye güç verir. Bu bilinçle hareket edilmeli
ve mücadele yürütülmelidir...
Devrimci olmak, iddialı, hayatın içinde,
mücadelede karşımıza çıkacak tüm engelleri aşmakta, güçlü bir iradeye sahip olmamızdan en büyük desteklerimizden biridir...
Biz de aşılmayacak engel, katlanılmayacak zorluk, çözülmeyecek sorun,
varılmayacak hedef yoktur diye düşüneceğiz.
“Devrimde iddialı bir parti ve onun
kadroları bu büyük iddianın sonucu
olarak önüne çıkacak her türlü engeli
aşacak, düşmanın tüm manevralarını,
darbelerini boşa çıkartacaktır...” (Dayı)
İddialı olmak, iktidar iddası, devrim
hedefine ve bilincine sahip olmak, aynı zamanda birleştirici olmaktır. Bu da halkı faşizme ve emperyalizme karşı ekmek, adalet ve özgürlük kavgasında, bağımsız, demokratik ve sosyalist bir ülke mücadelesinde örgütleyip birleştirip, iktidara doğru yürümekten geçmektedir.
Sayı: 393

Yürüyüş
1 Aralık
2013

İktidar iddiası, hayatın içinde, örgütlenmede, propagandada,kitleçalışmasında,yayında,insanilişkilerinde
yaniheralandaiddialıolmaktangeçer.Halkınyaşadığı
küçük-büyüktümsorunlarıçözebilmekdevrimiddiasının,iktidarhedefininhayatıniçindesomutlanmasıdır.
Bunun için de halkı tanımak, sorun ve sıkıntılarına vakıfolmakveçözümünoktasındaönümüzehedeflerkoyabilmektirbütünmesele...
İktidar iddiası stratejik hedefte ve çizgide netliktir. İdeolojiye ve halka güvendir.
Devrime ve zafere olan sarsılmaz inançtır...
Mücadelede zaferi; kayıplar, işkenceler, tutsaklıklar, ihanetler, yasaklar,
baskılar altında yılmadan, kararlılıkla, ısrarla ve cüretle yürüyenler getirebilir...
Hedefimiz nettir. Hedefimiz anti-oligarşik, anti-emperyalist devrimdir.
Hedefimize ulaşabilmenin yolu bildiklerimizden daha fazlasını öğrenmek,
yapabildiklerimizin daha fazlasını yapmak, bunun için iradi olmaktan geçiyor.
İdeolojimiz, hedefimiz, iddiamız nettir. Dayımızın yol göstericiliğinde zaferi
kazanacağız. Yeni zaferler kazanacak;
bağımsız, demokratik ve sosyalist bir
ülke kuracağız!..
Sevgili okurlar; haftaya başka bir konuda görüşmek üzere... Hoşça kalın...
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Kendini Geliştirmeyen Düzeni Geliştirir
tiyaçları olmalıdır. Aldığı görevlere, çalıştığı bölgeye, ilişki geliştirdiği insanlara, yenmeye çalıştığı zaaflarına böyle
NASIL DÜŞÜNÜYORUZ?
bakmalı, küçük-büyük, azNASIL YAŞIYORUZ?
çok demeden her şeyi savaşa göre düzenlemelidir.
NASIL SAVAŞIYORUZ?
Hayat boşluk tanımaz
Yaşamın her anında, her alanda
diye hepimizin bildiği bir söz varsavaş sürüyor. Düzenle devrimin sadır. Ki bugün Cepheli’nin uzanmavaşı bu. Eskiyle yeninin. Eskinin,
dığı, umudun tanıtılmadığı yerlerde
köhneyip çürümüş olanın yıkılıp
ve halk kitlelerinde de boşluk olyerine yeninin konulması için mümamakta o boşluk diye tabir edilen
cadele etmek gerekiyor. Mücadele
yerler düzen tarafından dolduruletmeden devrim olmayacak, devrim
maktadır. Bu nedenle Cepheli bir
olmadan halklar özgürlüğe, vatan
anının bile bu savaşın dışında olbağımsızlığa kavuşmayacak.
masına izin vermemelidir. Çünkü
bilmelidir ki bıraktığı boşluklarda bu
Evet, tüm bunlar için mücadele
savaşın dışına düşmek düzenin kenetmek gerekiyor. Amansız bir savaşı
di içine sızmasına izin vermektir. Ve
sürdürmek gerekiyor ki, böyle bir saCepheli bilmelidir ki kendini savavaş sürüyor zaten. Kurulu düzenin
şa göre ayarladığı oranda çevresine
mevcut iktidarı AKP, en ufak bir mudaha
fazla umut saçacaktır.
halefet sese dahi tahammülsüzlüğünü sürdürürken Cepheli öle vura
Boşlukları devrimin gücüyle
vura öle bir savaşı sürdürüyor. Kah
umudun gücüyle doldurmak Cephalkın yüzyıllardır aç olduğu adalet
heli’nin görevidir. Bunun için de o
özlemini dünden bugüne yaşatmak,
bu savaşa kendinden başlaması ge3 aydır komada yatan Berkin Elrektiğini bilir. İç düşmanına karşı savan’ın, Haziran Ayaklanması şevaş açmak ve bu savaşı sürekli kılhitlerinin hesabını sormak için Mumak, yaşamını disipline etmek, saharrem Karataş toprağa düşüyor.
vaşın ihtiyaçları doğrultusunda planKah yozlaşmaya karşı çıktığı için
program çıkarıp hayata geçirmek onu
güçlü kılacaktır. Cepheli yaşamını saHasan Ferit Gedik karanfilleşiyor
Demokratik hak istemi dahi devlevaşa göre örgütledikçe yani burjuva
tin copu, polisi, TOMA’sı, gaz bomideolojisine savaş açtıkça bilincinbasıyla karşılaşıyor. Hapishaneler ve
deki ve yüreğindeki ideoloji yani
ağır tecrit koşullarıyla halka gözdağı
umudun ideolojisi netlik kazanaverilmeye çalışılıyor.
caktır. Cepheli’nin asıl olarak savaşa göre örgütleyeceği yer kafasının
İşte amansız süren bu savaşta en
ve yüreğinin içi olmalıdır. Duygubüyük görev Cephe’ye düşüyor. Çünlarını düşüncelerini eğitmelidir.
kü halkın katili emperyalizmle ayakta kalmaya çalışan her yanından çüSonuç olarak Cepheli adı ve
rümüş bu işbirlikçi düzeni yıkmaya
misyonuna yaraşanı yapmalı yürüçalışan Cepheli’nin sorumluluğu büyüşünü tutarlıca sürdürmek için
yüktür. O her şeyden önce kendini sakendini savaşa göre yönlendirmesivaşa göre ayarlamasını bilmelidir.
eğitmesi gerektiğini hiç unutmaOnun için ölçü savaş ve savaşın ihmalıdır.

CEPHELİ YAŞAMINI
SAVAŞA GÖRE
ÖRGÜTLEYENDİR

HALKIN AVUKATLARINI SAHİPLENMEK İÇİN

Devrimci İşçi
Hareketi

BELTAŞ İŞÇİLERİ
DİRENDİ VE KAZANDI!
BU DİRENİŞ DE GÖSTERDİ Kİ KAZANMANIN
YOLU İCAZETÇİLİKTEN DEĞİL,
HAK ARAMAKTAN GEÇİYOR.
DİRENEN BELTAŞ İŞÇİLERİNİ KUTLUYORUZ.

CHP’li belediye başkanının yönetimindeki BELTAŞ şirketinde çalışan
işçiler 2011 yılında Genel-İş Sendikası’nda örgütlenme çalışmalarına başlamışlardı. Sosyal demokrat(!) Belediye’nin cevabı sendikaya üye olan işçilerin tümünü işten atmak oldu. Belediye binası önünde çadır kurup direnen işçiler bir haftalık direnişin sonunda kazandılar ve
işlerine geri döndüler. Ama belediye yemedi-içmedi
sendika aleyhine davalar açtı. AKP’nin çıkarttığı sendika kanunu nedeniyle sendika şubesi toplu sözleşme yapmadığı için açılan davalar yetkisini kullanmasına engeldi. Üstelik AKP’nin Çalışma Bakanlığı sendikayı yetkili olarak ilan etmişti ama bu CHP’li belediyeye yetmezdi. Ayrıca AKP’nin mahkemelerinden de medet umması gerekiyordu.
Böylece işçiler sendikaya üye oldukları halde sendikanın
hiçbir yetkisini kullanamadılar. İşçilerin örgütü olan sendika fiilen etkisizdi. İlginç olan bu durumu sendika şube
yöneticilerinin kanıksaması ve meşru olarak kabul etmesiydi. Sendika Şube Başkanı Hikmet Aygün işçilere sürekli olarak beklemelerini tavsiye etti, itiraz edenleri susturdu, tehdit etti. Zaten 2011 yılındaki çadır direnişinden
sonra ilk yaptığı işte CHP’ye üye olmak oldu. CHP’li belediyede işçilerin haklarını ve çıkarlarını korumakla yükümlü sendikacı da CHP üyesi oldu. Doğal olarak da işçilerin haklarını korumadı, çıkarlarını savunmadı, işçiler
için yeni hak mücadelesi örgütlemedi. Sürekli olarak beklemelerini istedi. Ama nereye kadar? Sendika şube başkanı
da belediye gibi sorunlarımızı mahkemelerde çözelim, mahkemelerin sonsuz labirentlerinde gezinelim diyordu.
İşçiler yaklaşık 2 yıl beklediler. İki yıl boyunca uğruna emek verdikleri, mücadele ettikleri sendikalarını kullanamadılar. Sendikalarında bir araya gelemediler. Sendika ağaları da bu durumdan hoşnuttu. Memnundular. Nasıl olsa maaşlarını alıp makam araçlarında geziyorlardı.
Üstelik işçileri para ile satın almaya çalıştılar. Sanki işçiye örgütlülük gerekmiyormuş gibi, işçinin tek sorunu para
kazanmakmış gibi işçilerin aldıkları maaşları ve zamları
nimet gibi sundular. Bu şube başkanlarına göre işçiler, Türkiye ortalamasına göre iyi maaş alıyorlardı, CHP’li belediye
başkanı ağabeyleri onlara iyi maaş lütfetmişti. İşte bu bile
sendikacıların geldiği noktayı gösteriyor. Oysa işçinin asıl
ihtiyacı iyi maaş değil örgütlülüktür. İşçi bilir ki güçlü ve
militan bir örgütlenmeyle zaten iyi maaşı alır. Bunun yanında diğer isteklerine de kavuşur.
Örgütlülük işçinin emperyalizm karşısındaki, faşizm
karşısındaki tek gücüdür. Eğer örgütlülüğünden mahrum
kalırsa her şeyini kaybedecektir. Nitekim AKP, işçinin en
temel hakkı olan kıdem tazminatı hakkına da saldırmaktadır. İşçiye verilecek iyi maaş kıdem tazminatı hak-

kının gasp edilmesini engelleyebilir mi? Patron sendikacısı
haline gelmiş sendikacıların elbette böyle kaygıları yoktur, olamaz. Onlar için önemli olan patronlarının övgüsüne layık olmaktır.
Ama işçiler kendi örgütlenmelerini düşünüyor ve istiyorlardı. Patron sendikacılarını aştılar. Onları elleriyle
bir kenara ittiler. Direnişe başladılar. Sayıları azdı. Hem
belediye hem de patron sendikacıları direnişi kırmak için
var güçleriyle çalışıyorlardı. CHP tüm olanaklarını direnişi
kırmak ve bitirmek için kullanıyordu. Direnişe 5 işçi başlamış olmasına rağmen süreçte 3 işçi direnişi bıraktılar,
ihanet ettiler. Direnen işçileri bırakıp kaçtılar. Hiçbir şey
onlar için haklı bir gerekçe olamaz. BELTAŞ’ta çalışan
işçilerin büyük bir kısmı CHP’li ya da şube başkanı Hikmet Aygün’ün çevresindendi. Hikmet Aygün bu gücünü
kullandı. Yıllardır işçilere gitmeyen, işçileri çalıştıkları
yerlerde ziyaret etmeyen, toplantılar düzenlemeyen şube
başkanı şu bir iki ay içinde hiç olmadığı kadar işçilerle
birlikte oldu. İşçileri çalıştıkları yerlerde ziyaret etti, işçilerle toplantılar yaptı. İşçileri direnişe katılmamaları için
ikna etmeye çalıştı. İşçilere yalanlar söyledi. Yargıtay’da aleyhlerine karar çıktığı halde işçilere lehlerine karar çıktığını söyledi. Davaların lehlerine geliştiğini söyledi. Ama Yargıtay’dan gelen karar Hikmet Aygün’ü yalancı çıkarttı. Yargıtay verdiği kararla işçilere “ birkaç
yıl beklediniz, birkaç yıl daha bekleyin” diyordu. İşçiler bekleyemezlerdi. Beklemediler. Direnişe başladılar.
Direnişte onları bırakıp kaçanlar oldu ama onlar direnişe devam ettiler ve kazandılar.
Toplam 260 işçinin çalıştığı BELTAŞ’ta işçilerden 160
tanesi sendika üyesiydi. Ve direnen üç işçi vardı. Üç işçi
direndi ve zafer kazandı. Demek ki direnmek ve kazanmak için sayısal çoğunluk gerekli değilmiş. Kendi gücüne inanıp, meşruluğuna inanıp direnişte ısrar
etmek ve kararlı olmak gerekiyormuş. Bunu özellikle direnişte sayısal çoğunluk, sayısal oranlar arayanlar için söylüyoruz. Evet, BELTAŞ’ta direnen sadece
üç işçi vardı. Ve zaferi onlar kazandılar. DEVRİMCİ
İŞÇİ HAREKETİ ile birlikte hareket eden, DEVRİMCİ İŞÇİ HAREKETİ’nin yönlendirmesiyle mücadele eden üç işçi sendika üyesi 160 işçi için kazandılar. İşçilerin kendilerine ait bir talepleri yoktu. Kendileri için bir şey istemiyorlardı. Diğer işçiler için mücadele ediyorlardı. Kazanırlarsa işçi sınıfı kazanacaktı.
Ve kazandılar…
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Direnen
işçiler Beşiktaş Belediyesi önünde çadır kurdular.
İki gün polisin saldırısına uğradılar.
Ertesi gün
tekrar çadır
kurdular. Polis onları durduramadı ve
çadırları kaldı. Gecegündüz, yağmur-çamur demeden çadırlarında direnişlerini sürdürdüler. Halkımız direnen işçileri gördü ama ne
belediye başkanı ne de patron sendikacısı şube başkanı
direnen işçileri görmedi. Halkımız direnen işçilerin gecesini ve gündüzünü paylaştı. Destekler giderek arttı. Artık semtte oturan herkes direnişçilere selam verip işine gidiyor, işten döndüklerinde evlerine girmeden önce direnen işçilere selam veriyordu.
Direniş kendi sesini yükseltti. Direniş sansürü aştı. Halkın ve basının gündemine girdi.
Herkesin sorguladığı şuydu; Sosyal demokrat belediye böyle bir şeyi nasıl yapar? Oysa ülkemizde gerçek
anlamda bir sosyal demokrat parti yoktur. Burjuva demokrasisi emperyalizmle birlikte rafa kaldırılmıştır. Hele
bizim gibi sömürge ülkelerde faşizmin dışında bir yönetim biçimi düşünülemez. Böyle olunca da sosyal demokrasi
ya da demokratlık sadece yüze takılan bir maske oluyor
ve bu maske de çok çabuk düşüyor. Direniş CHP’nin yüzündeki maskeyi de bir kez daha düşürmüştür.
Direnişin sesi yükselmeye başladıkça belediye başkanından daha çok patron sendikacısı Hikmet Aygün
feryat etti. Direnen BELTAŞ işçilerinin haberlerini yapan gazeteleri arayıp yanlı haber yapmakla suçladı.
Kendisini dinlemedikleri için gazeteleri eleştirdi. Zorlama ile BİRGÜN Gazetesi’ne haber yaptırdı. Yaptırdığı haberde 12 Kasım’da Çağlayan Adliyesi’nde duruşma olduğunu, bu duruşmanın sonucuna göre eyleme başlayacaklarını söyledi. Hikmet Aygün demecinde hızını alamayarak çadır nasıl kurulur göstereceğini de söyledi. Biz
de kendisine çağrı yaptık ve buyur göster dedik. Hala bize
çadırın nasıl kurulacağını göstermesini bekliyoruz. Fakat
aksilik şu ki direnen BELTAŞ işçileri kazandılar ve direniş bitti. Yani Hikmet Aygün çadır kursa bile gören kimse olmayacak.
Ekim ayı sonunda direnen işçilere önce belediye zabıtası, ardından çevik kuvvet polisi saldırdı. Saldırı önceden
planlanmış ve hazırlıkları yapılmıştı. Zabıtanın varlığı sadece çevik kuvvet polisinin saldırısına zemin hazırlamak
içindi. Zabıta bilmem hangi kanunun hangi maddesine göre
işçilerden çadırlarını kaldırmalarını isteyecek, direnen iş-

