İçindekiler
4 Devrimci avukatların
davası başlıyor!

Halkın Avukatları
Faşizmi Yargılayacak!

5 Halkın avukatlarına özgürlük
7 Hapishaneler ve devrimci
avukatlık!-2
10 Selçuk Kozağaçlı’ya
gözaltında yapılan işkenceler!
12 Özgür Tutsaklardan...

13 Basından...
14 Basından: Kameralarla
tacize izin vermeyeceğiz!
15 1 Aralık; yozlaşmaya
karşı Gazi yürüyüşü!
18 Hasan Ferit’in katillerinden
hesap soracağız!
21 Yozlaşmayı savaşı
büyüterek yeneceğiz!
23 Röportaj: Yeryüzünde
gördüğümüz her şey bizim
ellerimizle, bizim emeğimizle
var oldu Halkın Elleri’yle
dünyayı yeni baştan kuracağız!
27 Bizim Mahalleden: Adalet halkın
ekmeğidir, adaleti gerçek
sahiplerine vereceğiz!

28 Devrimci Okul: Halkın değerleri
30 Cepheli: Uyuşturucuya, fuhuşa
çeteleşmeye, yozlaşmaya karşı
halk komitelerini örgütleyelim!
31 Hasan ve Ferit’ten Hasan Ferit’e
söz konusu olan halkın
kahramanlığıdır!
32 Halk Düşmanı AKP: AKP’nin
yönetememe krizi arttıkça,
iç kavgaları daha
fazla su yüzüne çıkıyor!
Daha fazla saldırganlaşıyor!
34 HHB: Direnmek suç değildir!
Suçlu halka saldıran AKP’dir!
35 Tarihimizden Öğreniyoruz:
Paşacık direnişi!
36 Röportaj: Ekmek, adalet ve
özgürlük için “Yürüyüş”ümüz
durdurulamaz!-1
39 Hasan Ferit’ten aldığımız
güçle tüm mahallelerdeki
pislikleri temizleyeceğiz!
“Kalk! Cephe!”

Ülkemizde Gençlik
41 Dev-Genç geleneği DTCF
direnişiyle sürüyor!

42 Gençlik Federasyonu’ndan:
Tutuklanan 7 Dev-Genç’li
serbest bırakılsın!

43 Ülkemizde Gençlik: Ankara
Emniyeti’nin kurduğu komplolar
kendi ayağına dolanır!

45 Liseliyiz Biz: Parasız eğitim
denilerek sömürülüyoruz!

46 Haberler...
48 ABD Elçiliğinde ölen
polisin ailesinden İçişleri
Bakanlığı’na dava!

49 Eda Yüksel Halk İçin Bilim,
Halk İçin Mühendislik Mimarlık
Sempozyumu Düzenleniyor!

50 Şadi Özpolat’tan mektup!
51 Yunanistan’da Cephelilere
saldırılar; bir “Amerikan
operasyonu”dur!

53 Avrupa’da Yürüyüş: Amerikalı
ajanlar, Türkiyeli devrimcileri
sorgulamak istiyor!

56 Yitirdiklerimiz...
58 Avrupa’da Biz: Almanya’da
halkımız giderek yoksullaşıyor!

59 Öğretmenimiz...

TI

K
ÇI

24-25-26 Aralık’ta Silivri’de
Devrimci Avukatların Davası Başlıyor!

HALKIN AVUKATLARI FAŞİZMİ YARGILAYACAK!

HALKIN
H ALKIN HUKUK BÜROSU AVUKATLARI
İşkencelere, İnfazlara, İşten Atılmalara, Halkın Evlerinin Yıkılmasına,
Şehirlerimizin, Köylerimizin, Ormanlarımızın, Sularımızın, Madenlerimizin
Yağmalanmasına Karşı Adalet Mücadelesi Verdiler!
Devrimcilerin, Tutsakların, İşçilerin, Memurların, Köylülerin, Gençliğin...
Ezilen Tüm Halkların Haklarını Savundular!

HALKIN AVUKATLARINA ÖZGÜRLÜK!
AKP Faşizmi Tarafından 11 Aydır Tutuklu Olan
Halkın Avukatlarını Sahiplenmek İçin
24-25-26 Aralık’ta Mahkemede Buluşalım!
4
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HALKIN
H ALKIN AVUKATLARI FAŞİZMİ YARGILAYACAK!

HALKIN AVUKATLARINA ÖZGÜRLÜK!
18 Ocak 2013 tarihinde faşizm
yine gecenin bir saatinde birçok demokratik kuruma baskın düzenledi.
Halkın Hukuk Bürosu İstanbul ve
Ankara Büroları, Çağdaş Hukukçular Derneği Genel Merkezi, Ankara ve İstanbul Şubeleri, İdil Kültür Merkezi, Gençlik Federasyonu,
Yürüyüş Dergisi, sabaha karşı basılarak talan edildi. Avukatlar, dernek,
dergi çalışanları, sanatçılar ve devrimciler hukuksuzca gözaltına alındı.
Halkın Hukuk Bürosu avukatlarından Av. Ebru Timtik, Av. Barkın
Timtik, Av. Taylan Tanay, Av. Günay Dağ, Av. Selçuk Kozağaçlı, Av.
Betül Vangölü Kozağaçlı, ÇHD
üyesi Av. Güçlü Sevimli, Av. Şükriye
Erdem, Av. Naciye Demir, Av. Gülvin Aydın, Av. Güray Dağ, Av. Efkan Bolaç, Av. Serhan Arıkanlıoğlu
gözaltına alındı. Avukatların 9’u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Avukatları bu derece hukuksuzca
gözaltına almalarına kılıf bulabilmek
ve tepkileri engelleyebilmek için işkenceci polis ve AKP’nin kukla medyası tam bir yalan bombardımanı
başlattı.
“11 çelik kapı vardı”, “kozmik
oda bulduk” dediler. “Bu avukatlar
ajanlık faaliyeti yapıyor, örgütün
avukatları” vb. diye onlarca yalanla
halkı kandırmaya, halkın avukatlarını
tutuklamaya meşruluk kazandırmaya
çalıştılar. Ne savcılık sırasında, ne
de hakimlikte bu iddialar sorulmazken
aylar sonra hazırlanan iddianamede
de bu iddiaların hiçbirine değinilmemiştir.
AKP iktidarı kendi pisliklerini
örtmek, ABD işbirlikçiliğini gizlemek,
Suriye’de akıttığı kanı halktan sak
lamak için Halkın Hukuk Bürosu
avukatlarına çamur attılar. Yalanlarla,
iftiralarla tutukladılar.
Yalan, sahte, düzmece iddialarla
Halkın Avukatları 11 aydır faşizmin
hücrelerindeler. 11 aydır tecrit işkencesi altında faşizmin her türlü
saldırılarına maruz kalıyorlar...

ONLAR; devrimcilerin, sosyalistlerin, tüm ezilen halkların avukatlarıdırlar.
İ̇şkencelere, ̇infazlara, ̇işten atılmalara, halkın evlerinin yıkılmasına, şehirlerimizin, köylerimizin,
ormanlarımızın, sularımızın, madenlerimizin yağmalanmasına,karşı
adalet mücadelesi verdiler!
Devrimcilerin, tutsakların, ̇işçilerin, memurların, köylülerin, gençliğin, ezilen tüm halkların haklarını
savundular!
24-25-26 ARALIK’TA SİLİVRİ’DE DEVRİMCİ AVUKATLARIN DAVASI BAŞLIYOR!
HALKIN AVUKATLARI FAŞİZMİ YARGILAYACAK!
11 aydır tutuklular ve yine onlar
faşizmin mahkemelerinde HALKIN
AVUKATLIĞINI YAPACAKLAR!
Onlar, kendilerini savunacak hiçbir
suç işlemediler...
24-25-26 Aralık’ta Silivri’de FAŞİZMİ YARGILAYACAKLAR!
Faşizmin mahkemelerinde halkın
haklarını savunacaklar...
Faşizmin mahkemelerinde yine
işkencecilere işkencede katlettikleri
Engin Çeber’lerin, Festus Okey’lerin
hesabını soracak...
17 yaşında Yürüyüş Dergisi satarken sırtından kalleşçe vurulan Ferhat
Gerçeklerin hesabını soracaklar...
19-22 Aralık Katliamı’nın üzerinden tam 13 yıl geçti. Katillerin,
katliam emrini verenlerin hiçbiri
mahkeme önüne çıkartılmadı... İktidara geldiklerinden beri katliamcıları
koruyan AKP iktidarıdır.
Halkın Avukatları 19-22 Aralık’ta
katledilen 28 devrimci tutsağın hesabını soracaklar... Bayrampaşa Hapishanesi’nde diri diri yaktıkları 6
kadın devrimci tutsağın hesabını sormaya devam edecekler...
HALKIMIZ;
24-25-26 Aralık’ta Silivri’de halkın Avukatları değil, katiller ve onları

koruyan faşist AKP iktidarı yargılanacak.
Onlar devrimci tutsakların avukatlarıydılar. F tipi tecrit işkencesine
karşı müvekkillerini savunmak için
faşizmin mahkemelerine, faşizmin
yasalarına, hukukuna sığınmadılar;
kendi bedenlerini ölüm orucuna yatırdılar.
F tiplerinde AKP’nin sessiz imha
politikasıyla katlettiği hasta tutsakların
özgürlüğü için yürütülen mücadelenin
en önündeydiler. Hasta tutsaklar mücadelesinde sembolleşen devrimci
tutsak Güler Zere’nin özgürlüğüne
kavuşmasında Halkın Hukuk Bürosu
Avukatlarının mücadelesi tüm hasta
tutsakların özgürlüğüne kavuşturulması için örnektir...
24-25-26 Aralık’ta Halkın Avukatları Silivri’de; hapishanelerdeki
159’u ağır 526 hasta tutsağın hesabını
soracak faşist AKP iktidarından.
24-25-26 Aralık’ta Halkın Avukatları Silivri’de; Kentsel Dönüşüm
adı altında şehirleri yağma talan edilen, evleri başına yıkılan, mahallelerinden sürgün edilmek istenen yoksul gecekondu halkımızın, Hidro
Elektrik Santrali yapacağız diyerek
dereleri, nehirleri katledilen, halkın
temiz içme suları gasp edilen, ormanları, madenleri, kıyıları yağmalanan halkımızın haklarını savunacaklar...
Faşizmin savcıları hazırladıkları
iddianamede diyorlar ki; “işçi direnişlerinde neden en öndesiniz? Neden
slogan atıyorsunuz?”
24-25-26 Aralık’ta Halkın Avukatları Silivri’de; direnişteki işçilerin
haklarını savunmaya devam edecekler. Çünkü işçiler direnmeye devam
ediyorlar hala... Silivri’de AKP faşizminden işten atılan, işsiz bırakılan,
büyük bedellerle kazanılmış hakları
gasp edilen milyonlarca emekçinin
hesabını soracaklar.
24-25-26 Aralık’ta Halkın Avukatları Silivri’de; Grevli, Toplu Sözleşmeli sendikal hakları gasp edilen,

HALKIN AVUKATLARINA ÖZGÜRLÜK!
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yasal düzenlemelerle köleleştirilmek
istenen, devrimci, demokratik, sendikal
mücadele ettikleri için hapishanelere
doldurulan devrimci memurların, sendikacıların haklarını savunacaklar.
AKP faşizminden komplolarla tutukladıkları devrimci memurların, sendikacıların hesabını soracaklar...
Parasız eğitim istiyoruz diyen öğrenciler, bilimsel demokratik eğitim
isteyen öğrenciler, bağımsız Türkiye
diyen öğrenciler, emperyalizmin Ortadoğu’daki katliamlarına karşı çıkan,
füze kalkanını protesto eden, şehitlerine sahip çıkan, 1 Mayıs’a katılan
öğrenciler tutuklandı.
Tam 2783 öğrenci hapishanelere
dolduruldu.
24-25-26 Aralık’ta Halkın Avukatları Silivri’de; hapishanelere doldurulan 2783 öğrencinin haklarını
savunacak...
24-25-26 Aralık’ta Halkın Avukatları Silivri’de; infazların, faili
meçhullerin, kayıpların hesabını so-

racaklar... Üzerine bombalar yağdırılan, köyleri yakılan, göç ettirilen,
dilleri yasaklanan, asimile edilen,
yok sayılan Kürt halkının haklarını
savunacaklar...
24-25-26 Aralık’ta Halkın Avukatları Silivri’de; tarih boyunca katledilen, ezilen, inançları yok sayılan,
aşağılanan Alevi halkımızın haklarını
savunacaklar. Maraş’ın, Sivas’ın, Çorum’un, Gazi’nin hesabını soracaklar...
AKP, halkın her kesimine karşı
tam bir savaş halinde. Her geçen
gün faşist terörünü daha da tırmandırıyor. Halkı aşağılamaya devam
ediyor. Son bir yıldır tüm Türkiye’yi
gaza boğdu... İşkenceler karakollardan
sokaklara taştı...
Haziran Ayaklanması’nda katledilen 6 insanımızın katilleri yargılanmıyor. AKP tarafından katiller
korunuyor ve halkı katletmeye devam
ediyor. 14 yaşındaki Berkin Elvan’ı
başından gaz bombasıyla vuran polisler hala tutuklanmadı. Berkin için

24-25-26 Aralık’ta Halkın Avukatları Silivri’de; Haziran Ayaklanması’nda katledilenlerin, gözleri çıkartılanların, sakat bırakılanların,
Berkin Elvan’ın hesabını soracaklar...
Halkımız, tüm ezilen yoksul bırakılan emekçiler, Haziran Ayaklanması’nda AKP’ye karşı ayağa kalkanlar… 24-25-26 Aralık’ta Silivri’de
faşizmin yargılanmasına siz de tanık
olun.
24-25-26 ARALIK’TA HALKIN
AVUKATLARI SİLİVRİ’DE HALKIN HAKLARINI SAVUNMAYA
DEVAM EDECEKLER.
FAŞİZMİ YARGILAYACAK
LAR, REZİL RÜSVA EDECEK
LER... 24-25-26 ARALIK’TA HAL
KIN AVUKATLARININ YANINDA
OLALIM!

HALKIN AVUKATLARINA
ÖZGÜRLÜK!

HALKIN AVUKATLARI ONURUMUZDUR!

KAHROLSUN FAŞİZM YAŞASIN MÜCADELEMİZ! ADALET İSTİYORUZ!
29 Kasım’da İstanbul Taksim’deki Galatasaray
Lisesi önünde 24-25-26 Aralık’ta Silivri'de yapılacak
Halkın Avukatlarının duruşmasına çağrı yapmak ve
onlara destek olmak amacıyla bir eylem yapıldı.
Halk Cephesi adına yapılan açıklamada; "Halkın
avukatları bugün hapishanedeler. Faşizm onları yargılama oyunu oynuyor. Halkımız, tüm ezilen yoksul
bırakılan emekçiler, Haziran Ayaklanmasında AKP’ye
karşı ayağa kalkanlar… Bugün savunma sırası bizde.
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adalet isteyenlere AKP’nin polisleri
saldırıyor, gözaltına alıp tutukluyor...

Ellerine kan bulaşmış iktidarın yargılama oyununu
bozalım. Avukatlarımızı sahiplenmemizle birlikte F
tipi tecrit hücrelerinden çekip alalım. Onlar gece
gündüz demeden, uykusuz günlerde hapishanelerde,
Emniyet Müdürlüklerinde, gecekondu direnişleri, eylemlerimizde, hangi sorunumuz varsa o zaman bizimle
birlikteydiler. Hak, hukuk adalet ne demek, nasıl savunulur tüm Türkiye’ye gösteren, öğreten avukatlardır.
Şimdi sıra bizde, 24-25-26 Aralık günü Silivri’de duruşmaları görülecek avukatlarımızın yanlarında
olacağız. Yargılama oyununu bozmak için tüm
halkımızı duruşmaya katılmaya çağırıyoruz" denildi.
Açıklamanın ardından TAYAD'lı Aileler, işçiler,
memurlar, öğrenciler, mühendisler, emekçiler ve
halk adına temsili olarak cübbe giyilerek avukatların
bugüne kadar neler yaptıkları anlatıldı ve savunma
sırasının şimdi bizlerde olduğu hep bir ağızdan haykırıldı.
Açıklamada "Halkın Avukatlarına Özgürlük,
Devrimci Avukatlar Onurumuzdur, Halkız Haklıyız Kazanacağız, Halkın Avukatları Susturulamaz, Kahrolsun Faşizm Yaşasın Mücadelemiz"
sloganları atıldı. Eyleme 65 kişi katıldı.

HALKIN AVUKATLARI FAŞİZMİ YARGILAYACAK!

HAPİSHANELER VE
DEVRİMCİ AVUKATLIK-2Hapishanelerin ülkemizdeki yeri
önemlidir. Hapishaneler E, H, M, F,
L gibi tipleriyle, direnişlerle, katliam
ve hak ihlaleri ile her zaman sınıf
mücadelesinde, devrimci mücadelenin
içinde önemli bir yer tutar.
Sınıf mücadelesinde ne yaşanırsa
hapishanelerde de aynı mücadele yaşanır. Hapishaneler sınıf savaşımına
kapitalist sistemle birlikte girmiştir.
'Bedene eza' yerine, 'kapatılma'
yani 'hapsetme' bir ceza biçimi olarak kullanılmaya başlanmıştır.
Hapsetmenin özünde "ıslah
etme" düşüncesi vardır. Üreten ama
ürettiğinden hakkı olanı alamayan,
ezilen sınıf, burjuvazinin korkulu rüyası durumuna gelmiştir. Bu nedenle
denetim altına alma ve dönüştürme
ihtiyacı doğmuştur. Islah olma, insanın kapitalist sisteme uygun olarak
şekillenmesi, sistemin değişmez ve
baki olduğunun kabul edilmesi, onunla uyumlu yaşamayı sürdürmesidir.
Burjuvazi, "ıslahı" başaramadığı
gibi, "bedene eza"yı da kaldıramamıştır. Aksine, sistemin devamı için,
"bedene eza"nın en şiddetli biçimde
uygulanmasının yanısıra, "ruha
eza"nın da ince yöntemleri gelişti-

rilerek, acımasızca uygulamaya konmuştur. Üstelik, oluşturduğu sömürü
nedeniyle insanı kendi özüne yabancılaştıran kapitalizm, suçları artırmış,
hapishaneye giriş koşullarını daha
da çoğaltmıştır.
Bizim ülkemizde de “ıslah etme”
önceleri topluma kazandırma şeklindeki ifade edilmiş, bunun için yasalar yapılmıştır. Daha sonra “ıslah
etme” Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin
İnfazı Hakkındaki Kanunun amaç
maddesinin içine şu şekilde yerleştirilmiştir. İnfazda temel amaç başlıklı
maddeye göre :
(1) Ceza ve güvenlik tedbirlerinin
infazı ile ulaşılmak istenilen temel
amaç, 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 kolaylaştırmaktır.
Ayrıca kanunun 7. Maddesi “İyileştirmede başarı ölçütü” başlığı
ile tutsakları kanunlara, nizamlara,

toplumsal kuralları uymamaları
nedeniyle hasta kabul ettiğini ortaya
koymuştur. “Kanun, nizam, toplumsal
kurallar” diye ifade edilen şey, egemen
sınıfın çıkarlarıdır. Bu çıkarlara saygılı
olun, yani karşı çıkmayın diyorlar.
İnsanın kendi sınıfının çıkarları
yerine kendisini ezen, sömüren sınıfın
çıkarlarına uyması yabancılaşmasıdır.
Kendi sınıfını inkar etmek, kişinin
kendisini inkarıdır. İşte hapishanelerde
direniş burada başlar. Emperyalizme
bağımlı bir ülke olarak devlet emperyalizmin ve oligarşinin çıkarları
için tutsaklara saldırır. Hapishaneler
bu nedenle saldırı-direniş-zafer, tekrar
saldırı şeklinde bir mücadele hattı
izler. Kazanılan haklar, bir süre sonra
devletin saldırısı ile gasp edilmek
istenir. Yeni bir mücadele başlar.
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Halkın Hukuk Bürosu
Avukatları
Her Zaman Tusakların
Yanında Oldu
Avukatlar da aydın olmanın getirdiği bilinç ve hukukçu olmanın
getirdiği sorumluluk gereği sınıf savaşımı nerede sürüyorsa orada olmuş,
tutsakların bu mücadelesine katıl-
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mışlardır. Önceleri Devrimci Mücadelede Avukatlar, sonraki yıllarda
Halkın Hukuk Bürosu avukatları olarak her daim bu mücadelenin parçası
olmuşlardır. Örneğin bu mücadelenin
ilk yıllarında nasıl bir tutum sergilediklerini hatırlayalım.
Yıl 1988, devlet hapishanelerde
yeni bir saldırı dalgası başlatır. O
dönemin Adalet Bakanı Mehmet Topaç (daha sonra DHKP-C tarafından
cezalandırılmıştır) 1 Ağustos’tan itibaren uygulanmak üzere bir genelge
yayınladı.
Genelgeyle;
- Tek Tip Elbise zorunlu hale
getirilecek,
- Ziyaret ve avukat görüşleri kısıtlanacak,
- Havalandırma saatleri azaltılacak,
- Mektuplara sınırlama getirilecek
ve
- Dışarıdan yiyecek alımı, içeride
tüp, ocak, ısıtıcı vb. kullanımı, saç,
sakal, bıyık bırakmak, radyo, teyp,
daktilo, müzik ve resim aletleri yasaklanacak, dergi, kitap alımına büyük
kısıtlamalar getirilecekti.
Yine Genelge’ye göre; TTE giymeme, açlık grevi yapma, slogan
atma, marş söyleme, sessiz direniş...
gibi, tutsakların yapması ihtimal dahilinde olan her şey disiplin cezası
gerektiriyordu.
Devlet, Gaziantep ve Eskişehir
Hapishanelerinde yaptığı operasyonlarla 1 Ağustos Genelgesi’nin uygulanması amacıyla genel saldırı sürecini başlattı.
Operasyonlar Bursa, Aydın, Ankara ve Amasya’da devam ettirildi. Bu operasyonlarda yüzlerce tutsak işkenceden geçirilip
hücrelere atıldı, hemen tüm
haklar gasp edildi. Bu saldırılar
sonucu Mehmet Yalçınkaya
ve Hüseyin Hüsnü Eroğlu adlı
tutsaklar katledildi. Tutsaklar
operasyonlara cevap olarak aynı
günlerde açlık grevine başladılar. Saldırılara paralel olarak
direnişler de kısa sürede yayıldı.
12 hapishanede iki bine yakın

tutsak 1 Ağustos Genelgesi’ne karşı
bedenlerini açlığa yatırdılar. Bu dönemde avukatlar hapishane mücadelesine tüm güçleri ile katılmış, demokrat kamuoyuna çağrıda bulunmuş, baroları mücadeleye katlamaya
çalışmışlardır.
Ve Tutsaklarla birlikte açlık
grevi yaparak bir ilke imza atmışlardır. Avukatlar 3 günlük açlık
grevi yapmıştır.
3 günlük açlık grevi bugünden
bakıldığında büyük bir eylem gibi
görünmese de "önce mesleğim" diyenler gibi bir statükonun yıkılması
açısından o günler açısından çok
önemlidir.
O dönemde avukatların “Açlık
Grevleri ve Hukukçu Sorumluluğu”
başlığı altında yaptıkları açıklamada
şöyle demişlerdi. “Devrimci-demokrat
kişiliğimiz ve hukukçu kimliğimizle
‘meslek örgütlerimizin gereken girişimleri yapması gerektiği ve bu anlamda yapabileceklerimizin meslek
örgütümüzü harekete geçirme çabası
olabileceği’ mazeretine dayanarak
sorumluluktan kaçmak yerine, avukatlar olarak neler yapabileceğimizi
düşünen bizler, meslektaşlarımızla
olan görüşmelerimizde daha baştan
tavrımızı en net biçimde ortaya koyduk. Baroların harekete geçirilmesi
için girişimlerde bulunmak yeterli
değildi…. Ayrıca ‘baroların harekete
geçirilmesi’nden anlaşılan sadece
baroya bir takım taleplerle gitmek
değildir. Tabanın gerisinde kalan
baro yönetiminin duyarsızlığı karşısında avukatların kendi inisiyatiflerini
kullanarak bir takım girişimlerde bulunması, siyasi iktidara karşı tavır
alması da baroları harekete geçirir.

Nitekim yaşadığımız süreç bunun en
açık kanıtıdır. Aksi halde; baronun
harekete geçmesinin sağlanması yerine, baronun harektsizliğinin yanında
yer alarak gerileme gösterileceği
açıktır. Neler Yapılabilirdi? Sorunun
acilliği ve önemi nedeniyle ‘şu’ ya
da ‘bu’ seçenek yerine elimizden
gelen tüm çabayı göstermek, avukatlar
olarak bulunabileceğimiz ‘bütün girişimlerde bulunmak’ ayrıca hukukçu
ve aydın kimliğimizle, hukukun ayaklar
altına alındığını, iktidarın hapishanelere yönelik hukuk ve insanlıkdışı politikasını kamuoyunda teşhir
etmek, baskıya-zora, hukukdışılığa
karşı verilen mücadelenin içinde yeralmaktı görevimiz” diyerek bu mücadelenin parçası olmuşlardır.
O yıllardan sonra hapishane içersinde yaşanan tüm direnişlerin içinde
yer almış, saldırılara karşı mücadele
etmişlerdir. Yani 1988 yılında mücadeleye nasıl katıldılarsa, 2013 yılında da aynı anlayışla mücadeleyi
sürdürdüler.
Hapishane koğuşlarına yapılan
saldırıları belgelemiş, halkın gerçek
bilgiye ulaşmalarını sağlamışlardır.
Hapishaneler direnişinin bir diğer
dönemeç tarihi olan 1996 Ölüm Orucu Direnişi’nde de tutsakların yanında
yer almış, Adalet Bakanlığı, savcılar,
hapishane müdürleri ile yapılan görüşmelere katılmışlardır.
Bu görüşmelerde avukatların görevi
bu iki taraf arasında uzlaşma sağlamak,
bir tür tampon görevi görmek değil,
siyasi tutsakların taleplerinin kabul
edilerek, hapishanelerdeki insanlık
dışı politikaya derhal son verilmesini
istemekti. Çünkü bir tarafta hukukdışı uygulamalarıyla hapishanedeki
siyasi tutsaklar üzerinde
gayrımeşru bir terör politikası yürüten siyasi iktidar,
diğer tarafta onurunu ve siyasi kimliğini koruma mücadelesinde, haklı ve meşru
taleplerinin kabul edilmesi
için direnenler vardı.
Soruna burjuva hümanizmi ile bakıp can bedeli
mücadele veren tutsakların
ölümlerini önlemek adına
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uzlaştırma politikasına gitmek;
baskı ve zora karşı direnenlerin
karşısında yer almak, tarafsızlık
adı altında hukuk dışılıktan
yana olmak sonucunu doğururdu objektif olarak. Oysa objektif olmak adaletli olmak değildir. Sanıldığı veya ilk anda
anlaşıldığı gibi, gerçeği teslim
etmek değildir. Hiçbir zaman
buna aykırı davranmadılar.
F tipi hapishanelere sevklerin engellenmesi için 2000 yılında
başlatılan ölüm orucu direnişinde bu
tavırlar değişmemiştir. Devletin uygulamak istediği tecrit politikasının
amacının halka anlatılması için seminerler düzenlemiş, açıklamalar
yapmış, yine devletin her türlü kurumu ile görüşmelerde bulunmuşlardır. Tecrit politikalarına karşı 2007
yılına kadar sürdürülen direnişin her
zaman yanında yer almışlardır.
Örneğin tecrite karşı verilen mücadelede hukuksal olarak yapılacak
her türlü başvurunun yanında demokratik alanda yapılan her eyleme katılmış ve Halkın Hukuk Bürosu
avukatlarından Behiç Aşçı bedenini
ölüme yatırmıştır. Behiç Aşçı’nın
bedenini ölüme yatırması sonrasında
barolar, demokratik kitle örgütleri,
hukukçular bu mücadelenin bir parçası olmuşlardır. Tecrit sorunun çözümü için yüzlerce eylem düzenlemiş,
imza metinleri ilan edilmiş, Adalet
Bakanlığı önünde eylemler yapılmış,
destek açlık grevine katılınmıştır.