çiler kabul etmeyince de
hemen yanlarında duran
polis devreye
girecekti.
Tam da böyle
oldu ve zabıtanın göstermelik uyarısından sonra
çevik kuvvet
polisi direnen
işçilere saldırdı. İki işçinin burunları kanadı. Çadır kurdukları alan zabıta ve polis
tarafından işgal edildi. İşçiler geceyi belediyenin önünde geçirdiler. Çadır olmaması gecelemelerini engellemedi. Ertesi gün öğlen CHP Beşiktaş İlçe Binası’nı işgal ettiler. Orada da Beşiktaş Belediyesi’ndekine benzer bir tavırla karşılaştılar. CHP’li yöneticiler polis çağırdılar. Polisi işçilerin üzerine saldırttılar. Ancak CHP tabanı yöneticiler gibi
kirlenmemişti. Hem direnen işçiler, hem de CHP tabanı CHP
yöneticilerini teşhir etti ve CHP yöneticileri polisi geri göndermek zorunda kaldılar. Geri göndermek dediysek de çok
uzağa değil(!) çağrıldıklarında hemen yetişmeleri için ilçe
binasının karşısındaki parka geri gönderildiler. Böylece BELTAŞ direnişi yeni bir aşamaya girmiş oldu.
CHP binasındaki işgal günleri CHP’lilerin yüzlerinin bir
kez daha görüldüğü günler oldu. Sürekli olarak işçilere karşı provokasyon yapmaya çalıştılar. İşçilere, yanlarındaki destekçilere hakaretler etmeye çalıştılar. Sözlü hakaretlerle yetinmeyip fiili saldırılar yapmaya dahi çalıştılar.
CHP Beşiktaş İlçe Binası direnişin yeni mevzisiydi.
İşçiler buradan dertlerini anlattılar. Talepleri çok net ve
açıktı. Yerine getirilmesi de çok kolaydı. Nasıl ki belediye işçilere karşı, sendikaya karşı dava açtıysa açtığı davayı yine kendisi geri çekebilirdi. Açtığı davadan vazgeçebilirdi. Ama yapmadılar. Tabiri caizse kırk dereden
su getirdiler. Sayıştay incelemesi olurmuş, açtıkları dava
kamu davası haline gelmiş çekemezlermiş. Yalanlar havalarda uçuşmaya başladı. Bir kere açtıkları dava kamu
davası değildir. İş mahkemesinde açtıkları bir davadır ve
istedikleri her zaman davalarından vazgeçebilirler. Ayrıca
açtıkları davadan vazgeçtiler diye Sayıştay incelemesine alınmaları da mümkün değildir. Çünkü davanın konusu
para ile ölçülebilecek bir şey değildir. Belediyenin işleriyle ilgili bir alacak verecek davası değildir. CHP’li yöneticilere bunlar ayrıntılı olarak anlatıldı. Ama nedense
günlerce bu sorunu çözemediler.
Görüntüleri şöyleydi; kendi partilerinden aday gösterdikleri ve seçtirdikleri belediye başkanlarına söz geçiremiyorlardı. Böyle bir şeye inanmak mümkün değil.
Nitekim işçiler de inanmadı. Direnmeye devam ettiler ve
kazandılar.
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Direniş, BELTAŞ işçileri içinde de yankılandı. Hikmet Aygün’ün bütün çabalarına ve propagandasına rağmen işçiler direnişe gelmeye başladılar. Artık akşamları direnen BELTAŞ işçilerinin yanında mesai arkadaşları
da görülmeye başlandı. Onlar da üzerlerindeki korkuyu
atmış, Hikmet Aygün sansürünü aşmaya başlamışlardı.
Meşhur 12 Kasım günü geldi. 12 Kasım’daki duruşmayı beklemenin hiçbir anlamının olmadığı duruşmaya
izlemeye gelenlerce açık olarak görüldü. BELTAŞ, Hikmet Aygün’ün iddialarının aksine duruşmaya katıldı. Duruşmada başka bir mahkemede Hizmet-İş tarafından Genel-İş’e karşı açılan dava dosyasıyla birleştirme istedi.
Eğer bu talepleri mahkeme tarafından kabul edilirse
CHP’li belediye ile AKP’li Hizmet-İş aynı dosyada yan
yana davacı olacaklardı. Ayrıca bu birleşmeden sonra
BELTAŞ’ın davasını çekmesinin önemi de kalmayacaktı.
Çünkü aynı dosyada başka bir davacı daha olacaktı.
12 Kasım’daki duruşmadan sonra Hikmet Aygün söylediklerini yuttu ve bize çadırın nasıl kurulacağını göstermedi. Keşke gösterseydi de öğrenseydik. Tekrardan işçilere beklemelerini tavsiye etti. İşlerin yolunda ve iyi gittiğini, inşallah mahkemelerde kazanacaklarını, kendisinin de 12 Kasım’daki duruşma sendika lehine sonuçlanmazsa çadır kuracaklarına dair bir şey söylemediğini açıkladı.
Ama zaten direniş Hikmet Aygün’ü ve onun gibi patron sendikacılarını ezip geçmişti. Artık onun esamisi bile
okunmazdı.
Artık direniş konuşuyordu. Direnenler konuşuyordu.
Direnenler açlık grevine başlamışlardı. 11 Kasım’da başlayan açlık grevi direnişi zafer kazanılana kadar de-

vam etti. İki BELTAŞ işçisi onurları için, örgütlenme hakları için, sendikaları için kendilerini açlığın koynuna yatırdılar ve 10 gün aç kaldılar. Bu süre zarfında onlara bir
Beltaş işçisi daha katıldı.Üç direnişçi oldular ve 10 gün
sonra zafer kazandılar.
Her türlü değerden ve ahlaktan yoksun CHP yöneticileri açlık grevindeki işçiye bile saldırdılar. Beşiktaş Belediyesi Meclis Üyesi bir CHP’li açlık grevindeki işçilere saldırıp yumruk atmaya çalıştı. Hak ettiği karşılığı
da aldı. Duyduğumuza göre şimdi de “beni internette
afişe ediyorlar, korkuyorum” diyormuş. Eğer korkuyorsa yumruk atmaya çalışmayacaktı. Yok, yumruk atmaya çalışıyorsa da korkmayacak. Her şey bu kadar net
ve kesindir.
Ve direnen BELTAŞ işçileri kazandılar. Kendileri için
değil diğer işçiler için direndiler. Direnişe sırtlarını dönen, yandan bakan işçiler için direndiler. Onlar için kendilerini feda ettiler ve kazandılar.
Bu zafer birçok şeyi tekrar kanıtlamıştır. Direnen
kazanır ve direnmek için belli oranlara, sayılara ihtiyaç yoktur. Tek kişi bile direnebilir ve kazanabilir.
Yeter ki ısrarlı ve kararlı olsun. Yeterki direnişinin
haklılığına inansın.
DEVRİMCİ İŞÇİ HAREKETİ ÖNCÜLÜĞÜNDE
DİRENEN VE KAZANAN BELTAŞ İŞÇİLERİNİ
KUTLUYORUZ. YOLLARI AÇIK OLSUN. ONLARI YENİ ZAFERLER BEKLİYOR!
Şimdi görevleri örgütlenmek ve patron sandikacılığına son vermektir!
DEVRİMCİ İŞÇİ HAREKETİ
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Kerbela’da Zalime Direnenlere Sözümüzdür: Zalime Başeğmeyeceğiz!
Muharrem ayı demek, Alevi halkımızın kardeşlik duygularını tuttukları oruç ve pişirdikleri aşurelerle
paylaşması, zalime bir kez daha bu
kardeşlikle cevap vermesi demektir.
Kerbela şehitlerinin anısıyla zalime direnme kararlılığını artırmak için aşurelerimizi paylaşalım.
İstanbul: 22 Kasım tarihinde
Dev-Genç’liler, Kocamustafapaşa Forumu’nda düzenlenen aşure dağıtımında masa açtılar. Açılan masada Yürüyüş Dergisi ve Grup Yorum'un “Halkın Elleri” albümü tanıtıldı
ve dağıtıldı.
Ankara: 24
Kasım'da Tuzluçayır Meydanı'nda
aşure dağıttı. Esnaf ve evler gezilerek hem aşure
için katkı toplandı,

hem de çağrı yapıldı.
İdilcan Kültür Merkezi önüne kurulan kazanda malzemeler haşlandı. Bu
sırada sokaktan geçen halk, aşure için
dua ederek bereket dileklerini paylaştı.
Alana birlik ve mücadele çağrısı içeren
pankartlar asıldı. Aşurelerle birlikte 300
adet bildiri dağıtıldı. Bildiride Tuzluçayır'da cami-cemevi projesine izin verilmeyeceği, devletin Alevisi olunmayacağı
yazıyordu. 14 kişinin çalıştığı aşure
gününde 400 kişiye aşure dağıtıldı.
Mersin: Mersin Haklar Derneği, bu sene on birincisini düzenlediği
aşure gününü, 24 Kasım’da dernek binasında yaptı. Saygı duruşuyla başlayan programda, Murat Türkmen tarafından yapılan konuşmada, AKP politikasının, Alevileri İzzettin Doğan ve
Fethullah Gülen’le düzeniçileştirmek
için cami-cemevi projesini gündeme
getirdiğini söyledi.

Türkmen’den sonra sözü alan Uğur
Kan, Kerbela olayında Hz. Hüseyin’in
Yezide boyun eğmediğini, bugün günümüzde de devrimcilerin hükümetin
politikalarına boyun eğmediği için yüz
yıllarca hapis cezaları verilerek tecrit
politikası edildiğini anlattı. Özgür
Tutsaklar adına Bakırköy Hapishanesi’nden Seval Aracı’nın göndermiş olduğu mektup okundu. Deyişlerden ve
dedenin aşure duasından sonra aşure ikram yapıldı.
Antalya: Antalya Halk Cephesi, 24 Kasım’da Antalya Özgürlükler
Derneği önünde aşure faaliyeti yaptı.
44 kişinin katıldığı faaliyette aileler
sohbet ederken, gençler de Halk Cephesi önlükleriyle, kahvehane ve çevre esnafa aşure dağıtımı yaptı. 250 kişiye yapılan dağıtım sırasında, aşure
alan insanlar teşekkür ettiler.

Ankara

24 ARALIK’TA MAHKEMEDE BULUŞALIM!
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İstanbul

Ankara

Patron Sendikacılığına İzin Vermeyeceğiz!
Mehmet Karagöz ve Veysel Demir’in Başına Gelecek
Her Şeyden Kani Beko Sorumludur!
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Şişli Belediyesi İşçileri Meclisi, DİSK Genel Merkezi’nde oturma eylemine devam ediyor. DİSK Genel Başkanı Kani Beko, sendika tüzüğüne uymadan Genel-İş bölge başkanlıklarını kapatma kararı almıştı. Bu kararı durdurmak ve tüzüğün uygulanmasını sağlamak için, Mehmet Karagöz ve Veysel Demir Genel-İş Genel Merkezi’nde
açlık grevi yapıyor. Şişli Belediyesi İşçileri Meclisi ise
İstanbul’da DİSK binası içinde oturma eylemine devam
ediyor.
21 Kasım günü ise Şişli Belediyesi isçileri DİSK önünde eylem yaptılar. “Patron Sendikacılığına İzin Vermeyeceğiz! DİSK Genel-İş Bölge Başkanları Mehmet Karagöz
ve Veysel Demir Genel-İş Genel Merkez Hukuksuzluğuna
Karşı Açlık Grevindeler!/Şişli Belediyesi İşçileri Meclisi, Beşiktaş Belediyesi Direnen BELTAŞ İşçileri” yazılı
pankartı açarak işçiler açıklamaya başladılar. İşçi Meclisi’ni temsilen taşeron işçisi Savaş Top öne çıkarak konuşma
yaptı. Konuşmasında Top, DİSK yönetiminin gün geçtikçe
daha çok patronlaştığını ve buna karşı olduklarını söyledi. Bölge başkanlarının açlık grevlerinin 50., Şişli işçilerinin eylemininse 21. gününde olduğu hatırlatıldı. Başta
İstanbul Barosu olmak üzere birçok kuruma gidildiğini ve
destek aldıklarını söylediler.
Av. Taylan Tanay ve devrimci işçi Berna Yılmaz’ın
AKP operasyonuyla tutuklandığı ve yine aynı yönetimin
onları işten attığını da belirten işçiler, DİSK’in, yaşadıkları bu sorunu ne zaman çözeceğini sordular. Ayrıca bu
sorunun muhatabı olan DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun 21 gün boyunca sadece 1 kez DİSK’e uğradığı vurgulandı.
Açlık grevi kritik aşamaya gelmeden işe iade kararının
verilmesini isteyen işçilerin ardından Devrimci İşçi Hareketi temsilcisi bir konuşma yaptı.
Şişli Belediyesi İşçileri Meclisi’nin DİSK binasında
yaptıkları oturma eyleminin haklı ve meşru olduğunu belirttiler. Son olarak “Açlık grevi eylemlerini sürdüren bölge başkanlarının sağlıklarından ve hayatlarından patron
sendikacıları sorumludur” denildi.
DİH’in ardından geçtiğimiz günlerde zaferlerini kutlayan ve kooperatif üretime geçen Kazova işçilerine söz

verildi. Kazova işçileri adına Bülent Ünal, direnişlerinde
fabrikaya birkaç dakika uzaklıktaki DİSK’ten destek istendiğini fakat hiçbir desteğin gelmediğini söyledi. DİSK’in yapması gerekenlerden birisinin patronsuzluğa destek vermek olduğu söylendi ve direnen işçilerin her zaman yanlarında olduklarını eklediler. Son olarak Tiyatro
Simurg işçi mücadelelerini anlatan kısa bir tiyatro sergiledi.

DİH’liler, DİSK Yönetiminin
Devrimcileri Tasfiye
Operasyonunu Boşa Çıkartacaklar
Devrimci İşçi Hareketi, 25 Kasım günü Ankara Genelİş Genel Merkezi önünde bir eylem yaptı. Bölge başkanları
Mehmet Karagöz ve Veysel Demir’in oturma eylemleri
ve açlık grevlerinin 54. gününde devam ettiği sendika önünde yapılan eylem sloganlarla başladı. Eylem öncesinde Genel-İş yönetim kurulu üyeleri ve yaşanan adaletsizliğin
sorumlusu olan Remzi Çalışkan, Hüseyin Yaman ve
Cafer Konca’nın da aralarında olduğu bir grup, DİH’lileri taciz ettiler. Eylem için gelen basın emekçilerini de
kapının önünden gönderdiler.
“Patron Sendikacılığına Son”, “Direnen İşçiler Yalnız
Değildir”, “İşçiyiz Haklıyız Kazanacağız” sloganlarının
ardından Cansel Malatyalı tarafından yapılan açıklamada, “Adında devrimci sıfatı kullanan ve emek örgütü olan
DİSK, her geçen gün patron sendikacılığının boy verdiği
bir örgüte dönüşüyor. Emek ve demokrasi mücadelesi veren, işçilerin haklarını arayan ve koruyan bir sendika olması gerekirken, düzenin değirmenine su taşıyan bir örgüt
olarak çalışıyor. Düzene yaranmanın yolu olarak da devrimci sendikacıları tasfiye ediyorlar”denildi.
Öte yandan, açlık grevinde olan Mehmet Karagöz, oturma eyleminin 68. günü açlık grevinin de 52. gününde, açlık
grevine bağlı olarak ikinci kez şeker komasına girdi. Ancak yaşadığı sağlık sorunlarına rağmen direnişini sürdürme kararlılığında olduğunu belirtti. Aynı gün Adana eski
bölge başkanı Mehmet Emin de açlık grevindekileri ziyaret etti.
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DİRENDİK VE KAZANDIK!
Direnenler Teslim Alınamaz!
Devrimci İşçi Hareketi öncülüğünde direnen BELTAŞ işçileri, CHP'li
Beşiktaş Belediyesi’ne ve işbirlikçi
sendikacılara karşı grevli-toplu sözleşmeli sendika haklarını savunmak
için sürdürdükleri direnişlerinin 56.
açlık grevlerinin 8. gününde zaferi kazandı. BELTAŞ isimli firma, işçilerin sendika yetkisine karşı açtığı davalardan geri çekilmek zorunda kaldı.
26 Kasım saat 19.00’da direnen
BELTAŞ işçileri ve Devrimci İşçi Hareketi, Beşiktaş CHP önünde eylem
yaptı. Açıklamadan sonra hep birlikte halaylar çekilip, zafer tatlısı yenildi.
İşçiler kutlamanın duyurusunu
yaparken, Genel-İş Sendikası 1 No'lu Şube Başkanı Hikmet Aygün ve
Şube Sekreteri Aysu Güner Davulcu,
belediye işçilerine şu mesajı gönderdi: “Değerli arkadaşlar bugün toplantı var diyenlere itibar etmeyin.
Şube olarak hiçbir ilgimiz yoktur. Gelişen olaylara sahip çıkmak istiyorlar.
Buna imkan vermeyin. 1 No’lu Şube
Yönetimi''
Direnen BELTAŞ işçileri, zaferleri
karşısında duyulan tahammülsüzlükle
ilgili olarak “Kendilerine tavsiyemiz
bir an önce o koltukları terk etmeleridir...” değerlendirmesinde bulundu.
4 Kasım’da başladıkları direnişte
BELTAŞ işçilerine çok sayıda kişi ve
kurum destek ziyaretinde bulundu.
23 Kasım günü TAYAD’lı Aileler,
CHP Beşiktaş İlçe Binası önünde,
BELTAŞ işçilerinin camlardan at-

tığı sloganlar eşliğinde eylem yaptı.
TAYAD’lı Aileler direnen işçileri
ziyaret ederek onların yanında olduklarını söylediler.
19 Kasım’da BELTAŞ işçilerini,
işgal ettikleri CHP Beşiktaş İlçe Binası’nda ziyarete gelen 3 kişi de
aşağıda 200 adet bildiri dağıttı.
20 Kasım’da da yukarıdan kuşlamalar yapılarak, 150 bildiri dağıtıldı.

taşarak “Gelin bir de bizden dinleyin olayı” dese de, dinleyenler boş propagandaları hiçe sayarak işgal odasında işçileri ziyaret ettiler. İşçiler,
bahsi geçen davayı geri çektik dedikleri meselenin oyalamadan ibaret olduğunu anlattılar.
24 Kasım’da Beşiktaş Belediyesi
Park Bahçeler’de çalışan işçiler destek ziyaretinde bulundular.