F Tipi Hapishanelerde
Hak İhlalleri
19-22 Aralık 2000 tarihinde yapılan katliamla tutsaklar tecrit hapishaneleri olan F tipi hapishanelere
sevk edilmişlerdir. Bu hapishaneler
insanın tecrit edilmesi ile tutsaklar
üzerindeki fiziki ve ruhsal saldırıları
arttırmışlardır. Diğer hapishane modelleri ile dönüştüremedikleri, örgütsüzleştiremedikleri insanlara yönelik saldırıları arttırmışlardır. Tutsakların daha önce kazanılmış hakları
yok edilmiş, tutsakların her davranışı
disiplin suçu sayılmıştır. Avukatlar
devletin bu hapishaneler içersindeki

olarak yapılabilecek her türlü
başvuruyu yapmış, ayrıca yaptıkları eylem ve açıklamalar
ile hapishane idaresi, savcı ve
hakimleri, bakanlıkları teşhir
etmişlerdir.

Sonuç Olarak

hak ihlallerini ortaya sermek, gasp
edilen hakları için gerek mahkemeler
nezdinde, gerek demokratik cephede
mücadele yürütmüşlerdir.
Örneğin avukat görüşme hakkı
gasp edildiğinde görüş yerinden çıkmayarak savunma hakkının ortadan
kaldırılmasını protesto eden, onursuz
üst araması yapıldığında aramayı kabul etmeyen, savunma evraklarına
el konulmaya çalışıldığında belgeleri
vermeyen, işkence yapıldığında, tutsakların mektuplarına, yayınlarına
elkonulduğunda, görüş yasakları uygulandığında bunları teşhir eden ve
ziyaret ve başvuruları ile tecriti kırmaya çalışan bir mücadele anlayışı
ile direnişe destek vermiş, müvekkillerinin haklarını savunmuşlardır.

Hasta Tutsakların
Mücadelesinde
F tipi hapishanelerde bir diğer katletme biçimi tutsakların tedavi hakkının
engellenmesi, sağlık ihtiyacının karşılanmaması yoluyla yapılmaktadır.
Bu yolla son on yılda 2000’den fazla
tutsak katledilmiştir. Hala sayısı tam
olarak bilinmemekle birlikte 500’ün
üzerinde tutsağın yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle hapishanede kalamayacak durumda olup, hapishane koşulları nedeniyle durumları daha da
ağırlaşmaktadır. Halkın Hukuk Bürosu hasta tutsaklar için birçok kampanya örgütlemiş, bu kampanyalar
sonucunda müvekkillerinin tahliye
olmasını sağlamışlardır.
Güler Zere, Yasemin Karadağ,
Mete Diş, İbrahim Çınar, Kemal
Avcı isimli müvekkilleri hep bu kampanyalar sonucunda tahliye olabilmişlerdir. Bu kampanyalarda hukuksal

Hapishanelerde tutsaklar
siyasi duruşlarına, devrimci
kimliklerine uygun olarak yaşayabilmek, kazandıkları hakların gasp edilmesini engellemek için
çok değişik mücadele biçimleri yürütmüşlerdir. Avukatların bu mücadeleye katılımı 1988 yılında olmuştur. O tarihlerden bugüne geçen
25 yıllık tarihte mücadele biçimlerini
hukuksal alanla sınırlı tutmamışlardır.
Saldırı ve hak gaspı karşısında, yürütülen açlık grevleri, işgaller, sayım
vermeme, havalandırmaya çıkmama,
arama yaptırmama, slogan ve marşlar
söyleyerek protesto etme, ölüm orucu
eylemi yapma gibi tüm eylemleri
haklı ve meşru görmüş, direnişin
sesi olmaya, tutsakların direnişine
neden olan sorunların çözümü için
hem aydın kimliği, hem de hukukçu
sorumluluğu ile hareket etmişlerdir.
Avukatlar da günü gelmiş açlık grevi
yapmış, günü gelmiş ölüm orucu eylemine katılmış, günü gelmiş hapishane kapısında direnmiş, eylemler
yapmış, hapishane uygulamalarını
kabul etmedikleri için dövülmüşlerdir.
Avukatlar hapishanelerde gerçekleşen
her saldırıyı araştırmış, sorumluların
cezalandırılması için çalışmışlardır.
Aydın’dan Erzurum’a, Trabzon’dan
Adana’ya nerede saldırı ve hak ihlali
yaşansa, orada olmuşlardır. Çünkü
hiçbir hak sadece hukuksal alanda
verilen mücadele ile korunmamış
ya da kazanılmamıştır. Saldırıların
yaşandığı hapishanelere avukatlar
derhal ulaşamadığında hapishane idaresi saldırısını arttırmakta ya da işlediği suçların üstünü örtmeye, delilleri yok etmeye, tutsakları suçlu
göstermeye çalışmaktadır. Hapishaneler mücadelesi içerisinde başka
türlü avukatlık faaliyeti yürütmek
mümkün değildir. Aksi davranışın
hapishaneler mücadelesine katkısı
olmayacağı açıktır.
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AKP Faşizminin Yasalarına Karşı Halkın
Avukatlığını Yapan Devrimci Avukatlar

ONURUMUZDUR!
Av. Selçuk Kozağaçlı’ya
Gözaltında Yapılan İşkenceler...

İŞKENCE YAPMAK ŞEREFSİZLİKTİR! İŞKENCE YAPMAK ALÇAKLIKTIR, ONURSUZLUKTUR!
HALKIN HUKUK BÜROSU AVUKATLARI KURULDUKLARI GÜNDEN
BERİ BU ALÇAKLIĞA, ONURSUZLUĞA KARŞI MÜCADELE ETTİLER!
İŞKENCEYE KARŞI DİRENME
ONURU BİZİM İŞKENCE YAPMA
ŞEREFSİZLİĞİ AKP’NİNDİR! İNSANLIK ONURU İŞKENCEYİ YENECEK!
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Milletvekilleri Veli Ağbaba, Özgür
Özel ve Nurettin Demir’den oluşan
“Cezaevleri İnceleme Komisyonu”
29 Ocak 2013 tarihinde Halkın Hukuk
Bürosu ile Çağdaş Hukukçular Derneği yönetici ve üyelerine yönelik
yapılan operasyonda tutuklanan avukatları hapishanede ziyaret etti.
Bakırköy Kadın Kapalı Hapishanesi’nde kalan avukatlar Naciye Demir, Nazan Betül Vangölü Kozağaçlı,
Ebru Timtik, Şükriye Erden ve Barkın
Timtik ile Kandıra 1 Nolu F Tipi’nde
kalan Güçlü Sevimli, Taylan Tanay,
Günay Dağ ve Selçuk Kozağaçlı,
yaşadıkları işkenceleri heyete şöyle
anlattılar:
***
Ebru Timtik: Sabah 04.00’da
kapımı bir kez çaldılar. Bir dakika
sürdü sürmedi, kapıyı hemen kırdılar.
İki misafirimiz vardı. Erdem Hanoğlu
ve Kamile Kayır misafirdi, bizim
yüzümüzden tutuklandılar. Asansörle
değil, merdivenden kafamıza vura
vura indirdiler. Banyomuzda 7-8 ay
önce kayıt cihazı bulduk. Parmak
izi ve tükürük alınırken zor kullandılar
ve şiddet uyguladılar, bunu kameraya
aldılar. Tükürük alınırken burnumu
tuttular, bilincimi yitirdim. Zeynel
Öztürk’ün ve bir imamın ölüm emrini
vermek, ajanlık gibi haberler bizi
üzdü.
Selçuk Kozağaçlı: Emniyette ellerimi kollarımı bağlayarak, üzerime
çullanarak parmak izi aldılar. Ayrıca
hukuka aykırı şekilde tükürük, saç
ve kan örneği aldılar. Doktoru uyarmama rağmen hukuka aykırı şekilde
zorla kan ve saç aldılar. Türk hukukunda en ağır şarta bağlanmış işlemlerinden birisi, DNA almaktır.
Bu bir hukuksuzluktur. Bizler bu

mahkemeleri tanımıyoruz. Bizim
üzerimizde yargı hakları yok. Cuma
sabahı olayı Suriye’de duydum. Pazar
sabahı geldim. Avukatlığımız ve
ÇHD’nin faaliyetlerinden dolayı alındığımızı düşünüyorum.
Nazan Betül Vangölü Kozaağaçlı: Evdeki aramada Mahir Çayan’ın
eserlerini, eşimin baro ajandasını,
Mao’nun seçme eserlerini, cezaevinden
görülmüştür mühürlü “Vızgelir” mizah
dergisini aldılar. Emniyette zorla arama
yapıldı. Parmak izimi 3-4 kişi üstüme
oturarak zorla aldılar. Polislerin şiddetiyle ağzımız zorla açılarak, hekimin
önünde ağzıma bilmediğim bir alet
sokarak zorla tükürük aldılar. Polis
kin doluydu adeta bunu fırsat bilerek
intikam alıyordu. Savcılıkta şunlar
soruldu: Katıldığımız basın açıklamaları, Adliyenin önünde yapmış olduğumuz Engin Çeber basın açıklaması, 2000 yılında Ulucanlar Hapishanesi önündeki basın açıklaması.
Şükriye Erden: Ajandalarımı,
çocukların müzik ve film CD’lerini
aldılar. Parmak izi, tükürük alınırken
şiddet uyguladılar hastane bahçesinde
bile şiddet uyguladılar, tuvalete çıkarmadılar ve su vermediler. F Tipi
filminin galasında bizlere verilen haberleşme “top”ları kanıt olarak alındı.
2010-2012 yılında gözaltına alınan
müvekkillerime susma hakkını niye
kullandırdığım soruldu.
Barkın Timtik: Emniyette şiddete
uğradım, zorla parmak izi, tükürük
örneği alındı. Gitsin büromuza baksınlar 11 kapı ve kozmik oda var mı?
Güçlü Sevimli: ÇHD’nin açıklamalarındaki resimlerimizi sordular.
1 Mayıs, 8 Mart, 16 Mart, 2 Temmuz
Sivas mitingine katılıp katılmadığımı
sordular. ÇHD’nin karar defterini ve
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üye listesini aldılar.
Avukat Günay Dağ: Parmak izi ve tükürük örneği
alınırken zor kullanıldı ve şiddet gördüm.
Avukat Taylan Tanay: Çelik kapı yok. Kapı anahtarlı
olmadığı halde kırarak girdiler. Savcı 1 saat sonra geldi.
Kapının kilitli olmadığını gösterdim. Derneğin üye
listesini aldılar. ÇHD’nin işçi hakları broşürü, ‘görülmüştür’ damgalı hapishane mektuplarını aldılar. Kentsel
dönüşüm dosyalarını, Hrant Dink dosyasını aldılar. Emniyette 15 polis üzerime çıkıp parmak izimi zorla aldı
ve dövdüler. Bu şiddeti izlemeye gelen polisler bile
vardı. Avukat görüşme odasına attılar. Odada da dövdüler.
Polisin kamuoyunda işkenceci olarak gösterilmeye çalışıldığını ama 2004’ten beri işkence yapmadıklarını söylediler. Bizi işkenceci gibi gösteriyorlar dediler. Savcılıkta
ÇHD’nin eylemleriyle suçladılar. Engin Çeber, Güler
Zere gibi 30’a yakın olaya ilişkin basın açıklamaları
için suçladılar. “30 açıklama yetiyorsa Türkiye’deki her
örgütle ilgili suçlayabilirsiniz dedim. “30’a yakın İBDAC, Ergenekon, Oda Tv basın açıklamasına katıldım. Onlardan da suçlanabilirim” dedim. Daha önce 20 Temmuz
2012’de resmi dinleme yapıldı. DHKP-C ile ilgili takipsizlik kararı verildi. “İşçi eylemlerini yönlendiriyorsun”
diyorlar. DİSK’in avukatıyım. “Dursun Karataş’ın cenazesine niye katıldın” diye sordular. Karataş’ın avukatıyım. Ailesi vekalet verdi, her şeyini cenazesini, mezarını,
imamını her şeyini ben yaptım. ÇHD’yi 12 Eylül bile
basmadı. Bu dönem 12 Eylül’den daha kötü bir dönem
ve bununla herkese mesaj veriliyor. BM İnsan Hakları
Yüksek Komiserliği’yle görüştük. Af Örgütü ile görüştük.
Rapor verdik. Şimdi buradayız. 2010’da üç kez Adalet
Bakanı ile görüştük. 2007’de bomba taşımışsam niye
görüştü? Ayşenur Bahçekapılı’nın bizleri sadece ismen
tanıdığını söylemesine çok üzüldük. Hala üyemiz ve
kendisi ile 2006’da 50-60 kez görüştük. Başbakan, ÇHD
üyesi olarak tanıttı Bahçekapılı’yı. Bizi tanımamasına
şaşırdım.
Avukat Naciye Demir: Emniyette yerde sürüklendim.
Gözaltı süresince hiç su verilmedi, tuvalete günde bir
kez çıkarıldım. Pasaportumda parmak izim olduğunu
söylememe rağmen 3-4 kişi beni yatırdı, üzerime çıktılar
zorla kolumu bükerek parmak izi aldılar. Bundan dolayı
ellerim ve ayaklarım şiş ve sakat. Tükürük örneği almak
için 5-6 kişi zorla boğazımı sıkarak örnek aldılar. Sorgumda, müvekkillerime dosya gizlilik kararı bulunan
soruşturmalarda neden susma hakkını kullandırdığımı
sordular. Örgüt baskısıyla susma hakkı kullandırdığım
söylendi. Bir arkadaşımla konuşmamda telefonda sıkılıp
“Off” demişim, niye “Off” dedin diye sordular. Hepsi
yasal 43 basın açıklamasına neden katıldığımı sordular.
Bu 43 rakamı eksiktir, ben 100’lerce basın açıklamasına
katılmışımdır. Basın açıklamalarındaki resimlerimi suç
kanıtı olarak gösterdiler. 1 Mayıs’ta tertip komitesinin
talebiyle görev almam soruldu. Yine 1 Mayıs 2011’de
üzerinde ÇHD yazan kırmızı önlüğü neden giydiğimi
de sordular.

Alman Emperyalizmi Devrimci
Tutsakları Teslim Alamaz
Alman Devleti tutsaklara uyguladığı keyfi
dayatmalarla devrimcileri teslim almaya çalışıyor. Alman hapishanelerinde bulunan
devrimci tutsaklardan Şadi Özpolat, geçtiğimiz yıl Bochum Hapishanesi’nin uyguladığı Tek Tip Elbise (TTE) dayatmasını
açlık grevinin 29. gününde zaferle sonuçlandırmıştı. Ancak hapishane müdürünün
değişmesinin ardından hapishane idaresi
keyfi olarak görüşlerde TTE giyme zorunluluğu
getirmiş, bunu kabul etmeyen Özpolat’ı ise görüşlere
çıkartmamaktadır.
Alman Devleti’nin tüm bu dayatmalarına karşı 16
Kasım’da açlık grevine başlayan Şadi Özbolat’a destek
olmak için TAYAD’lı Aileler 30 Kasım günü Almanya
Konsolosluğu önünde bir eylem yaptı. “Alman Emperyalizmi Devrimci Tutsakları Teslim Alamaz. Devrimci
Tutsaklar Onurumuzdur. Şadi Özbolat Serbest Bırakılsın”
pankartının açıldığı eylemde İsmail Kara tarafından
yapılan açıklamada, dünyanın hiçbir yerinde emperyalizmin dayatmalarını kabul edilemeyeceği, Yunan faşizmine
karşı nasıl onurlu bir direniş ile zafere ulaşıldıysa yine
direnileceği ve zafere ulaşılacağı belirtildi.
Ayrıca İsmail Kara, açıklamada “Alman Devleti’ni
uyarıyoruz. Evlatlarımızın başına gelecek her türlü işkenceden siz sorumlusunuz. Bu işkence politikalarından
vazgeçin” diyerek tutsakların yalnız olmadığını ve onların
zulmün eline bırakılmayacağını belirtti. 11 kişinin katıldığı
eylem sloganlarla bitirildi.
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Tecrit Özgür Tutsakları
Teslim Alamaz!
TAYAD'lı Aileler, F tipi hapishanelere ait hak ihlalleri
raporunu açıkladı. 30 Kasım'da açıklanan raporda,
Tekirdağ 2 Nolu, ve Kandıra 2 Nolu F Tipi hapishanelerindeki hak ihlallerine yer verildi.
Tecrit işkencesinin 13 senedir tutuklu-hükümlüleri
yalnızlaştırarak türlü baskı ve dayatmalarla teslim almak
amacıyla uygulanmaya devam edildiğinin belirtildiği
raporda, "Hapishane idaresi ardı ardına açtığı soruşturmalarla getirdiği iletişim ve ziyaret yasaklarını yağmur
gibi yağdırmaya devam ediyor. Son senedir açılan soruşturmalar sonucunda kişi başına 5 yılın üzerinde
iletişim ve ziyaret yasakları getirildi. Anma ve kutlamalara
yönelik açılan bu soruşturmalarla ilgili (ceza infaz
kanunu maddesinin iptali) Anayasa mahkemesinde görülmekte olan bir dosya bulunmasına rağmen yasaklar
hız kesmeden uygulanmaya devam ediliyor." denildi.
Raporda ayrıca, Kandıra 2 Nolu F Tipi Hapishanesi'nde
tutsak olan Tuncel Ayaz'ın 25 Kasım tarihli mektubuna
yer verildi. Ayaz, sürgün sevkle Çanakkale'den getirildiğini
ve Kandıra'da işkence gördüğünü anlatıyor.

HALKIN AVUKATLARINA ÖZGÜRLÜK!
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Merhaba,
Kahramanlarımızın sıcaklığı ve direnişimizin coşkusuyla kucaklıyoruz...
Bildiğiniz gibi tecriti koyulaştırmanın, psikolojik baskının bir parçası
olan havalandırmalara kamera takma çalışmaları bir süredir sürüyordu.
Daha hazırlıkları sürerken her yere
açıkça ilan etmiştik, takarsanız kırmak
dahil her şekilde görüntü almasını engelleyecek, bu baskıya boyun eğmeyeceğiz diye.
Dediğimizi yaptık. Sökebileceğimizi tahmin etmiyorlardı, ama dev-

rimci iradenin karşısında bir kamera nedir ki, söküp attık. Çaresizce saldırıya geçtiler. 6 Kasım
günü tüm hücrelere baskın düzenlediler. Saldırıyla, yerlerde sürükleyerek herkesi ayırdılar, tek tek
hücrelere koydular. İlk gün akşam hiçbir ihtiyaç karşılanmadı. Ertesi gün eşyaları getirdiler. Öyle
acizleşmişlerdi ki, saldırının ertesinde 7 Kasım günü havalandırmaları açmadılar. Sadece 1 saat açarak güya
bizi "cezalandırdılar". Tek tutmaları
yetmiyormuş gibi hücrelerdeki çekpas sopaları, TV sehpası, çamaşır
ipi vs. birçok eşyayı topladılar. Hala
da baskınlar yapıp eşya toplamaya devam ediyorlar. Çaresizlik ve acizlik
onları öyle hale getirmiş ki, herkese
sadece yarım metrelik çekpas sopası
kesip dağıtacak kadar komik duruma
düştüler. Ne yapacaklarını bilemeden,
şuursuzca saldırıyorlar.
Şu an herkes tek tek kalıyor. Hü-

seyin Özarslan yeni ameliyat oldu
ama tek. Serdar Polat'ın hem bir kolu
kırık, hem ciğerlerinden ameliyatlı,
yaralı ve tek başına kalamayacak
durumda ama tek. Yani akıllarınca her
türlü yolla bizi "cezalandırıyorlar".
Ama nafile. Ne yapsalar direnişe
çarpıyor. Tek tek kalan her arkadaşımız gittikleri yerlerde de kameraları
söküp ellerine veriyor. Ne yapsalar kar
etmiyor.
Yani durumlar burada şu an böyle. AKP her yerde olduğu gibi burada da baskıyı artırıyor. Ama baskı, direnişi doğuruyor. Ve her zaman onlar
kaybetmeye mahkum. Biz daha direnmeye başladığımız andan itibaren
kazandık. Ve tarih baskıya karşı direnenleri yazacak ve yazıyor.
Serkan Onur Yılmaz
Sincan 1 Nolu F Tipi Hapishanesi
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19 Aralık Katliamcılarını Aklayan Adliyeler Bugün de İşkencenin Kalesi!
19-22 Aralık’ı Unutmadık, Unutturmayacağız!
19-22 Aralık 2000 tarihinde gece
yarısı 20 hapishaneye birden düzenlenen katliam saldırısında 28 devrimci
faşist devlet tarafından katledilmiş,
Bayrampaşa Hapishanesi’nde 6 kadın diri diri yakılmıştı. Hala niteliği
açıklanmayan gazlarla yakılan onlarca insanın katilleri yargılanmazken
faşist devlet F tipi hapishaneleri uygulayabilmek ve ölüm orucu direnişini kırmak için ilk günden beri her
türlü saldırıyı denedi. Ancak karşısında da 7 yıl boyunca, gün gün ölüme giden insanların yıkılmaz iradesini gördü. Bu irade ile direnen
122’lerin hesabını sormak için yapılan her eyleme aynı devlet, demokrasi maskesini takma ihtiyacı dahi
duymadan saldırmaya devam ediyor.
4 Aralık’ta katillerden hesap sormak için adaletsizliğin sembolü haline gelen İstanbul Adalet Sarayı’nda
eylem yapılacaktı. Adliye önünde eylem için toplanan TAYAD’lı Aileler
polisin saldırısına uğradı. Zaten da-
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kikalar öncesinden korku
ve telaş içinde Adliye
önünde barikat kuran polisler daha eylem başlamadan, yolda yürürken TAYAD’lılara saldırdı. Gözaltına alınan Feridun Osmanağaoğlu, Tuğçe Özbay, Sultan Kavdır, Ali
Ülgü, Murat Aldemir, Engin Ateş ve Helin Bölek ilk
olarak sivil polislerin saldırısına uğradı. Saldırıları
“İşkence Yapmak Şerefsizliktir” sloganlarıyla halka duyuran TAYAD’lılar
yerlerde sürüklenerek ve
onlarca polis tarafından
gözaltına alınarak Adliye
içindeki karakola götürüldüler. Gözaltına alınanların
tamamı akşam saatlerinde
serbest bırakıldı.

HALKIN AVUKATLARI FAŞİZMİ YARGILAYACAK!

Basından
Gözde Berdeloğlu,
29 Kasım 2013, Birgün

Savunmayı
savunmak
Polis içeri girdiğinde, aça aça bitiremediği çelik kapılar olduğunu
söylemişti. Bir değil, iki değil, tam
on bir taneydi! Avukatlar, küçücük
bir apartman dairesine sığdırdıkları
bu kapıların ardındaki kozmik odada,
örgütsel faaliyette bulunuyormuş.
Dava dosyaları üzerinde çalışırken
nasıl örgütlü bir şekilde çay içebildiklerine dair kuvvetli bir fikrim var
doğrusu. Gece gündüz hak peşinde
koşarken uyanık kalmak için tein
desteği şart. Ancak Başbakan’a göre
durum farklıydı. “İçerde ne isterseniz
var. Yakılmak istenen evraklar, sahte
kimlikler...” diyordu.
***
O cesur yürekleri ve komünist bıyıklarından kendileri suçluydu, şüphe
yok. Ancak, Çağdaş Hukukçular Derneği üyesi (ÇHD) 9 avukatın tutuklanmasına neden olan kozmik odanın
nerede olduğunu bilen olmadığı gibi,
avukatların bürosundan toplanan kağıtlar da ne yakılmak istenen evrak
ne de sahte kimliklerdi; karakolda
polis kurşununun hedefi olan Festus
Okey’in, hapishanede gördüğü ağır
işkenceyle öldürülen Engin Çeber’in,
hakları yenen işçilerin, parasız eğitim
istedikleri için tutuklanan öğrencilerin,
HES’lere karşı mücadele eden köylülerin, evleri yıkılan yoksul gecekonduluların, erkek şiddetine uğrayan
kadınların dava dosyalarıydı.
***
Terörist dedikleri avukatlar, bildiğimiz avukattı işte. Örtülmek istenen
her davanın üzerini açıp, adalet ve
özgürlük adına nefes almamızı sağlıyorlardı. İnsan hakları savunucularından terörist üretme peşinde olan-

ların, bizi nasıl bir karanlıkta bırakmak istedikleri sır değil elbet.
İstenen suça göre delil üretilen bir
ülkede, neredeymiş bu kozmik oda
diye sorduğumuzda büyük bir sessizlikle karşılaşmamız bundan. Nitekim, iddianamede ne on bir çelik
kapı var, ne de kozmik oda; ama
“işçi eylemlerinde neden slogan attın” var, “bu kadar çok basın açıklaması neden yaptın” var, “polisler
hakkında neden suç duyurusunda
bulundun” var.
***
Bu davalar bizim davalarımız. Somut delillere dayanmayan suçlamalarla avukatlarımızı hapsederek, savunmasız bırakılmak istenen aslında
biziz! 12 Eylül’le hesaplaşacağını
söyleyerek, über demokrasisini ilan
eden AKP iktidarı, tıpkı 12 Eylül faşizminde olduğu gibi, bizi savunmayı
savunmak zorunda bıraktı. Yetmedi,
avukatın avukatının da gözaltına alınmasıyla, savunmayı savunanı savunmak gibi bir yenilikle reformculuğunu
zirveye taşıdı. Her ikisi de tutuklu
ÇHD Başkanı Selçuk Kozağaçlı ve
avukat eşi Betül Vangölü Kozağaçlı’nın telefonla konuşmasına izin vermeyen tavrı ve tamamen camdan oluşan, ses yalıtımı olmayan, avukat ile
müvekkil gizliliğini ihlal eden görüş
odalarıyla insan haklarında sıçrama
yaptı. Durumu protesto eden tutuklu

avukatlar hakkında disiplin soruşturması açılması da ileri demokrasi tabi.
***
Tutuklandıktan yaklaşık bir yıl
sonra 24 Aralık’ta, ilk kez hakim
karşısına çıkacaklar. ÇHD, avukatların
serbest bırakılmaları talebiyle bir
imza kampanyası başlattı. “Bu süreçte
yapılan tüm kara propaganda faaliyetlerine rağmen; aslında bu davanın, avukatlık faaliyetinin suçlanması ve yargılanmasından ibaret
olduğunun bilincindeyiz. ÇHD’nin
sadece siyasal, sendikal ve toplumsal
muhalefetin değil, yoksulların, ezilenlerin, devletin karşısında çaresiz
bırakılmış halkın avukatlığını yaptığı
için hedef olarak seçildiğinin farkındayız” diyen ÇHD, bizi
www.change.org üzerinden hazırladıkları, “avukatım/meslektaşım
derhâl serbest bırakılsın!” kampanyasına destek olmaya çağırıyor.
***
Neymiş; avukatlar “devleti insanlara işkence yapan, tecrit uygulayan
ve hapishanelerde imha eden bir yapı
olarak gösterip, insanları devlet erkine
karşı alenen tahrik” ediyormuş... Olmadı değil mi? Savunmayı savunmanın savunulur hale geldiği ve 600
sayfalık iddianamenin 1 Mayıs’a niye
gittin, sorusuyla doldurulduğu bir sistemde bu suçlama hiç tutmadı. Bir
kozmik oda olaydı iyiydi tabi...
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Özgür Tutsaklık Geleneği Cam Bölmelere Sığdırılamaz

O Duvarlarınız da, O Cam
Kafesleriniz de Vız Gelir!
F tipi hapishanelerde avukat görüş
yerlerinin cam bölmelerde yapılarak,
görüşmenin kayıt altına alınması dayatması bir süredir uygulanmak isteniyor. Özgür tutsaklar, bu yeni
tecrit işkencesine karşı direniyorlar.
Uygulamanın hukuki olarak keyfiyetiyle ilgili olarak Kandıra 1 No’lu
F Tipi Hapishanesi’nde tutsak olan
Av. Selçuk Kozağaçlı ile Kocaeli
Barosu Başkanı görüştü. Kozağaçlı’nın çağrısı üzerine hapishaneye

gelen Kocaeli Barosu Başkanı, Kocaeli Barosu Yönetim Kurulu kararını
alıp gelerek, görüşmeyle ilgili tutanak
tuttu.
Kozağaçlı, görüşmede avukat görüş yerlerinin uygun olmadığını, ses
izolasyonu olmadığını ve sürekli izlenerek taciz altında tutulduklarını
anlattı. Kozağaçlı, İnfaz Hakimliği’nden de ses izolasyonu konusunda
keşif talep edecek...

www.change.org.avukatım/meslektaşım derhal serbest bırakılsın!
HALKIN AVUKATLARINA ÖZGÜRLÜK!
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Basından
28 Kasım 2013, Cumhuriyet,
Cezaevlerinden Mektup Var Köşesi

“Kameralarla Tacize İzin
Vermeyeceğiz”
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8 Aralık
2013

Merhaba,
"... İnsanlar, ah benim insalarım
/ Yalanla besliyorlar sizi / Oysaki
açsınız / Etle ekmekle beslenmeye
muhtaçsınız..."
Ozanımız Nazım Hikmet yaşadığı
dönemin iktidarının halka söylediği
yalanları anlatmaya, bu dizelerle başlıyordu...
Bugün iktidarı olan AKP de ülkemizi yalanlarla yönetiyor. Hapishanelere bakın, yalanları göreceksiniz.
"İleri demokrasi getireceğiz" dedikleri
ülkemizin hapisnaneleride 11 yılda
2.500'den fazla tutsak katledildi. Hala
400'den fazla hasta tutsak, ölüm sınırında bekletiliyor, yasal haklarına
rağmen serbest bırakımıyor tedavileri
engelleniyor. Adeta idam mahkumu
gibi bekletiliyorlar...
10 saatlik sohbet hakkı uygulanmıyor. Keyfi gerekçelerle "türkü,

marş söylediği" için bi hak olan
ziyaret ve mektup-telefon iletişimi
yasaklanıyor. Ana-baba-eş-çocuklar birbiriyle yıllarca görüştürülmüyorlar. Tüm bunlar yetmiyormuş gibi bu keyfi cezalar nedeniyle
tahliye günü gelen tutsaklar "iyi halli
değil" denilerek serbest bırakılmıyor,
fazladan yıllardır yatırılıyorlar. Adaletsizlik adeta kural olmuş...
Bu mu "ileri demokrasi"? Bu mu
"işkenceye sıfır tolerans"? "Cezaevleri
bıoşaltılacak"mış? Sıra sıra yalanlar!
Tecrit işkencesini ağırlaştırmak
için ellerinde geleni yapanlar, bu yalanlarla hapishanelerdeki işkenceleri
gizlemeye çalışıyorlar. Buca/Kırıklar
F tipi'ndeki kabul ettiremedikleri
"Havalandırmalara kamera takılması" saldırısını, bu kez Sincan F
Tipi Hapishanesi'nde, tutsaklara işkence ederek kabul ettirmeye çalışıyorlar. Arkadaşlarımızı zorla tek tek
hücrelere koyup kameraları takmaya
çalışıyorlar.
Asla kabul etmeyeceğiz! Arkadaşlarımız da o kameraları her koşulda kıracaklar, Kırıklar'da olduğu
gibi sahiplerine iade edeceklerdir...
Bu topraklarda hiç kimse kendisini
yaşam alanlarında bir başkasına izlettirmez!

Bu ahlaksızca saldırıya boyun eğmez, eğmeyeceğiz. Bedeli ne olursa
olsun, bu taciz saldırısına izin vermeyeceğiz!...
Adalet Bakanlığı ne yapmaya çalışıyor?
Bizlere hücreyi, tecriti kabul ettiremeyen bakanlık, kameralarla izlemeyi kabul ettireceğini sanıyorsa,
bedelini 122 şehit, yüzlerce sakat ve
gaziyle ödeyerek yürüttüğümüz 7 yıl
süren büyük direnişimizi hatırlasın!
Sincan'daki arkadaşlarımız da o
kameraları kırdılar!
Bulunduğumuz her yerde bu kameralara izin vermeyeceğiz!
Kameralarla tacize izin vermeyeceğiz! Arkadaşlarımıza yapılan
baskıya ve kamera ile taciz saldırısına
son verilmelidir...
Sizden isteğimiz, yalanların gölgezinde yaşatılan işkenceleri kamuoyuna duyurmanızdır.
Çalışmalarınızda başarılar diyoruz.
Selamlarımla.
Cem Kılıç
2 No'lu F Tipi Hapishane A-İ130 Tekirdağ

Kameralarınız Korkularınızın Gerçek Olmasını Engelleyemeyecek
F Tipleri Rehabilite Edilen Tutsakların Değil,
Özgür Tutsakların Direniş Mevzisi Olmaya Devam Edecek
Sincan F Tipi Hapishanesi’nde, tekli hücrelerin
olduğu yani ağırlaştırılmış müebbet cezası almış tutsakların
kaldığı bölüme kameralar takıldı. Havalandırmalara
takılan kameraların 26’sı tutsaklar tarafından kırıldı.
Tutsakların, kameraları kırmasından bir gün sonra hapishaneye heyet geleceğinin anonsu yapıldı. Anonsun
üzerinden 10 dakika geçtikten sonra özgür tutsak
Rabbena Hanedar’ın hücresine bir heyet girdi.
İçinde Adalet Bakanlığı’ndan temsilciler, savcılar
ve hapishane müdürlerinin olduğu 10 kişilik heyet, havalandırmaya bakıp, kameraları nereye taksak kırılamaz
diye konuşurlarken; Rabbena Hanedar, müdahale edip,
“Nereye takılsa kırılamaz diye değil, nasıl geri sökeriz
diye düşünün. Nereye takarsanız takın kırarız.” cevabını
verdi.
Hanedar, konuşmasına “Bu işin güvenlikle ilgisi
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yok, zaten koridorları ve havalandırmayı kilitleyerek
yeteri kadar denetim altında tutuyorsunuz. Gelip istediğiniz zaman bakabiliyorsunuz, hücrenin içini görseniz
ne olacak?” diye devam etti.
Bunun üzerine heyette yer alan Adalet Bakanlığı
temsilcisi, “Evet haklılar, bunun güvenlikle bir alakası
yok.” diyerek, asıl amaçlarını da itiraf etmiş oldu.
Özgür tutsaklara yönelik bu saldırıyla iktidar, Erdal
Dalgıçların, İbrahim Çuhadarların, Hasan Selim Gönen’lerin çıktığı F tiplerini teslim almak istiyor. Büyüyen
korkularını kameralarla bitirebileceklerini sanıyorlar.
Unuttukları bir şey var, her yeni saldırı, yeni bir direnişle
karşılanacaktır. Her saldırı, özgür tutsakların öfkesini
daha da bileyecektir. Bileylenen öfkesiyle dışarı çıkan
tutsaklar Erdal, İbrahim, Hasan Selim olacaklar!...

HALKIN AVUKATLARI FAŞİZMİ YARGILAYACAK!

1Aralık; Yozlaşmaya Karşı Gazi Yürüyüşü

Cepheliler O Anı Anlatıyor:
Biliyorlar Bu Ateş Yozlaşmayı da, Bunu Yaratan Düzeni de Yakacak Güçtedir!

Şimdi Bu Ateşe Girme Vaktidir!

İstanbul’u Teslim Alamayacaksınız,
İstanbul’un Tüm Yoksul Mahalleleri Bizimdir!
Hava kapalı ama az sonra sloganlarla dağıtacağız
tüm durağanlığı... Sibel Yalçın Parkı’na gidiyoruz...
Gençlik heyecanlı sloganlar ardı ardına patlıyor. Yol boyunca köşelerde, duvarlarda her yerde Hasan Ferit var
bizi izliyor, bizi dinliyor bizimle beraber... Üzerinde
yeşil gömlek ve siyah pantolonlarla tek-tip giyinmiş arkadaşlarımız köşede bir yazılamanın önünde fotoğraf
çekiliyorlar sol yumruklarını havaya kaldırıyorlar. Biz
onları izliyoruz flaş sanki bizim gözlerimizde patlıyor,
gözlerimizi alıyorlar. Arkamıza bakıyoruz duvarda Hasan
Ferit var o da onları izliyor her an. Sonra otobüsler
geliyor bir hareketlilik oluyor, parktan dışarı akıyor kitle
dernekten flamalar kızıl sancaklar
elden ele otobüslere taşınıyor.
Otobüslerin içi bir yandan bizim sıcak kıpkırmızı yüzlerimizle
doluyor, bir yandan da kızıl renkli
sancaklarla... İkisi de aynı renk
ikisi de aynı tondan devrime salınıyor. Hava açıldı, iyice yollar
açıldı otobüsler bizi Gazi’ye taşıyor. Otobüsün içi de şenleniyor
birden... Arkadan Dev-Genç’liler
başlatıyor marşları... "Hey DevGenç’li hey Dev- Genç’li savaş
vakti yaklaştı..." gözler bir anda
arkaya dönüyor ve yüzlerde bir
gülümsemeyle tüm otobüs marşa
katılıyor sonra alkış kıyamet ve
arkadan bağırıyor arkadaşlar hadi
molotoflar oldu mu, molotoflar
oldu mu bu marşı söyleyelim...
Eller şarkının ritmine gidiyor.

Ayakta duran bir arkadaşla göz göze geliyoruz yüzünde
söylediği marşın gururu var bizimle olmanın mutluluğu
var başını hafifçe eğerken yüzünde incecik bir gülümseme
var. Dostların arasındayız güneşin sofrasındayız.
Kavşağı döndük işte tam köşede Hasan Selim Gönen
Dev-Genç'lilerin Rıza Komutanı şehit düştü. Gazi Mahallesi’nin bir gözü orada içine alamadığı sarıp sarmalayamadığı Hasan’ı için yanıyor bir yangını da içinde
bugün bir başka adaşını kucağında saklıyor. Çünkü
Hasan Ferit'i, hem de ellerinde ateş saçan namlularla
tam da Rıza Komutan’ın düştüğü yerde Hasan Ferit'i
karşılamıştı Gazi halkı... Şimdi
herkes nefeslerini tuttu. İşte Gazi’deyiz işte burada kaldırdık, buralar da kimler yaşadı her taşı bir
tarih... Dükkanlara bakıyoruz sırayla hepsi kapalı ya da kapatıyorlar
kepenklerini Gazi’deki dükkanlar
bile gözlerini yumuyor gözyaşlarını
içlerine akıtıyorlar.
İki tane çöp konteynırı yolu
kesmiş arkasında bir kalabalık var
mahallenin girişinde. Otobüsler duruyor iniyoruz. Yukarılardan halay
sesleri geliyor "halkımızın gelini
kınalamış elini..." hava artık güneşli.
Güneş kaçamadı bize biz de ona
gidiyoruz akın edeceğiz birazdan
kızıl bir nehir gibi. Ama şimdi toplanma yerine gidiyoruz sırtımızda
kızıl sancaklar var... Sloganlar Mahir
Hüseyin Ulaş bizi bekleyenlerden
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incecik bir ıslık kopuyor uzadıkça
uzuyor ve alkışlar ardı ardına... İşte
biz geldik işte biz hoş bulduk, biz
bizi görmenin mutluluğunu yaşıyoruz.
Çeteler halka hesap verecek sloganı
atılıyor pencerelerden sarkıp ellerini
sallayan alkışlayanlar var merakla
bizi izleyenler var. Bembeyaz saçlı
bir ana zar zor doğrulduğu yerden
yemenisinin ucunu sallıyor bize bizde
onu alkışlıyoruz gözleri dolu sanki
ama vakur bakışları sanki Hasan
Ferit'i hissediyor bizde öyle severek
bakıyor bizlere... Biz geçene kadar
bekliyor orada...
Eski Karakol’un önü ana baba
günü kucaklaşmadığımız kimse kalmadı, kimler gelmemişti çok uzun
zamandır görmediğimiz insanlar var
burada... Çeteler yok, çeteciler yok
bugün bu mahallede adım atacakları
ufacık bir cesaretlerini sığdıracakları
tek bir nokta yok... Onları himaye
eden poliste inine kadar çekilmiş,
binlerce yığılmışlar karakolun önüne
çelik zırhlarının ardından başlarını
dahi çıkaramıyorlar. Ama biz buradayız, Cephe burada... Halk burada...
Hasan Ferit burada...
Halay iki şerit yolu kapatmış...
En önde Hasan Ferit’in ve Birol Karasu’nun resmi var. Bir arkadaş bağırıyor tek tipler buraya gelin buraya...
Birazdan yapacakları uygun adım
yürüyüşe son kez hazırlanacaklar.
Kitle de bir halaya bakıyor, bir onlara
bakıyor merak ediyorlar hatta hazırlığı
bile izlemek isteyenler kopuyor birer
ikişer. Yüzlerce insan var ve kısa
sürede binler olacaklar. Flamalar köşeye yığıldı, arkadaşlarımız üzerlerinde kırmızı Halk Cephesi yelekleriyle dağıtmaya başladılar pankartlar
ayağa kalktı artık. Hasan Ferit Gedik
için bir pankart hazırlamış mezarlık
gençlik komitesi de elleriyle yazmışlar
bir kaz yerinde hala hazırlık döneminin siyah siyah izleri var. Ama
emek parlıyor sapsarı. Hasan Ferit
Gedik'i unutmayacağız, hesabını soracağız yazıyor. İşte gençleriyle, yaşlısıyla yozlaşmayı böyle gömeceğiz,
emekle gömeceğiz toprağa... Düşmanı
bu emekle rezil edeceğiz.
Sokaklarda yürüyorum tüm di-

reklerde umudun kırmızısı dalgalanıyor usulca sanki bizi karşılıyor
tüm bir mahalle taşıyla toprağıyla...
Yokuşu çıkıp derneğin olduğu sokağa
doğru gidiyorum orada bir yığılma
var bir kaç arkadaş ve çocuklar koşturmaya başlamış. Yandan bir ses
geliyor hadi tek tiplere bakalım.
Derneğe paralel hemen üst sokakta
bir düğün telaşı var sanki en güzel
kıyafetler onlarda bugün... Yeşil gömlekler, savrulan sancaklar... Köşeden
yokuşun aşağısından izliyor kalabalık.
Sadece bir sancağın ucu sallanıyor
o kadar ama yüzlerce insan izliyor o
sancağın sallanışını. Yukarda ise berelerin düzeltilmesi sonra fularlar ve
diğer her şey... son hazırlıklar... Rahat-hazır ol sesleri geliyor. Aşağı
iniyorum. Küçük çocuklar bakıp bakıp kaçıyorlar, annelerinin ellerinden
tutmuşlar onları ekliyorlar bazıları,
bazılarının ise anneleri hamile daha
elini karnını üzerine koymuş tek tipleri izliyor geleceğini izliyor, işte
diyor belki de içinden işte seni onlar
kurtaracak...
Sokağa çıktılar. Tek tipler dizildi
kitlenin ortasından bir kordon oluştu.
Herkes ilk adımda kopacak alkışı
bekliyor, eller sanki hazır gibi. Tek
Tip Birliği uygun adım marş der demez alkışlar koptu. İlk kez yeşil giyiniyor tek tipler, bu şekilde insanlar
çok güzeller diyorlar. Asalet diyenler
oluyor. Yaşlı amcalar var sol yumruklarını havaya kaldırıyorlar. Bir
amca, öylece elleri alkışlayacak gibi
kalmış sanki hayran olmuş da dona
kalmış gibi öylece gülümsüyor, geliyor umudun ordusu geliyor. Halk
onları karşılıyor.
Tek tipler Mahirle Hüseyin’le
Ulaş’la ve bugün Hasan’la da geçtiler
yanımızdan. İleride kızıl bir dalga
gibiler ve kitle onlarla ve onların ardından yürüyor artık varacağı yere...
Genç yaşlı, kadın erkek herkes
var orada. Sloganlar birbirine karışıyor yine. Ardı ardına olan kortejlerde
başı farklı sonu farklı atılıyor sloganların. İnsanlar arkalarına önlerine
bakıyorlar garip garip sonra en ortada
genelde en genç olanlar başlıyor.
Tam da bu bakışmalar sırasında olu-
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yor bu... Umudun adı... Sonra atılan
tek slogan bu birden arkası önü
tüm kitle tüm halk aynı dilden aynı
anda haykırıyor tarih butonuna basılmış gibi adeta.
Sonra bir de pankartın en önündekiler var ‘Titre Oligarşi’ sloganı
dillerinden düşmüyor, sesleri hiç
kısılmıyor. Ama hızlı hızlı atıyorlar
sloganı, kitle onlara yetişemiyor.
Gazi Ayaklanması’nda da böyle
hızlı hızlı slogan atıyordu halk,
“Devrim Şehitleri Ölümsüzdür” derken... Tarih işte her yerde... Bir baksak korteje, ritmi filan önemli değil,
sözlerin öfke aynı sevinç aynı duygular aynı.
Herkesin gözü de yukarda bir
şey olacak mı diyor, halk olsun da
görsünler bakalım diyorlar. Karakola yaklaşıyoruz. Tek tipler arkadaşlar ayaklarınızı daha sert vurun
patlayana kadar vurun düşmanları
sallasın ayak sesleriniz, vurun arkadaşlar bu ses bizim sesimiz Hasan
Ferit’lerin İbrahim Çuhadar’ların
sesi. Arkada kitleden “İbrahim Çuhadar Ölümsüzdür” sloganı geliyor
rap rap sesler artıyor artık...
Polis devasa bir yığınak yapmış... 4 toma, panzerler, akrepler,
yüzlerce çevik kuvvet... "geniş çaplı" önlem almışlar karakollarını korumak için. Ama sivilleri bir adım
bile atamıyorlar. Öyle bekliyorlar
kös kös...
Biz mezarlığa döndük. Bir kısmımız Dayımızın olduğu yerden,
bir kısmımız da diğer girişten içeri
girdik. Herkes Hasan Ferit'in mezarı
başında toplandı. Mezarı başında
bayrağımız dalgalanıyor Hasan
Ferit mücadele bayrağı olmuş binlerce dalgalanıyor. Saygı duruşu
başlıyor İşte güneşteyiz bayraklarımız güneşe dönük. Arkalardan
kalın bir ses yüreğe işler gibi başlıyor; Günler ağır, günler ölüm haberleriyle geliyor, düşman haşin
zalim ve kurnaz, ölüyor insanlarımız
hâlbuki nasıl hak etmişlerdi yaşamayı... akın var akın güneşe akın
güneşi zaptedeceğiz güneşin zaptı
yakın...
Dedemiz kısık sesiyle konuşu-

yor; hepiniz Hasan Ferit’siniz Umudumuza inanıyorum ki, onun hesabını da Cephe soracaktır... diyor.
İncecik sesini duymayan kalmadı
orada, sesi kısıktı ama gönlümüz
açıktı o gün. Sadece biz değil; tüm
doğa, tüm taşlar, uçan kuşlar herkes
inandı hesabı sorulacak. Herkes birden patlatıyor sloganı Çetelerden
hesabı Cephe soracak. Alkışlar.
Sonra Halk Cephesi’nden arkadaşlar
çıktılar mezarın ucuna; söz veriyoruz
dedik, binlerce insan onun gözlerinin
içine bakarak dedemizin gözlerine
bakarak ondaki inancı görerek hesap
soracağız dedik Senin inancını kırmayacağız, bize güven dedik, söz
veriyoruz söz namustur dedik. Ve
binlerce yürek Hasan Feritlerin,
Birol Karasuların hesabını sormaya
yozlaşmayla savaşmaya söz verdik.
Alkışlar sloganlar en önde yine
tek tipler. Kitle cemevine akıyor
artık. Cephe’nin silah sesleri yankılanıyor ara yollardan, sonra ana
caddeye çıktılar. Herkesin gözü şahin gibi açıldı. Hep birden elleri
yukarda saydırıyor Cephenin yürekli
insanları... Yozlaşmayla savaşımızda
kanımız da döküldü, kan da dökeceğiz. Bedel ödedik, bedel de ödeteceğiz diyorlar. Her mermi bir
sloganla patlıyor, her kovan sarsıyor
Gazi’yi. Bir arkadaşımız bana telefonda yazanları gösteriyor sosyal
medyada hemen silah sesleri duyulmaya başlanmış. Cephe mermi
yakıyor, Gazi BARUT kokuyor...
Silah sesleri patladıkça alkışlar sloganlar daha da gür haykırılıyor
umudun adı çıkıyor dudaklardan...
Havada bir tek bulut kalmadı.
Hava karanlık ama sokaklar aydınlık artık kocaman bir ateş yanıyor. Bir türkü çalıyor kaldırımın
olduğu yerde bu türkü Berkin için
Hasan için... Kocaman bir ateş yanıyor etrafından dağılmıyor insanlar
ateşi izliyorlar. Biliyorlar bu ateş
yozlaşmayı da, bunu yaratan düzeni
de yakacak güçtedir. Şimdi bu ateşe
girme vaktidir...
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Yozlaşmaya karşı mücadelede şehit düşen Hasan Ferit Gedik ve Birol
Karasu, birer bayrak oldular Cephelilerin elinde. Yoksul gecekondu mahallelerinde birer ışık oldular yozlaşmanın, karanlığın batağındaki binlerce gence... Onlardan aldığı güç
ve onurla 1 Aralık günü Halk Cepheliler İstanbul’un dört bir yanından
akın ettiler Gazi Mahallesi’ne, Hasan
Ferit’in yanı başına...
Halk Cepheliler, Gülsuyu’nda çete
saldırısında şehit düşen Hasan Ferit’in
mezarı başında and içmek için Gazi
Eski Karakol’da eylemden saatler
önce toplanmaya başladılar. Bekleyiş
halaylar ve sloganlarla sürerken, yeni
gelen her mahalle sloganlarıyla topluluğa karıştı. Gün boyunca Gazi’nin
her mahallesinde araçlardan Grup
Yorum müzikleri çalınarak eylem
çağrısı yapıldı. Gazi halkı esnaflarıyla,
aileleriyle Hasan Ferit’i bağrına bastı.
Esnaflar kepenk kapatarak eyleme
destek verdi. Gazi girişinden mezarlığa giden yol boyunca tek bir kepenk
dahi açık değildi, binlerce kalp yozlaşmanın iki şehidi, Birol Karasu ve
Hasan Ferit için bir olmuş, hesap
sormaya gidiyordu.
Eylem ilk olarak düzenli kortejlerin oluşturulması ve “Hasan Ferit
Gedik Ölümsüzdür”, “Çeteler Halka
Hesap Verecek” sloganlarıyla başladı.
Yürüyüşte sık sık “Ne istiyoruz?

Adalet, Kim için? Halk için. Yaşasın
Halkın Adaleti” sloganları atıldı. Binler akın akın Hasan Ferit’in yanına
gidiyordu. Mezarlığa kadar adım
adım hesap soruldu...
Yürüyüşte askeri yeşil gömlekleri
ve kırmızı, Hasan Ferit baskılı fularlarıyla Cepheliler yürüdü. Kırmızı
sancaklarıyla adımladılar Gazi’yi...
Yolda da bir binadan sallandırılan
bir pankartta, Hasan Ferit’in fotoğrafı
ve “Tüm Yoksul Mahalleler Bizim
Olacak” yazısıyla beraber Hasan
Ferit selamlandı.
Halkın adalet özlemi ve hesap
sorulacağına duyulan güven yürüyüş
boyunca atılan sloganlarla da ortaya
konuldu. “Hepimiz Ferit’iz, Öldürmekle Bitmeyiz” ve “Çetelerden Hesabı DHKC Soracak” en çok atılan
sloganlardı. Yürüyüş ilerledikçe halkın katılımı da artıyordu, Gazi Karakolu’na gelindiğinde 5 bin yürek
hep bir ağızdan İbrahim Çuhadar’ı
andı. Polislerin onlarca TOMA ve
akreple beklediği karakoldan geçerken
Halk Cepheliler “İbrahim Çuhadar
Ölümsüzdür” sloganıyla polislerin
korkularını daha çok büyüttüler. Ardından mezarlığa geçildi, tek tipler
önden girerek kızıl sancaklarıyla karşıladılar halkı. Hasan Ferit’in mezarı
başında ailesi ve Halk Cepheliler
önce çiçek bıraktılar. Ardından 1 dakikalık saygı duruşu ve Halk Cephesi

adına açıklama yapıldı.

Söz Veriyoruz!
Yapılan açıklamada, “Yozlaşmaya
karşı yürüttüğümüz mücadelede şehit
düşen; içimizden, yanımızdan birinin,
arkadaşımız, kardeşimiz, dostumuz,
evladımız Hasan Ferit Gedik’in başucundayız. Onu mücadelemizde
bayrak eyledik ve şimdi de o bayrağı
daha yükseklere çıkarmak için söz
veriyoruz” denildi. Hergün daha fazla
sömürü için yozlaşmanın kapımızın,
evimizin içine kadar girdiği vurgulandı. Açıklamada devletin her gün
baskınlar yaparak, tutuklayarak bitiremediği devrimci mahalleleri uyuşturucu sokarak bitirmeye çalıştığı
aktarıldı. Ayrıca Gülsuyu’nda olduğu
gibi devletin bizzat desteklediği çetelerin uyuşturucu sattığı ve halka
saldırdığı vurgulandı. Açıklamada
ayrıca Cephelilerin buna izin vermeyeceği, nasıl bedel ödeniyorsa,
bedel de ödetileceği vurgulandı.
Yapılan açıklamanın bitiminde
Hasan Ferit’in dedesi yaptığı kısa
konuşmada torununun hesabının sorulacağına duyduğu güveni yineledi.
Açıklamaların ardından bütün
Halk Cepheliler,
“Hasan Ferit Gedik’i ve Birol
Karasu’yu mücadelemizde bayrak-
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laştıracağımıza SÖZ VERİYORUZ!
Bir avuç para için gençlerimizi
zehirleyen asalakların yakasını bırakmayacağımıza SÖZ VERİYORUZ!
Tüm evler, tüm sınıflar, tüm mahalleler, tüm kentler, tüm ülke bizim
oluncaya dek mücadele edeceğimize
SÖZ VERİYORUZ!” dedi.
And içildikten sonra mezarda,
Bize Ölüm Yok ve Haklıyız Kazanacağız marşları söylendi. Kortejler
halinde Cemevi’nin önüne gidildi.
Yol boyunca marşlar ve sloganlarla
yürüyüş yapıldı.
Cemevi’nin önünde yakılan büyük
ateşin etrafında uzun bir halay kuruldu, marşlar ve sloganlarla halay
çekildi. Halayların ardından Bağcılar
Karanfiller Kültür Merkezi Müzik
Topluluğu Hasan Ferit ve Berkin Elvan için yazdıkları şarkıları söylediler.
Onların ardından Gazili gençler Hasan
Ferit’i anlatan bir tiyatro sahnelediler.
Hasan Ferit’in dedesi tiyatroyu gözyaşları içinde izlerken, gençler de
tek tek elini öperek ona güç verdiler.

Yozlaşmaya Dur
Demek İçin Örgütlenelim
İstanbul
Sarıgazi’de İnönü, Atatürk mahalleleri ile Demokrasi Caddesi'ne
24 Kasım günü 25 adet “Çetelerden
Hesap Soracağız”, “Uyuşturucuya,
Fuhuşa, Kumara, Çeteleşmeye ve
FUHUŞU, KUMARI, UYUŞTURUCUYU YARATANLAR,
BU SORUNU ÇÖZEMEZLER...
HALK SORUNLARINI KİMİN ÇÖZECEĞİNİ,
HALK ADALETİN UYGULAYICISINI,
CEPHE'Yİ BİLİYOR, CEPHE'YE GELİYOR!
Cephe ancak halkın sorunlarına
çözüm olabilir. Cephe ancak yozlaşmaya karşı mücadele edebilir. Mahallelerimizde; uyuşturucu, fuhuş,
kumar... halkı yozlaştıran her şeye
karşı tek seçenek CEPHE'dir.

Yozlaşmaya İzin Vermeyeceğiz”,
“Uyuşturucu Satmak Şerefsizliktir”,
“Hiçbir Çeteci Halkın Adaletinden
Kaçamayacak, Hesap Soracağız”,
“Hasan Ferit’in Hesabını Soracağız”
yazılamaları yapıldı.
30 Kasım’da Sarıgazi’de ayrıca
1 Aralık yürüyüşüne çağrı için sesli
konuşmalar yapılarak, 250 afiş asıldı
ve 1000 tane de kuşlama yapıldı.
Bağcılar’da ise Yenimahalle, Demirkapı, Çitflik Meydan olmak üzere
merkezi bölgelere 500 afiş asıldı.
Yenimahalle yürüyüş yolunda bildiri
dağıtıldı. Halka 1 Aralık yürüyüşüne
katılım çağrısında bulunuldu.
Gülsuyu'nda ise 26 Kasım sabahı
belediye otobüs duraklarında ve otobüslerin içinde “Sizlere 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 satışı
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.
28-29 Kasım günü Gülsuyu’nda
Halk Cepheliler Gülensu Mahallesi,
Pazar Yolu, Emek Caddesi ile minibüsler ve kahvehanelere afiş astı. YaBu dünyada; en onurlu, en namuslu, en temiz olan CEPHELİLERDİR!
Ve pisliği de ancak CEPHELİLER
temizleyecekler...
Cephelilerin öncülüğünde, halka
gücüyle gelecek güzel günler..
İşte bir Cepheli bunun örneğini
yaşayarak, anlatıyor...
"Gazi Mahallesi'nde bir yerde fuhuş yapılıyormuş. Halkımız dilekçe
yazıp getirmiş derneğe, bu sorunu
çözün diye. Devlet dairesine başvurur
gibi, çok güzel... Bununla ilgili bildiri
yazacak ve bahsedilen bölgede mutlaka çalışma yapacağız."