CHP'li Beşiktaş Belediye
Meclis Üyesi Selahattin
Maluşaklı
İşçi Düşmanlığına
Devam Ediyor

BELTAŞ İşçileri
Direniş Günlüğü

BELTAŞ işçileri, 22 Kasım’da
camdan slogan atarken, “Sessiz olun
toplantı yapıyoruz” diyen belediye
meclis üyesi Selahattin Maluşaklı
işçi ve halk düşmanlığı yaparak slogan atılmasını engelleyemeyince, bu
sefer balkondaki ozalitleri yırttı.
Ardından işçilerin işgal ettiği odaya
yönelen Maluşaklı'nın karşısında durularak müdahale etmesi engellendi.
Bu seferde provokatörlük yaparak,
“Hepsi terörist, işçi değil bunlar. Biz
ne yaptık ettik BELTAŞ yönetimine
mahkemeden çekilme kararı aldırdık
ama hala buradalar, gitmiyorlar. Bunların amacı başka” sözleriyle ilçe binasındakileri kışkırtmaya çalıştı.
Bu esnada pencerede yaşanan arbedeyi gören insanlar CHP İlçe Binası’na gelerek olup bitenler hakkında
bilgi aldı. Maluşaklı, gelenlere de sa-

Sayı: 393

Yürüyüş
1 Aralık
2013

24 Kasım: İşten atılan BEDAŞ
işçileri işlerine geri dönmek için BEDAŞ'ı işgal etmiş polisin saldırısıyla karşılaşmışlardı. Direnişlerine devam etmeleri ve bizim direnişimizi selamlamaları bizi fazlasıyla mutlu etti.
Selam olsun DİSK Genel Merkezi’nde işgali yürüten Şişli Belediye
işçilerine, Genel-İş’te açlık grevindeki Mehmet Karagöz ve Veysel Demir'in
açlık grevi direnişine, selam olsun
Mersin’de işten atılan taşeron işçisine,
selam olsun tüm direnen emekten
yana olan tüm özgürlük savaşçılarına.
25 Kasım: Ne gündü ama sloganlara tahammül edemeyen bir CHP yöneticisi, işçi tokadı yememiş anlaşılan
ki, CEMO ona gösterdi elinin tersiyle,
iyi ki düzüyle vurmadı! Her geçen
günün ardından daha da güçleniyor direniş iki idik üç olduk. Adem “Ben de
varım” dedi, zaten direnişin en başından beri gönlü bizimleydi. Artık aktif
olarak da bizimle.
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DİSK Devrimci İşçilerindir, DİSK’i Düzen
Sendikacılarına Bırakmayacağız!
Sendika “ağaları” ile patronlar bir olup yasal kılıflarla işçileri sömürürken, hakları için
DİSK binasında süresiz oturma
eylemi yapan taşeron işçileri ile
taleplerini konuştuk.
Savaş Top
(Şişli Belediyesi’nde taşeron işçi)
Yürüyüş: İşgale nasıl karar verdiniz ve neden işgal?

Savaş Top: Biz aslında işgal
demedik buna. Çünkü sendikalar işçilerindir, bize aittir. İşgal dememiz
için bize ait olmamaları gerekir. Ama
sendikaları bugün patronların yönetmesinden dolayı
kendi patronlarına karşı mücadele eden işçiler
konumuna düştüğümüz için işgal diye adlandırmamız söz
konusu. Ama
özü itibariyle
sendikalar BİZİM ve şu an
yaptığımızın adı
Savaş Top
da süresiz oturma eylemi. Süresiz olarak oturma eylemi kararı
aldık ve tam olarak da 11 gündür direniyoruz.
Yürüyüş: Talepleriniz neler ve
DİSK yönetiminin bu konudaki
tavrı nedir?

Savaş Top: Taleplerimiz aslında çok basit, demokratik kitle örgütleri, sendikalar tüzüklerle yönetilir.
Sendikamızın da tüzüğü bölge başkanlarını görevden alma yetkisini
veya başkanlıkların kapatılması yetkisini sadece Olağan Genel Kurul’a
bırakmış durumda. 2011 yılında yapılan Genel Kurul’da bölge başkanlıklarının 2015’in Aralık ayındaki
Olağan Kurul’a kadar devam edeceği
kararı alındı. Bizim tüzüğümüze göre
bölge başkanlarımızın sadece Olağan
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Kurul toplantıları ile seçilip
o şekilde görevden alınabileceği belirlenmiştir. Olağanüstü Genel Kurul ile gelen
yönetimlerin böyle bir yetkisi
yoktur. Olağanüstü Genel Kurul ile göreve gelmiş olan yönetim böyle bir yetkisi olmamasına rağmen böyle davranarak tüzüğü ihlal ediyor.
Yani bunun sendikalarda kabul edilebilir bir yanı yoktur.
Çünkü bugün buradan tüzüğe
girmesine izin verirsek, daha
sonra canları ne zaman isterse o zaman karar alıp almayacaklarının bir
garantisi yok. Mehmet ve Veli başkanlarımız nezdinde tüzüğümüze,
geleceğimize, sendikamıza sahip çıkıyoruz.

Yürüyüş: Son dönemde Devrimci
İşçi Hareketi öncülüğünde birçok
direniş zaferle sonuçlandı. En
son Kazova işçilerinin fabrikayı
işgaline tanık olduk. DİH hakkında ne düşünüyorsunuz?

Savaş Top: DİH’in, işçi sınıfı
için elinden gelen çabayı gösterdiği
aşikar, gözle görülüyor zaten. DİH
kendi üzerine düşeni yapıyor. Sınıfına
sahip çıkıyor. Bu noktada birçok demokratik kitle örgütüne, sınıftan yana
olduğunu söyleyen sendika ve derneğe yol gösterici ve örnek olduğuna
inanıyorum.
Yürüyüş: Taşeronlaşma nedir?
DİH’in bu konudaki tavrını nasıl
buluyorsunuz?

Savaş Top: Şimdi taşeronlaşma köleliktir, cehennemdir. Taşeronlaştırma bir tuzaktır. 4857 No’lu
İş Yasasına baktığımızda iş yasasının
belirli maddeleri, belirli iş kollarının,
belirli işlerin taşerona verilemeyeceğini söylüyor. Bizim asıl iş dediğimiz işler var mesela. Özellikle belediye sektöründe. Mesela temizlik,
sürekli yapılan şoförlük, park ve bahçe işleri gibi işler yasaya göre taşerona
verilemiyor. Yasaya göre bunun önün-

de engel var. Ancak başka bir hüküm
çıkartılarak o engel delinebiliyor.
Türkiye genelinde binlerce işçinin
kadrolu işçi olmak için davalar açtığı
ve kazandığı iş yerleri var. Devletin
şu anda taşeron işçilerine ödemesi
gereken 2 katrilyon para var. Bunların
hiçbirini yapmıyor. Yapması gerektiği
halde yapmıyor. Taşeronluk yasal
bir kılıfı olmadan yapılan bir iş şu
an ve taşerondaki işçilere hatırlarsınız
AKP iktidarının kadrolu işçilere ödediği maaşı ödeme gibi bir vaadi var.
Gerekçesi de az önce söylediğim
gibi muazzam davalar. Yani taşerona
vermemesi gerekirken taşerona verdiği işlerden dolayı açılan mahkemeler. Artık işin içinden çıkabilmek
için kadrolularla taşerondakilere aynı
maaşı vereceğiz diyor ama bunu yaparken başka bir şey daha yapıyor.
Biz taşeronda çalışan işçiler olarak
herhangi bir hak kaybına, rahatsızlığa
uğradığımızda, örnek veriyorum, Şişli
Belediyesi işçileri olarak davalarımızı
Şişli Belediyesi’ne açabiliyoruz. Ama
AKP iktidarı alt işveren üst işveren
ilişkisini ortadan kaldıran bir yasa
düzenliyor. Eğer bu yasa yürürlüğe
girerse işçi haklarında çok daha fazla
gaspa yol açacak.
Taşeronda çalışan işçilerin, yani
bizlerin işten çıkartılarak tazminatımızı alamadığımızda üst işveren olan
Şişli Belediyesi’nden tazminat alabilme hakkımız vardı. Eğer bu yasayı
çıkarırlarsa; örnek veriyorum hangi
firmada çalışıyorsak sadece oraya
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Röportaj
dava açabileceğiz.
Tazminatı
ya alabileceğiz ya da
yakacaklar.
Yani bugün tazminatı fona
devretmek
dedikleri
şeyin ne
Mustafa Can
kadar art
niyetli, ne
kadar iyi niyetli olduğu bu değiştirmek istedikleri yasayla da açıkça
bellidir. Kamuda böyle bir sorun
yok. Kamuda taşeronundan alamadığı
takdirde üst işverene dava açıp alabilme hakkı var. Gerçekten iyi niyetli
olsalar bu yasayı değiştirmezlerdi.
Şimdi üst işverene dava açma hakkını
elinden alarak aslında AKP taşeronda
çalışanların kıdem tazminatını elinden
almak istiyor. Bu tuzağa karşı duyarlı
olmak gerekiyor.

Yürüyüş: Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı?

Savaş Top:

Bu konulara dar
bir çerçevede bakılmasını istemiyoruz.
Bizim Şişli’de ya da Beltaş’da yaşananlara, Genel-İş Sendikası’nda yaşananlara dar bir çerçeveden bakılmasını istemiyoruz. Bu sürecin sendikacıların patronlaşmasına karşı bir
mücadele olduğu için sahiplenilmesini
istiyoruz. Bizim aidatlarımızla lüks
yaşamlar süren sendikacıların işçi
sınıfının dertlerini dinlemesini, işçi
sınıfından kopmamasını istiyoruz.
Bizlerin içine girmesini istiyoruz.

Bugün Genel Merkeze gönderdiğimiz
insanların 10-12 bin lira maaşla yaşadıkları bir hayatı kendilerine sunduğumuz zaman bizim gibi asgari
ücretle ya da asgari ücretin biraz
üzerindeki bir maaşla çalışan insanların neler yaşadıklarını unutuyorlar.
Patronlaşıyorlar ve patronlaşmaları
da bugün bizim kendi iş kolumuzda
yaşadığımız gibi belediye yönetimleriyle işbirliği içine girmelerini yaratıyor. Belediye yönetimleriyle işbirliği içine girdikleri zaman binlerce
işçiyi mağdur ediyorlar. Bizim bugün
Beşiktaş ya da Şişli’de yaşadıklarımız
bu ülkede emeği sömürülen binlerce
taşeron işçisini ilgilendiriyor. Biz,
bu binlerce taşeron işçisinin önce işverenlerine sonra da patron sendikacılarına karşı mücadele etmesi gerektiğini düşünüyor ve yanımızda
olmalarını bekliyoruz.

Mustafa Can
(Şişli Belediyesi’nde işçi)
Yürüyüş: İşgale nasıl karar verdiniz, neden işgal?

Mustafa Can: Bizimkisi işgal
değil. Sendika bizimdir. Kendi yerimizi işgal etmiş olamayız. Biz burada
oturma eylemi yapıyoruz. Başkanlarımızı hukuksuz bir şekilde tüzüğümüze aykırı olarak görevden aldılar.
Başkanlarımıza destek amaçlı süresiz
oturma eylemindeyiz.

Yürüyüş: Peki talepleriniz nelerdir ve DİSK yönetiminin bu
konudaki tavrı nedir?

Mustafa Can: DİSK yönetimi bizi muhatap almıyor. Sendikanın

genel merkezinde iki kişi 41 gündür
açlık grevinde, bunu görmezden geliyorlar. Ancak Nusaybin’de belediye
başkanı ölüm orucuna giriyor hemen
bununla ilgili basın açıklaması yapıyorlar. Bölge başkanlarımız açlık
grevinde, bununla alakalı tek bir yazı
bile yok. Biz bunların neyine güvenelim, neyine inanalım!

Yürüyüş: Son dönemde Devrimci
İşçi Hareketi (DİH) öncülüğünde
birçok direniş zaferle sonuçlandı.
En son Kazova işçilerinin fabrikayı işgaline tanık olduk. DİH
hakkında ne düşünüyorsunuz?

Mustafa Can: DİH her zaman
işçinin yanında olduğunu, her yerde
belli etti. Biz Kazova’ya da gittik
sürekli BELTAŞ’ta da gördük, daha
başka yerlerde de... Biz bundan kaynaklı DİH’e teşekkür ediyoruz.

Yürüyüş: Taşeronlaşma nedir?

Mustafa Can: Taşeronlaşma

Sayı: 393

kölelikten başka bir şey değildir. Her
tarafa sürüyorlar, her tarafta çalıştırıyorlar işçiyi. Yani işçileri köle gibi
kullanıyorlar. DİH de bunun önüne
geçmek için işçiyi örgütlemeye çalışıyor. Devrimci İşçi Hareketi, taşeronun karşısında işçiyle birlikte
hareket ediyor.

Yürüyüş
1 Aralık
2013

Yürüyüş: Eklemek istediğiniz bir
şey var mı?

Mustafa Can:

Her zaman
her koşulda halkımızın yanımızda
olmasını istiyoruz.

Zonguldak Maden İşçileri Eylemde!
yapma amaçlarını ise şöyle anlattı: “Ocakta emHaksızlıkların Karşısında Duvar Olacağız! niyet olduğu söyleniyor ama ocakta iş güvenliği
Zonguldak maden işçileri, olumsuz çalışma şartları
ve can güvenliklerinin olmaması gerekçesiyle 22 Kasım’da,
vardiya bitmesine rağmen işvereni protesto etmek için
ocaktan çıkmadı. Sabah mesaisindeki işçiler de madene
inmeyerek servis kuyusu önünde bekleyerek eyleme
destek verdi. 300 kadar işçi ocağa kendilerini kilitledi,
gündüz vardiyası işçileri de kapıda nöbet tuttu.
Bir işçi, “Taleplerimiz yerine gelmezse eylemliliğimiz
devam edecek” diyerek kararlılıklarını belirtti. Eylemi

emniyeti sıfır. Eleman yetersiz, ana yollarımızı
güvensiz, üretim elverişli değil. Kent merkezindeki TTK
sağlık merkezinde 7-8 doktor her gün personel muayenesinde. Burada sadece donanımsız bir ambulans, iki
acil tıp teknisyeni var. Onlar da telefonla çağırılıp geliyor.
İş güvenliği istiyoruz” Geçen hafta işyerinde rahatsızlanan
bir maden işçisinin kurumun ambulansının 35 dakika
geç gelmesi nedeniyle hayatını kaybettiği de hatırlatıldı.
Zonguldak Halk Cephesi, madencilerin eylemi üzerine
23 Kasım’da yazılı bir açıklama yaptı.
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Tecavüzcüler Özgür, Devrimci Memurlar Tutsak!
AKP'nin Adaleti, Faşizmin Keyfiyetidir, Tanımıyoruz!

Sayı: 393

Yürüyüş
1 Aralık
2013

Tutsak devrimci memurlar
için adalet haykırışı sürüyor. 19
Şubat 2013 tarihinde Türkiye’nin
28 ilinde 184 kişi şafak operasyonuyla gözaltına alındı. Yasal
eylem ve demokratik talepleri
suç gösterilerek tutuklandılar.
27 ildeki tutsaklar tahliye olurken, İstanbul’da hala tahliye
yok. KESK’li Tutsak Aileleri
ve Kamu Emekçileri Cephesi,
her Pazar olduğu gibi 24 Kasım Pazar günü
de Galatasaray Lisesi önündeydiler. 20 kişinin
katıldığı eylemde “KESK’li Tutsaklar Serbest
Bırakılsın/KESK’li Tutsak Aileleri-Kamu
Emekçileri Cephesi” yazılı pankart yere serildi.
Ve pankartın etrafına da tutsakların resimlerini dizdiler.
Eylem, tutsak Ejder Erbulan’ın eşi Ebru Erbulan’ın
konuşmasıyla başladı. Kucağında çocuğuyla konuşmaya
başlayan tutsak ailesi, yakınlarının 9 aydır tutsak olduğunu
ve buna rağmen her Pazar seslerini duyurduklarını
söyledi. Tutsakların yaşamlarında zor koşullarda ellerini
taşın altına koyduklarını verilen cezalara ve açılan soruşturmalara rağmen yılmadıklarını belirtti. 9 ay önce
yapılan baskınlarda polislerin evlatlarının üzerine uzun
namlulu silahları doğrulttuklarını ve yapılan aramalarda
hiçbir şey bulamayıp kreş ve düğün videolarını aldıklarını
vurguladı. Diğer illerdeki tutsakların tahliye olduklarını
ama İstanbul’dakilerin hala mahkemeyi beklediklerini
söylediler. Ve 16. Ağır Ceza Mahkemesi (ACM) hakimi
Mehmet Ekinci’nin adeta başka ülkelerin yasalarını uyguladığını belirttiler. 13 yaşındaki kıza defalarca tecavüz
edenlerin serbest olmasına ve Ankara’da memurlara

Barış Atay Yalnız Değildir!
AKP; Haziran Ayaklanması’na destek veren, parkı
ziyaret eden, kendisine karşı halkla birlikte saf tutan aydınlardan ve sanatçılardan
bir bir intikam alıyor. Dizilerden, programlardan çıkarılmasını sağlıyor. Yeterli
görmezse diziyi tümden yayından kaldırtıyor. Çalıştıkları gazeteden, televizyondan attırıyor. Tiyatrolara
ödenekleri kesiyor. Narkotik, terör, bilişim vb. adı
altında operasyonlar dü-
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polis kimyasal gazla, tazyikli suyla saldırmasına rağmen, Başbakan’ın Trabzon’da öğretmenler günü
için ikiyüzlü konuşmalar
yaptığını vurguladılar.
Son olarak iddianamelerin polis tarafından hazırlandığı Ankara’da görülen mahkemede hakimin
“Şubemizce hazırlanan”
sözleriyle kanıtlandığını belirtti.
Yapılan konuşmanın ardından basın
açıklamasına geçildi. Açıklamada,
yaşanan bu uzun tutukluluğun içerdekilere ceza, dışardakilere gözdağı
amaçlı olduğu belirtildi.

AKP Faşizminin Tüm Saldırılarına
Karşı Örgütlü Cevap Verelim
Kamu Emekçileri Cephesi ve KESK'li Tutsak Aileleri,
25 Kasım'da İstanbul Taksim'de Galatasaray Lisesi
önünde yaptıkları eylemle, AKP'nin Öğretmenler Günü'nde
Ankara Kızılay'da öğretmenlere yönelik saldırısını protesto
ettiler. AKP faşizmine direnen KESK'li tutsaklarla dayanışmalarını bir kez daha dile getirdiler.
Yapılan açıklamada, “24 Kasım'ı öğretmenler günü
ilan eden Kenan Evren'in mirasçıları, polis şiddetinde
Kenan Evren'i aratmıyor. Onlarca öğretmenin hapiste
olduğu, 200'e yakın öğretmene soruşturma açıldığı,
meslek onuruna sahip çıkan öğretmenlerin polis saldırısına
uğradığı bir dönemdeyiz. Emekçiler faşizme teslim olmayacak" denildi.

zenliyor, gözaltına alıyor. Şimdi de Sanat Meclisi üyesi,
oyuncu Barış Atay gözaltına alındı. Ahmet Kaya’yı sahiplendiğini iddia eden iktidar, sanatçıya verdiği gerçek
değeri burada gösteriyor.
Sanat Meclisi, Barış Atay’ın
gözaltına alınmasının ardından
22 Kasım’da yazılı bir açıklama
yaptı. Açıklamada “AKP'nin faşizmi karşısında güçsüz değiliz!
Onun iktidarı varsa bizim de
örgütlülüklerimiz var… Bu ülkenin aydınları ve sanatçıları
olarak AKP’yi bu uygulamalarını
durdurmaya çağırıyoruz. Barış
Atay Yalnız Değildir!” denildi.
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Kamu Emekçileri Cephesi
EĞİTİM HAKKIMIZI SAVUNACAĞIZ
Tutsak Kamu Emekçileri Cepheli Memurlara Özgürlük
Her iktidar kendi düşüncelerine itaat eden insanlar
yaratmak ister. Politikalarını ve yaşamın düzenlenmesini
bu amacına göre de belirler. Amacına ulaşmak içinse
pek çok yol, yöntem, araç kullanılır. Aileden tutalım da
izlediğimiz TV programları, dinlediğimiz müziğe kadar
her şey bu amaca göre şekillendirilir. İktidarların elindeki
önemli araçlardan biri de okullar, yani eğitim sistemleridir.
Sömürüye dayanan iktidarların eğitim sistemi de var
olan düzenini korumaya yöneliktir. Özelde de AKP
iktidarı eğitim sisteminde yaptığı değişikliklerle kendi
istediği gibi bir gençlik yaratmayı amaçlamaktadır.
AKP iktidarda olduğu 11 yıl boyunca eğitim politikasını
adım adım hayata geçirdi. Eğitim sistemini yap boz tahtasına çevirdi. Her yıl değişen sınav sistemi, 4+4+4 uygulaması, meslek liseleri... vs. en somut örneklerdir. Ve
AKP iktidarı için şunu diyebiliriz ki; hiçbir politikasında
tek bir amacı yoktur. Mutlaka o politika ile amaçladığı
birden fazla şey vardır.
En son kız ve erkek öğrencilerin aynı evde kalması
üzerinden güya bir sorunu dile getirdiler. Bu durumu
Başbakan Tayyip Erdoğan şöyle ifade etti: "Denizli
ilinde şahit olduk. Yurtların yetersizliği beraberinde
çeşitli sıkıntılar doğuruyor. Üniversite öğrencisi genç
kız, erkek öğrenci ile aynı evde kalıyor. Bunun denetimi
yok. Muhafazakar demokrat yapımıza ters. Vali beye
bunun talimatını verdik. Bunun bir şekilde denetimi
yapılacak." (5 Kasım 2013 Radikal)
Başbakan bu sözleri söyledi, üzerinden çok zaman
geçmeden öğrenci evleri şikayet var denilerek basıldı.
AKP, öğrencilerin barınma-yurt sorununu çözmek
yerine toplumun ahlak-namus konusundaki hassaslığını
kendi politikasına alet etmektedir.
AKP'nin "kızlı erkekli kalıyorlar" söylemi ile
yapmak istedikleri nedir dersek;
Birinci nokta bu söyledikleri tam da AKP'nin zihniyetini
ortaya koymaktadır. Kadını görünce aklına cinsellik
gelen, kadını çocuk doğuran bir makine olarak gören
zihniyettir bu. Bundan önce de defalarca karşılaştık
AKP'nin bu düşüncesi ile. Kadın ve erkeklerin parkta
oturmasına, insanların kıyafetlerine karışması, yatılı
okullarda öğrencilerin (kız-erkek) aynı merdiveni kullanmalarına dair söyledikleri nasıl bir düşünceye sahip
olduklarını ortaya koymaktadır.
Diğer bir yanı, öğrenci olmak hele ki AKP'nin istediği
gibi düşünüp yaşamayan öğrenci olmak büyük suçtur.

Ayrıca gençliğin dinamizmi, coşkusu, atılganlığı bugüne
kadar ki tüm iktidarları korkutmuştur. AKP de bu korkuyu
taşıdığı için gençliği terörize etmektedir. Gençliğin örgütlenmesini istememektedir. Bunun önüne geçmenin
bir yöntemi olarak kızlı erkekli aynı evde kalıyorlar demagojisi yapmaktadır. Bunu İçişleri Bakanı şöyle anlatıyor:
"Olaya, terörle mücadele boyutuyla öncelikle baktık.
Özellikle üniversite öğrencilerinin kaldığı evler yurtlar
ve pansiyonlar terör örgütlerinin ve çeşitli illegal oluşumların hem taban kazanma hem de eleman temini
açısından önemli bir kaynak olarak gördükleri yerlerdir."
(7 Kasım 2013 Milliyet)
Öğrencileri bu şekilde terörize ederek halkı birbirini
ihbar etmeye yönlendirmektedir. Halkı milliyet, mezhep,
meslek olarak bölmeye çalışmaktadır. Nasıl ki bugüne
kadar Kürt-Türk, Alevi-Sünni... diye bölmüşlerse, öğrenci
evi vb. ile de toplumun gözünde öğrencileri aşağılayıp
kötüleyerek, halkı ihbarcılığa yönlendirmektedir.
Bu duruma dair gazetelere yansıyan bir haber şöyle:
"Üsküdar'da oturduğu apartmanın girişine yönetici tarafından kendisini hedef gösteren bir yazı asıldığını
iddia eden üniversite öğrencisi Ö.K konu ile ilgili
açıklama yaptı. 21 yaşındaki Ö.K evde iki kız yaşadıklarını
ve apartmanda başka öğrenci evi olmadığını belirtti.
Ö.K yazıda ‘Burada bazı insanlar kız erkek beraber kalıyorlar. Böyle şeyler binaya ve apartmana uygun değildir.
Böyle insanları gördüğünüzde polise ihbar edin’ dedi."
(7 Kasım 2013, Milliyet)
Nedenlerden biri de; bugüne kadar İmam Hatip
Liseleri, türban konusunda attığı adımlara karma eğitimi
kaldırarak devam etmeyi istemesidir. Bir AKP'li milletvekili
şunu diyebiliyor; “Karma eğitime karşıyım. Çünkü karma
eğitimde çocuklar aşık olmaktan ders çalışamıyorlar...”
AKP, Osmanlı'nın haremlik-selamlık uygulamasını
okullarımızda da uygulamak istemektedir. Böylece kendi
düşüncesine uyan "gerici bir nesil" yetiştirmiş olacak.
Bütün bunlar karşısında bizlere düşen; AKP'nin gerici
politikalarına boyun eğmemektir. "Yenilik, değişiklik"
adı altında düşüncelerimizin, yaşamımızın nasıl değiştirilmek istendiğini anlatmaktır. Öğrencilerimize, velilere
ve çalışma arkadaşlarımıza AKP'nin bu hesaplarını iyice
kavratmalı, eğitim hakkımızın adım adım çalınmasına
karşı çıkmalıyız. Eğitim en temel hakkımızdır, sonuna
kadar bu hakkımızı savunmalıyız.
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Liseliyiz Biz
Bu ülkede yaşıyoruz... Bu halkın çocuklarıyız... Ezilen, sömürülen,
katledilen bir halkın çocuklarıyız... Bu halkın kavgasında biz de varız!

Dershaneler Üzerinden Süren Tartışmalar
AKP ileFethullahçılar Arasındaki İktidar Kavgasıdır!

Dershanelerin Kapatılması Tekellerin İsteğidir!
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Haftalardır gündemde Cemaat
ile AKP'nin dershaneler tartışması var. Yıllar önce bir YÖK Başkanının ağzından şu itirafları duymuştuk "sağlık ve eğitim bu devletin üzerinde külfettir... Bunlardan
kurtulmalıyız..."
AKP ile Fethullahçılar arasında süren iktidar kavgası dersanelerin kapatılması üzerinden en üst
seviyeye çıkmıştır...
Ancak dersanelerin kapatılması iktidar kavgasının aracı haline
gelse de sadece iktidar kavgasıyla
sınırlandırılamaz.
Dershanelerin kapatılması konusunun “iktidar kavgası” boyutunu başka yazılara bırakarak, biz
liselileri ilgilendiren eğitim boyutunu ele almak istiyoruz.
Birincisi, dershaneler düzenin
eğitim sisteminin çarpıklığının sonucudur.
Eğitim sistemindeki çarpıklık,
halk çocuklarının eğitim hakkının
önüne çıkartılan engeller dershaneler vasıtasıyla halkı soymanın
aracı haline getirilmiştir.
Üniversiteyi okumak, her öğrencinin hakkıdır. Fakat devlet sınav sistemi koyarak, bu hakkı
okumak isteyen öğrencilerin elinden almıştır. Üniversitede okumak hak olmaktan çıkıp sınavlardan en yüksek puanı almaya bağlanmıştır. Bu da her şeyi paraya
dönüştüren kapitalist sistemde halkı soymanın aracı olan dersaneleri ortaya çıkarmıştır. Ekonomik
hacmi milyarlarca lirayı bulan büyük bir pazar ortaya çıkmıştır.
Bugün okullarda eğitim kalitesi o kadar düşmüştür ki, üniversite sınavlarını kazanmak için neredeyse dershanelere gitmek zorun-

luluk haline gelmiştir.
Üniversite sınavları okullardaki müfredata göre değil, dershanelerin sınav sistemine göre şekillenmiştir. Sadece üniversitelerde de değil, ilkokullara kadar
eğitim sistemi dershanelere göre biçimlenmiştir.
Ortaokuldan, hatta ilkokul 5. sınıftan
itibaren öğrencilerin istediği okulda
okuyabilmek için dershanelere gitmek
orunda kalmıştır...
Gelinen aşamada dershaneler düzenin eğimitim sisteminin çarpıklığını
daha da büyüten engele dönüşmüştür.
İkincisi; Türkiye çapında toplam 3
bin dershane var. Dershaneler ekonomik
hacmi, milyarlarca lirayı bulan bir sektöre dönüşmüştür. Bu sektörün üçte
birlik payına ise Fethullahçılar sahiptir.
Ve Fethullahçılar dershaneleri sadece ekonomik amaçlı değil, siyasi amaçla da kullanan tek harekettir.
Fethullahçılar, hem Türkiye’deki
hem de dünyanın dörtbir yanındaki
ekonomik-siyasi faaliyetlerini “eğitim”
gibi halk tarafından “kutsal” görülen bir
kılıf altında yapmaktadır. Kendilerini halkın çok geniş bir kesiminde meşrulaştırmaktadırlar.
Ve dershaneler, okullar, kurslar, yurtlar sayesinde ideolojik olarak halkın Fethullahçılar’a çok uzak kesimlerine bile
ulaşma olanağı bulmaktadır. Bu aynı zamanda halkın çok geniş kesimlerini
ekonomik olarak sömürme olanağı yaratmaktadır.
Dershanenelerin kapatılması bu yanıyla AKP tarafından Fethullahçılar’a
hem ekonomik hem siyasi çok büyük bir
darbe olacaktır. Onun için fathullahçılr
dershanelerin kapatılmasına şiddetle
karşı çıkıyor.
Dershanelerin kapatılması Fethullahçılar için oligarşi içi kavgada çok
önemli bir mevziiyi kaybetmek de-
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Liseliyiz Biz
mektir.
Fethullahçılar dershanelerin kapatılması kavgasını “eğitimde halka
sundukları büyük bir hizmet” miş gibi
sunarak ekonomik, siyasi, iktidar
kavgasının üstünü örtmeye çalışıyor. Ancak işin tek alakası olmayan
boyutu eğitim boyutudur.
Üçüncüsü; Dershanelerin kapatılması tartışması eses olarak emperyalist ve işbirlikçi tekellerin ihtiyaçlarının sonucudur.
AKP, tüm kurumlarıyla devleti ele
geçirmiştir. Ve devletin tüm kurumlarını kendi anlayışına göre yeniden
yapılandırmaktadır. Eğitim sisteminde de, tekellerin ihtiyaçlarına cevap
verecek ve kendi iktidarlarının sürekliliğini sağlayacak şekilde kökten
değişiklikler yapmaktadır.
Nasıl bir eğitim sistemi oturtmak
istiyor AKP?
Birincisi; ideolojik olarak kapitalist sömürü düzeni ile uyumlu, işbirlikçi AKP iktidarını ayakta tutacak
din ile politize olmuş, gerici bir eğitim sistemi...
İkincisi; emperyalist tekellerin
ihtiyacına cevap veren bir eğitim
sistemi
Tekellerin ihtiyacı nedir?
Üretimin büyük oranla bilgisayar
teknolojisiyleyapıldığı günümüzde
tekellerin makinalarını kullanacak
kadar bilgisayar kullanmasını bilen en
ucuz işçi gerekmektedir.
Bunun için herkesin üniversite
okuması gerekmiyor. Dolayısıyla
dershanelere gitmesi de gerekmiyor.
AKP’nin şu anda oturtmaya çalıştığı eğitim sistemine göre yoksul
halk çocuklarının üniversiteye gidebilmelerinin önü fiilen kesilmektedir.
Diğer taraftan da üniversiteyi okuyanlarda da işsizlik oranı yüzde 20’leri bulmaktadır.
Tekellerin ihtiyacı olan üniversite mezunu değil, makinaların başında çalıştıracakları sanatokulu mezunu işçilerdir.
Üniversite mezunu eleman ihtiyacını karşılamak için ise eğitim sisteminde yaptıkları düzenlemelerle