Gazi

Gülsuyu

Bağcılar

Gazi
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pılan çalışmada 200 adet afiş asıldı
ve 150 kapı çalınıp Hasan Ferit
mektubu dağıtıldı.
Afişleme yapılırken AKP’nin
katil polisi Cephelileri taciz ve tehdit
etti. Hasan Ferit'in katilleri afiş çalışması yapan iki Halk Cepheliyi
akrep diye tabir edilen zırhlı aracın
içinden kamerayla çekerek taciz etti
ama Halk Cepheliler polisin bu provokasyonuna gelmeyip afiş çalışmalarına devam etti. Halkın da yoğun
ilgisi vardı ve çoğu insan Halk Cephelilere geleceğini söyledi.
Esenyurt’ta, Yozlaşmaya Karşı
Faruk Kadıoğlu Futbol Turnuvası
başladı. Esenyurt Özgürlükler Derneği’nin düzenlediği ve derneğin
kendi kurduğu takımın da bulunduğu
8 takımla Yeşilkent’te 17 Kasım günü
başlayan turnuva 2. haftasıyla devam
ediyor. Maçlar başlamadan önce oyunculara turnuvanın amacı anlatıldı ve
seyircilerle sohbetler edildi. Aynı zamanda oyunculara ve seyircilere aşure
dağıtımı yapıldı 2. hafta maçları 4
saat sürdü.
Gazi Mahallesi'nde 27 Kasım
günü, 8 Evler, Heykel Park, Nalbur
ve Düz bölgelerine 500 adet afiş yapıldı. Ayrıca 8 Evler, Heykel, Dörtyol

Düz ile Nalbur’da kapı çalışması ile
yaklaşık 1000 eve bildiri ulaştırıldı.
Mezarlık/Gecekondu Mahallesi’nde
de 500 eve bildiri ulaştırıldı. Düz
Bölgesi'nde 200 adet afiş yapıldı.
29 Kasım’da ise Gazi girişindeki
köprü ayaklarına 150 ve Gazi girişine
30 adet afis yapıldı.

Dersim

bölgelerinde kuşlamalar yapıldı. Düz
bölgesinde açılan masada1000 adet
bildiri halka ulaştırıldı.
28 Kasım günü, Şair Abay Lisesi
duvarına 50 adet afiş, Gazi girişine,
Köşe durağına, Nalbur’a, Son durağa
4 adet 5 metrelik 1 Aralık eylemine
çağrı pankartları asıldı. AKP’nin katil
polisleri Halk Cepheliler’in fotoğraflarını çekerek tacizde bulundular.
Şair Abay Konanbay Lisesi önünde 450 adet çağrı bildirisi ve 500
adet okulun bahçesinde ve kapısında
kuşlama yapıldı. Düz, Dörtyol, Eski
Karakol, Nalbur bölgelerine 500 afiş
yapıldı. Cemevi önünde açılan masada 2000 bildiri, sesli çağrı ve Grup
Yorum müzikleri eşliğinde dağıtıldı.

Halkımız İşkencecileri Tecrit Ediyor
Değil Ekmek, Gidecek Tuvaletleri Bile Yok
Hasan Ferit Gedik’i katleden işkenceciler ve onların
koruyup kolladığı çeteler Gülsuyu’nda hakimiyet kurmak
için çabalıyorlar. Aylardır Gülsuyu’nda Halk Cephelileri adım
adım takip ederek, derneklerini basıyorlar, ajitasyon propaganda
araçlarını gasp ediyorlar.
Çetelerle sindirmeye çalıştıkları Gülsuyu halkı, Hasan
Ferit’in şehit edilmesinin ardından polise tuvaletlerini kullandırmamak için tuvaletlerinin kapısına “Arızalı” yazarken;
bugün Halk Cephelilerin mahalleyi sahiplenmesinin ardından
açık bir tavırla polise tuvaletlerini kullandırtmıyor.
Tuvalet bulamayan işkenceciler, mahallenin ortasına seyyar
tuvalet getirip kurdu. Çünkü Gülsuyu halkı, tuvaletlerini dahi
kullandırtmıyor bu katillere. Mahallede teşhir olan polis, kudurmuşçasına bir kahveye girip halka küfür etti.
Daha çok kuduracaklar! Halkın öfkesi açığa çıkmaya
devam ettikçe, mahallede duramaz hale gelecekler. Mahallenin
meydanındaki seyyar tuvaletin başlarına ineceği gün uzak
değil.
Halk Cephelileri sahiplenen ve gözaltına aldırtmayan
mahalle halkı, işkencecileri de kovacak.
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Dersim’de yozlaşmaya karşı kampanyanın başlangıcı olacak olan 8
Aralık'ta yapılacak eylem için kapı
kapı gezilerek, ev ziyaretleri yaparak
eylem duyurusu yapıldı.
28, 29, 30 Kasım tarihlerinde
Yeni Mahalle, Ali Baba Mahallesi,
Moğultay Mahallesi ve Gazik Mahallesi kapı kapı gezilerek açıklamanın çağrısını içeren bildiri dağıtımı
yapıldı. Ayrıca Anadolu Lisesi'nde
de sınıflarda bildiri dağıtımı yapıldı.
Bu çalışmalarda yaklaşık 1000 tane
bildiri dağıtıldı. Yapılan çalışmalarda
halkın uyuşturucuya, birahanelere ve
yozlaşmaya karşı olduğu görüldü.
Halka, devletin tankıyla, topuyla yapamadığını bugün yozlaşmayı yayarak yapmaya çalıştığı anlatılarak,
yozlaşmanın önüne geçmek için birlik
olunması gerektiği vurgulandı.

Yozlaşmaya Karşı
Gücümüz Birliğimizdir
Dersim Haklar Derneği’nde “Birlik ve Beraberliğimizi Pekiştirmek, Dayanışmayı Güçlendirmek, Hep Beraber, Bir Arada Olmak” için 1 Aralık’ta yemek verildi. Yemek saatinden önce şehit
ailelerinin getirdiği malzemeler hep beraber hazırlanarak sofra kuruldu. Yenen yemeğin ardından
yapılan çay servisiyle beraber sohbet edildi. Yapılan
sohbetlerde Dersim’de Halk Cephesi tarafından
yozlaşmaya karşı başlatılan kampanyadan bahsedilerek; yayılmaya çalışılan uyuşturucudan, kadın
çalıştırılan birahanelerden ve bunların aileleri nasıl
dağıttığından, kültürümüzün yok edilmek istenmesinden bahsedildi. Yozlaşmaya karşı halkın
kendi sorununa, kendi çözümünü bulduğu Halk
Komitesinde örgütlenme çağrısı yapıldı.
20 kişinin katıldığı yemekte, 15 günde bir,
birlik ve beraberliği güçlendirmek, bir arada olmak
için yemek verileceği ve her hafta film gösterimi
yapılacağı duyuruldu. Dersim’de 8 Aralık günü
de yozlaşmaya karşı eylem yapılacak.

HALKIN AVUKATLARI FAŞİZMİ YARGILAYACAK!

BİNLER 1 ARALIK’TA GAZİ'DE BULUŞTU...

Yozlaşmayı Savaşı Büyüterek Yeneceğiz!
İstanbul’un Bütün Yoksul Mahalleleri Bizim Olacak!
İstanbul'un değişik mahallerinden gelen Cepheliler hep birlikte
halaya durdular, ardında düzenli
kortejler oluşturdular, başta tek
tip elbiseliler, kırmızı sancakları,
Hasan Ferit'in resimleri olan fularları ile yürüyüşe geçtiler.
Birol ve Hasan Ferit'in resimlerinin olduğu pankartlarla, atılan
sloganlarla mezarın başına kadar
geldiler ve hep bir ağızdan and
içtiler.
Birol ve Hasan Ferit'in huzurunda
çetelere, yozlaşmaya karşı mücadeleyi
yükseltme, katillerinden hesap sorma
sözü verdiler.
Gazi esnafı kepenklerini kapatarak
yürüyüşe baştan sona destek verdi,
kendi evlatlarını sahiplendi.
Kitle Gazi Karakolu’nun önünden
geçerken feda eylemcisi İbrahim Çuhadar’ı sloganlarla bir kez daha andı.
Yürüyüş boyunca en çok atılan
slogan ise halkın adaletine isteği dile
getiren ÇETELERDEN HESABI
DHKC SORACAK sloganıydı.
YOZLAŞMA NEDİR?
YOZLAŞMAYA KARŞI
NASIL ÖRGÜTLENMELİYİZ?
NASIL MÜCADELE
ETMELİYİZ?
Yozlaşma insanın kendi özünden
kopmasıdır, değerlerinden uzaklaşması, birbirine yabancılaşmasıdır.
Adım adım soysuzlaşması, çürümesi demektir.
AKP iktidarı 11 yıl boyunca halkı
teslim almak, devrimci mücadeleyi
geriletmek için yozlaştırma politikasını sistemli bir şekilde uyguladı.
Lafta dindar, muhafazakar geçinen
AKP iktidarı döneminde fuhuş 4 kat
arttı. Uyuşturucu çeteleri polis desteği
ile devrimcilerin olduğu mahallelere
sokuldu, gerekirse güvenlikleri alınarak uyuşturucu paketleri dağıttırıldı.
Tüm bunların sistemli bir şekilde
aralıksız uygulanmasının tek bir nedeni vardı. Devrimcileri ve halkı teslim almak, devrimci mücadeleyi ge-

riletmek ve emekçi mahallelerini ele
geçirmekti.
Gözü yağma ve talandan başka
bir şey görmeyen AKP iktidarı mahalleleri ancak ele geçirdikten sonra
rant kapılarına çevireceğini düşünüyor, onun için çeteleri emekçilerin
mahallelerinden eksik etmiyordu.
Deniz manzaralı Gülsuyu’na çetelerin
bu kadar azgın ve pervasızca saldırmalarının bir nedeni de AKP'nin rant
elde etme hesaplarıdır.
Ne oldu Gülsuyu’nda aylarca çeteler polisin himayesinde halka saldırdı, elini kolunu sallayarak uyuşturucusunu sattı, fuhuşunu yaptırdı
kimse kendilerine dokunmadı. Paşalar
gibi yaşadılar yediler içtiler.
Ta ki halk ile devrimciler artık
yeter diyene kadar.
Oyun bozuldu...
Çetelerle devrimciler ve halk karşı
karşıya geldiler, devrimciler tarafından ipliği pazara çıkartılmış bu çetelere devlet operasyon çekmek zorunda kaldı.
Ama biliyor ki mücadele bitmedi,
devletin yozlaştırma, çeteleştirme
politikaları değişik biçimlerde sürmeye devam edecektir.
Bizde hazırlıklarımız, buna göre
yapmalıyız.
Bizde hazırlanmalıyız hemde eskisinden daha güçlü olarak hazırlanmalıyız.
Bunun için yapmamız gerekenler
halka gitmek ve halkı halk komitelerinde örgütlemek ve böyle bir güçle
çetelerin, polisin ve faşist AKP’nin

karşısına çıkmaktır.
Mahallelerimize her türlü saldırıya karşı sokak sokak halk komiteleriyle örgütlenmeliyiz. Bir
yandan kendi can güvenliğimizi
alırken diğer yandan tüm ihtiyaçlarımızı bu komiteler vasıtasıyla
karşılamayı hedeflemeliyiz.
Çünkü komite demek dayanışma demektir.
Birlikte iş yapmak, birlikte üretmek birlikte sonuç almaktır, halkımızı eğittiğimiz onlarla her şeyi
konuştuğumuz kararlar aldığımız ve
uyguladığımız meşru zeminlerdir.
Bugün ne yapacağımızı yarın nasıl
yapacağımızı, hedefimizin ne olduğunu onlara konuştuğumuz tartıştığımız aynı zamanda öğrendiğimiz
ve halktan da öğrendiğimiz yerlerdir.
Mesela halk komitelerine mücadeleden vazgeçmemeyi öğretmeliyiz.
Gülsuyu’nda Yürüyüş Dergisi’ne
röportaj veren halktan birine dergisinin "bundan sonra ne olacak diye"
sorusuna "bilmiyorum" diye cevap
veriyor.
Bizim dergimize konuşan bize
bu kadar yakın biri ne yapacağımızı,
nasıl yapacağımızı nasıl örgütleneceğimizi, çetelerle nasıl mücadele
edeceğimizi, halk komitelerinin ne
olduğunu her şeyi ama her şeyi konuşmalıyız, anlatmalıyız ve öğretmeliyiz... Kısacası halkın bilmediği
bir şey kalmamalı...
Bin bir emekle öğretmek emek
ve sabırla öğretmek demektir.
Kapı kapı dolaşmak halkın kapı
zillerini tek tek çalmak açılan her kapıdan içeriye girerek yozlaşmanın ne
demek olduğunu nasıl bizi birbirimize
yabancılaştırdığını, nasıl bizi vurdum
duymaz yaptığını, kendi başımıza bir
şey gelmeden çevremizle ilgilenmediğimizi anlatmalıyız... Mahallemizin
direniş geleneklerinde bahsetmeliyiz...
Her mahallenin kurulurken, kurul-

HALKIN AVUKATLARINA ÖZGÜRLÜK!

Sayı: 394

Yürüyüş
8 Aralık
2013
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duktan sonra yaşadığı direnişleri, mahallemizin şehitlerini, gecekondularımızı yıkmak için gelenlere karşı
nasıl direndiğimizi anlatmalıyız... Direnişin bizi güçlendireceğini diri tutacağını AKP'nin halkı teslim almak
isteyen politikalarına direnmeden karşı
çıkılamayacağını, sessiz kalmanın,
uzlaşmamanın AKP politikalarına
onay vermek olduğunu bunun daha
çok insanın yozlaşması olduğunu anlatmalıyız. Çözüm yollarını göstermeliyiz. Bıkmamalıyız, bir sefer anlatmakla işimizi yaptık diye düşünmemeliyiz. Hergün onlarca sorunla
boğuşan halkımızın tek umutları biziz.
Bunu unutmayalım. Onların sorunlarını
bizden başka çözecek kimseleri olmadığını gösterelim.
Dayanışmanın, birlikte hareket
etmenin önemini mutlaka kavratmalıyız.

Sayı: 394

Yürüyüş
8 Aralık
2013

Herkesin eğitilebileceğini, örgütlenebileceğini bilerek sabrımızı tüketmeden halk komitelerini ağ gibi
örmeliyiz.
Hergün alın teri döken çalıştığı
iş yerlerinde aşağılanan yoksul işsiz
güçsüz insanların tek umudu biziz.
Zor bela başını soktukları gecekondularında onları yozlaşmanın batağına
düşmelerini engelleyecek, düşenleri
tutup çıkartacak bizden başka kimseleri yok. Bunu bilerek yaptığımız
çalışmanın siyasi önemini kavramalıyız ve adımlarımızı ona göre güçlü
atmalıyız. Bir düşünelim bir yoksulun
bizden başka kimi var diye... Onları
kimse bizim kadar yürekten sevemez.
Onlara şehitlerimizi Hasan Ferit'in
Gülsuyu halkı için nasıl canını feda
ettiğini, Muharrem Karataş'ın Berkin
için, Halk Ayaklanması şehitlerinin
intikamını almak için nasıl feda ru-

Baskı Varsa Direniş, Adaletsizlik
Varsa Halkın Adaleti de Olacak
18 Ocak 2013 tarihinde evlere ve devrimci kurumlara yapılan
baskınlarla tutuklanan devrimcilerin serbest bırakılması için, Halk
Cepheliler ve Grup Günışığı üyeleri 30 Kasım’da Konak Kemeraltı girişinde bir araya geldiler. Eylemde yapılan açıklamada, 18 Ocak 2013
tarihinde yapılan baskınlarda birçok devrimcinin gözaltına alındığı ve
hukuksuzca tutuklandığı bir kez daha hatırlatıldı. Suç olarak gösterilen
basın açıklamasına katılmak, slogan atmak ve en ilginci türkü söylemenin
suç olmadığı söylenildi. Aylardır ailelerinden, dostlarından ve yoldaşlarından
uzak kaldıklarını, aylardır mahkemenin yüzü de görmediklerini duyurdular.
Suçlu olanın F tiplerinde dört duvar arasında olan devrimciler değil
polisiyle yargısıyla itiyle mitiyle başbakanıyla AKP’nin kendisi olduğu
söylendi. Açıklama atılan sloganlarla bitirildi.
İzmir’de Haziran Ayaklanması’nda tutuklananlar için de, 1 Aralık’ta
Konak YKM’den Kemeraltı’na yürüyerek burada oturma eylemi gerçekleştirdi. Tutsakların aileleri ve yoldaşlarının katıldığı eylem sloganlarla
sonlandırıldı.

Keyfi Tutuklamalara Karşı Adaleti İstiyoruz
4 Temmuz 2012 tarihinde Bursa’da evlere ve kurumlara yapılan operasyonda tutuklanan 8 Halk Cepheli’nin 2. mahkemesi 2 Aralık günü
Bursa Adliyesi 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. İlk mahkemede 2
kişi tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmişti. 6’sı tutuklu 5’i tutuksuz
11 Halk Cepheli’nin yargılandığı duruşmaya TAYAD’lı Aileler de katıldı.
Hukuksuzluğun devam ettiği mahkemede yapılan savunmaların ve
verilen ifadelerin ardından 6 Halk Cephelinin tekrar tutuklu yargılanmalarına
karar verildi. Benzer davadan bir başka yargılanması olan devrimcilerin
dosyalarının birleştirilmesine ve yargılamanın hangi dosyada devam
edeceğine karar vermesi için Yargıtay’a havale eden mahkeme, belirsiz
bir tarihe kadar gelecek olan Yargıtay kararını bekleyecek.
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huyla eylem yaptığını anlatalım.
Şundan emin olalım bizi mutlaka
anlayacaklar ve mutlaka örgütleneceklerdir. Hatta şuna da inanalım;
savaşımızın büyütülmesinde, güçledirilmesinde her biri birer Birol
Karasu olabilecektir.
Halkı örgütlemeden silahlı savaşı
yükseltmeden AKP faşizmin, politikalarını geriletmemiz mümkün olmaz.
Bu bilinçle halk komitelerini örgütlemeye dört elle sarılmalıyız.
HASAN FERİT'İN BİROL KARASU'NUN HESABINI SORMAK
İÇİN HALKLARIMIZI HALK KOMİTELERİNDE ÖRGÜTLEYELİM!
YOZLAŞMAYA, ÇETELERE
KARŞI SAVAŞI BÜYÜTELİM!
YOZLAŞMAYI, ÇÜRÜMEYİ,
ÇETELERİ DEVRİMCİ SAVAŞI
BÜYÜTEREK YENEBİLİRİZ!

Aşağılık Kompleksi
Muammer Güler'e Kendi
Adıyla Sokak Açtırdı
İçişleri Bakanı Muammer Güler'in adı,
göreve ilk başladığı Denizli'nin Çal ilçesinde
bir sokağa verildi. Sokak yeni adıyla kullanıma Muammer Güler'in kendisi tarafından
açıldı.
Tayyip Erdoğan da kendi adının verildiği
Rize'deki üniversiteyi açmıştı. Hoca ne yaparsa cemaati de onu yapıyor. AKP'li halk
düşmanları, katillerimiz kendi kendilerine
ödüller veriyor, unutulmamak, isimlerini
yaşatmak için ellerinden geleni yapıyorlar.
Bunun arkasında yatan gerçek neden
ise ölüm ve öldükten sonra hatırlanmamak
korkusudur. Yoksa yaşarken adını bir yere
vermek aşağılık kompleksinin göstergesidir.
"Hemen şimdi, belki biz konuşurken
yakalayacaklar" demesiyle ünlü Muammer
Güler'de de bolca var bu kompleksten.
Sokak isimlerinde değil, halkın suçlular
listesinde unutulmayacaksınız. Sokak isimleri değişir. Hesap listesi değişmez.

HALKIN AVUKATLARI FAŞİZMİ YARGILAYACAK!

Yeryüzünde Gördüğümüz Her Şey
Bizim Ellerimizle, Bizim Emeğimizle Var Oldu
Halkın Elleri’yle Dünyayı Yeni Baştan Kuracağız
Grup Yorum üyeleri Selma Altın ve Dilan Balcı
ile Halkın Elleri isimli yeni albümleri
üzerine yaptığımız röportajı
yayınlıyoruz…

çok iyi. Tabi henüz çok erken genel ilgiyi değerlendirmek
için, ilk anların heyecanı çok büyük, hem bizde hem de
dinleyicilerde. Konserlerde dinleyicilerle buluştukça
daha iyi anlaşılacak. Şimdilik albüme ilgi çok iyi.

Yürüyüş:
5 yıl gibi
uzun bir aradan sonra
Halkın Elleri
ile halkın karşısındasınız. Albüm
çıkar çıkmaz aldığınız tepkiler nasıl oldu? Albüme ilgi nasıl?

Selma Altın: 5 yıldır bir albüm çıkmadı evet. Bunun
hem bizden kaynaklanan hem de faşizmin hüküm sürdüğü
bir ülkede yaşıyor olmaktan kaynaklanan yanları var.
Öncelikle şunu söyleyelim ki, 5 yıldır albüm çıkmamış
olması Yorum'un üretimsiz geçirdiği yıllar anlamına
gelmiyor kesinlikle. Bu beş yıl içerisinde Yorum tarihi
ve ülkemiz tarihi açısından önemli konserler düzenlendi.
İlki 25. yılımızda İnönü Stadyumu'nda gerçekleşen ve
55.000 kişinin katıldığı konser. Bunu hemen ertesi yıl
150 bin kişilik Bakırköy konseri izledi. Arkasından 350
bin ve en son geçen sene 550 bin kişilik konserle Yorum
tarihinde ilkleri yaşadık. Yine kendi çapında bir ilke
imza atarak 10 yönetmenli F Tipi Film'i çektik. Ve
şimdi bu filmin DVD çalışması başlamış durumda.
Yakın zamanda filmin DVD'si ile yüz binlerce eve
girmeyi hedefliyoruz. Aynı zamanda Avrupa'daki konserlerimiz de kitlesellik anlamında ciddi bir artış gösterdi.
Ve "Irkçılığa Karşı Tek Ses Tek Yürek" isimli bir konser
düzenledik.
Tabii tüm bunlar sürerken AKP hükümeti de boş
durmadı. Baskınlarla, gözaltılarla engellemeye çalıştı.
Kurumumuz basıldı. Arşivimize, albüm kayıtlarımıza
ve hatta stüdyo bilgisayarlarımıza bile el konuldu. Neredeyse tamamlanmış olan kayıtlarımızı tamamen
keyfi ve hukuksuz bir şekilde geri vermediler. Hukuken
yanlış bile denmez bu duruma. Resmen hırsızlık bunun
adı. Ve bu zamana kadar da iade edilmiş değil. Bizim
açımızdan zaman kaybına sebep olan bir durumdu
elbette. Tüm kayıtları tekrar yaptık. Faşizmin karşısında
şaşırıp kalmak, çaresiz hissetmek, oturup ağlamak devrimcilere yakışmaz. Biz de bize yakışanı yaptık, daha
büyük bir azimle ve inançla yaptık albümümüzü. Baskın
esnasında duvardaki İdil resminin gözlerini oyanların,
enstrümanlarımızdan parmak izi alanların alacağı bir
cevap olmalı.
Oyulan resmin altından, alınan parmak izinden bu
çıktı işte; "Halkın Elleri"
Elemanlarımız tutsaktı biz bu albüm çalışmasını ya-

Selma Altın: Uzun bir
ara. Hiç beş yıl beklettiğimiz
olmamış. Ama bu beş yıl
hem bizim açımızdan, hem
de dinleyicilerimiz açısından
zorlu geçti. Ha çıktı, ha çıkacak derken ellerimize düştü
albüm. Biz de fabrikadan
yola çıkıp elimize geldiği
ana kadar heyecanla, sabırSelma Altın
sızlıkla bekledik. Kültür merkezimize defalarca gelip hadi
gelmedi, saat kaçta gelecek diye soranlar oldu, çıkacağını
duyurduğumuz gün.
İlk tepkiler beklediğimizden daha iyiydi. Çok
olumlu değerlendirmeler aldık ve almaya devam
ediyoruz. Güzel değerlendirmeler, doğru değerlendirmeler
bizim de ufkumuzu açıyor. Duygular bizim için
önemli:.Hangi şarkıyı hangi duygu ve düşüncelerle yapmışız ve en önemlisi bu karşı tarafa geçiyor mu?
Aldığmız değerlendirmelerde bunların cevaplarını arıyoruz. Sadece güzel kelimesini duymak yeterli olmuyor.
Neden, neresi güzel? Sorular arka arkaya geliyor bizden.
Dinleyicilerimiz son derece dikkatliler. Ve hem Yorum
tarihini, hem ülkemizdeki gelişmeleri takip edenler tüm
düşüncelerini gelip anlatıyorlar bizlere. Genel olarak
bu ay çok güzel tepkiler aldık. Bunların hepsi bizim
için çok değerli. Anlatmak istediğimizin anlaşılması

Yürüyüş: 5 yıl uzun bir ara. Bu albüm neden
bu kadar gecikti? Albümün oluşum sürecinde karşılaştığınız engelleri anlatır mısınız?

parken. Seçkin ve Ayonurluca yazanlar bu eller.
fer. Seçkin albümün
Şarkılarımız halkın içinden.
son hazırlık aşamasına
Bu eller kuracak bizim hayetişti. Ama Ayfer hala
yalini kurduğumuz; eşit,
tutsak. Sesini eksik etözgür ve sosyalist bir ülkeyi.
medik albümden yine
Yürüyüş: Albümü
de. Bir Yorum gerçeği
tanıtır mısınız?
tutsaklık. Devrimci saŞarkılar hakkında
natçılığın bedeli. Bu
kısa kısa da olsa bilbedeli Ayfer ödüyor
gi verir misiniz?
şimdi. Hastane önünde
İnönü Stadyumu - 25. Yıl Konseri
bir basın açıklamasına
Selma Altın: Albüm
katıldığı ve işkenceye
14 şarkıdan oluşuyor.
karşı çıktığı için tutsak edildi. Tutsak ama sesi Halkın
"Yeni Baştan" isimli şarkı Halk Ayaklanması sırasında
Elleri ile milyonların evine ulaşıyor.
duyurduğumuz bir şarkı. O zaman ilk elden duygularımızı
Tüm bu engellere rağmen çıkarmayı başardık albüifade eden ve yaşamı halkımıza zindan eden AKP iktimümüzü. Eksikleri yok mudur? Elbette vardır, biz de
darına karşı halkın kendi elleri ile kurduğu bir düzenin
sayarız pek çoğunu. Ama hayat devam ediyor. Daha
özlemini ifade ediyordu. Yine Halk Ayaklanması’na
iyilerini yapmaya, daha güçlülerini yapmaya devam
ilişkin yaptığımız "Lanet" isimli şarkımız var. Çok şarkı
edeceğiz. Hayat halkın safından destanlar yazmaya
yapıldı o dönem. Adeta direnişle beraber sanat da hayat
devam ediyor, hayat zulmün safından "destanlar" yazmaya
buldu. Üretimler zenginleşti. Bu da bizden, Yorum'dan
devam ediyor. Biz de bu destanları koyacağız şarkılarıhalkımıza armağan, bizim duygularımızı ve halkımızın
mıza. Anlatacağız bir bir.
dilinin en görkemli sövgülerini edebileceği bir şarkımız.
Bildiğiniz gibi, Güler Zere binlerce insanı bir araya
Yürüyüş: Bütün albümlerinizin kolektif bir
getiren bir hasta tutsaktı. Ve onun serbest bırakılması
üretimin sonucu olduğunu biliyoruz. Bu aliçin verilen mücadelede; kenetlenildiğinde, mücadele
büm çalışmaları nasıl geçti? Albümün oluedildiğinde zaferler elde edebileceğimizi görmüştük.
şum sürecini anlatır mısınız?
Binlerce, milyonlarca el uzandı Güler Zere'yi dört duvar
Selma Altın: Önceki Yorum albümlerinde olduğu
arasından almak için. Ve aldık. "Halkın Elleri" isimli
gibi sayısız aklın değerlendirmesini aldı şarkılarımız.
şarkımızın konusu buradan.
Her bir şarkı gerek sözlerinin düzenlenmesi, gerek
Engin Çeber'in hapishanede işkence ile öldürülmesi
ezgiler ve gerekse düzenleme aşamasında kolektif emekle
bizi derinden etkiledi. Engin bir devrimciydi ve tutsakken
örüldü. Halkın Elleri ismi gibi kalabalık, milyonlarca.
bile, gözaltındayken, işkenceler altındayken bile düşünUstalar "İlham, biriktirdiklerimizdir" demiş. Bu
celerinden vazgeçmeyen, dayatmaları kabul etmeyen bir
yanıyla baktığımızda biriktirdiklerimizde bile emeği
kahraman. Onun yaşamı da, devrimciliği tercih edişi de,
çoktur halkımızın. Biz de kolektif mücadelenin, barikatlar
devrimci olmadan önceki yaşamı da çok öğretici. Engin'in
arkasında, Gezi Parkı’nda, sokaklarda, meydanlarda,
yaşamı bir bütün. Bir halk çocuğunun kahramanlaşmasının
evlerinde iş yerlerinde bir arada olanların biriktirdiklerini
öyküsü Engin'in yaşamı. Öncesiyle ve sonrasıyla ve
koyduk albüme.
işkence gördüğü anla birlikte anlatmak istedik Engin'i.
Hapishanelerde yoldaşlarımızı kattık, mektupla ya
Suriye'nin emperyalistler ve işbirlikçileri tarafından
da kısacık telefon görüşmelerinde. Yanımıza gelenleri
işgalinin söz konusu olduğu bir dönemde Weyn El Masoktuk stüdyoya, açtık şarkımızı ve sorduk: "Nasıl
lain'le milyonlarca Arap halkımızı birlikteliğe çağıran
olmuş" diye. Küçük-büyük demeden, işçi memur deşarkıyla çıktık dinleyicilerimizin karşısına. Ve bunu da
meden, asla bu ne anlar ki müzikten demeden halkımıza
şimdi tutsak olan arkadaşımız Ayfer'in sesinden, konser
sorduk. Sanatçı dostlarımıza dinlettik, değerlendirmelerini
kaydından orjinal sesle koyduk.
aldık. Bu kolektivizmin bir parçası oldu insanlarımız.
Yine albümün korosunda yer aldı dostlarımız. Seslerinde
Yürüyüş: Yeni bir çalışmanız var mı?
yankılandı ezgilerimiz, sözlerimiz. Bize güç kattılar.
Selma Altın: Elbette. Pek çok projemiz var. Kimi
Yorum ailesinin kopmaz parçası olan kültür merkezimizin
fikir aşamasında, kimisinde küçük adımlar atılmış. Bu
çalışanları da vardı albüm çalışmasının içerisinde.
albüme sığdıramadığımız ya da yetiştiremediğimiz şarFikirleri ve önerileriyle hiç yalnız bırakmadılar bizleri.
kılarımız bizi bekliyor mesela. Bir an evvel işlenip bir
Şair dostlarımızla birlikte baktık şarkı sözlerine.
sonraki albümde yerini almaya aday şarkılarımız var.

Yürüyüş: Albümün adı nasıl oluştu? Neden
Halkın Elleri?
Selma Altın: Çünkü hayatı var eden, tarih sayfasını

Aynı zamanda işlemek istediğimiz konular da var. Hayatın kendisi bir derya deniz. Hepimiz görüyoruz, ülkemizin
her yerinde direnişler boy gösteriyor. Bu zamana kadar
kafasına vurulup hakları ellerinden alınan kesimler şimdi

3. Bağımsız Türkiye Konseri
direnişi seçtiler. Öğrenciler, işçiler, memurlar,
anneler-babalar, öğretmenler, işsizler, köylüler,
depremzedeler... herkes
direniyor. Buraları kim
anlatacak, sanat buralara
hizmet etmeyecek de ne
yapacak. Hayat bizi bekliyor. İnsana dair her duygu şarkılaştırılarak anlatılmaya aday. Biz de yetişebildiğimiz oranda her
duygunun şarkısını yapmak istiyoruz. Ama bu süreçte
meşruluk ve direniş duyguları ayaklanmış durumda.
Tüm bunların dışında Ruhi Su ustamızı anmak ve
onun sesini, sözünü bugüne taşımak istiyoruz. 100
yaşına yetiştirmek isterdik olmadı ama yapacağız. Köklerimizin elimizden alınmasına izin vermeyeceğiz. Düzenin popülerlik anlayışında böyle ustalara yer yok ama
bizim baş tacı ettiğimiz değerler bunlar. O nedenle Ruhi
Su şarkılarından oluşan bir çalışma yapmayı çok istiyoruz.
İlk ele almak istediğimiz de bu proje olacak. Gençlerimize
tüm değerlerimizi hatırlatmak ve tanıtmak istiyoruz.
Geçmişini bilmeyen geleceği göremez. Biz bu ülkenin
gençlerine güveniyoruz. Bizi güçlü kılan değerlerimizi
ve sosyalist sanatı yaratanları unutmayacağız. Sadece
bir vefa borcunu ödemekten öte onları bugünün mücadelesinde de yaşatmak istiyoruz.
İlk denemesini F Tipi Film ile yaptığımız sinema çalışmalarına devam etmek istiyoruz. Yeni öğrendiğimiz
bir alan. Ama ülkemiz sosyalist sanatının ihtiyaçlarından
birisi. Sinema kapitalizmin kıskacında. Biz bu kıskacın,
düzenin dayatmalarının dışındayız. Sanatımız, sosyalist
sanat bu konuda özgürlükler sunuyor bize. Biz de
üretmek istiyoruz. Yeni yeni film projelerimiz var. Senaryolar yazılıyor. Belki teknik olarak eksiklerimiz var
ama hapishanelerden Anadolu’nun değişik illerine kadar
milyonlarca gözümüz elimiz var. Bu kolektivizmi bu
zamana kadar müzikte işler hale getirmeyi başardık.
Bunu sinema alanında da yapmak istiyoruz.
Kitlesel konserlerimiz yine olacak. Bu sene Bağımsız
Türkiye konserinin 4.’sü olacak. Şimdiden çalışmaya,
üzerine düşünmeye başladık. Yine yüz binlerce dinleyicimizle bir araya gelip türkülerimizi söyleyeceğiz ve
şehitlerimizi anacağız.
30. yılımıza az kaldı. Bu yıl için de ayrıca özel konserlerimiz olacak.

Ezgi Dilan Balcı (Grup Yorum)
Yürüyüş: 5 yıl gibi uzun bir aradan sonra
Halkın Elleri ile halkın karşısındasınız. Albüm çıkar çıkmaz aldığınız tepkiler nasıl?
Albüme ilgi nasıl?
Dilan Balcı: Albümün beğenildiğini düşünüyoruz.

Duyan insanların da hemen albümü aldıklarını,
merak ettiklerini yaptığımız sohbetlerden ve
anlatılanlardan duyuyoruz. Bunun bir nedeni
sizin de söylediğiniz gibi
5 yıl gibi uzun bir sürenin geçmesi; herkeste,
hepimizde olduğu gibi
bir Grup Yorum albümü
özlemi. Hem de bu 5
senelik süre içinde ülkemizde yaşananlar en son Halk Ayaklanması ile şahlanan
bir beş sene ve tabii ki yaşanan her katliam yaşanan her
zafer yani halkın nazarında değeri olan her şey için
Grup Yorum’un söyleyecek bir sözü var. Bunun bekleyişi
vardı insanlarda. Bu bekleyiş de
hüsranla bitmedi diye düşünüyoruz.
Bu albüm bir şekilde beklentileri
karşıladı.

Yürüyüş: Yaşadığınız
engelleri anlatır mısınız?
Dilan Balcı: Bu albüm çok cefalı bir albüm oldu. Zaten gecikmiş
bir albümdü ve üzerine, kurumumuza yapılan bir baskında polisler
Dilan Balcı
tarafından çalındı. Bu herhalde bir
ilktir. Grup Yorum bu güne kadar
bir çok baskıya maruz kalmıştır ama çıkmamış bir
albüme el konulması ilk defa karşılaşılan bir durum.
Bizim için güzel bir şeyin de göstergesi olarak bakabiliriz.
Halkın sanatından, var olma aşamasında dahi korkuyorlar.
Yani albümün çıkma şüphesi bile onları deliye çeviriyor.
Ama ne oldu? Daha da güçlendik bu süreçte. Bir çok sanatçı dostumuz emeğini kattı, üretimini kattı ve hızla
yeniden şekillendirdik albümü. Bir yandan dayanışmayı
büyüttük. Faşizmin her baskısı kendi kuyusunu biraz
daha kazıyor. Çünkü ne oluyor, insanlar zor süreçlerde
bir araya geliyor dayanışmayı büyütüyor. Çünkü faşizmden
nasibini herkes alıyor. Bugün memurundan işçisine öğrencisine kadar ben bu devletin bir faşistliğini görmedim
diyen var mıdır? Namusluysa yoktur. Yani insanca
yaşamak isteyen adam bilir ki bu ülkede insanca yaşamak
istemenin bile bedeli var. Bizi aşağılıyorlar, küfür
ediyorlar, katlediyorlar. Bunların hesabı sorulmasın istiyorlar. Ama sorulacağını da çok iyi biliyorlar. Grup
Yorum türküleri de, Halkın Elleri albümü de bu düzene
sorulan bir hesaptır. İşkencede katledilen Engin’in Ayaklanmada şehit düşenlerimizin, hasta tutsakken halkın
bağrına bastığı hapishanelerden çekip alınan Güler
Zere’nin kısacası zulmün ve zorbalığın hesabıdır. Bu
hesabı sormak kolay olmadı, hiç bir zaman olmayacak.
Ama bu engelleri yine halkın elleri aşacak.

Yürüyüş: Bütün albümlerinizin kolektif bir

üretimin sonucu olduğunu biliyoruz. Bu albüm çalışmaları nasıl geçti? Albümün oluşum sürecini anlatır mısınız?
Dilan Balcı: Grup Yorum çok büyük bir ailenin
önemli bir parçası. Ailenin bir çocuğu nasıl herkes tarafından kollanır, beslenirse, Grup Yorum da bu ailenin
her ferdi tarafından besleniyor. Yani hapishanedeki tutsağımızdan tutalım da, bizi dinleyen seven insanlarımıza
kadar herkes bu üretimin bir parçası. Grup Yorum halktır
diyoruz ya bu gerçekten doğru. Biz de bu geleneği
devam ettiriyoruz. Bu nasıl oluyor? Mesela bu albümde
şöyle bir yöntem denedik: Mahallelerdeki gecekondulardan, memurundan işçisine esnafına analarımıza babalarımıza tanıdığımız her kesimden insanları bir araya
toplayıp bir kaç aşamada şarkıları dinlettik ve onların
fikirlerini düşüncelerini aldık. Ona göre şekillendirdik.
Sonra uzun süreli yapmamız gereken çalışmaların bir
çoğunu evlerde yaptık. Gittik Küçükarmutlu’da bir anamızın evinde çalıştık, onun da fikirlerini aldık. Yani
burjuva sanatçıları gibi yalılara çekilip ilham gelmesini
beklemedik. Biz bizzat ilhama, yani halkımıza gittik.
Halktan kopan bir sanatçı hayattan ve kendinden de
kopar. Şah damarını keser, beslendiği damarlarını keser.
Bugün burjuva sanatçıları da bu bunalım içersinde çırpınıyorlar. Çare, o uzakta gördükleri, beğenmedikleri
halkta ama bunu görmüyorlar. Çoğu zaman yaşama
kaygıları ağır basıyor. Devletin hışmına uğramaktan
çekiniyorlar. Ama yaşama kaygısı duyan bir insan çevresinde olup bitene gözünü kapatmaz, kapatamaz. Yaşamak düşünmektir, her türlü haksızlığa başkaldırmaktır.
Bunun tersi ölümdür, hele de kendine aydınım diyen

birisi için çok kötü bir ölümdür. Yani susmak aslında
taraf olmaktır. Güçlünün güçsüzü ezdiğini izlemek, güçlünün işine gelir. İlle de devlet taraftarı olmak gerekmez,
susmakta ihanettir. En başta kendine ihanettir.

Yürüyüş: Albümün adı nasıl oluştu? Neden
Halkın Elleri?
Dilan Balcı: Bu dünyayı var eden halkın elleridir.
Şu yeryüzünde gördüğümüz her şey bizim ellerimizle,
bizim emeğimizle var oldu. Ne kadar farkındayız bu
gücün? Biz türkülerimizle bu gücü anlatıyoruz. O eller
öyle ellerdir ki, yeri geldi mi en olmaz denileni olur
kılar. Yapılamaz denileni yapar. Bir avuç asalak sömürgende bunun farkında olduğu için bu ellerden korkuyor.
18 saat çalışan minibüsçü abiden, inşaatlarda ömrünü
tüketen inşaat işçisine, tekstil atölyelerinde emeğinin
karşılığını alamayan genç kızlardan tutalım da Van’da
hala konteynırlarda yaşayan insanlardan bu düzen korkuyor. Onların öfkesinden korkuyor. İnsanları karanlığa
hapsediyorlar, beyinlerini uyuşturuyorlar yoksa bu
mantık dışı düzenin sürmesi mümkün değil; üreten biz
var eden biz ama yiyen onlar. İnsanların artık kaybedecek
bir şeyi kalmamış, açlık gelmiş kapıya dayanmış bu öfkenin karşısında kimse duramaz. Çocuğunu kaybeden
bir ananın karşısında hiç bir güç duramaz. Bu öfkeyle
sokağa çıktık ve gerçekten ellerimizin kenetlendiğini
hissettik. Bu gücü hissettik. En çok korkulanı yaptık.
Yeni bedeller ödedik belki ama hepsini göze almıştık.
Bir gün bunun olacağını, olabileceğini biliyorduk. İşte
dimdik durduk faşizmin karşısında daha büyük direnişleri
de örgütleyeceğiz. Bunu halkın elleri başaracak. Bizim
kenetli ellerimiz başaracak.

Sanatı Yapanlar Yasaları Yapanlardan Daha Güçlüdür!
Sanat Meclisi, Barış Atay’ın sesi Redhack sözcüsüne
benzediği için Redhack soruşturması kapsamında hukuksuzca gözaltına alınmasını düzenlediği basın toplantısıyla protesto etti. İstanbul Taksim’deki Yeşilçam
Sineması’nda düzenlenen ve Barış Atay’ın gözaltına
alınma gerekçesine atıfta bulunularak “Direnenlerin Sesi
Hep Aynıdır” pankartı açılan toplantıda, Haziran Ayaklanması’nın ardından Mehmet Ali Alabora ile Barış
Atay gibi sanatçılara yönelik baskı protesto edildi.
Sanat Meclisi’nin düzenlediği basın toplantısına
katılan sanatçılar arasında Barış Atay, Hüseyin Turan,
Niyazi Koyuncu, Erdal Bayrakoğlu, Ayla Yılmaz,
Aydoğan Topal, Mehmet Esatoğlu, Barış Günay, Serap
Yarış, Osman Genç, Efkan Şeşen, Adile Yadırgı ve Grup
Yorum da vardı.
Sanat Meclisi, 13 yıllık AKP iktidarının halkın
öfkesini büyüttüğünü belirterek, biriken öfkenin meydanlara taştığını vurguladı.
AKP’nin bütün sanatçılara gözdağı vermek istediğini
söyleyen Sanat Meclisi, açıklamasını şu sözlerle bitirdi:
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“Siz bizi yalnızlaştırmaya çalıştıkça biz daha çok bir
araya geleceğiz. Siz bizi tek tek ‘avlamaya’ çalıştıkça
biz daha çok örgütleneceğiz. Siz direnişimizi daha çok
baskı uygulayarak kırmaya çalıştıkça biz daha çok direneceğiz. Üretimlerimizle, sanatımızla, halkımızın yanında
saf tutacağız. Çünkü şu tarihsel gerçeği biliyoruz ki;
Sanatı Yapanlar Yasaları Yapanlardan Daha Güçlüdür!”

HALKIN AVUKATLARI FAŞİZMİ YARGILAYACAK!

“Duvar yoksulların matbaasıdır”

İşkencecilerden Hesap
Sorduk, Soracağız

Adalet Halkın Ekmeğidir,

Adaleti Gerçek
Sahiplerine Vereceğiz!

Bizim Mahalleden
Engin Çeber’in katillerinden Metris Cezaevi 2.
Müdürü Fuat Karaosmanoğlu’nun yargılandığı davada Yargıtay 8.Ceza Dairesi tarafından nihai karar
verildi. Mahkeme, Engin Çeber’in ölümüne yol
açan işkenceye doğrudan katılmasa da ‘ihmal suretiyle’ buna göz yumduğu gerekçesiyle Karaosmanoğlu’nu müebbet hapis cezasına çarptırdı.
Verilen bu karar, işkencecilerin yargılandığı davalar içinde bir ilktir.
Engin’in katledilmesinin üzerinden 5 yıl geçti.
5 yıldır mahkeme kapılarında adalet arıyoruz. Düzenin
adaletsizliğini teşhir etmek, katillerden hesap sormak
için bıkmadan usanmadan 5 yıldır mücadele ediyoruz.
Biliyoruz ki, biz peşini bırakırsak devletin mahkemeleri
katilleri serbest bırakır…
Engin’in katillerine ceza verilmesini sağlayan, faşizmin
yargısı, faşizmin adalet sistemi değildir. Yoldaşlarının
sahiplenmesi ve mücadelesiyle bu sonuç elde edilmiştir.
Nasıl ki hasta tutsaklarımızı F tiplerinden çekip
aldıysak, aynı ısrar ve kararlılıkla sürdürdüğümüz
mücadele ile Engin’in katillerinin cezalandırılmasını da
sağladık.
İşkencecilere verilen bu cezalar demokratik mücadelede
Cephe tarzının zaferidir. Bu zaferde mahallelerin yerine
özel olarak değinmek istiyoruz.
Ferhat Gerçek’in felç edilmesiyle başlayan mahallelerdeki “Adalet İstiyoruz” eylemlerimiz hiç bitmemiş
Engin Çeber ile devam etmiştir. Engin’in gözaltına
alınması da zaten bu eylemlerden birinde olmuştur.
Ve Engin’in şehitliğiyle devam eden adalet isteğimiz,
İstanbul’un örgütlü olduğumuz tüm mahallelerinde Yürüyüş Dergisi satışıyla birlikte yıllarca kesintisiz devam
etmiştir.
Her mahkemeye mahalleler olarak özel olarak hazırlanılmış işkencecilerin yakası bırakılmamıştır.
Tüm mahallelerin bu zaferdeki payı küçümsenemez.
Bu zafer bundan sonraki mücadelelerimizde biz mahallelilere örnek olmalıdır.
Bu özel vurguyu belirttikten sonra esas olarak Cephe
tarzına yoğunlaşmalıyız. İşkencecilere bu cezaları aldıran
kuşkusuz bütün olarak Halk Cephesi’dir.
Devleti bu kararı vermeye zorlayan, Halk Cepheliler’in

kararlı mücadelesidir; halkın
adaletinin zalimin beyninde
patlamasıdır. İşkenceciler
Cephe’nin mücadelesi sonucunda halk nezdinde zaten en büyük cezalara mahkum edilmiştir. Oligarşinin
Erdal Dalgıç
mahkemeleri bu mahkumiyeti
onaylamak zorunda kalmıştır.
Tutsaklıklar ve yeni şehitler pahasına hesap sorma
hesapsızlığımızdır.
Davalarımızı neden ve nasıl takip etmeliyiz?
1-Faşizmden adalet beklemiyoruz. Biz hakkımız olanı
istiyoruz ve bunu almak için mücadele ediyoruz. Adalet,
halkın ekmeğidir. Ekmeksiz, susuz kalmamak için mahkemelere katılmalıyız.
2-Katillerin yakasını bırakmamalı, her fırsatta teşhir
etmeliyiz.
3-Devletin adaletsizliğini teşhir ederek, halkın adaletinin
meşruluğunun propagandasını yapmalıyız.
4-Katillerden hesap soracağımızı yaygın duvar yazılamalarıyla duyurmalıyız.
5-Emniyet Müdürlükleri, Adli Tıp, Adalet Sarayı
önünde adalet nöbetleri tutmalıyız. Yoldaşlarımızı kolay
kolay gözaltına alamamalılar. Gözaltı durumlarında
barikat oluşturarak, yoldaşlarımızı polise vermemeliyiz.
Engin’in katillerinin cezalandırılmasını nasıl sağladıysak, Berkin’i komaya sokanların da, diğer tüm halk
düşmanlarının da peşini bırakmayacağız.
Adaletin sadece mahkeme salonlarında değil, alanlarda
direnerek, halk düşmanlarına karşı mücadele ederek kazanılacağını; gerçek adaletin halkın adaleti olduğunu
unutmayacağız.
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Egemenler
tarih boyunca
halkımızın sadece ekmeğine
göz dikmemiş
aynı zamanda
onun değerlerine, inançlarına
da saldırmıştır.
Halkımızın ekmek mücadelesi,
inançları ve değerleri için verdiği
mücadeleyle de iç içe geçmiştir.
Destanlarla, kahramanlıklarla dolu
olan halkın tarihini hep zulme boyun
eğmeyenler yazmıştır. Onlar hatırlanmış, çocuklara onların isimleri
verilmiştir... Halkın hafızasında ölümsüzleşenler onlardır. Onurlu ve şerefli
olmak, ezilenlerin tarafında olanlarla, boyun eğmeyenlerle özdeşleş-

Ders: Halkın
Değerleri
Sevgili Devrimci Okul okurları
Merhaba,
Anadolu halklarının tarihsel geleneklerinden gelen ve bugünlere
ulaşan bazı temel değerleri vardır:
Onur, namus, şeref, adalet gibi...
Değerlerimizin her birini hem
sözlük anlamlarıyla hem de halkımız
nezdinde taşıdığı anlamlarla birlikte
ele alalım...
Onur; “İnsanın kendine duyduğu saygı, özsaygı haysiyet, izzetinefis” diye tanımlanır..
Halkımızın değer verdiği erdemlerin başında gelir.
Onurlu olmak,
kendine duyduğu
saygıyla boyun eğmemektir. Halkın olumlu geleneklerine, topraklarına, çocuklarına, yarınlarına sahip çıkmaktır. Onurlu olmak dürüstlüktür. Bu değere sahip çıkan kişi halkımız içinde değerlidir.
Halkımız onurlu kişileri mert, yiğit
diye anlatır. Zaman gelir halkımızın
“mert ve yiğit” dedikleri efeler olur,
Şeyh Bedrettin olur, Pir Sultan olur.
Yeri gelir Mahir’ler, devrimciler olur.
Şeref; “Başkalarının gösterdiği
saygının dayandığı kişisel değer,
onur” diye tanımlanır... Şeref ve
onur birbirine bağlı birbirinden ayrılmayan kavramlardır. Birbirlerini yaşam içinde tamamlarlar... Efsaneler,
hikayeler, hep bu değerlerle anlatılır.
Halkımız bu değerleri taşıyanlarla, zalimin ve zulmün tarafında olanları hep ayırmıştır.
Halkın onuruna ve şerefine sahip
çıkma mücadelesi aynı zamanda zulme boyun eğmeme mücadelesine
dönüşmüştür.

zılı olmayan yasaları gibidir. Halk bu
değerleri insana ait bir erdemler olarak görür. İnsanı insan yapan erdemli olmaktır. İnsanı kirleten, yozlaştıran,
soysuzlaştıran düşüncelere ve yaşam
tarzına karşı bu değerlere sahip çıkarak kendimizi ve halkımızı koruruz.

Emperyalizm
Değerlerimizin
Düşmanıdır
Bu değerlerde vatan vardır, bağımsızlık vardır; özgürlük, hakkaniyet, alın teri vardır. Neden mücadele edilmesi gerektiğini bu değerlerle
öğreniriz. Egemenlerin saldırılarına
karşı kendimize olan saygımızı bu değerlerle koruruz. Adaleti bilmeyen
emek hırsızlığını bilmez; onurlu şerefli olmayan
hırsızlığa namussuzluğa
karşı durmaz;
namuslu olmayan haksızlığın karşısında sesini
çıkarmaz.
Emperyalizm halkın
değerlerine bu nedenle saldırır. Kendi yozluğunu dayatır. Emperyalizmin
kültüründe bencillik ve bireycilik
vardır.
Emperyalizm her türlü dayanışma
ve örgütlülüğe düşmandır. İnsan emeğini sömürürken kendisine karşı çıkacak hiçbir güç istemez. Bu nedenle yoz kültürünü halka yayarak onu
çürütmeye çalışır; her türden bencillikle halkın dayanışma kültürünü zayıflatmak ister.
Halk kendi değerlerine, emeğine
ve birbirine yabancılaştıkça güven
duygusu kaybolacaktır. Kendisine ve
birbirine güvenmeyen, bölünmüş
halk yalnızlaşmıştır... Emperyalizmin her tür saldırısı karşısında direnme gücü kalmamıştır.
Filistinliler, gençliğine yönelik
yozlaştırma saldırılarını şöyle anlatıyorlar:
“Filistin gençliği kimliğini yitirmişti. Herkes İbranice öğrenme yarı-

Burjuvazi Halkın Değerlerini
Yozlaştırmak İster
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Yozlaşmanın Hedefindeki Değerlerimiz:

Onur, Şeref, Namus ve Adalet...
miştir...
Namus; “Bir toplum içinde ahlak kurallarına karşı beslenen bağlılık, dürüstlük, doğruluk”tur.
Namus halkımızın en büyük değerlerinden biridir.
Adalet: “Hak ve hukuka uygunluk, halkı gözetme doğruluk.
Herkese kendi hakkı olanı verme”
diye sözlükte tanımlanır.
Oysa bu düzende hukuka uygun
olan aynı zamanda adaletli olamaz.
Kapitalist düzende hukuk burjuvaziye hizmet eder. Yasalar halkın çıkarlarını ve ihtiyaçlarını gözetmez.
Burjuvazinin geleceğini ve karını
koruyacak yasalar çıkarır. Bu yüzden
adalet hukuka uygunluk değil, adil bir
yaşam için mücadele etmektir.
Bugün adalet halkımızın insanca
ve özgür olarak yaşayabileceği haklarına sahip olmasıdır. Emeğinin ve
alın terinin karşılığını alabilmesidir.
Onur, namus, adalet... Halkın ya-
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Halk kendi değerlerine,
emeğine ve birbirine

Geleceğimizi korumanın
şındaydı. Herkesin dilinde İsyabancılaştıkça güven duygusu
başka yolu yoktur.
rail’in uygar bölgeleri ve liberal yaşamı vardı. İsteyen iskaybolacaktır. Kendisine ve
Kendi adaletimiz, kendi
tediği kızla istediği zaman çıonur
ve namus anlayışımız bize
birbirine güvenmeyen,
kabiliyordu. İstediğini hiç sayol göstermeye yetecektir.
bölünmüş halk yalnızlaşmıştır...
kınmadan yapabiliyordu. FiHareketimizin tarihinde
listin toplumu gibi yarı feodal
Emperyalizmin her tür saldırısı
yozlaşmaya karşı sayısız mübir yapı için olağanüstü bir
cadele deneyimi vardır. Bunları
karşısında direnme gücü
şeydi bu...
hayata geçirmek için güçlerikalmamıştır.
Ulusal yozlaşma Filistin
mizi birleştirmek yeterlidir.
üstyapısının kapitalist İsrail
Filistinliler bir başka denekültürü önünde toplumsal
yimlerini anlatıyor:
Burjuvazi açlığın ve yoksulluğun
çapta tahribat yarattı. Mülteci kampsorumlusudur.
“Akşam karanlığı çıkar çıkmaz
ları fuhuş ve ajan yuvaları haline dönkamp
gençliği maskeler giyip soAçlığa
çözüm
olarak
halka
“böcek
üştü. Uyuşturucu kullanan, akıl haskakları
dolaşıp dururlar. Bazılarının
yiyin”
diyecek
kadar
şerefsizdir.
talıklarına yakalanan, adi suç işleyen
ellerinde
demir çubuklar ya da zinBurjuvazinin kendi çıkarı için
Filistinli sayısında artışlar oldu.”
cirler
bulunur.
Maskeli devriyeler,
yok etmeyeceği hiç bir şey yoktur. OrGörüldüğü gibi emperyalizm her
sadece
ajanlar
açısından
tehlike demanları, toprağı, denizi yağmalar;
zaman halkların direnme dinamikleğiller.
Aynı
zamanda
her
türlü
uyuşkendi karı için katliamlar, cinayetler,
ri olan onuru, namusu dejenere etturucu
taşıyıcılığı
yapan
muhabbet
işkenceler yapar.
meye, direnişi yok etmeye çalışır.
tellallığı ya da beyaz kadın ticaretiyle
İşkence etmenin meşruluğunu halOnurun, şerefin, namusun, adaleuğraşan ve bilardo masalarında güka kabul ettirmeye çalışır.
tin olmadığı yerde sömürü ve işgal kanünü gün edenler açısından da bünıksanır hale gelir. Sömürünün devam
yük tehlike kaynağıdır.
etmesi için emperyalistler değersizYozlaşmaya Karşı
Böylece genel anlamda kamptaki
leşmeyi sürekli halkın bilincine aşıtoplumsal ahlakı ve ulusal değerleri
Örgütlenmeliyiz
lamaya çalışırlar.
korumak, İsrail’in kamp üzerindeki
Kimi zaman faşizm mahalleleriBurjuvazi “ezilen birini görürsen
günlük denetimini zayıflattı.”
mizde, okullarımızda baskı ve terörsesini çıkarma; işsiz kalırsan hakkını
Görüldüğü gibi tüm dünya halkle sonuç alamadığında yozlaşma ve
arama, mahallende uyuşturucunun
larının
deneyimleri aynı noktada birdeğersizleştirme ile halkımızı teslim
satılmasına, fuhuşun yaygınlaşmaleşiyor.
Emperyalizm ve işbirlikçilealmaya çalışıyor.
sına karşı çıkma” der.
ri halkları sömürebilmek için, kendi
Halkımızın tarihinde yozlaşmaya
Burjuvazi hırsızdır. Onun için her
çıkarlarının devamlılığı için yozlaşkarşı
direnme kaynağımız olan sayışey karına kar katmalıdır. Halkların
ma saldırısını kullanıyorlar.
sız değerimiz vardır.
umutlarını geleceklerini çalar. Kendi kaBunun için yozlaşmaya karşı müBu değerlerle gücümüzü ve örrını büyütmek için işgal ve talan eder.
cadele
etmek aynı zamanda faşizme
gütlülüklerimizi büyütmeliyiz.
Burjuvazinin namusu yoktur Kenkarşı da mücadele etmektir.
Devrimciler, halkın değerlerini
di topraklarında yükselen yozlaşmaFaşizmin bizleri teslim almasına
geleceğe taşıyacak olan, insanın inyı tüm işgal ettiği topraklara yayar.
izin
vermeyelim.
sanca yaşayabileceği tek sistem olan
İşgal ettiği Irak hapishanelerindeki
Mahallelerimizi, okullarımızı, evsosyalizmin örgütleyicisidirler.
sapıkça işkenceleri hatırlamayan yoklerimizi
her tür saldırıya karşı koruKapitalizm kirletir, çürütür... Devtur.
mak
için
örgütlenelim...
rimciler ise temizler, büyütür...
Burjuvazi pazarlarını büyütmek
Sevgili okurlar,
Örgütlenmeliyiz... Sokak sokak, ev
için halkları böler, parçalar... Libya’da,
ev örgütlenmeli, bizim olana sahip
Haftaya başka bir konuda görüşIrak'ta yaptığı gibi... Halkları birbiriçıkmalıyız.
ne düşürür. Katliamlar örgütler...
mek üzere...