dershanelere ihtiyaç kalmayacaktır.
Yani AKP’nin tekellerin ihtiyaçlarına göre oturtmaya çalıştığı eğitim
sisteminde derhanelere ihtiyaç yoktur.
Onun için dershane sahiplerine diyor ki AKP, “Dershaneyi kapat mesleki eğitim vereceğin kurslar aç. Gerekli teşviki ben vereceğim.”
Tayyip Erdoğan’ın ısrarla dershanelerin kapatılmasının arkasında
durması tekallarin ihtiyacı olan eğitim sisteminin oturtulmasıdır.
Dördüncüsü; AKP, sağlıkta olduğu gibi eğitimi de tamamen paralı hale getirmeye çalışmaktadır. Özel
teşviklerle tekellerin eğitimdeki payını
büyüterek eğitim üzerinden çok daha
büyük bir pazar yaratmak istiyor.
AKP’nin tüm yasal düzenlemeleri eğitimi tamamen paralı hale getirmek ve
tekellere açmaktır.
AKP’nin yaratmak istediği bu pazarda dersaneler devede kulak bile değildir.
Dershaneler tartışmasında da esas
olarak sesi çıkan bunu bir iktidar savaşı olarak gören Fethullahçılardır.
Diğer dershane sahipleri AKP’nin
dönüşümüne açıktır.
Bütün bu tartışmalarda halka hizmet, bilimsel, demokratik eğitim hakkı yoktur. Biz öğrenciler tartışılan bu
eğitim sisteminde bir araçtan farkımız
yoktur. Tekeller için bilgisayar teknolojisiyle donanmış makinalarını
kullanmayı bilen eğitimli ucuz iş
gücü ve iktidar kavgasının araçlarından başka birşey değiliz.
Liseliler!
Bunlar bizim üzerimizden egemenlerin yaptıkları tartışmalardır.
Daha doğrusu iktidar kavgasıdır. Sömürü düzenlerinin sürdürme kavgasıdır. Bu kavganın içinde bizim ihtiyaçlarımız yoktur. Bilimsel demokratik halk için eğitim yoktur.
Biz Liseli Dev-Genç olarak
HALK İÇİN EĞİTİM istiyoruz! Demokratik liseler istiyoruz! Bizim düzene karşı fikirlerimiz var. Eğitim haktır. Hak olan ise paraya dönüştürüldüğünde hak olmaktan çıkar, sadece
parası olanların kullandığı bir ayrıcalığa dönüşür. Ve bu tartışmalar bi-

zim eğitim hakkımızın gasp edilmesidir...
Dershane tartışmaları bizi, “kaldırılsın mı, kaldırılmasın mı” boyutuyla değil, eğitim hakkımıza sahip
çıkma boyutuyla ilgilendirmektedir.
Eğitim hakkımıza örgütlenerek
ve mücadele ederek sahip çıkabiliriz.

Nerede Örgütleneceğiz?
Nasıl Örgütleneceğiz?
Liseli Meclisleri ve komitelerinde örgütleniyoruz. Meclisler bizim söz
hakkımızı kullanacağımız en meşru
örgütlenmelerdir. Bu meclisleri kaç
kişi olursak olalım okullarımızda
kurmak için çalışmalıyız. Bunları
kuramadığımız yerlerde komitelerimizle paralı eğitim projesine karşı çıkmalıyız. Öğrencilerden beklentimizin üzerinden destek alacağımızdan
emin olabilirsiniz. Bunun için önyargılı olmadan emek harcamak gerekiyor. Bütün öğrencilere ulaşmak
gerekiyor. Çünkü bizim üzerimizden oligarşi içi bu denli büyük kavgalara tutuşturan bu tartışmalar tüm
liselileri, tüm öğrencileri ilgilendirmektedir.
Bugün İstanbul'un ve ülkemizin
her yanında liseliler olarak eğitim hakkımızı savunmak için birleşmek zorundayız. Birlik bizim için bir zorunluluktur. Tüm güçlerimizi birleştirebileceğimiz yerler ancak Liseli
Meclisleri’dir. Liselerde kuracağımız komitelerle bu meclislerin temelini atacağız. Ana babalarımızı da
yanımıza alacağız! Çalınan bizim
geleceğimizdir! Halkın geleceğidir!
Soyulan bizim ailelerimizdir! Tekellere ucuz işgücü yapılacak olana biziz. Buna izin vermeyeceğiz. Gece
gündüz çalışan ailelerimizin emeğinin böylece elimizden alınmasına
karşı çıkmalıyız! Bugün biz okulu bitiriyoruz diye kendinizi şanslı hissetmeyin.Arkamızda kardeşlerimiz
akramabalarımız komşularmız her
gün aynı yollarda yürüdüğümüz milyonlarca liselinin ailenin hayatı var.
Liseliler olarak bu projeyi kabul etmemeli ve komitelerle meclislerle tüm
illeri bir ağ gibi sarmalıyız ! Örgütlenirsek biz kazanacağız!
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Ülkemizde Gençlik

Emperyalizme ve Faşizme Direnen Dev-Genç'liler
Tutsaklarını da Zulmün Elinden Çekip Alacak!
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Dev-Genç’liler, tutsak öğrencilerin serbest bırakılması
için 22 Kasım’da İstanbul Bakırköy'de Özgürlük Meydanı’nda eylem yaptı. 8 kişinin
katıldığı eylemde basın açıklamasından sonra, 1 saatlik
oturma eylemine geçildi ve
imza toplamak için masa açıldı.
''Dev-Genç'', ''Gündoğdu'',
''Zafer Yakında'' marşlarının
söylendiği eyleme halkın ilgisi yoğundu. Masada imza atmak için kuyruklar oluştu ve
halktan biri Gündoğdu marşının ''Vurun kardeşler vurun ''
kısmında ''Vurun çocuklarım
benim, ben de vururum zalimlere'' diyerek destek verdi.
Masada 4 tane imza föyü dolduruldu ve 11 dergi halka ulaştırıldı.
Eskişehir'de Dev-Genç'liler DTCF işgalinden tutuklanan
Dev-Genç'lileri selamladı. 24
Kasım günü Büyükdere Mahallesi'nde “Yaşasın Dev-Genç,
Yaşasın Dev-Genç'liler” yazılaması yapıldı.
İzmir'de ise Dev-Genç'liler
27 Kasım günü Buca Forbes’te
basın açıklaması yaparak öğrencilerin F tiplerinde tutsak edilmesine, onların tecrite maruz bırakılmasına izin
vermeyeceklerini haykırdılar. 6 kişinin katıldığı eylemde yapılan açıklamada, “Bizler Dev-Genç’liyiz, 44
yıldır faşizmin ve emperyalizmin
karşısındayız ve bu uğurda şehit
olan, tutsak düşen arkadaşlarımızı hep
sahipleneceğiz” denilerek, öğrencilerin F tipi hapishanelerde çürütülmesine izin verilmeyeceği söylendi.

Hasan Ferit'in
Hesabını Soracağız!
16 Kasım'da Erzincan'da düzenlenen Suavi konserinde “Hasan Ferit
Gedik Ölümsüzdür” pankartı açıldı.
Pankart açıldığında halk yoğun ilgiyle, alkışlarla destek verdi ve Dev-
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zılamaları yaparak, okulda faaliyetlerini durdurmayacaklarını
gösterdiler.
Okul müdürünün bir Liseli
Dev-Genç'linin üstünü aramak
istemesiyle okul daha da karıştı. Üstünü aratmayan Liseli DevGenç'li, müdürün yanında ajitasyon çekerek kendini aratmayacağını, bunun bir keyfi arama
olduğunu öğrencilere söyledi.
Şair Abay Lisesi öğrencileri arkadaşlarını sahiplenerek, müdürün odasına kadar girip arkadaşlarını bırakmayacaklarını söylediler. Bunu gören okul müdürü arama kararından vazgeçerek
olayı kapattı.

Öğrenci Meclisleri'nde
Örgütlenelim!

Genç'liler “Hasan Ferit Gedik Ölümsüzdür”, “Berkin Elvan Onurumuzdur” sloganları attı.
Daha sonra halk “Katil Devlet Hesap Verecek” sloganları atarak DevGenç'lilere destek verdiler. Suavi de
Hasan Ferit Gedik ile ilgili bir konuşma yaptı.

Liseli Dev-Genç’li
Olmak Onurdur!
Liseli Dev-Genç’liler
Mücadeleyi Yükseltiyor!
İstanbul'da Gazi Mahallesi Şair
Abay Konanbay Anadolu Lisesi'nde,
Liseli Dev-Genç'liler okul koridorlarını yazılamalarla donattılar. Okulda sürekli faaliyetleri engellenmek isteyen Liseli Dev-Genç'liler, koridorlara “CEPHE” ve “DEV-GENÇ” ya-

Liseli Dev-Genç’liler 26 Kasım günü, BELTAŞ işçilerinin
zafer kutlamasına katıldılar.
Daha sonra Liseli Dev-Genç’liler kutlamada tanıştıkları 5 liseliyle çay bahçesinde oturarak
sohbet ettiler. Öğrenci meclisleri hakkında konuşan Liseli DevGenç'liler, 29 Kasım'da Hasan
Ferit Gedik'in ailesini ziyaret
edeceklerini anlatıp liselileri davet ettiler.

Dev-Genç’liler Direnen
İşçilerin Yanında!
Balıkesir Merkezde İŞBİR Sentetik Fabrikası’ndaki işlerinden sendikaya üye olduğu için atılan TEKSİF
işçileri, yaklaşık 900 gündür direnişte.
Balıkesir Dev-Genç’liler, işçileri fabrika önündeki çadırlarında ziyaret
ederek, desteklerini sundular. İşçiler,
direniş süreci ve karşılarına çıkan engeller hakkında Dev-Genç’lilere bilgi verdiler. Sohbette işçilerin birliğinin önemi ve özlük haklarını kaybetmemek için yapılması gereken
mücadelenin gerekliliğinden bahsedildi.
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BURJUVA MEDYADA YER ALAN “DHKP-C’DEN
BOMBA YÜKLÜ 7 ARAÇ” HABERLERİ YALANDIR!
Dost-Düşman Tüm Dünya Bilmektedir Ki, Kimin Nasıl Zarar Göreceğini
Öngöremediğimiz Eylemleri Yapmak Örgütümüzün Tarzı Değildir!
Bu Haberler, Halk Düşmanı AKP’nin Paranoyalarıdır! Bu Tür Haberleri
Devrimcilere Saldırmanın Gerekçesi Yapmaya Çalışmaktadır!

Tarih: 27 Kasım 2013
27 Kasım tarihli televizyon haberlerinde “DHKPC’ye ait bomba yüklü 7 araç olduğu istihbaratının
alındığı, Suriye sınırındaki kentler ve büyük şehirlerdeki polis merkezlerinin hedef alınacağı” söylenmektedir.
BU HABERLER YALANDIR. ÖRGÜTÜMÜZÜN BÖYLE BİR EYLEM PLANI YOKTUR!
Amaç; başta örgütümüz olmak üzere halkın mücadelesini terörize etmek, örgütümüze yönelik baskı ve teröre zemin hazırlamaktır.
AKP, halk düşmanı politikalarının oluşturduğu paranoyalarını daha çok baskı ve terörle gidermeye çalışıyor. Bu tür yalan haberlerle de saldırılarına zemin hazırlıyor. Halkta korku ve panik yaratmaya çalışıyor...
Dost-düşman tüm dünya bilmektedir ki, kimin
nasıl zarar göreceğini öngöremediğimiz eylemleri

Açıklama: 420
yapmak örgütümüzün tarzı değildir!
Halka zarar verecek bir eylem yapmadık yapmayız. Tarihimiz bunun kanıtıdır. Eğer böyle bomba
yüklü araçlar varsa bunun altında halk düşmanı
AKP iktidarını aramak gerekir.
AKP’yi uyarıyoruz! Yalan haberlerle
örgütümüze yönelik yapacağı her saldırının karşılığını misliyle alacaktır...
HALK DÜŞMANI
AKP,
YALAN HABERLERDEN MEDET UMMAKTAN
VAZGEÇ!
HALK DÜŞMANLIĞINDAN, HALKA VE DEVRİMCİLERE SALDIRMAKTAN VAZGEÇ!

DEVRİMCİ HALK KURTULUŞ
CEPHESİ
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Berkin Elvan İçin Adalet İstiyoruz! Meydanı’nda yapılan ve 12 kişinin katıldığı eylem
Halk Cepheliler, Haziran Ayaklanması sırasında
İstanbul Okmeydanı’nda polis tarafından başından gaz
bombası ile vurularak komaya sokulan Berkin için adalet
istemeye devam ediyorlar. Son olarak 16 Kasım günü
Çağlayan Adliyesi’nde yapılan eyleme polis saldırmış
ve 3 kişiyi tutuklamıştı. Tutsaklıklar pahasına adalet
isteği haykırılırken; bu eylemden tutuklanan Doğukan
Çınar, Gökhan Yıldırım ve Hakan Yılmaz, avukatlarının
yaptığı itiraz sonucu 20 Kasım’da serbest bırakıldılar.

İzmir; 22 Kasım’da Halk Cepheliler, Karşıyaka’da
yaptıkları eylemde sloganları ve sesli konuşmalarıyla
Berkin’i anlattılar. 16 Kasım’da Berkin için adalet isteyenlere
yapılan saldırıya değinilen açıklamada, “Berkin’i sahiplenmeyi
suç sayan AKP faşizmi fuhuşu, uyuşturucuyu, çeteleşmeyi
savunuyor. Berkin’i vuranları yakalamayan AKP’nin yargısı,
Berkin’e terörist diyerek kendini aklamaya çalışıyor. Ancak
asıl teröristin AKP olduğunu unutturmayacağız bizler”
denildi. 4 kişinin katıldığı açıklama sloganlarla sonlandırıldı.
Antalya; Antalya Halk Cephesi, 23 Kasım’da
Berkin Elvan için adalet istemeye devam etti. Attalos

sloganlarla başladı. Oturma eylemi şeklinde devam
eden eylemde Grup Yorum’un "Büyü" şarkısı ile "Haklıyız
Kazanacağız" marşı söylendi.
170 gündür komada olan Berkin için adalet istendiğinin
belirtildiği açıklamada, “Bizlerde halkın adaletine ulaşıncaya kadar beAntalya
deller pahasına da
olsa bu meydanlarda ve Berkin”lere
bunları yaşatanların
karşısında olmaya
devam edeceğiz.
Bunun için halkın
adaletinin yanında
olanları birleşmeye,
İzmir
örgütlenmeye, mücadele etmeye çağırmaya devam
ediyoruz" denildi.
Eylem, oturma eyleminden sonra alkış ve sloganlarla
bitirildi.
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Yoldaşları Muharrem’i Anlatıyor
Muharremimizden sonra Hasan Feritimizi de uğurladık. Acılarımız, öfkemiz kadar gururumuz da büyüdü
elbette. Bir zaferle uğurladık Hasan Ferit’i. Artık kimsenin reddedemediği bir gerçekliktir. Direnmeden dişe diş sonuna kadar kararlılığımızla mücadele etmeden hiçbir
hak korunmuyor, kazanılmıyor bu
ülkede. Şehitlerimizin cenazesini
almak için dahi bedel ödemeyi
göze almak gerekiyor. Hasan
Ferit’imizin nasıl sahiplendiğini de takip edebildik.
Sahiplenen bir çizgi... Halk
Ayaklanması’nda da milyonlar tarafından benimsenilen Cephe çizgisi...
Kamera, avukat görüş
kabinleri, soruşturmalar,
cezalar... ve teftişlere oldukça hareketli günler geçiriyorduk. Şimdilerde biraz duruldu diyebiliriz buralar için. Kameraları 3. kez
takmaya yeltenmediler. Tabii
hücre cezaları tam infaz hakimliğine gidiş-gelişler devam
ediyor bununla ilgili. Kamera kırıp-iade etmeyen arkadaşlara da 20’şer
gün “hücre cezası” istenilmişti. Oysa her
hücre de bir arkadaş yapmıştı bunu... Sadece infaz
hakimine gidiliyor, savcılık ifadesine de gidip geliniyor.
Çünkü adli soruşturmada “kamu malına zarar” iddiasıyla. Hapis cezasına ek olarak 600 TL civarındaki
kamera fiyatını da tahsil etme gayretindeler.
***