Beynimiz Çöp Değildir,
Kendi Seçtiklerimizi İzleyelim
Halk Cepheliler, düzenledikleri film gösterimlerinde,
düzenin yoz kültürüne karşı kendi seçtiklerini izliyorlar.
İstanbul Gülsuyu’nda 30 Kasım günü Halk Cepheliler
Mahir Hüseyin Ulaş Parkı'nda gençlerle tanışmak amacıyla
film izlediler. 10 kişinin katılımıyla Yılmaz Güney'in Ar-
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kadaş filmi izlendi. Filmin ardından Hasan Ferit'in doğum
günü olması nedeniyle dilek fenerleri uçuruldu. İkramların ardından program sona erdi.
İzmir’de 1 Aralık akşamı Halk Cepheliler, Ege Kültür
Sanat Merkezi’nde Yılmaz Güney’in Ağıt filminin gösterimini yaptı. 8 kişinin katıldığı gösterim film hakkında
yapılan bir sohbetle sonlandırıldı.
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Kendini Geliştirmeyen Düzeni Geliştirir
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Uyuşturucuya, Fuhuşa,
Çeteleşmeye, Yozlaşmaya
Karşı Halk Komi̇teleri̇ni
Örgütleyelim

Yeni bir kampanyaya merhaba dide edilecek bir
güce dönüşeyoruz.
cektir.
Mahallelerimizdeki yozlaşmaya
BAŞARILI OLMAK İÇİN
Önce bir mahallede kurulan halk
karşı tavır almak ve bunu güce dön1-Doğru düşünceğiz
komitesi sonra o mahallenin her soüştürmek en başta Cepheliler’in sokağında kurulmaya başladığında or2-Karar alacağız
rumluluğundadır.
taya çıkacak gücü gözlerimizin önü3-Program çıkartacağız
Her Cepheli taşıyabileceğinden
ne getirelim...
4-Denetleyeceğiz
çok daha fazla sorumluluğu omuzBir yürüyüş mü örgütleyeceğiz.
layarak, Hasan Ferit’in açtığı yoldan
Bu dört adımı doğru bir şekilde
Bütün
halk komiteleri örgütlü buyürümeli ve halkı halk komitelerin de
pratiğine geçiren ve pratiğinde düşlundukları yerlerdeki halkı yürüyüörgütlemelidir.
tüğü hatalardan dersler çıkartan bir
şe getiriyorlar... Bir anda yüzler,
Cepheli’nin başarılı olamamasının
Haklı ve meşru bir mücadele vebinler bir pankartın arkasında saf tutönünde hiçbir engel olamaz.
riyoruz.
muşlar... Bir anda düşüncelerimizdeki
Bu dört madde içinde üzerine biİddialı ve kararlıyız.
olmazlar yıkılıp gidiyor... Beynimiraz daha fazla duracağımız denetim
Başladığı işi bitiren çok güzel bir
zi burjuva düşünce tarzına ait pisolmalıdır. Hiç unutmamalıyız. İyi dügeleneğimiz var.
liklerden temizliyoruz.
şünmüş olabiliriz, iyi kararlar alabiTüm bunları halka taşımalıyız.
Yine mahallemizdeki çeteleri teşliriz ve bunları çok iyi programlıya
Biliyoruz ki; politikalarımız ne
hir eden duvar yazıları yazacağız...
biliriz.
Ama tüm bunları denetlekadar doğru olursa olsun,
mezsek
hiçbir sonuç alamayız.
halkla bütünleşmediği süreDemek ki bu dört maddenin her
Taşıyabileceğimiz en üst boyutta
ce bir güce dönüşmüyor. Mabiri önemli ama bir tanesi yani
sorumluluk üstlenmeliyiz.
hallelerimizdeki asalaklar,
DENETİM biraz daha önemli.
parazitler, çeteler bu yüzden
Devrimcilik; sorumluluk üstlenme
Hiç unutmayacağız denetvarlıklarını sürdürebiliyorcesaretidir.
lemediğimiz
hiçbir işten sonuç
lar... Halkın örgütlü gücü ile
Cesaret; iddiadır, kararlılıktır.
alamayız.
Alamadığımız
gibi
bunların karşısına çıkmadıHata yapmaktan korkmamaktır.
bir
dizi
moral
bozucu
şeyinde
ğımız sürece pisliklerini saçHata yapmaktan korkan iş yapmaktan
önünü açmış oluruz.
maya gencecik insanlarımıkaçıyor demektir.
Başarılı olmak istiyorsak
zı kirletmeye devam edeTereddüt, kararsızlık, inisiyatifsizlik
bir şeyi daha unutmamalıyız o
ceklerdir.
devrimcilik değildir
da önceki pratiklerimizde karDevrimcilerin mahalleDevrimci, kendini sınırlamayan
şımıza çıkan hataları tekrarlalerinin yozlaşma batağına
insandır.
mamak.
Bu konuda en sık düşdönüştürülmesini devlet niye
Büyük
ve
hızlı
adımlara
ihtiyacımız
var
tüğümüz hata, günlük işler deistiyor?
O mahalleleri ele geçir- Örgüt gibi düşünen örgüt ile bütünleşen diğimiz işlerin için de boğulup
devrimci; tereddütlü, kararsız,
kalmak. Bu öyle bir şey ki yapmek için.
inisiyatifsiz
olamaz.
masak olmaz ama nasıl, ne zaAslında yozlaşmaya karman,
kimle yapacağında çok
şı süren mücadele iki ideoönemli.
Eğer
bunları düzenlemezsek
Bir anda bulunduğumuz mahallelelojinin mücadelesidir.
bizim için bu küçük işler dediğimiz
rin bütün sokaklarındaki duvarlar sloBir yanda her türlü pisliğin, ahşeyler tuzağa dönüşür. İşte bu tuzaganlarımızla doluyor...
laksızlığın yayılması için çetesi, poğa
düşmemek için başarılı olmanın
Her
faaliyetimizi
böyle
düzenlelisi, iti, miti ile mahallelerimize muikinci
maddesini yani programlı oldiğimizi
düşünelim.
sallat olanlar; YANİ DÜŞMANLAmayı
tüm
bunları gözeterek yapİşte
örgütlü
faaliyet
budur.
RIMIZ, diğer tarafta HALK VE
malıyız.
Çıkarttığımız
programları
Halkın örgütlü gücü budur.
BİZ.
idealize
etmeden
uygulamak
ve gün
Önce emek ve sabırla halka gitOnlar halkı yozlaştırmaya çalıiçinde çıkardığımız programın akmek onları ikna etmek, sonra birlikşırken biz halkı örgütleyeceğiz...
sayan yanlarını inisiyatifli bir şekilte
pratiğin
içine
girmek
hem
öğrenNASIL?
de yeniden programlayarak düzenmek hem de öğretmektir.
Önce bir komite sonra üç komilemek bizi gün geçtikçe güçlendireCepheli bunları başarmak istite diye başlayan örgütlenme faalicektir.
yorsa ne yapmalı?
yetimiz bir anda onlarla, yüzlerle ifa-
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Hasan ve Ferit’ten Hasan Ferit’e
Söz Konusu Olan Halkın Kahramanlığıdır!
Tanıdıkları, yakınları, dostları
daha doğumdan önce, haber gönderir Özgür Tutsaklara: “Bebeğe ne
isim verelim?”
19 Aralık Katliam saldırısı öncesinde bu haber koğuşlara, şimdilerde
ise hücrelere yayılır. Öneriler toplanır. Elbette, şehit isimleri her zaman
önceliklidir. Netleştirilen isimler aileye iletilir. Artık heyecanla beklenir
ki doğan bebeğimize o isim verilmiş
olsun. Genellikle de öyle olur.
İşte Hasan Ferit’in ismi de böyle
verilmiştir.
“Hasan Ferit ismi ona, Bayrampaşa Hapishanesi’ndeki tutsaklar tarafından Hasan ve Ferit Eliuygun isimli şehitlerimizin isminin
yaşatılması için verilmişti.” (Yürüyüş, Sayı 389)
Söz konusu olan, halkın yenilmezliğinin yansımasıdır.
Hasan Eliuygun, lise yıllarında
mücadeleye katıldı ve 1981’de tutsak
düştü. Yedi yılı aşkın süren tutsaklığının ardından yine mücadeleye koştu. Hapishane onun için değirmen değil, okul oldu. 1988’de bir kamulaştırma eyleminde yeniden tutsak düştü. Özgür Tutsaklık süreci boyunca
kendisini geliştirmeye devam etti.
1990’da yeniden dışarı çıktı ve yeniden mücadeleye koştu. ‘90 Atılım’ında Askeri Komite Üyesi ve
bir komutan olarak savaştı. 12 Temmuz 1991’de, diğer yoldaşlarıyla birlikte “Bize Ölüm Yok!” diyerek

ölümsüzleşti.
Hasan
ile aynı zamanda akrabası olan
Ferit Eliuygun yoldaşımız da, 27
Ferit Eliuygun
Hasan Eliuygun Hasan Ferit Gedik
Aralık 1990
tarihinde
sevgisinin gereği olarak halkı zehiranti faşist bir eylem içinde şehit düşleyip yozlaştırmaya çalışan uyuştutü. SDB Komutanı’ydı Ferit ölümrucu çetelerinin üstüne yürüdü.
süzleştiğinde. ‘90 Atılımı’nın sıra
Hasan ve Ferit’ten Hasan Ferit’e
neferlerindendi. Bulunduğu eylemsöz konusu olan halkın kahramanlılerde, aldığı görev ve yürüttüğü faağıdır.
liyetlerde varlığıyla güç ve güven veFerit, 17 Aralık 1990’da ölümrirdi yoldaşlarına: “Ferit varsa, mesüzleşmiş, Hasan 12 Temmuz
sele yoktur”
1991’de katledilmişti ki, “Bize Ölüm
1980 öncesi Liseli Dev-Genç’li
Yok” denmişti onların ardından.
olan Ferit, cunta koşullarında tutsak
Bize Ölüm Yok!..
kaldıktan sonra, mücadelesini DevHasan Ferit, işte bu gerçekliğin,
Genç’li olarak sürdürdü. Dev-Genç’in
halkın yenilmezliğinin delikanlı hali
yeniden toparlanmasında, öğrenci
olarak şehit düştü.
gençlik hareketinin örgütlenmesinde
Halk düşmanları dün Hasan ve Feemeği ve cüretiyle öne çıktı.
rit’leri, bugün Hasan Ferit’leri katlederek bitiremez.
Hasan Ferit Gedik’e, işte bu şeHasan’lar, Ferit’ler ve Hasan Fehitlerimizin ismi verildi. Ve Hasan Ferit’ler
parmak ile sayılamayan, kırmak
rit, ismini taşıdığı halk kahramanlaile tüketilemeyecek olan halkın devrının değerlerine, gelenek ve halk sevrimci gerçekliğinin ve yenilmezliğigisine yeni bir halka eklemesini bilnin somut hali olarak ölümsüzlerdir.
di.
Selam olsun Hasan’a, Ferit’e...
Ferit ve Hasan, halk sevgisinin biVe Hasan Ferit’e BİN SELAM
rer sıra neferi ve halkın adaletinin birer savaşçısı olarak şehit düştüler.
Hasan Ferit de sahip olduğu halk
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ÖZGÜR TUTSAKLAR

Özgür Tutsaklarla
Dayanışmayı Büyütelim!
Ankara TAYAD’lılar, Ekim ayında düzenledikleri Özgür Tutsaklarla dayanışma kermesini Kasım ayında da
yaptılar. Karanfil Sokağı ile Yüksel Caddesi’nin kesiştiği köşede kurulan kermeste misafirleri sıcak çay ve börek bulunan masalar karşıladı. Özgür tutsakların el emeği göz nuru ürünleri başta olmak üzere, devrimci yayınlar da açılan standlarda halka ulaştırıldı.
Görüşe giden ailelerden, aradığı bir kitabı nerede bulacağını danışmak isteyene kadar her kesimden halkın uğradığı bir yer haline gelen TAYAD kermesinde, tutsaklarla dayanışmanın ifadesi olarak alışveriş yapılabiliyor

ve hapishanelere selam gönderiliyor. Kermes ay sonuna
kadar devam edecek. Aralık ayında da Sakarya Caddesi’nde düzenlenecek.

HALKIN AVUKATLARINA ÖZGÜRLÜK!
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D ?manı

AKP’nin Yönetememe Krizi Arttıkça,
İç Kavgaları Daha Fazla
Su Yüzüne Çıkıyor!

AKP

Daha Fazla Saldırganlaşıyor!

Halk
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“Büyüyen Türkiye” masallarına
rağmen tam anlamıyla yönetememe
krizi ile karşı karşıya AKP iktidarı...
Dolayısıyla bu ortam AKP’nin eskisi kadar demokrasicilik oyunu oynamasına izin vermiyor ve eskiye
oranla kendi içindeki çelişkiler daha
fazla su yüzüne çıkıyor.
Önce “kızlı-erkekli öğrenci evleri” tartışmasından kaynaklı “dava
arkadaşı” Bülent Arınç ile karşı karşıya geldiler. Bülent Arınç “kızlı erkekli evlerde kalıyor” diye basında
çıkan haberleri yalanlayarak “yok
öyle bir düşüncemiz nereden çıkartıyorsunuz” dedikten sonra Başbakan “hayır var” diye Bülent Arınç’ın
açıklamalarını yalanladı ve en son Bülent Arınç malum televizyon konuşmasını yaptıktan sonra beklemeye
başladı... Bunun üzerine Başbakan
“biz dava arkadaşıyız bunu kendi
aramızda konuşur çözeriz” dedi ve
ardından birlikte Diyarbakır’a şov
yapmaya gittiler.
Kendi aralarında neyi çözdüler, ne
kadar çözdüler, o kirli kapıların ardında neyi aldılar, neyi verdiler bilemeyiz. Ama ne konuşurlarsa konuşsunlar konuştuklarının halkın yararına olmadığını biliyoruz.
Çok zaman geçmeden it dalaşı
aynı kaptan yemek yedikleri düne kadar birbirlerinin yüzüne bakıp güldükleri, birbirlerini korudukları kolladıkları, pisliklerini birlikte örttükleri
Fethullahçılarla karşı karşıya geldiler.
Konu malum, günlerdir tartışılan
dershaneler kapatılsın mı kapatılmasın mı? Biri dershaneleri kapatacağım
diyor... Diğeri hayır kapatamazsın...
Kimsenin “neden bu dershaneler
var” dediği yok...
Dershaneleri yaratan çarpık eğitim
sistemini konuşan yok...
Varsa yoksa gelsin paralar...

Varsa yoksa gencecik insanların
beyinlerine gerici fikirleri sen mi sokacaksın, ben mi sokacağım kavgası.
Aktardığımız bu gelişmelerden
tek bir şey anlaşılıyor. Bu da bu
“dava arkadaşları” ve “kardeşler”
amansız bir çıkar kavgasına düşmüşler demektir.
Kapitalizm koşullarında bunu anlamak zor değil...
Ya ekonomik çıkarlar ya da siyasi çıkarlar bu kavganın nedenidir.
Ama emin olduğumuz bir şey var
ki bu kavgaların hiçbiri halkın çıkarları için yapılmıyor.
AKP İKTİDARI, BİR YANDAN
BİRBİRLERİNİ YERKEN, DİĞER
YANDAN HALKA ZULMETMEYE, EMEKÇİLERİN ELİNDEKİNE AVUCUNDAKİLERE EL KOYMAYA DEVAM EDİYOR.
Belli aralıklarla Türkiye’nin ekonomik verileri açıklanıyor... kişi başına
düşen milli gelir şu kadar arttı... şu kadar yatırım yapıldı... turizm gelirlerimiz beşe katlandı... vesaire ...
Peki hayatta bunların karşılığı var
mı ? İşsizler ordusunda bir azalma oluyor mu ?... Hayır. Yoksulların sayısında bir değişiklik oluyor mu ?..
Hayır! Açlar aç kalmaya, işsizler işsiz kalmaya devam ediyor mu?.. Ediyor, hatta hergün artarak.
AKP iktidarından işsiz olan ayrı çekiyor, işi gücü olan ayrı çekiyor.
Taşeronlaşma, esnek çalışma ile iş
güvencesini bir kenara atan AKP’nin
yeni marifeti işçinin kıdem tazminatlarına el koymak... Bir zamanlar yapılan düzenlemelerle emekçilere “mezarda emeklilik” dayatılıyordu. Şimdi sürünerek emeklilik dayatılıyor.
Denebilir ki AKP iki eli ile halkın
gırtlağını sıkmaya bütün gücüyle devam ediyor.

TABİ BU KADAR BASKI ZULÜM BİR YERDE KARŞILIĞINI
BULACAK.
AKP hergün kendi muhalefetini,
izlediği politikalar ile büyütüyor.
Halkın her kesiminde muhalefet fokur fokur kaynıyor...
Haziran Ayaklanması’nın etkisini,
korkusunu üzerinden atamayan AKP
iktidarı, bu sefer dizginleri sıkı sıkıya
tutmayı asla bırakmamayı düşünüyor.
Bunun için de halkın üzerindeki
baskı ve şiddetini hiç aralık vermeden
uygulanması gerektiğine inanıyor...
Asla biber gazından, TOMA’dan,
plastik mermiden vazgeçmiyor... Korkuları o kadar ayyuka çıkmış bulunuyor ki günlerce devam edecek halk
ayaklanmalarını bastırmak için görev
yapan katil polislere halka saldırdıktan sonra çok yoruluyorlar dinlensinler diye konforlu araçlar sipariş etmeye başladılar.
Ne yapsanız nafile...
AKP halkın tüm kesimleri ile karşı karşıya. “Çözüm süreci” diyerek
Kürt halkını etkisiz hale getiren AKP,
şimdi Barzani ile geliştirdiği işbirliği ile BDP’yi devre dışı bırakmaya çılışıyor.
Bugüne kadar Kürt halkına karşı
izlediği politikaları ile iki yüzlülüğü,
Kürt halkının yüzüne gülerken arkasından kuyusunu kazdığı, “Türkiye’de Kürt sorununu çözeceğim” derken Suriye’deki Kürtlere her türlü zulmü hak görüyor ve bunu herkesin gözüne soka soka yapıyor. Diyarbakır sokaklarında şov yapıyor.
Gültan Kışanak buna “durumu
kurtarmaya çalıştık” diye cevap
veriyor.
Bize gayri ciddi gelen bu cevap
BDP’in içine düştüğü aczi, burjuva siyasetine ve AKP’nin politikalarına ne
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kadar teslim olduklarını gösteriyor.
Uzlaşmacı politikaların sonucu budur...
Selahattin Demirtaş’ın yaptığı açıklamalara
göre AKP, BDP’ye “gelin birlikte yapalım
diye bir çağrı bile yapmamış”... Yine Selahattin Demirtaş’ın açıklamalarına göre “Biz zorladıkta Diyarbakır Belediyesi’ne ziyaret gerçekleşti” diyor.
AKP, BDP’yi kaale bile almamış ama BDP
bundan rahatsızlık dahi duymuyor. Niye alsın?
BDP ile yapacaklarını kendi başına yapabiliyorsa
neden BDP’yi kaale alsın?
İşte elleri kolları bağlanmış burjuva siyaseti
böyle bir şey...

Sonuç olarak,
AKP iktidarının Türk, Kürt ve her milliyetten, mezhepten halklarımıza karşı izlediği halk
düşmanı politikalarıyla sonuna kadar mücadele
edecek olan ezilen, horlanan, yoksul halklarımız
olacaktır.
Halka gitmekten, en yoksulları örgütlemekten vazgeçmeyeceğiz.
Her dinden ve mezhepten milliyetten halkı örgütleyecek ve düzenin karşısına çıkartacak tek güç
Cephe’dir...
Kürt milliyetçileri, reformistler, oportunistler
halkların mücadelesini ne kadar düzen sınırlarının içine çekmeye çalışırlarsa çalışsınlar başaramayacaklar.
Biz halkı AKP’nin halk düşmanı politikalarına karşı örgütlemeliyiz. Halkın AKP’nin halk
düşmanı politikalarına karşı mücadelesini, öfkesini, kinini büyütmeliyiz.
Çünkü AKP’nin halka karşı saldırıları hiç durmuyor. AKP bu denli büyük bir yönetememe krizinin içine düşmüşken, düne kadar halka karşı saldırıda birlikte olduğu Fethullahçılarla bile kavga içinde olurken, halka saldırmaktan, terörünü
daha da artırmaktan başka politika uygulayamaz.
AKP faşist politikalarını her geçen gün daha da
tırmandırmak zorundadır.
Seçimler düzenin yönetememe krizlerini hafifletmenin en önemli araçlarından birisidir. Fakat
kriz o kadar büyüktür ki, sonuç ne olursa olsun daha
da derinleşmeye devam edecektir. AKP, zulüm üzerine kurduğu iktidarını ayakta tutabilmek için
daha fazla zulüm uygulamak zorunda kalacaktır.
Bu da Bülent Arınç tartışmasında olduğu gibi iç çatışmalarını da büyütecektir...
Bizim görevimiz düzenin krizini daha da büyütmek ve halkı düzene karşı savaştırmaktır. Asıl
çelişki halk ile düzen arasındadır. Düzen bugün
AKP’dir...

TKMP Hapishanelerdeki Kasım Ayı
Hak İhlalleri Raporunu Açıkladı

Tecrit İşkencedir, Tecrite Son!
13 yıl önce, 19-22 Aralık
2000’de hapishanelerde yaşanan
ve 28 devrimci tutsağın katliamı
ile açılan F tipi hapishanelerde
hak ihlalleri, keyfi uygulamalar,
işkence devam ediyor.
F tipi hapishanelerde tutsakların slogan
atması dahi suç
sayılmaktadır.
AKP iktidarı,
son aylarda tek
ya da üç kişilik hücrelerde
kalan tutsakları bir de havalandırmalara
taktığı ses ve görüntü kaydı alabilen kameralar ile 24 saat gözetim altına almaya çalışmaktadır.
Hapishanelerde süren bu baskı ve keyfi uygulamalara karşı
Tecrite Karşı Mücadele Platformu (TKMP), 30 Kasım’da Galatasaray Lisesi önünde basın
açıklaması yaparak Kasım ayı
hak ihlalleri raporunu açıkladı.
Eylem sırasında “Hapishanelerde Tecrit İşkencesine Son! Hasta Tutsaklar Serbest Bırakılsın!”
yazılı pankart açıldı.
TKMP adına yapılan açıklamayı okuyan Cemray Baş, F tipi
hapishanelerin açıldığı günden bu
güne kadar hukuksuzluk abidesi
olarak yükseldiğini, hak ihlalleriyle tutsakların yaşam koşullarının daha da ağırlaştırıldığını
söyledi. Baş, yaptığı açıklamada
Çanakkale Hapishanesi’nden
Kandıra 2 Nolu F Tipi Hapishanesi’ne sürgün sevk edilen Tuncel Ayaz’a onursuz üst araması
yapıldığını ve bu sırada işkence
gören Ayaz’ın 2 gün revire çıkartılmadığını söyledi.
Açıklamada ayrıca Sincan 1
Nolu F Tipi Hapishanesi’nde 6

Kasım günü yaşanan saldırı anlatılarak havalandırmalara takılan
kameraların tecriti daha da artırmak için yapıldığı söylendi. Cemray Baş, yaptığı açıklamada Sincan’daki tutsakların günlerce tek
kişilik hücrelerde tutulduğunu
ve 30 saat boyunca

havalandırma
kapılarının açılmadığını, eşyalarının verilmediğini söyledi, Hüseyin Özarslan’ın ameliyattan
çıkar çıkmaz hücreye getirilerek
tek tutulduğu ve gece kanamasının başlaması sonucunda yeniden
hastaneye kaldırıldığını belirtti.
Açıklamada “Serdar Polat’ın
hem bir kolu kırık, hem de ciğerlerinden ameliyatlı, yaraları
iyileşmedi ve tek başına kalamayacak durumda ancak tek tutuluyor. Yani akıllarınca her türlü yolla tutsakları ‘cezalandırıyorlar.’ Ama tek tek kalan her
devrimci tutsak gittikleri yerlerde de kameraları söküp ellerine
veriyor. Kanser hastası Erol Zavar ise bu uygulamayı protesto etmek için açlık grevine başladı”
denildi.
Yapılan açıklamanın sonunda
tutsakların tecrit hücrelerinde
sessizce ölüme terk edeceğini
düşünenlerin bir kez daha yanılacağı belirtildi. 70 kişinin katıldığı eylemde “Kahrolsun Faşizm Yaşasın Mücadelemiz”,
“Hasta Tutsaklar Serbest Bırakılsın”, “Tecrit İşkencedir, Tecrite
Son” sloganları atıldı.
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Halkın
Hukuk
Bürosu

Haziran Ayaklanması’nda Polisin Terörüne Karşı Halkın Gaz
Maskesi, Deniz Gözlüğü, Limon, Sirke Kullanması Suç Sayıldı!

DİRENMEK SUÇ DEĞİLDİR!
SUÇLU, HALKA SALDIRAN AKP’DİR

Gezi Parkı’nın yok edilmesine karşı çadır kuran insanlara gayrimeşru bir
iş yapar gibi gece yarısı saldırılması ile
başlayan halk ayaklanması, direnme
hakkının en meşru kullanılış biçimidir.
Direnme hakkını kullanmasıdır insanın, toplumun gelişmesini sağlayan.
Direnmek, insanın insanlığını koruması
için zorunlu tavırlarındandır. İnsanın
ilk direnişi doğaya karşıydı. Direndikçe
insani özellikleri gelişti. Sınıfların ve
devletin ortaya çıkmasıyla birlikte direnmek, sınıfsal savaşımın parçası
oldu. Çünkü sınıfların ortaya çıkmasıyla birlikte ezen-hakim sınıf diğer sınıfı kendi çıkarları yönünde çalıştırmak, kendi hakimiyetlerini kabul ettirmek için baskı altında tutar. Hukuk
ve yasa adı altında kendi çıkarlarını koruyan kurallar belirledi. Hukuk ve yasalar egemenlerin çıkarlarını korurlar.
Ezilen sınıflar, yoksullar, işçiler haksızlığa, adaletsizliğe direndikçe yeni
haklar kazanırlar. Egemen sınıf ise bu
mücadele karşısında hukuk ilkelerini
değiştirmek zorunda kalır. Direnme
hakkı da bu savaşım içerisinde yasalarda yerini bulmuştur.
Direnmeyi suç ilan eden AKP iktidarı ve AKP’nin savcıları bu nedenle
gayrimeşru hale düşerler.
Haklarımıza saldırmayı alışkanlık
haline getiren savcılardan bir tanesi
Gezi eylemleri ile başlayan eylemleri yani en temel hakkımızı suç saydı
yine. Ki bu savcı halka karşı savaşın
bir parçası olan DGM’lerde savcılık
yapmıştı. Devrimcilerin onlarca yıla
varan cezalarla cezalandırılmaları istemiş, polisin hazırladığı bilgi notlarını iddianame haline dönüştürmüştür.
Nazmi Okumuş isimli bu savcı
Haziran Ayaklanması’na katıldıkları
gerekçesiyle 23 kişi hakkında iddianame düzenleyip, iddianameyi 50. Asliye Mahkemesi’ne gönderdi. İddianame hukuki dayanaktan yoksun ve
kötü bir biçimde hazırlanmış olmalı
ki, mahkeme iddianameyi geri göndermek zorunda kalmış. Zorunda
kalmış diyoruz çünkü mahkemelerin
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ne kadar kötü, mantıksız, çelişkilerle dolu olursa olsun, iddianameleri
iade ettiklerine rastlamadık. İddianamelerin ancak çok istisnai durumlarda, ya halkın öfkesinden korktuklarından ya da oligarşi içi çelişkilerin ayyuka çıktığı dönemlerde iade
edildiğini gördük. Burada da iddianame mahkeme tarafından 'suçun nasıl işlendiği ve suç delillerinin ne olduğu somut olarak belirtilmediği'
için iade edilmiş. Yani iddianamenin
hukukun en asgari kurallarına uymadan, yorum ve kişisel düşüncelere uygun olarak yazıldığı anlaşılıyor.
Kanuna göre iddianame, suçu,
suçun nasıl işlendiğini, suçun işlendiğine dair kanıtları ve kanıtlar ile şüpheli ilan ettiği kişiler arasındaki bağlantıyı net olarak göstermelidir. İddianame bunları kapsamadığı gibi
kanunda yer almamasına rağmen deniz gözlüğü, gaz maskesi gibi eşyaları da silah olarak saydı.
"Deniz gözlüğü ve gaz maskesi silah değildir" diyerek iddianameyi
savcılığa iade eden mahkemeye, Savcı Nazmi Okumuş "Şüphelilerin deniz gözlüğü ve gaz maskeleri ile Taksim'de bulunan bir havuza yüzmek
amacıyla gelmedikleri, amaçlarının
olay çıkarıp güvenlik kuvvetleriyle çatışmaya girme amacı taşıdığı dosyanın içindekiler ile yapılan eylemlerden bellidir" yanıtını verdi. Ve mahkeme de bu hukuksuzluğa direneceğine, kanuna aykırı olarak düzenlenen
bu iddianameyi kabul etti. Oysa iade
gerekçesinde, "Maske, baret, deniz
gözlügü, motorcu kaskı, flama, sirke,
solüsyon, sargı bezi silah degildir.
Bazı şüphelilerin atılı suçu silahla işlediğine dair delillerin ne olduğu iddianamede yer almamaktadır" demişti. Ne değişti. Hiçbir şey ama iktidarın tepkisinden korkmuş olacak ki,
iddianameyi tekrar iade etmedi.
Birincisi; bir hakkın kullanılması ya da korunması için direniş göstermek suç değildir. Suç olan hakkın
engellenmesidir.

İkincisi; bahsi geçen eşyalar, nitelikleri itibariyle saldırı aleti olmayıp,
saldırı karşısında kendilerini korumak için kullanılabilecek eşyalardır.
Eşyalardan anlaşılmaktadır ki şüpheli olarak ifade edilen kişiler, cinayet, işkence, darp, yaralama, aşağılama, tehdit, anayasal hakların kullanılmasının
engellenmesi gibi suçları işleyen polise karşı kendilerini ve haklarını korumaya çalışmışlardır. Savcı iddianamesinde “Şüphelilerin hukuki hak arama yollarının dışına çıkarak yasa dışı
eylemler düzenlediklerini belirtip, şüphelilerin Gezi Parkı'nı işgal ettiği,
kamu ve özel mallara zarar verildiği,
kolluk kuvvetlerine sopa, molotof, ses
bombası ve sapan ile saldırıldığını
söylemiştir. Savcı bunları yazarken
halkın ayaklanmasına neden olan saldırıları, suçları yazabilme cesaretine sahip midir acaba? Yazdığı iddianamenin
içinde polislerin katlettiği kişilerin
isimleri yazıyor mu? Polislerin gözlerini oyduğu, sakat bıraktığı, kafasına nişan alıp kafasını parçalayıp aylarca uyumasına neden olan Berkin’in ismi geçiyor mu iddianamesinde… Yer almaz,
AKP iktidarının sözcüsü olmak dışında
bir görev bilmedikleri için hukuka
uymalarını beklemek mümkün değildir. Şu notu da ekleyelim. Savcı Nazmi Okumuş, DGM’ler döneminde
iken 1996 yılında Refah-Yol hükümeti döneminde Adalet Bakanlığı
Müfettişliğine atanmış, ancak irticai
faaliyetleri tespit edilmesinden sonra görevden alınmıştır. Aynı dönemde “ADIYAMAN MENZİL ŞEYHİ"
olarak adlandırılan kişiyi ziyaret ettiği için devlet kayıtlarına girmiştir. Elbette bu hukuksuzluk Nazmi Okumuş isimli savcının şahsıyla ilgili değildir. Kendi şahsında AKP iktidarının
anlayışını ortaya koymuştur.
Sonuç olarak, deniz gözlüğü, gaz
maskesi taşımak ne suç olabilir, ne de
silah olabilir. Gezi Parkı’na gidenler
meşru talepleri gereği faşizme, faşizmin baskılarına karşı ayaklanmışlardır.
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GÜNÜMÜZÜ AYDINLATAN

Üç Cephe
gerillası, ayağını burkan, yürüyemeyen yoldaşları Ali Yıldız’ı güvenli bir yere bıraktıktan sonra birliğin yanına
Kadir GÜVEN D. Aslan GÜLER Erkan DİLSİZ
dönmek için yola koyulurlar. Yolları uzun olduğundan
gece yarısı Paşacık (Dersim-Çemişgezek) Köyü’nün
“General” demeye başlar. Bu isim ona yapışır kalır.
altındaki bahçelerde konaklarlar.
O şimdi tıpkı 1982’de Lübnan’da İsrailli katillere
Bulundukları bölgeye yönelik yapılan operasyondan
kahramanca çatışan, direniş destanı yaratarak düşkarşı
habersizdirler. Hava aydınlandıktan sonra askerleri
manlarının
dahi saygısını kazanan Filistinli Çocuk Gegörürler. Ancak çekilme durumları kalmamıştır. Askerlerin
neraller
gibidir.
bulundukları bahçelere de girdiklerini görünce daha sağ“Teslim ol!” çağrılarına “Asıl siz teslim olun!”
lam, korunaklı yerlere mevzilenirler. Askerler bahçeleri
detaylı şekilde aramaya başlar. Cephe savaşçıları çatışmayı diyerek cevap verir. Şehit yoldaşı Kadir Güven’in silahını
alır ve toprağa gömer. Bilir yoltercih etmeyeceklerdir. Çatışmaya
daşlarının gelip arayacaklarını.
girmek imha olmaktır. Ancak giYaşı küçük ama geleneklerimizi,
decekleri bir yer de yoktur. Çevre
değerlerimizi bağrında toplamış
açıktır ve kuşatılmışlardır. Çatışma
koca bir çınar gibi bilgedir. Tek
artık bir zorunluluk olacaktır. Farbaşına bir ordu olur. Üzerine yakkedileceklerine inandıkları anda
laştırmaz. Sloganlarıyla, kurşunbasarlar tetiğe.
larıyla, cesareti ve kararlılığıyla
Bu atışlar, geleneklerimize yeni
ürkütür
düşmanı. Saatlerce sürer
halkalar ekleyecek bir direniş desbu
durum.
En
son
getirdikleri
tankla
vurmaya başlarlar.
tanının başlangıcı olur.
Sayı: 394
General Cem yaralanır. O da yoldaşları gibi taşa Umudun
Bir anda ortalık savaş alanına döner. Cepheliler ilkeli
Yürüyüş
adını yazar. Bir süre sonra da şehit düşer.
hareket ederler. Kurtulma şanslarının yüksek olduğu tek
8 Aralık
Kanlı cesetlerini alanlar, bir silahın olmadığını fark
yer olan Paşacık Köyü’ne doğru çekilmez, aksine oradan
2013
ederler,
ararlar
ama
bulamazlar.
Bu
durumu
telsizden
de
uzaklaşırlar. Bilirler tarihlerini. Halka zarar vermemek,
konuşurlar. TKP/ML (MKP) savaşçıları bu bilgiyi öğhalkı korumak Cephe geleneğidir.
rendiklerinde bilirler ki, savaşçılar bir silahı saklamışCepheliler’in destansı direnişlerine, kahramanlıklarına
lardır.
tanıklık eden sadece Paşacık Köylüleri değildir. YakınOperasyonun ardından çatışma alanına giderek her
larında TKP/ML (MKP) gerillaları da vardır. Telsizden
tarafı
özenle incelerler. Cepheliler’in taşlara Umudun
konuşulanları tek tek kayıt altına alırlar. Gelecek nesillere
adını yazdıklarını görürler. Ardından da askerlerin bulabırakılacak büyük bir mirastır bu kayıtlar.
madığı silahı aramaya koyulurlar. Bulup yoldaşlarına
Çatışmanın şiddeti karşısında onlar da savaşan gerilteslim ederler.
laların kalabalık olduklarını düşünürler. Öyleki, “30-40
kişi çatışıyor sanıyorduk” derler. Sonradan sadece üç
Cephe gerillası olduğunu öğrendiklerinde daha bir gururlanacaklardır.
Çatışma 15.00’e kadar sürer. Anlatımlardan ilk ateş
edenin Kadri Güven (Kemal) olduğunu öğreniyoruz.
Bir yandan çatışır, bir yandan sloganlarını haykırırlar.
İlk Devrim Aslan Güler vurulur, şehit düşer. Kadri
Güven bacağından yaralanır. Yanındaki taşlara umudun
adını yazar. O da öğlene doğru şehit düşer.
Koca bir ordunun karşısında artık tek başına çatışan,
Cepheli Olmak, Birlik Beraberlik
düşmana kök söktüren, 16’sındaki General Cem’dir
Duygusunu Güçlendirmektir!
(Erkan Dilsiz)
Antalya Özgürlükler Derneği, 1 Aralık sabahı, üyeÇocuk yaşta tanır, sever Cephelileri. En büyük hayali
lerine
yönelik kahvaltı verdi. 15 günde bir birlikte yapgerilla olmaktır. 10-11 yaşlarında bu isteğini dile getirir.
tıkları
kahvaltının 2.sini gerçekleştiren dernek üyeleri,
Bu arzusunun yanı sıra cesareti, çocukluk arkadaşları
kolektif
olarak hazırladıkları kahvaltıda sohbet ettiler.
içerisindeki otoritesi de eklenince, Nazım Karaca ona
Kahvaltıya 19 kişi katıldı.

PAŞACIK
DİRENİŞİ
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Röportaj

Ekmek, Adalet ve Özgürlük İçin
“Yürüyüş”ümüz Durdurulamaz!-1

Sayı: 394

Yürüyüş
8 Aralık
2013

Oligarşinin dergimize yönelik saldırıları hiçbir dönem eksik olmadı.
Dergimizin toplatılması, yazılarının sansürlenmesi, matbaada el konulması, kapatılması, açılan davalar,
kesilen milyarlarca liralık para cezaları, muhabirlerimize yönelik gözaltı, tutuklama, işkence, katledilmesi,
bürolarımızın basılıp talan edilmesi...
yapılan en temel saldırılardandır...
Gözaltılar, tutuklamalar, kaçırmalar, katletmeler sadece dergi çalışanlarımıza yönelik de değil, okurlarımız da aynı saldırılara maruz kalmaktadır. Yürüyüş okuru oldukları
için onlarca yıl hapis cezası alan
okurlarımız vardır.
Dergimiz bu koşullarda yayın faaliyetini sürdürmektedir.
Onun için dergimizdeki her bir
kelimenin, her bir satırın bedeli ödenmektedir. Çünkü her bir kelimesi,
her bir satırı düşmanın yalan, yoz
propagandasına sıkılmış kurşundur.
Ve düşmanın tüm engellemelerine
rağmen dergimizi halkımıza ulaştırmak onun için o kadar büyük öneme
sahiptir.
Bunun için diyoruz ki, TÜM YÜRÜYÜŞ OKURLARI; DERGİLERİMİZİ ÇİFTLEYELİM! HER HAFTA ALDIĞIMIZ BİR DERGİ YERİNE EN YAKINIMIZ İÇİN 2 DERGİ ALALIM.

Dergimiz “Ekmek, Adalet ve Özgürlük İçin Yürüyüş” kampanyası
başlattı. Tüm okurlarımızın bu kampanyaya büyük bir coşkuyla katılmasını bekliyoruz. Tüm okurlarımız
için kampanyamızın ilk adımı dergileri çiftlemektir...
Yürüyüş muhabirleriyle devrimci
basının yayın faaliyetlerinde yaşadıkları engeller üzerine yapılan röportajı yayınlıyoruz.
Dilan Poyraz
(Yürüyüş Dergisi muhabiri)

Yürüyüş: Ülkemizdeki burjuva
basın ve devrimci basın ile ilgili
düşünceniz nelerdir?
Sansürü nasıl
değerlendiriyorsunuz?
Dilan Poyraz: Bugün gazetelere
ya da televizyonlara baktığımızda
doğru bir haber alabilmek mümkün
değil. Tarafsız basınız diyorlar,
AKP’nin yalakası olmaktan vazgeçmiyorlar. Milyonlarca insanın yaşadığı
açlık onları ilgilendirmiyor. Sabancı’ların, Koç’ların aksırıp tıksırıncaya
kadar yediklerini içtiklerini, kiminle
gezip tozduklarını manşet yapıyorlar.
Oysa ki gerçekleri yazmaları gerekiyor. Korkuyorlar. Çünkü biraz iktidara karşı bir şey yazdıklarında
alacakları ihalelerden oluyorlar. Bur-

juva basında çalışan emekçiler ise
ya kendi kendilerine otosansür uyguluyorlar, ya da iktidarın hoşuna
gitmeyecek haberleri yaptıklarında,
yazdıklarında işlerinden oluyorlar.
Bazen diğer
muhabirlerle
konuştuğumuzda diyorlarki
“biz haberi yapıyoruz, kurul
yayınlamıyor.”
Bu da o yayın
kurullarının
kime hizmet ettiklerini bizzat
Dilan Poyraz
gösteriyor.

Yürüyüş: Devrimci basın olarak ne gibi zorluklarla karşılaşıyorsunuz? Devrimci basının
tavrı ne olmalı?
Dilan Poyraz: Çoğu zaman gittiğimiz eylemlerde polis tarafından
sürekli olarak saldırılara maruz kalıyoruz. Biz devrimci basınız. Bizde
Başbakanlık tarafından verilen sarı
basın kartı yok. Bunu onlar da biliyor
ve bilinçli olarak çekim yapmamızı
engellemek için de bu yönteme başvuruyorlar. Göstermediğimiz zaman
da ya haber bölgesinden uzaklaştırılmaya çalışılıyoruz, ya da direk
saldırılara maruz kalıyoruz. Fotoğraf
makinalarımız kırılıyor. Gözaltına
alınıyoruz. Zorla çektiğimiz resimlere
el konuluyor. Yani devrimci basın
olarak doğrudan hedefiz.
Bu konuda tüm devrimci basının
yapması gereken ortak bir karar alıp
basın kartını göstermemek olmalı.
Diğer basın biz gözaltına alınırken
sadece bakıyorlar ya da uzaklaşıyorlar
oradan. Sahiplenme olsa gözaltına
alınmamız biraz daha zor olur.

Yürüyüş: Son dönemde
özellikle devrimci basın
alanında Yürüyüş
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muhabirlerine yapılan saldırıyı
nasıl değerlendiriyorsunuz?
Dilan Poyraz: Bizim devrimci
basın olduğumuzu onlar da çok iyi
biliyor. Yunanistan Konsolosluğu
önünde bir kaç kez saldırıya uğradım.
Çekim yapmaya başladığımız an etrafımızda onlarca sivil polis dolaşmaya
başladı. Sonra köşeye sıkıştırıp basın
kartını sordular. Biz de basın kartı
göstermek zorunda olmadığımızı, asıl
olarak çekim yapmamızı engellediklerini söyledik. O sırada da eylemi
yapanlara işkence yapıyorlardı ve
çekmemizi fiili olarak engellemişlerdi. Daha sonrasında tekrar çekim
yapmaya başladığımızda çevik kuvvet polisleri tarafından defalarca
kez coplandım ve plastik mermi
sıktılar. Bacaklarıma bir iki kez
vurdu ardından kafama vurmaya
başladı. Halk ellerinden aldı.
Diğer muhabir arkadaşımızı da
aynı şekilde coplayıp elinden zorla
tabletini aldılar. Sonrasında hırsız
olduklarını söylediğimizde kabullenmeyip bir daha saldırdılar ve sokağın
sonuna koydukları akrep aracından
hedef alınarak plastik mermi sıkıldı.

Yürüyüş: Yürüyüş Dergisi bu
gibi saldırılara karşı ne gibi
önlemler düşünüyor?
Dilan Poyraz: Biz yapılan eylemlerin haberlerini yapmaya, halkımıza karşı uygulanan polis terörünü,
yapılan işkenceleri, yüz günü aşkın
komada yatan Berkin’i anlatmaya
gerçekleri yazmaya devam edeceğiz.
Bize her saldırdıklarında karşılığını
alırlar. Tavrımız direnmektir. Önceden
eylemler de basına bu kadar saldırmıyorlardı. Haziran Ayaklanması’ndan
sonra saldırmaya başladılar. Çünkü
AKP’nin yalanlarını yazıyoruz bunadır tahammülsüzlükleri. Herkes
sussa bile bizi susturamazlar.

Yürüyüş: Şu an başlayan bir
Yürüyüş Dergisi kampanyası
olduğunu biliyoruz,
kampanyayla ilgili ne
düşünüyorsunuz?
Dilan Poyraz: Dergimiz bu çürümüş düzenin karşısında duran
en güçlü silahımızdır. Halkın haber

alma hakkını gasp
edenlere karşı, binbir zorluklarla dergimizi çıkarıyoruz.
Bunun için aldığımız her dergiyi iki
katına çıkarmak bizim elimizde. Dergimizi 7’den 70’e
herkes bilmeli ve
okumalıdır. 5 dergi alan 10 dergi
alarak çevresindeki
tüm insanlara gerçekleri okutmalıdır.

Yürüyüş dergisi 27 yıl boyunca
pek çok saldırı yaşamış olmasına
rağmen aralıksız yayın yapabilmiş
nadir yayınlardandır. Hatta 18
Ocak gibi baskın haftalarında
dahi gecikmeden çıkmıştır. Bu
Yürüyüş Dergisi’nin halkla ve
okurlarıyla, dağıtımını yapanlarla
kurduğu ideolojik bağın sonucuC. Güneş Seferoğlu
dur. Her okurumuz aynı zamanda derginin içeriğine katkı
sunan bir yazardır. Başlatılan kampanya da bu sahiplenmenin sonucu. Bize yönelik saldırıları biz hep
okurlarımızla aştık, bugün de dergimizin, gerçeklerin
ve umudun sesi daha çok insana ulaşsın diye yine
okurlarımızla yürütülüyor bu kampanya.

Yürüyüş: Eklemek istediğiniz bir şey var mı?
Dilan Poyraz: Biz her şeyden
önce devrimciyiz. Bugün İrfan Ağdaş’ları, 17 yaşında sırtından vurularak felç kalan Ferhatlar’ı, sadece
dergi dağıttığı için gözaltında işkenceyle katledilen Engin Çeber’leri
unutamayız. Ve bunun için gerçekleri
yazıyoruz. O katillerin yargılanması
için yazıyoruz. 14 yaşındaki Berkin’i
kimin vurduğunu soruyoruz. Dergimiz de haftalarca yazdık. Hiçbir gazete bunu dile getirmezken bu cüreti
biz gösteriyoruz. Bunu ancak devrimci basın dile getirebilir.
***
Cansu Güneş Seferoğlu
(Yürüyüş Dergisi muhabiri)

Yürüyüş: Ülkemizdeki burjuva
basın ve devrimci basın ile ilgili
düşünceniz nelerdir?
Sansürü nasıl
değerlendiriyorsunuz?
Güneş Seferoğlu: Türkiye’deki
burjuva basını ve devrimci basını değerlendirirken ülkemizdeki gazetecilik
geleneğine de bakmak gerekiyor. 12
Eylül darbesi gazetecilik anlamında
da büyük bir dönüşüm yaratmıştır.
Holdingleşen medyanın öncesinde
gazeteler yayın yönetmenlerinin adıyla
anılırdı. Milliyet örneğin Abdi İpekçi’yle beraber anılırdı. Bugünse özellikle 90’lardan süregelen bir yozlaşmayla burjuva medya sahibinin sesi
olmuştur. Yapılan en yoz haberlerin,
bütün bir gazetenin “3. Sayfa” şeklinde

çıkarılmasının suçu dahi halka atılmıştır. Halbuki ortada burjuva medya
açısından farklı hiçbir şey yoktur.
Birkaç tane holding sahibi halkın
farklı kesimlerine hitap eden küçük
farklarla pek çok gazete çıkmaktadır.
Çalışanlar açısındansa tamamen kabullenme ve kıyasıya bir rekabet var.
Üniversite öğrencileri ücretsiz çalıştırıldıkları staj için dahi kapı kapı
gezmek zorunda bırakılıyor. Bunun
verdiği yılgınlıkla da en idealist gazeteciler bile zamanla masa başında
haber yazan “muhabirlere” dönüşüyor.
Çünkü uğradıkları baskı ve sansüre
direnmek yerine olduğu gibi kabullenmeyi seçiyorlar. Gazetecilik asla
para kazanmak için seçilebilecek bir
meslek değil. Burjuva medya yaşadığı
koşullara yenik düşmüş çok sayıda
demokrat insandan oluşuyor aslında.
Ama yaşadıkları baskıyla, hem iktidarın tutuklama tehdidi hem de patronlardan gelen atılma tehdidi birleşince sansürün en tehlikeli aşaması,
oto-sansür çıkıyor karşımıza. Benim
staj yaptığım dönemlerde hiç patrona
gerek kalmadan, editörlerle bir kelime
üzerinde saatlerce tartıştığım olmuştur.
Yani patronların ve iktidarın çıkarlarını
onlar adına koruyan yüzlerce gazeteci
var. Ya “ben haberi yaptım editör isterse yayınlar istemezse yayınlamaz”
dersiniz ve bu yalana ortak olursunuz,
ya da bu çarkın içinde yer almazsınız.
Halkımız da bu çarkın nasıl pislikle
dolu olduğunu Haziran Ayaklanması
boyunca bizzat yaşayarak gördü. Bu
bataklığın alternatifi de kuşkusuz
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Sayı: 394

Yürüyüş
8 Aralık
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devrimci basındır.
Devrimci basın ise çok
daha köklü bir geleneğe
sahip. Bunu Hasan Tahsin’e kadar götürebiliriz.
Çünkü yalnızca yazmakla,
söylemekle yetinmemektir
devrimci basın. Devrimcilerin haberini yazmakla
kalmayıp, o mücadelenin
içinde olmak, halk için
haber yapmaktır. Yani
devrimci basın aslında
devrimci mücadelenin en
önemli ayaklarından biridir. Burjuva
medyanın kendi sınıfsal çıkarları için
yaydığı yalan haberlere, hiçbir şeyin
değişmeyeceği algısına ve yoz kültüre
karşı devrimci basın gerçeklerle savaşmaktadır.

Yürüyüş: Devrimci basın
olarak ne gibi zorluklarla
karşılaşıyorsunuz? Devrimci
basının tavrı ne olmalı?
Sayı: 394

Yürüyüş
8 Aralık
2013

Güneş Seferoğlu: Devrimci basına yönelik saldırılar özellikle “örgüt
operasyonu” adı altında gece yarısı
baskınlarıyla, kurulan komplolarla
insanların tutuklanması şeklinde oluyor. Önceden özellikle devrimci basına yönelen tutuklamalar şimdi burjuva medyada çalışanlara da sıçradı,
Ahmet Şık ve Nedim Şener bunun
somut birer örneği aslında.
Tabii faşizm bununla yetinmiyor,
komplo kurmalar, yalan haberlerle
hedef göstermeler, tutuklama ve gözaltılar devrimci basını susturmak için
denenmiş ancak başarılı olunamamış
yöntemlerdir. Üstelik burada hedef
yalnızca devrimci basın olmuyor,
Ferhat Gerçek ve Engin Çeber’de
somutlaşan, saldırının okurlarımızı
da kapsamasıdır.

Yürüyüş: Son dönemde
özellikle devrimci basın
alanında Yürüyüş
muhabirlerine yapılan saldırıyı
nasıl değerlendiriyorsunuz?
Güneş Seferoğlu: Bize yönelik
saldırılar özellikle polisin işkence
yaptığı eylemlerde yoğunlaşıyor. Harbiye’de Dev-Genç’lilere, Yunanistan
Konsolosluğu önünde TAYAD’lılara
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ve Sibel Yalçın Parkı’nda Halk Cepheliler’e saldırırken polisler, bunları
biz belgeliyorduk. Bazı eylemlerde
basın olarak görev yapan yalnızca
biz oluyoruz ve eylemcilere azgınca
saldıran polislerin dönüp bize de saldırması şaşırtıcı olmuyor açıkçası.
Çünkü tamamen tahammülsüz ve
işkenceyi sonuna kadar götürecek
potansiyeldeki polislerin uyguladığı
işkence somut bir belgeye dönüşüyor bizim çektiğimiz görüntülerle. Ve bu durum onlar için en büyük tehditlerden biri. Bazı eylemlerde
daha eylemcilere saldırmadan bize
saldırdıkları bile oluyor.
Bir diğer saldırı ise basın kartı
sorulması şeklinde oluyor, ama bu
işin bahanesi tabi ki. Başbakanlığın
onayıyla alınan sarı basın kartı, iktidarın elinde önemli bir kozdur. Onun
kriterlerine uygun ve istediği haberi
yapan gazeteciler değiliz biz, bu yüzden basın kartının bir meşruluğu
da yok bizim açımızdan.