MUHARREM KARATAŞ’a dair ...
Cüret ve feda bilinciyle şekillenen eylemi kadar
yaşamı da öğreticidir Muharrem’in. Sanırız ki onu
anlatacak en güzel tanımlama “sıra neferi”dir. Ve
artık, sıra neferi nasıl olunur sorusuna cevabımız tek
kelimeyle “Muharrem gibi” olacaktır. Bu nedenle
de artık her Cepheli’nin bugünkü hedefi Muharrem
gibi olmaktır, bunun anlamı onun gibi emekçi ve mütevazi olmak ve onun gibi kendini yeniden yaratmaktır.
Ankara’nın göbeğinde oligarşinin kalbine yönelten
bu eylem aynı zamanda Muharrem’in devrimci yaşamındaki zirvesidir ve elbette ki O bu zirveye basamak
basamak, adım adım engelleri aşa aşa ulaşmıştır. Tam
da bu nedenle bir çağrıdır bizlere Muharrem “İsteyen
başarır” diyen bir çağrı.
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Devrimcilik binamızın yıkılmaz olabilmesi için temelleri sağlam olmak zorundadır deriz, işte bu temellerden ikisi emekçilik ve mütevaziliktir. Diyebiliriz ki
bu özellikler Muharrem’de ete kemiğe bürünmüştür.
Emekçi insan küçük-büyük ayrımı yapmaz,
her işi aynı özenle aynı şevkle yapmaya
çalışır, yaptığı her şeyin devrim için olduğunu bilir, bunun için başardıklarından haz alır, yapamadıklarından
dolayı içi rahat etmez, yaptıklarıyla
yetinmez, yoruldum demez zorluklar karşısında yılmaz... İşte
böyledir bizim Muharrem. Anadolu insanının en saf, en temizini
temsil eder. Bir iş yapılacaksa
ilk el atanlardan biridir Muharrem ve o eli, o işi bitirmeden
bırakmaz. Aynı Dikmen’de ki
gibi...
Emekçiliği özündedir Muharrem’in, yapılacak olan her ne
olursa olsun o mutlaka işin işçilik
kısmındadır, her ne yaparsa iyisini
yapma çabasındadır. Kendini ve çevresini eğitmek konusunda de işçidir
Muharrem. Tutsaklığı okula çevirenlerimizdendir, ilk isteği-ihtiyacı kitap olmuştur her seferinde. Okur, okutur, dinlenmesini de sonrasını da, anlatmasını da bilir. Onu
tanıyanlar şöyle diyecektir ona dair “sessiz, sakin,
mülayim bir insandır”, ki doğrudur. Güler yüzü, ışıl
ışıl parlayan gözleriyle olgun ve güven verendir. Çevresindeki insanlara karşı daima titiz ve özenli davranır,
her hareketiyle değer verdiğini hissettirir. Dili olabildiğince sade ve yalındır, düşüncelerini süslemeye,
tumturaklı laflara ihtiyaç duymaz çünkü o “az laf çok
iş” şiarını kendine rehber etmiş yoldaşlarımızdan birisidir. Kendi kişisel acı ve sevinçlerini devrimcileştirmeyi bilmiştir Muharrem; acıları paylaştıkça azalmış,
sevinçleri, coşkusu, inancı paylaştıkça büyümüştür.
Muharrem, yüreklerimizde ve eylemlerimizde yaşayacaktır. Onun yolunu adımlamak demek öncelikle
kendi kişiliğimizde onun emekçiliğini, mütevaziliğini,
kalenderliğini ete kemiğe büründürmek, onun gibi ufkumuzu büyütmek demektir. Bir çağrıdır Muharrem
bizlere...
Talimatı yadigarımız, mirası bayrağımızdır.. Anısı
önünde saygıyla eğiliyoruz..
İzmir Kırıklar 1 No’lu F Tipi Hapishanesi
Özgür Tutsaklar
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Kentsel Dönüşüm Değil, Yerinde Islah İstiyoruz!
Evlerimizi Yıkanlara Karşı Gücümüz Halk Komiteleridir!
Alibeyköy’deki yıkımlara karşı
kurulan Halk
Komitesi,
son iki yılda
yapılan çalışmaları ve gelinen noktayı
konuşmak
için, 24 Kasım günü Star Düğün Salonu’nda bir araya geldi. Toplantı
öncesinde salona gelerek halkı tedirgin etmeye çalışan
polisler amaçlarına ulaşamadı. Halk Komitesi üyeleri
tarafından salona alınmayan polis, toplantı boyunca
salonun karşısında bekledi. Alibeyköy halkı, “Kentsel
Dönüşüm Değil, Yerinde Islah İstiyoruz” sloganında birleşerek evleri için verdiği mücadeleyi değerlendirdi.
Nazım Hikmet’in “Davet” şiirinin okunması ve bu
sırada da Grup Yorum’un aynı şiiri besteleyerek okuduğu
parçası da çalınarak halk toplantısı başlatıldı. Halk Komitesi'ni oluşturan mahalleler tek tek selamlandı. Yapılan
açılış konuşmasında bu toplantının iki yıllık çalışmaların
değerlendirilmesi ve gelecekte nasıl bir yol haritası izleneceğinin belirlenmesi olduğu söylendi. Avukat ve Halk
Komitesi mahalle temsilcilerinden oluşan divan oluşturuldu. Oluşturulan divanın ardından Alibeyköy halkının
yılların biriken öfkesinin dile getirildiği sinevizyon
ilgiyle izlendi.
Sinevizyonun ardından ilk sözü mahalle halkından
Şevket Avcı aldı. Avcı, kentsel dönüşüm adı altındaki
yıkımlarla evlerinden, mahallerinden atılmak istenen
halkın kendi mahallesinde, yerinde ıslah ile kalması gerektiğini söyledi.
Ardından Alibeyköy Halk Komitesi adına Deniz
Sevur söz aldı. Sevur, “Mahalleye geldiğimiz otuz yıl
öncesinden itibaren hak ettiğimiz tapu haklarımız için
mücadele ediyoruz. Sorunlarımıza çözüm olsun diye
Halk Komitelerini kurduk” diyerek iki yıl boyunca
verilen mücadeleyi anlattı. Son olarak “Halkın taleplerine
cevap vermeyen, halkı sömüren, dolandıran siyasetçileri

reddediyoruz” dedi. Eyüp Belediyesi CHP’li Meclis
Üyesi Hüseyin Bozkurt söz alarak, belediye meclisinde
konuşulanları anlattı.
Yıllarca evlerine sahip çıkan halkın, emeğine sahip
çıkan işçinin yanında olduğu için tutuklanan avukatlardan
Taylan Tanay’ın, hukuksuz bir şekilde tutuklandığı için
Halk Komitesi toplantısına katılamadığı, ancak verilen
mücadelenin devam ettiği söylenerek, ÇHD’li avukat
İlknur Alcan konuşmasını yapmak üzere davet edildi.
İlknur Alcan yaptığı konuşmanın başında devrimci avukatlara yönelik yapılan baskında tutuklanan avukatların
mahkemesinin 24-25-26 Aralık’ta Silivri’de olduğunu
söyleyerek, tüm halkı mahkemede avukatlarını sahiplenmeye çağırdı. Ardından yıkımların afet yasası adı
altında yapıldığını belirterek, afet yasası hakkında bilgi
verdi. Bu yasayla yürütmenin durdurulamadığı, yıkımın
gerçekleşip mahkeme sonucuna göre isterse devletin
tazminat verdiğini söyledi. İktidarın, yıkımlara karşı
direniş olduğu zaman ise elektrik, su ve doğalgazı kesme
hakkını yasal olarak çıkarttığını ama uluslararası hukukta
bunun savaş suçu sayıldığı söyledi. İlknur Alcan yaptığı
konuşmanın sonunda halkın şehir dışlarına borçlandırılarak
sürülmek istendiğini ve yıkımlara karşı birlikte direnilirse
kazanılacağını söyledi.
Halk Komitesi toplantısının sonunda ise komite üyesi
Saniye Tok, belediye başkanının toplantıya gelmek için
söz verdiğini, ancak gelmediğini belirtti. “Söz verip de
gelmemek demek kaçmak demek, gelmemek yalan söylemek demektir. Biz bu halka asla yalan söylemedik.
Kanun yolu açıktır. Bize tapularımızı veremeyeceklerini
söyleyemeyecekleri için gelmediler. Biz bugüne kadar
dik durduk, dik duracağız. Mücadelemizi sonuna kadar
vereceğiz. 30 yıldır evlerimize sahip çıktık. Bütün
kadınlar adına söz veriyorum, evlerimize sahip çıkacağız.
Sonuna kadar mücadele edeceğiz. Benim tahsilim yok,
olsaydı orada ben oturuyor olurdum, ben sadece düşünebiliyorum ve benim bir oyum var. Bundan sonra iki
kez düşünerek vereceğim” dedi.
1200 kişinin katıldığı Alibeyköy Halk Komitesi toplantısı yapılan konuşmaların ardından sona erdi.
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CEPHELİLER KONUŞUYOR:
EMPERYALİZMİN VE FAŞİZMİN
AVRUPA'DAKİ KUŞATMASINI DA YARACAĞIZ!

Sayı: 393

Yürüyüş
1 Aralık
2013

52

Mahkeme boyunca Avrupa’dan
ve Türkiye’den arkadaşlar aradı. Zaferimizi duyunca çok mutlu oldular.
Rusya’dan Fransa’ya, TAYAD’lılardan AHİM’de bekleyen arkadaşlara
kadar herkes halaylarımıza katıldı.
Direnişimiz her yanıyla kararlılık,
inanç ve ısrarla doluydu. Bizim için
de her şeyimizi ortaya koyduğumuz,
kendimizi aştığımız bir süreç oldu.
Hastalıklar, kavgalar başlarda devam
etse de direniş gün gün bizi örgütledi.
İnsanlarımız ne soğuktan, ne yoğunluktan, ne hastalıktan şikayet ettiler.
Az yediler ama açız demediler.
***
Direnişimiz zaferle sonuçlandı.
Zaferimiz kutlu olsun. Sonuca çok
sevindik. Bir kez daha Cephe geleneğinin ne denli köklü ve güçlü olduğunu gördük. Elbette bu direniş
boyunca Partimizin yol göstericiliği,
direnişteki ısrarı, yoldaşlarımızın birçok alanda sahiplenmesi belirleyiciydi. Türkiye faşizminin sevinci
kursağında kaldı. Bugün ülkeden ve
Avrupa'dan arayanlar olmuştu sonucu
öğrenmek için. Zafer haberi verildiğinde arkadaşların sevincini, çığlıklarını anlattı arkadaşlar. Direnişimiz
birçok bakımdan öğreticiydi. Hepimiz
açısından dersler taşıyordu. Asıl yük
tutsak yoldaşlarımız üzerinde olmakla
birlikte her bir yoldaşımızın büyük
emeği, fedakarlığı var. Herkes emek
verdi.
Başta "Syntagma Meydanı’na çıkılır mı" tartışması vardı. Ama direnişteki ısrar bunu aştı.
İki şeye çok sevindim; birincisi
AKP faşizminin sevinci kursağında
kaldı. Bir tokat yediler bizden. Bu
çok önemliydi. İade politikalarına
karşı güçlü bir duvar ördük.
İkincisi, Yunan soluna "demokrasi dersi" verdik. Bir direniş nasıl
kazanılır. Nasıl sonuç alınır onu görecekler ve öğrenecekler. Zaferimiz

onlarla ilişkilerimiz açısından da geliştirici olacaktır."Bizden korkuyorlar", "bizden uzak duruyorlar"
tartışmalarını da bir kenara itti bu
zafer. Hasan Biber'i kabul ettiler.
***
- Kuşatmayı yarma konusunda
önemli bir kazanım olmuştur.
- Emperyalizmin yasalarının kadri
mutlak olmadığı ve direnince kazanılacağına güzel bir örnek olmuştur.
- Aslında Avusturya süreci de
kendi içinde bir başarıdır diye düşünüyoruz. Çünkü oradaki direnişle de
Almanya'daki tecrit işkencesinden
bir adım geri attılar. Son operasyonda alınan arkadaşlarımıza yönelik tecrit uygulaması kalktı.
***
Zaferimizin haberini Yunanistandaki televizyon kanallarının internet
sayfaları bile haber yaptı. Herkesin
haberi olmuş. “Biber iade edilmeyecek” diyorlar.
***
- Bir ülke böylesi bir durumda
iade etmediğinde, kendisi o dava ile
ilgili yargılamak zorundadır bildiğim
kadarıyla.
- Bu durumda Hasan Biber'i Türkiye hangi suçlama ile yargılamak
istiyorsa; bu davanın şimdi Yunanistan'a görülmesi gerekecek.

- Yine Erdoğan ve Ahmet Düzgün'ün davalarının da aynı şekilde
Yunanistan'da görülmesi gerekecek.
- İade davalarıyla ilgili durum
böyle olur. Çünkü aynısı Belçika'da
da olmuştu. Belçika “bizim kızın”
iadesini reddettiğinde, Sabancı davasını da Belçika'da yapma yükümlülüğünün altına girdi.
- Bu durumda Türkiye, Fransa
ve Almanya hukukuyla ilgili sorunlar,
doğrudan Yunanistan'ın iç sorunu
haline gelecektir.
- Yunanistan'daki anti-terör yasasının tam olarak nasıl bir şey olduğunu bilmiyorum ama 129b gibi
bir yasaları olmadığından dolayı,
Ahmet Düzgün'ü ve belki yine siyasi
dava olduğu için, Erdoğan'ı da yargılayabilmeleri biraz zor olacaktır.
- Hasan Biber konusunda ise; Yunanistan adaletinin doğrudan doğruya
Türkiye adaletinin görevini üstlenmesi uzun süreli olarak çok da hayata
geçirilebilir olduğunu düşünmüyorum.
- Aslında Avusturya iadeler süreci
de olumlu olmuştur. Sonuçta iadeler
engellenemedi ama Almanya'nın tecrit
politikaları belirli oranda teşhir oldu.
Avusturya'dan insanlar iade edildiğinde, tecrit uygulamama kararı çıkmış olmasından dolayı, son operasyonda tutsak düşen arkadaşlarımıza
yönelik önceki tecrit uygulamaları
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uygulanmamaktadır.
- Yunanistan'da iadeler engellenebildiği durumda, ciddi bir kazanımımız olacaktır.
- Bu süreç, Yunanistan'ın oradaki
arkadaşlarımızın faaliyetlerine yönelik
saldırılarında boşa çıkarıcı bir rol
oynayabilir.
***
1- Dün Yunanistan'daki iadelerin
durduğu kararının ardından açlık
grevini bitirdik.
Hepimizin yüzü gülüyordu.
Eylem hakkındaki düşüncelirim
şöyle.
TAYAD'lı ailelerimizin sahiplenmesi gerçekten iyiydi. Hemen hepsinin aile problemleri, hastalıkları,
kaygıları olmasına rağmen eylemlere
geldiler, ilk haftaki polis saldırıları
hayli şiddetliydi ama çekinmeden
geldiler. Gelemedikleri zamanlarda
arayıp söylediler.
Dün zafer haberini aldıktan sonra
hepsini aradık. Hepimize moral oldu.
"Bu sadece açlık grevi yapanların
değil sizin de zaferiniz, her gün konsolosluğun önünde saldırıya uğradık,
emeğinize, yüreğinize sağlık" diyerek
ailelerimizi de tebrik ettik. Ailelerimiz
ölüm oruçlarında şehitlerimizi taşıdıkları için, tabutlarımızı omuzladıkları için yürekleri çok yanmıştı.
Dün onlarla konuşurken "Yunanistan’da da olsak gösterdik. Yine, dediğimizi yaptık, zaferi kazandık. Biz
burada eyleme başlayana dek bu kadar ciddi olduklarını anlamamıştık,
ama onların ses kayıtlarını da dinleyince, yeniden evlatlarımız ölecek,
tekrar tabutlarını taşıyacağız diye
korkuyorduk, yüreğimize su serpildi"
dediler. Sevinç gözyaşı derler ya
gözleri dolu doluydu.
Saldırılarda hep üç-beş kişiydik
ama kararlılığımız, polisin saldırılarına rağmen tekrar tekrar gidişimiz
dosta güven, düşmana ise korku oldu
diye düşünüyorum. Konsolosluğun
önüne iki-üç kişi gittiğimizde bile
üç otobüs çevik kuvvet ve 50’den
fazla sivil polis bekliyordu. Hani,
bir kişiyle-üç kişiyle olmaz diyorlar
ya oluyor. İstiklal Caddesi’nde basın

açıklaması yapmak valilik tarafından
yasaklanmıştı ama biz hiçbir gün o
yasağı tanımadık, her gün konsolosluğun önüne gittik. İstiklal'deki yasağın kalkmasında bizim bu eylemlerimizin de payı olacak.
***
Tüm arkadaşlarımızı kutluyoruz...
Bu direniş burası açısından eğitici
oldu...
Eski düşünce tarzına vurulan bir
darbe oldu... Statüleri parçaladı...
Her bir arkadaş üzerinde olumlu
etkisi olacaktır.
***
Direnişin zaferi büyük bir moral
de oldu. Gücümüzü de gördük. Pekala
Avrupa'daki kuşatmaya, saldırılara
rağmen sonuç alabiliriz. Bir de Parti'nin saygınlığı, tanınması açısından
da bu zafer önümüzü açacaktır. Halkın
Sesi'nde bir haber vardı. Bizim arkadaşlar iadeler için açlık grevi yaparken, bir İspanyol çift gelmiş masaya. Türkiyeli devrimcileriz deyince
onlar da "Cepheli misiniz" diye
sormuşlar. Cephe'yi mücadeledeki
kararlılığı ile tanıyorlar. Mücadelemiz
geliştikçe, yükseldikçe dünyada daha
çok çekim merkezi olacağız. O nedenle bizim devrimimizin ayrı bir
önemi olacaktır.
Burada bazen Yunan solu ile ilgili
kimi şeyler konuşuluyor. Direnişimize
temkinli yaklaşanlar oldu. Şöyle düşünüyorsun; elbet yarın mücadelemiz
büyüyecek ve onlar yarın böyle düşünmeyecekler. Sabırlıyız bu konularda.
***
Yunanistan'daki zaferimiz kutlu
olsun hepimize... Bir biz varız emperyalizme ve işbirlikçilerine karşı
savaşan, kazanacak olan diyoruz, her
işimizde bu iddiamızın altını dolduruyoruz. Emperyalizmin politikası
iadeler dedik, emperyalizm ve işbirlikçilerini bir kez daha önümüzde
diz çöktürdük. Her saldırıyı ilk biz
göğüslüyoruz çünkü en önde biz varız... Bunun sorumluluğu da büyük
elbette... Sorumluluğumuza denk düşen bir pratiğimiz var... Bunu da elbette ideolojimize, şehitlerimize borç-

luyuz... Önderimiz ve tabii ki tüm
şehitlerimiz öyle bir tarih, gelenek,
kültür bırakmışlar ki bize, tarihe...
“BİZ CEPHELİYİZ! BİZ KAZANACAĞIZ” diyebiliyoruz gönül rahatlığıyla... Bir kez daha değerli anıları önünde saygı ve bağlılıkla eğiliyorum...
***
Yunanistan'daki zafer önemlidir.
- Avrupa'da bir kuşatma altındayız.
Bu süreçte kuşatmayı yarmak ve bir
hak kırıntısı için bile bedel ödemeyi
göze alan bir mücadele yürütmek
zorundayız.
- Yunanistan'daki zafer de ölümü
göze alınarak kazanılmıştır.
- Şadi'nin Tek Tip Elbiseye karşı
direnişi belirli kazanımlar sağlamıştır.
- Son olarak Avusturya'da sürdürülen AG sonucunda Özgür hafıza
sorunları yaşadı. Ancak Almanya'daki
son tutsaklarımıza yönelik tecrit uygulanmaması kararı çıktı.
- Artık ülkemizde olduğu gibi
Avrupa'da da hiçbir hak kırıntısı bile
bedel ödemeyi göze almadan kazanılamıyor.

Sayı: 393

Yürüyüş
1 Aralık
2013

- Ancak biz Cepheliyiz. Biz direnmezsek direnecek kimse yoktur.
- Almanya'da, Avusturya'da, Yunanistan'da direnişler sürerken bu
ülkelerin solcuları bizden uzak durdular. Onlar ellerindekini kaybetmemek için bizimle birlikte olmadılar
ama bu arada neler kaybettiklerinin
de henüz farkında değiller.
- Elbette Avrupa solunu seferber
edebilmek için bizim de sağlam ilişkilerimiz yoktur. Ama onlar bize yönelik saldırıların ne olduğunu çok
iyi görüyorlar.
- Düşman da bizi tanıyor. Belirli
geri adımlar atıyorlarsa, bizi tanıdıkları için yapıyorlar bunu. Çünkü
122'lerimizi ve bizim kararlılığımızı
biliyorlar.
- Bu anlamda, buradaki tüm kazanımlarımızda da 122'lerimizin feda
ruhu vardır. Avrupa'daki kuşatmayı
da onlarla yaracağız.
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Avrupa’da

Sayı: 393

Yürüyüş
1 Aralık
2013

Yunanistan'ın başkenti Atina'da tutuklu olan
Erdoğan Çakır'ın Fransa'ya iade davası 22 Kasım günü görüldü. Yargıtay, verilen iade kararını onayladı.
Mahkeme sırasında mahkeme önünde, iade politikaları ve mahkeme hakkında bildiriler dağıtıldı.
Dayanışma Komitesi imzalı "Erdoğan Çakır
Fransa'ya İade Edilmesin. Politik Tutsaklara
Özgürlük!" pankartı açıldı.
17 kişinin katıldığı eylem duruşmanın
başlamasıyla bitirildi ve mahkemeye girildi.
Mahkemenin iade kararını onaylamasının
ardından kararı protesto için Adalet Bakanlığı önüne gidildi.
İadelere karşı tutsakların 53 gün sürdürdüğü Süresiz Açlık Grevi sürecinde sendikalar, DKÖ’ler ve sol örgütlerden oluşan
4 ayrı heyet Adalet Bakanı’yla görüşmüş,
Adalet Bakanı “Cezalarını burada çekmeleri
durumunda iade durdurulabilir” demişti. Avukatlar gerekli işlemleri yapmış ve mahkemede
bu talebi dile getirmişti. Ancak bu talep Yargıtay
tarafından reddedilmiş ve iade kararı çıkmıştı.
Daha önceki görüşmelere katılan 3 kişilik bir heyet, 27
Kasım tarihinde Adalet Bakanlığı ile görüşme gerçekleştirdi. ADEDY (Kamu Çalışanları Konfederasyonu) Başkan Yardımcısı Grigoris Kalomiris, SYRIZA Milletvekili Afroditi Stambuli ve Politik Tutsaklarla Dayanışma Ko-

Yunanistan, Emperyalizmle
İşbirliği Yapmaktan
Vazgeçmelidir!
Anadolu Federasyonu çalışanları ve Yunanistan Radikal Sol Koalisyon Partisi’nin de
(SYRIZA) katılımı ile Samaras’ın Berlin Pariser Meydanı’nda kaldığı otelin önünde eylem
yapıldı.
Son dönemlerde Yunanistan’da yaşanan
Türkiyeli devrimcilere yönelik hukuk dışı davranışlara, pervasızca yapılan iadelere bir anlam
veremediklerini açıklayan Papadakis Samarası istifa etmeye çağırdı. Daha sonra Anadolu Federasyonu adına söz alan konuşmacı “Samaras
Hükümeti’nin Türkiyeli devrimcilere yönelik uygulamış olduğu yıldırma ve baskıların bir an
önce sonlandırılmasını, Erdoğan Çakır ve Ahmet Düzgün Yüksel’in ivedilikle serbest bırakılmasını” istedi. Eylem atılan sloganlarla bitirildi.
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Erdoğan Çakır Serbest
Bırakılsın!
mitesi temsilcisinden oluşan heyet Adalet Bakanlığı genel sekreteri ile görüştü.
Genel sekreter, bakanlığın elinden geleni yaptığını ama
mahkeme kararı olduğunu, bundan sonra neler yapılabileceğini bilmediğini söyledi. Ayrıca mahkeme başkanının “son karar Adalet Bakanı'na
aittir”, ifadesinin garip olduğunu, doğru
olmadığını söyledi. Avukatlardan kararın
kendilerine getirilmesini ve neler yapılabileceğine bakacaklarını söyledi. Heyet
daha önceki görüşmede 2-3 saate yakın
bu konunun görüşüldüğünü, bunun çözülmüş olması gerektiğini, kendilerinin
bundan sorumlu olduğunu vurguladı.
Görüşmede ayrıca dava dosyalarında
ortaya çıkan FBI belgesi ve tutsakların
Amerikalılarla ortak sorgulanması talebi
soruldu. Önce “bilgim yok” diyen sekreter,
“ABD Adalet Bakanlığı’ndan gelen bu belge sizin bakanlığın görev alanında değil mi,
sizin izniniz olmadan olabilir mi?” sorusunu cevapsız bıraktı. Daha sonra her ülkenin böyle hakları olduğunu, kendilerinin de bazen başka ülkelerden sorgulamak istedikleri kişiler konusunda talepte bulunduklarını, buna mahkemelerin karar verdiğini belirtti.
Heyet, bakanlığın verdikleri sözlerin arkasında durması
gerektiğini vurguladı.

Bahar Kimyongür Derhal
Serbest Bırakılsın!
21 Kasım tarihinde İtalya'da tutuklanan Bahar
Kimyongür'ün iade davası sürüyor. Pazartesi günü hakim karşısına çıkan Kimyongür'ün davası 2 Aralık tarihine ertelendi. Türkiye'nin İnterpol aracılığıyla,
kırmızı bültenle aradığı Bahar Kimyongür, daha önce
de Hollanda'da tutuklanmış ve serbest bırakılmıştı. Haziran ayında ise İspanya'da yine aynı gerekçeyle tutuklanmış
ve kefaletle serbest bırakılmıştı. İspanya hakimi henüz kararını vermemişken, bu kez İtalya aynı iade dosyasıyla dava açmış oldu. İade
talebine gerekçe olarak gösterilenler ise, 2000 yılında Brüksel'de
yapılan İsmail Cem protestosunu gerçekleştirmek ve İlhan Yelkuvan'a destek kampanyasında yer almak.
Bu arada, Belçika'da Kimyongür'ün iadesine karşı eylem düzenlendi. İfade ve Örgütlenmeye Özgürlük Komitesi'nin (CLEA)
çağrısı ile Brüksel'deki İtalyan Konsolosluğu önünde toplanan göstericiler burada “Direnmek Suç Değildir” sloganı attılar. 250 kişinin bir araya geldiği eylemde konuşma yapan CLEA sözcüsü Daniel Flinker, Kimyongür'ün serbest bırakılmasını istedi.
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Şadi Özbolat'a Dayatılan Keyfi
Uygulamalara Son Verilsin!

İsviçre’nin Zürih
Kentinde 24 Kasım Günü
Grup Yorum Konseri Düzenlendi
Konserde Anadolu Federasyonu çalışanları, Avrupa’da yükselen ırkçılığa karşı dayanışmayı güçlendirme
ve örgütlenme çağrısı yaptılar.
Devrim şehitleri için bir dakikalık saygı duruşu ile başlayan konserde Halk Cephesi adına “Irkçılığa Karşı Birleşelim, Örgütlenelim” çağrısı yapıldı.
Daha sonra, Almanya’nın Köln Şehri’nde faaliyet yürüten “Dance of Harmony” grubu sahne aldı.
Dans gösterisinin ardından Grup Yorum sahne alarak,
geçmişten günümüze çeşitli albümlerinden halk türkülerini söyledi.
Verilen aranın ardından ikinci bölüm Dev-Genç şiir grubu tarafından Ahmet Arif’in “Anadoluyum Ben” şiirinin
seslendirilmesiyle başladı. Ardından Grup Yorum tekrar
sahne alarak, söylediği türküler ve çekilen halaylarla katılımcıları coşturdu. Konsere 1500 kişi katıldı.

Irkçılığa Karşı Gücümüz
Birliğimizdir!
30 Kasım'da Avusturya'da yapılacak olan "2. Irkçılığa Karşı Eşit Haklar Konseri"nin çalışmalarına devam
ediliyor. 22 Kasım günü, Viyana’nın 15. ve 16. bölgelerinde 32 afiş asıldı ve bilet satışı yapıldı, 150 el ilanı dağıtıldı.

Almanya'nın Bochum Şehri’nde, 25 Kasım'da Şadi Özbolat'ın tutuklu olduğu Bochum Hapishanesi önünde bir eylem gerçekleştirildi. Okunan açıklamada, Şadi
Özbolat'ın 11 gündür açlık grevinde olduğu ve keyfi uygulamalara karşı direndiği,
hapishanelerin çalışma koşullarının Nazi
kamplarından farklı olmadığı, ziyaret hakkını
alana kadar mücadele edeceği ve hapishane idaresinin keyfi dayatmalarına son vermek zorunda
olduğu belirtildi. Eylem sloganlarla bitirildi.

Özgür Tutsaklık Her Direnişten
Zaferle Çıkmak Demektir
Zaferlerimize Bir Yenisini Daha Ekledik,
İşbirlikçi Yunanistan Devletini Dize Getirdik
Yunanistan’ın başkenti Atina’da bulunan Koridallos
Hapishanesi'ndeki Özgür Tutsaklar, iade politikalarına karşı sürdürdükleri süresiz açlık grevini 53. gününde zaferle sonuçlandırmışlardı.
Onların en büyük destekçilerinden olan, her gün eylemden eyleme koşan, hemen her gün saldırıya uğrayan,
bedeller ödeyerek tutsakların dışarıdaki sesi olan Yunanistan Halk Cepheliler, 24 Kasım günü zafer kutlaması
yaptılar.
Devrim şehitleri için yapılan saygı duruşuyla başlayan kutlamada, ilk önce hazırlanan yemekler ve tatlılar
yenildi. Özgür Tutsakların, direnişini başından sonuna, Türkiye ve Avrupa’da yapılan eylemlerle birlikte süreci anlattığı sinevizyon gösterimiyle programa devam edildi.
Kutlamaya katılan, direnişte emeği geçen herkesin, zafere dair duygu ve düşüncelerinin, değerlendirmelerinin
paylaşıldığı kutlama, çekilen coşkulu zafer halaylarıyla
sona erdi.

Sayı: 393

Yürüyüş
1 Aralık
2013

AB ve ABD Devrimcilere Karşı Anlaştı, Emperyalizme Başeğmeyeceğiz!
21 Kasım’da Amerika’nın başkenti Washington’da,
ABD Adalet Bakanı ve Başsavcısı Eric H. Holder ve İçişleri Bakanı Rand Beers, Litvanya Adalet ve İçişleri Bakanı Elvinas Jankeviciu, Avrupa Birliği Adalet, Temel Haklar ve Vatandaşlık Komisyonu Başkan Yardımcısı Viviane Reding, Avrupa Komisyonu İçişleri Temsilcisi Cecilia
Malmström ve Yunanistan Adalet Bakanı Charalampos Athanasiou’nun katıldığı bir görüşme gerçekleşti. Yapılan görüşmede başta “uluslararası suçlara ve teröre karşı ortak
çalışma” olmak üzere birçok konuda anlaşma sağlandı.
Bu görüşmenin yapıldığı günün hemen ertesinde 22
Kasım’da, Atina’da Fransa’ya iade talebiyle yargılanan
Erdoğan Çakır hakkında Yargıtay, iade kararı aldı. Erdoğan Çakır aynı zamanda Hasan Biber, Mehmet Yayla, Ahmet Düzgün Yüksel ile birlikte Türkiye’ye iade ta-

lebiyle yargılanmış, dava sürecinde Amerika’nın direk
bu davalara müdahil olma talebi, resmi belgelerle ortaya çıkmıştı. Ve anlaşılan o ki, bu görüşmesinde Erdoğan
Çakır’ın iade mahkemesinin kararı da alındı.
Bu saldırılara karşı uzun zamandır Yunanistan Halk
Cephesi'nin yürüttüğü “Hiçbir Türkiyeli Devrimci Emperyalizme ve Faşizme İade edilemez. Faşizme Karşı Mücadele Etmek Suç Değildir. Faşizmle İşbirliği Yapmak
Suçtur!” kampanyasının, Özgür Tutsakların 53 gün süren süresiz açlık grevi ile zafer kazanmasının ardından
hemen gerçekleşen bu görüşme ve ardından Erdoğan Çakır’ın Fransa’ya iade kararı birbirinden bağımsız değildir. Faşizm saldırmaya devam edecek, ama devrimciler
başeğmeyecek ve mücadele edecek, direnecek ve yine
kazanacaklardır.
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AVRUPA’dakiBİZ

ZAFER

Sayı: 393

Yürüyüş
1 Aralık
2013

Amerikan emperyalizminin ve Türkiye faşizminin oyununu bozduk.
Alacağız diye böbürlenen Türkiye faşizminin sevincini
kursağında bıraktık.
Biz kazandık.
Onlar kaybettiler.
Şımarık ve küstah emperyalizm ekonomik gücünü kullanarak kuklası haline getirdiği ülkeler aracılığıyla mazlum halklara uygulanan baskı, sindirme, teslim alma politikalarına karşı her zaman direnmek gerekiyor.
Direnmeyen teslim olur. Direnen teslim olmaz. Sonuç
ne olursa olsun teslim olmayan bir beyin ÖZGÜRDÜR!
Özgür beyin çürümez,
Özgür beyin haksızlıklara, hukuksuzluklara karşı çıkar; mücadele eder.
Çünkü;
Vatanını, halkını ve tüm mazlum halkları seviyor; halk
düşmanlarına karşı sınıf kini besliyordur.
Sınıf kini ve halk sevgisi olduğu yerde direnme, mücadele edip hesap sorma isteği büyür.
“Bu aynı zamanda emperyalizmin ve faşizmin şımarık arsızlıklarına ve küstahlıklarına karşı duyulan bir nefrettir.” Özgür Tutsaklar.
Katliamların, soygunun, talanın, işkencenin, tecavüzün,
işgallerin adıdır. Başta Amerika olmak üzere emperyalist
ülkelere kinimiz, öfkemiz dünya halklarının henüz örgütlenmemiş kini ve öfkesinin de ifadesidir.

“Artık yeter” diyerek zalimlere hadlerini bildirmeyi seçerek; zalimlerin haksız hukuki olmayan küstah isteklerine karşı haklı ve meşru temelde başlattıkları açlık grevi Türkiye’den Avrupa’ya bir birlik seti oluşturmuş,
oluşturulan bu birliğin gücünde yaptırımın artmasına sonuç zaferi getirerek direniş kazanmıştır.
Evet,
TESLİM OLMAZ DİRENİRSEN, KAZANIYORSUN!
SAHİPLENİRSEN KAZANIYORSUN!
KARARLI OLURSAN KAZANIYORSUN...
BİRLİK OLURSAN KAZANIYORSUN!
Bu direnişte!..
Sahiplenme, kararlılık, birlik ve dayanışma ruhu yükseltilmiş, tek vücut olunmuş zafere kilitlenilerek,
Zafer kazanılmıştır.
Biz Özgür Tutsaklar!
Bu direniş boyunca bizimle dayanışma içinde bulunan;
Yunanistan, Türkiye ve Avrupa’daki Halk Cepheliler’e, Yunanistan’da Türkiye ve Avrupa hapishanelerindeki dostlara,
Yunanistan’daki avukatlarımıza ve doktorlarımıza, Parti,
örgüt, sendika, kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyor.
Elli üç gün süren süresiz açlık grevinde kazanılan bu
zaferin en önemli unsurlarından birlik ve dayanışma ruhunun sürekli, kalıcı kalması arzusuyla mücadelelerini selamlıyoruz.
KAHROLSUN EMPERYALİZM,
YAŞASIN MÜCADELEMİZ!
KAHROLSUN FAŞİZM!
ZAFER HER ZAMAN DİRENEN
HALKLARINDIR!

Halk Düşmanlarının Yalanlarına Karşı Gerçeğin Sesini Kimse Susturamaz!
İki sınıf var: Burjuvazi ve proletarya... Ezen ve ezilen...
Sömüren asalaklar ve sömürülen milyonlar... İki tür basın var: Halkın ve halk düşmanlarının basını... Halk düşmanları, sömürülerini yalanlarla gizlemek için basın aracılığıyla halk üzerinde egemenliklerini kurarlar. Devrimciler
ise, sömürüyü anlatmak; çalışmadan yiyen, halkın emeğini çalan, direnenlerin tepesine binen bir avuç asalağa karşı halkı mücadeleye çağırmak için... Gerçekleri yazmak
bu yüzden bedel ister. Yürüyüş Dergisi 27 yıllık devrimci basın geleneğinin devamcısı olarak her türlü bedele göğsünü siper ederek gerçekleri halka ulaştırmaya devam ediyor, edecek... Yürüyüş okurları, bu mücadeleyi büyütüyor...
İstabul: Sarıgazi'de İnönü Mahallesi, Atatürk Mahallesi, Kemal Türkler Mahallesi ve caddelerinde birçok
yere Ekmek, Adalet ve Özgürlük İçin Yürüyüş Okuyalım
Okutalım kampanyasının afişlemeleri yapıldı.
İzmir: Yürüyüş okurları Güzeltepe Mahallesi'nde Yürüyüş Dergisi tanıtımı ve dağıtımını yaptılar. 5 kişinin katıldığı iki saat süren dergi dağıtımında 40 adet Yürüyüş
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Dergisi halka ulaştırıldı.
Güzeltepe Mahallesi'nde esnaf ziyareti de yapılarak,
sorunları üzerine sohbet edildi. Esnaflar Halk Cephelileri sıcak sohbetleri ile karşıladılar. 2 saat süren çalışmada
esnaflara 15 adet Yürüyüş Dergisi dağıtıldı.
Menemen'de Yürüyüş Dergisi dağıtımı yapıldı. İki saat
süren çalışmada esnaflarla sohbet edilip, Yürüyüş Dergisi’nin tanıtımı yapıldı. 22 adet dergi halka ulaştırıldı.
Kulaklarıma Toprak Doluncaya Kadar
Öğrenmeye Devam Edeceğim!
Antalya Özgürlükler Derneği, 22 Kasım'da film gösterimi düzenledi. 10 kişinin katıldığı gösterimde izlenen
Birinci Sınıf filmi, "Kulaklarıma toprak doluncaya kadar
öğrenmeye devam edeceğim" diyen Maruge'nin hayatını anlatıyor. Kenya'nın bağımsızlık mücadelesine katılan
84 yaşındaki Maruge'nin gerçek yaşam hikayesinin anlatıldığı film ilgiyle izlendi. İki haftada bir yapılacak film
gösterimleri üzerine sohbet yapıldıktan sonra program bitirildi.
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KULAĞIMIZA
KÜPE OLSUN
Atasözü
“Arife günü yalan söyleyenin,
bayram günü yüzü kara çıkar!”
Yalan eninde sonunda açığa çıkar ve utandırır...

Kısadan Hisse
Önemli Olan Uygulamaktır:
Anlatırsan unuturum. Gösterirsen
hatırlarım. Yaptırırsan anlarım.
(Çin atasözü)

Söz
Sormuşlar Bir Bilgine...
Sormuşlar bir bilgine: “HAYAT
ne” diye?
Demiş bilgin; iki yönlü bir yol, devam eder bilinmeze. Sen görmemezlikten gelsen de vardır bir yoldaş her
köşesinde.
Bazen çıkarsın zorlukla dar bir yokuştan. Bazen de aşarsın dertleri sanki uçuyormuş gibi inerek buradan.
Peki, “SEVGİ nedir” demiş biri?
Kalbine sığmayacak kadar geniş.
Dedikodusunu yapamayacağın kadar temiz, kokusunu alamayacağın kadar
uzak, hayal edemeyeceğin kadar yakın...
Ya “KORKU nedir” diye atılmış
diğeri?
Bir yağmur damlasındaki barut kokusu.
Belki de saklanılan bir hayal yontusu, ya bir miniğin haykırırışı, ya da

yüreği yaralı bir kuşun feryadı....
Peki ya “UMUT nerededir” diye
atılmış bir umut avcısı?
Bilinmezde değildir bilirim yerini, demiş kaygılı ve tasalı. Aradın boşuna her yeri ama unuttun en kolay
yeri besbelli. Bunu derken işaret etti
insanın en derinden yaralanan yerini...
Peki “DOST kimdir” diye sormuş
biri?
Demiş; paylaştın mı sevgini, korkunu, ümidini ve yenilgini, verdin mi
desteğini, sordun mu halini, yolladın
mı yüreğini, ağladın mı onun gibi.
Hissettin mi “DOSTLUĞU” demiş diğeri?
Bilgin demiş:
Karşılığı olmadan verilir mi hiç
yürekteki sevgi?
Dostluk dediğin; tek bir ruhun, iki
ayrı bedende dirilmesi...

Fıkra

Politikacılar

Ertesi sabah, Şerif soruşturma için çiftliğe gelmiş. Çiftçiye sormuş:

Bir otobüs dolusu politikacı seçim kampanyası için Tek“Otobüsteki bütün politikacıları gömdün demek...
sas'ta dolaşıyorlarmış. Otobüs büyük bir çiftliğin yanından geçerken, otobüs şoförün dalgınlığı yüzünden derin Hepsi de ölüydü, eminsin değil mi?” Çiftçi cevap vermiş:
“Bazıları yaşadıklarını iddia ettiler ama politikacılabir şarampole uçmuş. Çiftçi koşarak gelmiş, gece kurda
kuşa yem olmasınlar diye cesetleri gömmeye başlamış. rı bilirsiniz. Nasıl yalan söylerler!”

Karikatür

Şiir
BEKLİYORLAR
Yurdumun güzel
insanları
yeter artık dedi zalim
yürüdü taksime
taksim taksim olalı
görmedi böylesini
yaşlısı
genci
alevisi
sunnisi
"sağcısı"
solcusu
hep birlikte
zulme karşı
yiğitçe mertçe
bir elinde gözü

bir elirde taşı!
yürüdü üstüne üstüne
işkencecinin
katilin!
savurdu taşı
savurdu kini
faşizme karşı omuz
omuza
halkız haklıyız
kazanacağız
dedi iki bucuk
milyonla!
tüm anadolu
kan ile, can ile
şehitleri ile!
bu halk
cephe umudu yaydı
karış karış

anadoluya!
bitmedi
bitmedi forumlar
yarın kokan
direnişler
bekliyorlar
bekliyorlar berkin
uyanışını!
atakan’ca
muharrem'ce
savaşacaklar
ve mutlaka
soracaklar hesabını
keybedilen gözün
akıtılan kanın
verilen canın!
Erdoğan Çakır

Bağımsızlık Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

“Örgütümüzün kararı ile tedavi olsam da ölüm
orucundaki hedefe kilitlenmiş kararlılığımla her
türlü feda eylemine hazırım. Partimizin kararıyla
Büyük Direniş destanımızda zaferi hızlandıracak
tüm feda eylemlerinin gönüllüsüyüm.”
Kevser Mırzak

Yitirdiklerimiz
8 Aralık - 14 Aralık
4 Temmuz 1969, Ankara Polatlı doğumlu
olan Kevser, 1986’da 9 Eylül Üniversitesi Tıp
Fakültesi’ni kazanarak İzmir’e gitti. Örgütlü ilişkisi 1990’da başladı. İzmir’de gençlik örgütlenmesi içinde ve milislerde yer aldı, çeşitli görevler üstlendi. 1991’de 5 ay tutuklu kaldı. İkinci
kez tekrar tutuklandı ve direnişlerle geçecek
Kevser MIRZAK
uzun tutsaklığı başladı. ‘95 Eylül’ünde Buca’da
katliam saldırısı karşısında direnenlerden biriydi. 19 Aralık
Katliamını ve yoldaşlarının feda eylemini Uşak Hapishanesi’nde yaşadı. 2001 Eylül’ünde 7. Ölüm Orucu ekiplerinde kızıl bandını taktı. 2002 Mart’ında tahliye oldu ve mücadelesini ondan sonra da tereddütsüz sürdürdü. Kevser, mücadele yaşamı boyunca hiçbir koşulda kendini koruma anlayışında olmadı, her zaman önce örgütü, halkının ve devrimin çıkarları geldi. 10 Aralık 2007’de Ankara’da kuşatıldığı
evi, faşizme karşı bir direniş üssüne çevirerek ölümsüzleşti.

Ömer DEMİR

1960 doğumluydu. İstanbul Liseli DevGenç örgütlenmesi içindeydi. Dikilitaş, Yenimahalle ve Maçka Meslek Lisesi’nde anti faşist mücadelenin en ön saflarında, yiğit, örnek
bir devrimciydi. Faşistlerin kurduğu bir pusuda Aralık 1979’da katledildi.

1979
Aralık’ında işkencede katledildi.

Cahit ŞENYÜZ

Mehmet MART

1978 yılında Konya
Çumra’da doğdu. Ekonomik nedenlerle iki
yıldır Belçika’da vatanından ayrı yaşamaktaydı. Rotterdam’da
Cafer DERELİ ölüm orucuna destek
için yapılan açlık grevi sırasında 9 Aralık 2000 tarihinde,
faşistlerin saldırısı sonucunda katledildi. Grev çadırına yönelik faşist
çetelerin saldırısına karşı göğüs göğüse çatıştı ve şehit düştü.

1956 yılında Dersim Hozat’ta doğdu. Devrimci
hareketin Kürdistan’daki militan önder kadrolarındandı. 1974-75’lerden itibaren Elazığ ve Dersim’de Dev-Genç’in örgütlenmesinde, faaliyetlerinde yönetici olarak görev yapar. 1978 ortalarında
Elazığ’da görevlendirildi. Bölgede kurulan Faşist
Nurettin GÜLER Teröre Karşı Silahlı Mücadele Ekipleri’nden birinin sorumlusuydu. 12 Aralık 1978’de, Elazığ’da
faşistlere karşı gerçekleştirilen bir eylem sonrası polisle girdiği
silahlı çatışmada şehit düştü.

Mehmet’in yaşamı, mücadelesinin ve inandığı değerlerin bir parçasıydı.
Onurlu yaşamını onurlu bir
sonla noktaladı. Aralık 1979
yılında şehit düştü.
Abdülkadir ADANUR

Anıları Mirasımız
Yoldaşları Kevser Mırzak’ı Anlatıyor:
Halkın Yaralarına Merhem Olmak,
Devrim Yapmak Demekti
10 Aralık 2007’de halkımız, vatanımızın bağımsızlığı, halkımızın özgürlüğü için tüm ömrünü veren yiğit ve fedakar bir
evladını kaybetti.
Onun adı Kevser Mırzak’tı. Ankara’da Kurtuluş Mahallesi’ndeki bir evde katlettiler onu. Ama teslim alamadılar. Katliamcıların kurşunlarına ve bombalarına sloganlarıyla ve silahıyla cevap verdi. Bir Halk Kurtuluş Savaşçısını fiziki olarak kaybederken, onun mirasıyla güçlendik.
Türkiye halkı, 10 Aralık sabah saatlerinde, oligarşinin halka ve devrimcilere karşı sürdürdüğü infaz, katliam anlayışında
hiçbir değişiklik olmadığına tanık oldu.
Ülkemiz emperyalizme teslim edilmiştir. Emperyalist tekellerin ve işbirlikçilerinin sömürü ve talanını rahatça sürdürebilmek için de vatanseverlerin, devrimcilerin kanı dökülüyor.
Demokratikleşme masallarının üzerinde kan gölleri var

Samsun’da
anti-faşist
mücadelenin önde
gelenlerinden biriyHüseyin ULU
di. Okumak için gittiği Antep’ten
döndüğü gün yazılamaya çıktı. Yazılama sırasında faşistler tarafından
katledildi.

Faşist teröre karşı, yiğitçe mücadele
eden bir Cepheliydi. İDMMA Yıldız’da antifaşist mücadelede üzerine düşen her
türlü görevi yerine getirdi. Gece Bölümü’nde faşistlerin saldırısında Aralık
1977’de bıçaklanarak katledildi.

yine. Bu kan, polisin sıradan insanları katlederek döktüğü
kandır. Bu kan, polisin devrimci bir yayın organını sattığı için sokak ortasında vurup felç ettiği Ferhat Gerçek’in
kanıdır. Bu, yoldaşımız Kevser Mırzak’ın tek başına kuşatıldığı evde “ölü ele geçirilmiş” bedeninden dökülen kandır.
Ne AB’ye uyum yasaları, ne “demokratikleşme” adına gerçekleştirilen tüm diğer manevralar, ülkemizin sokaklarında
akan kanı değiştirmemiştir.
9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi son sınıfındayken, okulunu terk edip kendini halkının kurtuluş mücadelesine adadı.
Böyle bir fedakarlığı, düzenden böyle bir kopuşu, yalnız devrimciler yapabilir. Halkın doktoru olarak, halkının tüm yaralarına
merhem olmak için yeni bir meslek seçti kendine. Doktorluk,
onun devrimciliği tercih etmesinde önemli bir nedendir zaten.
Bunu kendi özgeçmişinde şöyle ifade eder: “Stajyer doktor olarak çalışır-okurken tanık olduğum sınıfsal uçurumdur ki bu düzenin değişmesi gerektiğini düşündürüyordu.”
Bir şeyler yapmak gerektiğine inanarak İzmir Tabip Odası İnsan Hakları Komisyonu’nda çalışmaya başlamıştı.
Ama kısa sürede burada yapabildikleriyle yetinemeyeceğini gördü. Halkın her yarasına merhem olmanın, devrim yapmak demek olduğu netti artık onun için. Tereddütsüz düzenle
bağlarını koparıp devrim yoluna atıldı.