Yürüyüş: Yürüyüş Dergisi bu
gibi saldırılara karşı ne gibi
önlemler düşünüyor?
Güneş Seferoğlu: Bu saldırılar
öncelikle halkın haber alma hakkına
yönelik saldırılardır. Yani sadece bizimle sınırlı değil; bizim elimizden
işkenceyle çalınan her fotoğraf makinesi, her kart insanların gerçeklere ulaşması önünde bir engeldir.
Halkın yapılan eziyeti görmesi, hesap sormayı doğuruyor. İnsanlar
yalnızca okuduklarında inanmıyor,
ama önüne tamamen gerçekler, çekilmiş fotoğraflarla konulduğunda
ve olayı an an yaşayan muhabirlerin

anlatımıyla söylenen her
söz, haber gerçeklik ve
inandırıcılık kazanıyor.
Bu yüzden biz yalnızca
kendimiz açısından alınacak önlemlerin yeterli olmayacağını biliyoruz. Burada basın emekçilerinin
belli talepler üzerinde birleşebileceğini önceki girişimlerde gördük. Polis basından birine saldırdığında,
çekilip uzaktan bir iki kare
almak yerine, yapılan saldırıyı engelleme iradesini gösterebilmemiz
gerekiyor. Ya da yıllarca yanımızda
çalışmış birinin sudan sebeplerle kolayca işten atılması bizler açısından
sıradanlaşmamalı. Bu bencillik gazeteciliğin doğasına aykırıdır. Bu
yüzden bu alanda da örgütlenmenin
gerekliliği çıktı karşımıza. Son süreçte
pek çok saldırıya karşı halkın farklı
kesimlerinin, belli talepler çerçevesinde örgütlendiğini gördük. Bu gibi
komiteler, meclisler bizim örgütlenmemiz açısından da somut ve iyi örnekler oluşturuyor. Ancak benzer örgütlenmeler yaratarak bu saldırılara
karşı mücadele edebiliriz.

Yürüyüş: Şu an başlayan bir
Yürüyüş Dergisi kampanyası
olduğunu biliyoruz,
kampanyayla ilgili ne
düşünüyorsunuz?
Güneş Seferoğlu: Yürüyüş Dergisi 27 yıl boyunca pek çok saldırı
yaşamış olmasına rağmen aralıksız
yayın yapabilmiş nadir yayınlardandır.
Hatta 18 Ocak gibi baskın haftalarında
dahi gecikmeden çıkmıştır. Bu Yürüyüş Dergisi’nin halkla ve okurlarıyla, dağıtımını yapanlarla kurduğu
ideolojik bağın sonucudur. Her okurumuz aynı zamanda derginin içeriğine katkı sunan bir yazardır.
Başlatılan kampanya da bu sahiplenmenin sonucu. Bize yönelik saldırıları biz hep okurlarımızla aştık,
bugün de dergimizin, gerçeklerin ve
umudun sesi daha çok insana ulaşsın
diye yine okurlarımızla yürütülüyor
bu kampanya.
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OKMEYDANI

HASAN FERİT’TEN ALDIĞIMIZ GÜÇLE TÜM
MAHALLELERDEKİ PİSLİKLERİ TEMİZLEYECEĞİZ!

“KALK! CEPHE!”
20 Kasım günü, mahallenin (İstanbul Okmeydanı)
devrimcileri olarak Sibel Yalçın Parkı’ndan, halkımızın,
“Evimin altına birahane kurmuşlar” diyerek, sokakta
içki içenlerin olduğunu söylemesi üzerine o sokağa
doğru harekete geçtik. Sokağa ilk girdiğimizde, bir adam
ve bir kadın içiyorlardı. Onlara bu mahallede bu şekilde
davranamayacaklarını anlatıp oradan kaldırdık. Ancak
kadın, yanındaki adam için eşim diyerek içinde bulunduğu
durumu meşrulaştırmaya çalışıyordu. Sokağın ortasında
içmek evli bir çiftin yapacağı bir şey değildi. Yalan söylediğini anladığımız için oturdukları yeri sorduk. Hemen
karşıdaki binaydı. Binaya girdik. Tabii yalanları kısa
sürede ortaya çıktı. Binadaki kapıları tek tek çaldık. Durumu anlattık. Sarhoş adam çıkmamak için dirense de
halkın desteğiyle durumu teşhir edip adamı mahalleden
kovduk. Kadının yaptığı ahlaksızlığı da insanlara anlattık.
İnsanlar camlara çıkıp bizi alkışlamaya başladı.
Tam o sırada aynı sokakta devriyeye devam eden iki
arkadaşımız geldi. Çeteciler onlara saldırmıştı. Kaç kişi
ve kim olduklarını sorduk. Biri Alaattin isimli çeteciydi.
Diğerleri de onun arkadaşlarıydı. Söz konusu kişiler
mahalle halkı tarafından da yakından tanınıyordu. Uyuşturucu satmak, halkın çocuklarını zehirlemek ve yoksul
halk çocuklarını çeteleştirerek devrimcilerin karşısına
çıkarmak bunlardan en önemlileriydi. Alaattin’in devrimcilere karşı suç dosyası oldukça kabarıktı. Daha önce
de kan ve can pahasına yaratıp savunduğumuz Sibel
Yalçın Parkı’nda içki içerken kendisine müdahale eden
Cephelilere kurşun sıkmış, devrimcilerin kurumlarına
fiili saldırılarda bulunmuş, “gelecekleri varsa görecekleri
de var” diyerek Cepheliler’in arkasından konuşmuş.
Aslında bizi kendisi çağırmıştı. Biz de gittik.
Çetecilerin eli boş beklemeyeceğini biliyorduk. Hızla

hazırlığa giriştik, arkadaşlarımıza ulaşıp toplanma yeri
ve saati belirledik. Yeterince silahımız yoktu. İnsanlarımızın
sayısı da yeterli değildi. Ama kafamızda ne olursa olsun
onları bu mahalleden kovmak vardı. Yani gerekirse çatışacaktık.
Herkes geldikten sonra dar bir ara sokağa geçip maskelerimizi bağladık, silahlı arkadaşlarımız en önde olmak
üzere o şerefsizlerin arkadaşlarımıza saldırdığı yere
doğru harekete geçtik. Oraya vardığımızda Alaattin
denilen düzenin pisliğine batmış torbacı, tek başına kaldırımda yatıyordu. Yanında bulunan arkadaşları bizim
oraya gideceğimizi bildiği için korkup kaçmış, Alaattin’i
geride, o kaldırımın üstünde bırakmışlardı. “Kalk! Kalk!
Cephe !” diyen seslerimizi duyunca, panik halinde kalktı.
Uzun süre takip ettiğimiz bu iti yakalamanın coşkusu
vardı üzerimizde. Tabii aynı zamanda öfkeliydik. “Gelecekleri varsa görecekleri de var” sözlerini o anda
unuttu. Bizim kim olduğumuzu çok iyi bildiği için,
hemen “Abi yanlış yapıyorsunuz, ben satmıyorum, ben
bir şey yapmıyorum” yalanlarına başladı. Ama o şerefsiz
için çok geçti artık. Ajitasyonlarla ve ellerimizde silahlarla
Alaattin denilen şerefsizi Mahmut Şevket Paşa Sağlık
Ocağı’nın olduğu meydana teşhir ede ede çıkardık. Her
sloganın sonunda her ajitasyonda, silahlar patlıyordu.
Sağlık Ocağı’nın önüne geldiğimizde sokakta bulunan
ve bu torbacıyı tanıyan halktan insanlar hemen vurmaya
başladılar. Biz de bu mahallede uyuşturucu satmanın,
devrimcilere saldırmanın bedelinin ağır olacağını belirten
coşkulu bir konuşmayla, insanlara durumu anlatıyorduk.
Bize verilen herhangi bir öldürme talimatı olmadığı için,
bacaklarını ve kollarını kırıp bıraktık.
O şerefsize atılan her yumrukta, çetecilere atılan her
kurşunda aklımızda hep Hasan Ferit vardı. Boğazımızdaki
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düğümü daha da büyüterek,
yumruğumuzu daha da sıkarak vurduk. Alaattin’in
bacaklarını kırdıktan sonra
sloganlarla, havaya ateş ederek oradan çekildik.
Ertesi gün çeteciler akşam 20.00 sularında ellerinde silahlarla, satırlarla
parka geldiler. Dillerinden
“Biji Serok Apo”, ve
“Cephe Halka Hesap Verecek” şeklinde Kürt halkını galeyana getirmeye çalışan
sözler vardı. Kolunu bacağını kırdığımız çeteci Kürt
milliyetindendi. Bu yüzden “Cephe, Kürt gençlerine
saldırıyor” yalanına başvurdular. Böyle bir provokasyonla
yapılan eylemin etkisini kırmak, kendilerine meşru bir
zemin kazandırmak ve elbette iki siyasi yapıyı birbiriyle
sorun yaşıyor gibi göstererek halkın asıl sorundan uzaklaşmasını sağlamak istiyorlardı. Hemen toplandık. Bu
sefer diğer yoksul mahallerden de büyük destek vardı.
Okmeydanı halkı da Mahmut Şevket Paşa Meydanı’na
toplanmıştı. Önce yapılan ajitasyonlarla bu mahallede
kimsenin uyuşturucu satamayacağı ve satanları sahiplenemeyeceği vurgusu yapıldı. Ardından Cepheliler ellerinde
silahlarla meydana çıktılar, sloganlarla, ajitasyonlarla
yaratılmaya çalışılan provokasyonu anlattılar. Silahlar
arka arkaya patlıyordu. Halkın o anki coşkusu görülmeye
değerdi. Her sıkılan kurşunun ardından halk kümeler
halinde bir araya toplanmış, “İşte Cephe bu!” diyorlardı.
Bir gün sonra ortalık nispeten daha sakindi. Sağdan
soldan çeteciler silah alışverişi yaptığı haberini alıyorduk.
Ama cesaret edip gelemediler.
Düzenin bataklığını kurutmak için savaşıyoruz. En
son Hasan Ferit Gedik’i şehit verdik. Yani mahallelerimizi
temizleme iddiamız, şehitleri göze alacak kadar nettir.
Çetecilerin parkı basmaya kalktığı günün ertesi, her
torbacıyı yakaladığımızda, “O çocuk Kürt’tür, bizim
insanımızdır” diyen Kürt milliyetçi hareket de bu sefer
çetelere karşı harekete geçti. İlk gün kendi çevrelerinde
olup bu işi yapanlardan birkaç kişiyi dövdüler. Polis
gelince onlarla çatıştılar. Biz bundan dolayı çok mutlu
olduk. Çünkü her seferinde bize gelip torbacıları sahiplenenler şimdi onlara karşı bir adım attılar.
İkinci gün ise YDG-H devriyeye çıkmış, yine birilerini
yakalayıp üzerinden çıkan esrarı yakmışlar. Bunu hazmedemeyen çeteler de parka saldırmak için hazırlığa
geçince biz de Kürt gençleriyle omuz omuza bu pisliklere
karşı eylem kararı aldık. Önce bu pisliklerin toplandığı
yer olan Okmeydanı Semt Konağı’nın olduğu yere gittik.
Ortalık bomboştu. Bizim eylem yapacağımızı duyan çeteciler kaçmıştı. Ardından torbacıları barındırdığı bilinen
bir dükkan Cephelilerin ve YDG-H’nin ortak eylemiyle
bombalandı. Halkın tepkisi oldukça iyiydi.
Burada olan en önemli nokta şuydu. Kürt gençleriyle

ilk kez omuz omuza böyle
bir eylem yaptık. Artık Okmeydanı’nda çetecilerin
Kürtlüğü kullanma olanağı
kalmadı, hem de çetelere
karşı böyle bir eylem yaparak onlara adım attırmamız çok iyi olmuştu. Bu 5
günden çıkan en güzel olay
buydu. Direnişimizle Kürt
gençlerine önemli bir adım
attırdık ve de mahallede
hiçbir düzen artığının bizim
irademizden üstün olamayacağını ispat etmiş olduk.
Yıllardır mahallelerimizde uyuşturucuya karşı mücadele
veriyoruz. Her yerde olduğu gibi Okmeydanı’nda da
uyuşturucuya karşı mücadele deyince ilk akla Cephe
gelir. Bunu polisin ara vermeksizin gerçekleştirdiği saldırıları ve tacizleri altında yapıyoruz. Düşmanın mahallemizde güç gösterisi yapma amaçlı dolaşmaları, keyfi
gözaltılar, gece yarısı operasyonları, dergimizi alan esnafı
tehdit etmeleri, halkın çocuklarını işbirliği yapmaya zorlamaları... Ve Birol Karasu’da Hasan Ferit’imizde somutlaştığı gibi şehitlikler pahasına göğüslüyoruz bu saldırıları.
Tüm bunlar halka gitmeyelim, çalışmalarımız daralsın,
halkla bağlarımız zayıflasın ve mahalleler devletin iradesi
altına girsin diye uygulanan yöntemlerden bazılarıdır.
Her mahallenin olduğu gibi Okmeydanı halkının örgütsüzlüğü ve kendine güvensizliği onun en önemli zayıflığıdır. Umutsuzluğu umuda dönüştürecek olan da
Biz’iz! Okmeydanı’ndaki tüm pislik yuvalarını temizleyeceğiz. Okmeydanı’nda gidilmedik cadde, çalınmadık
kapı bırakmayacağız. Halkımızla bağlarımızı güçlendirip
bunları örgütlü ilişkilere çevirmeyi sürdüreceğiz. Halkımıza
umudu da, güveni de biz götüreceğiz. Şehitlerimizin,
tutsaklarımızın ve bizden önce bu mahallelere emeği
geçenlerimizin fedakarlıkla, bedeller pahasına, ısrar ve
kararlılıkla, doğru devrimci politikalarla yarattığı etki
ve sempatiyi örgütleyeceğiz. Yarattığımız direnişleri,
devrimci şiddet eylemlerimizi, halkın kendi sorunların
kendisinin çözdüğü mekanizmalarla, kuracağımız halk
komiteleriyle birleştirecek, fiilen ulaşamadığımız kesimlere
ulaşacak, onları örgütlülüğe dönüştüreceğiz.
UYUŞTURUCU SATMAK
ŞEREFSİZLİKTİR!
ÇETELER HALKA HESAP
VERECEK!
HASAN FERİT OLALIM,
BATAKLIĞI KURUTALIM!
Hasan Ferit Yozlaşmaya Karşı Mücadele Ekipleri
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Dev-Genç Geleneği DTCF Direnişi'yle Sürüyor

Faşizme Direnmek Meşrudur!
DTCF Direnişi, Dev-Genç'lilerin Üniversiteleri
YÖK Cenderesinden Kurtarma Eylemidir!

Ankara Üniversitesi. Dil-Tarih ve
Coğrafya Fakültesi
işgali yasaklarla, yönetmeliklerle, Yüksek Öğrenim Kurumu (YÖK) ile faşizmin üniversitelerde kurumsallaştırılarak, gençliğin
apolitikleştirilmeye çalışılmasına
karşı meydan okumadır.
Kapılarından kimlik göstermeden
öğrenci alınmayan, ÖGB'lerin içinde
cirit attığı, bilimsel düşüncenin yasaklandığı, öğretmenlerin iktidarın
sözcüsü olduğu üniversitelerde DevGenç'liler, söz, yetki, karar hakkı
için DTCF Direnişi'yle yeni mücadele
hattının önünü açtılar.
Üniversiteleri bilimin değil, gericiliğin merkezi haline getiren
YÖK'e karşı direnmek meşrudur!
Faşizme direnmek suç değildir!
Parasız eğitim istemek suç değildir!
Demokratik haklarımızı kullanmak suç değildir!
Yozlaşmaya karşı mücadele etmek
suç değildir!
Katillerimizden hesap sormak
suç değildir!
Hak ve özgürlük istemek suç değildir!
Söz, yetki, karar hakkını istemek
suç değildir!
Bağımsızlık istemek suç değildir!

Adaletsizliğe karşı mücadele etmek suç değildir!
Faşizm, suç kavramını ters yüz
ediyor. Egemenler için suç olan,
devrimciler için onurdur. DTCF Direnişi'nde yer alan 10 Dev-Genç'li
onurumuzdur.
Gerçek suçlular, 10 Dev-Genç'liyi
gaza boğan, DTCF Dekanlığını basarak işkenceyle Dev-Genç'lileri gözaltına alanlardır.
Gerçek suçlular, gençliğin hakkını
sormak yerine, gençliği hapse atan
AKP’dir!
YÖK, üniversitelerdeki faşizmdir!
Faşizme direnmemek suçtur!
Üniversitelerde bildiri dağıtmayı
bile yasaklayan, suç sayan; 12 Eylül
faşizmine rahmet okutan AKP faşizmi
hayatımızın tüm alanlarını işgal ediyor.
Gerçek işgalci AKP'dir. Kazanılmış haklarımızı, evlerimizi, topraklarımızı, ormanlarımızı, sularımızı,
okullarımızı... işgal eden AKP'nin
kendisidir.
Halkı kendi toprağında işgalci
ilan eden AKP'nin her alandaki işgallerine karşı direnmek namus borcumuzdur!

2785 öğrenciyi tutsak
eden AKP faşizmidir asıl

suçlu!
DTCF Direnişi'nin korkusuyla
okulu 2 gün kapattılar. Gençlikten
bu kadar korkuyorlar. Dev-Genç'lilerin üniversiteli gençliğe öncülük
etmesinden korkuyorlar. Azgınca
saldırılarının sebebi de budur.
Faşizmin barikatlarını yaracağız!
Yeni tutsaklar pahasına da olsa,
tutsak öğrencileri çekip alacağız zulmün elinden. Ama asla teslim olmayacağız!
Dev-Genç'li olmak onurlu olmaktır.
Dev-Genç'li olmak, işgalcilere
karşı vatanın tam bağımsızlığı için
canını ortaya koymaktır!
Dev-Genç'li olmak, gençliğin
üzerindeki ablukayı dağıtmak için
DTCF Direnişi'ni yaratmaktır.
Basın açıklamaları solculuğu artık
hükmünü yitirmiştir. Hak alma mücadelesini bir adım öne çıkarmadan
faşizme karşı savaş büyütülemez.
İşte bu yüzden DTCF Direnişi mücadelenin yol açıcısı olacaktır.
Bundan sonra böyle! Bu daha
başlangıç!
Dev-Genç, Direniş, Savaş ve
Zafer Sözümüzdür!
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Dev-Genç’liler Onurumuzdur!
Onurumuza sahip çıkmak için tutsaklarımıza mektup
yazalım. Yazdıralım !
7 Dev-Genç’li, Melis, Hüseyin, Eylem, Gökhan,
Hacer, Lale ve Rojda.. Ülkemizin dört bir yanında yaşayan
ve okuyan arkadaşlarımız, 6 Kasım 2013’de YÖK’ü protesto ettikleri için tutuklandılar.
Onlar haklarımızı savundular. Siz vermezseniz biz alacağız cüretiyle uyandılar 6 Kasım sabahına. Günün
ilerleyen saatlerinde faşizmin bizlere çokça saldırdığı,
ÖGB’si , disiplin soruşturmalarıyla tehdit ettiği, hatta çok
ileri gidip duvarlarına hapishaneler gibi jiletli teller
çektiği Dil Tarih-Coğrafya Fakültesi’ne gittiler. Sesimizi
herkes duysun. Öğrenciler de duysun, öğretim elemanları da, sokaktan geçen halkımız da… diyerek fakültenin
dekanlığına kapattılar kendilerini. Her anı cüret dolu bir
eylem gerçekleştirdiler.
Temel taleplerimizi anlattılar ve bir muhatap aradılar
kendilerine. Dediler ki;
•Parasız Eğitim İstiyoruz!
•Sınavsız Gelecek İstiyoruz!
•Okullarımızda Polis Terörüne Son Verin!
•Ortadoğu’da Emperyalist Haydutluğa Son Verin!
•YÖK’ü Kaldırın!
•TUTSAK ÖĞRENCİLERİ SERBEST BIRAKIN!

AKP iktidarı demokrasi, hak- hukuk kelimelerini ağzından düşürmezken binlerce öğrenciyi haklarını istedikleri
için, örgütlendikleri ve mücadele ettikleri için tutsak etmişti. 12 Dev-Genç’li de bu adaletsizliğe son verilmesi
için işgal etmişti dekanlığı. Bu ülkenin yasaları herkes hakkını arayabilir derken AKP benim çizdiğim sınırlara kadar diyordu. İşte faşizm gerçeği budur. Demokrasi, faşizmi
gizleyen bir paravan gibidir. Ancak o kadardır.
12 Dev-Genç’liden 7’si TUTSAK ÖĞRENCİLERE
ÖZGÜRLÜK istedikleri için şimdi tutsak. Sincan Kadın
Kapalı Hapishanesi’nin ve 1 No’lu F Tipi Hapishanesi’nin
hücrelerinde tutsak..
Onlar, hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için diyerek
mücadele ettikleri için tutsak düştüler. Bu büyük bir erdem ve insanlık hazinesidir; onurdur.
7 Dev-Genç’li onurumuzdur. Onurumuza sahip çıkalım. Onlar için yürüttüğümüz özgürlük kampanyasında birleşelim, örgütlenelim ve mücadele edelim. Onları ve onlar gibi tutsak binlerce arkadaşımızı alana dek.
Onlara mektup yaAKP’nin hazımsızlığı ile tutukzalım. Sohbet edelim.
lanan 7 Dev-Genç’li halkın ve
İhtiyaçlarıyla ilgileneöğrencilerin sahiplenmesi sonulim. Onların dışarıdacu 6 Aralık günü görülen ara
ki gözleri ve kulakla- mahkemede serbest bırakıldı.
rı olalım.

Tutsak Dev-Genç’liler Bu Halkın Onurudur
Onurumuza Sahip Çıkacak Tutsaklarımızı Zulmün Elinde Bırakmayacağız!
Dev-Genç’liler 25 Kasım’da Tunceli Üniversitesi’nde masa açtı. Masada tutsak öğrencilerin serbest bırakılmasını talep eden ve Ankara DTCF işgalini anlatan
200 bildiri öğrencilere dağıtıldı. Masada ayrıca 6 adet Yürüyüş Dergisi, 2 adet Tavır Dergisi, 3 adet de Grup Yorum’un yeni albümü olan “Halkın Elleri” CD’si ve 2 adet
Gençlik1-2 kitabı satıldı.
F tiplerinde bulunan tutsak öğrencilerin iktidar tarafından
neden baskı altına alındığı, DTCF işgali, YÖK’ün ne olduğu,
Dev-Genç’in kim olduğu masaya gelen öğrencilere anlatıldı ve Grup Yorum’un yeni albümü olan “Halkın Elleri “
üzerine sohbet edildi. Öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Öğrencilerin derse girmesini fırsat bilen AKP’nin katil polislerinin, sivil araçlarından Dev-Genç’lilerin resimlerini
çekmesi üzerine Dev-Genç’liler de katil polislerin resmini çekince, polisler kaçar gibi uzaklaştılar.
Dev-Genç’liler 4 Aralık günü de İzmir'de Bornova Metro çıkışında eylem yaparak, 2784 öğrencinin komplolarla
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tutuklandığını ve yetmez gibi eğitim haklarının da ellerinden alındığını vurguladılar. Açıklamada Dev-Genç’liler,
"2784 öğrenci de halka yapılan zulme ve AKP faşizmine
karşı çıktığı, ülke topraklarının Amerika’ya satılmasına hayır dediği için F tipi hücrelere atılıyor. Parasız eğitim istemek, üniversitelerde polis terörüne karşı çıkmak suç sayılarak yoldaşlarımız ailelerinden, okullarından tecrit edilmiştir
” dediler. Ayrıca F tipi hapishanelerdeki saldırıları “Arkadaşlarımızı F tipleriyle ailelerinden ayıran faşizm tutsaklara
saldırmaya devam ediyor. F tiplerine kameralar koyan AKP
tutsakları yıldırmaya çalışıyor. Ama bizler 44 yıldır oligarşinin
zulmüne ve emperyalizmin oyunlarına karşı yılmadık ve yılmayacağız. Bizler Dev Genç’liler olarak hiçbir arkadaşımızı
F tiplerinde yalnız bırakmayacağız. Onları F tiplerine
atanlar çeteleri serbest bırakıyor, katilleri palalıları serbest
bırakıyor ” sözleriyle ifade ettiler.
Hak taleplerini sonuna kadar sürdüreceklerini vurgulayan Dev-Genç’liler tecriti de mektuplarla, devrimci dayanışmayla deleceklerinin altını çizdiler.

HALKIN AVUKATLARI FAŞİZMİ YARGILAYACAK!

Ülkemizde Gençlik

Ankara Yüksel Cad.

Ankara Emniyeti’nin Kurduğu Komplolar
Kendi Ayağına Dolanıyor!
Dev-Genç’lilere Tehditleriniz
Sökmedi, Sökmeyecek!
Ankara Gençlik Derneği, 30 Kasım günü Ankara Emniyeti’nin sistemli bir şekilde başlatmış olduğu öğrenci ve ailelerine yönelik taciz ve tehdit politikalarını teşhir etmek için
Yüksel Caddesi’nde 60 kişinin katılımıyla eylem düzenledi.
Yapılan açıklamada, “Açıktır ki;
yalan üretme merkezi Ankara Emniyeti yalanlarına devam ediyor. Komploculuğu iş edinen polis, yeni komplolar yaratmaya çalışıyor. Komplolarda kullanacağı düzmece ifadeleri
imzalatacağı, yazdığı ucube tutanaklara şahit göstereceği işbirlikçiler,
muhbirler arıyor. Bu nedenle tehditle mücadeleden vazgeçiremediği her
insana işbirliği teklif ediyor. Üstelik
bunu da yine onları eşleri, çocukları,
kardeşleri ile tehdit ederek yapıyor.
Bunlar boşuna çabalardır ve bunu en
iyi Ankara polisi bilir. Daha önce
komplo ile tutuklattıkları öğrencilerden tutsak yakınlarına, işçilerden
kamu emekçilerine, sendikacılara,
avukatlara kadar onlarca örneği vardır. Bu komplolar mücadele ile çökertilmiş, pespaye dosyaları ellerinde kalmıştır.
Bizler, tüm yaşamı, yaptıkları
açık olan ve açık kimliği ile yaşayan
insanlarız. Bağımsız bir ülkede, öz-

gürce, haklarımızla yaşamak istiyoruz. Liselerden, iş yerlerine kadar bulunduğumuz her yerde bunun için mücadele ediyoruz. Polis de bize bu yüzden saldırıyor. Bizi bu yüzden hedef
göstermeye, halkın gözündeki meşruluğumuzu karalamaya çalışıyor.
Ama mızrak çuvala sığmaz, sığmıyor!
Her koşulda inandığımız değerleri korumaya, savunmaya devam edeceğiz”
ifadelerine yer verildi.
Sonrasında Çağdaş Hukukçular
Derneği adına söz alan avukat Aytaç
Ünsal yapılan telefon aramalarının
hiçbir hukuki dayanağının olmadığını belirterek, polisin alenen suç işle-

diğini söyledi.
Açıklamanın ardından İdilcan Müzik Topluluğu’nun şarkılarıyla Yüksel Caddesi’ni saran bir halay kuruldu. Yaklaşık bir saat süren eylem halaylarla sonlandırıldı.
Öte yandan, Ankara Gençlik Derneği, aileleri taciz eden siyasi şube
polislerini teşhir ediyor. İşkencecilerin fotoğraflarını yayınlayan dernek
üyeleri, “Aileleri yeri geldi mi işten
atmakla, yeri geldi mi mahalle baskısıyla korkutacak kadar alçaklaşan bu
katilleri daha önce uyarmıştık. Fakat
aramaya devam ettiler. Biz dediğimizi
yaptık. Aileleri arayıp tehdit eden bu
köpekleri teşhir ediyoruz. Aramalar
devam ettiği sürece bizlerde teşhir etmeye, gerekirse daha ileri yöntemler
kullanmaya devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.

Sayı: 394

Yürüyüş
8 Aralık
2013

Bizler Hasan Ferit Olup
Korkunuzu Daha da
Büyüteceğiz!

İstanbul Üniversitesi

Dev-Genç'liler, Hasan Ferit'i, verdiği mücadeleyi ve yozlaşmaya, çeteleşmeye karşı neler yapılması gerektiğini anlatması için Hasan Ferit Gedik'in dedesi Mustafa Meray'ı İstanbul
Üniversitesi Forumu'na çağırdılar.

HALKIN AVUKATLARINA ÖZGÜRLÜK!
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Ankara DTCF
26 Kasım’da, Dev-Genç'lileri kırmayıp gelen Mustafa Meray üniversite girişinde ÖGB'lerin saldırısına uğradı.
Haberi alan Dev-Genç'liler Hergele
Meydanı'nda sesli konuşma yaparak öğrencileri Mustafa Meray'ı sahiplenmeye çağırdılar. Su Ürünleri Fakültesi kapısının önüne giden öğrenciler de
ÖGB'lerin saldırısına maruz kaldılar.
Saldırılara rağmen pes edilmedi ve
Mustafa Meray okula sokuldu.
Mustafa Meray Hergele Meydanı'nda yapılan forumda öğrencile-

Bağcılar
Şair Abay Lisesi (Gazi)

re Hasan Ferit Gedik'i anlattı, Onun
anılarından devrimci kişiliğinden
bahsetti; tüm öğrencileri Hasan Ferit
olup 1 Aralık'ta Hasan Ferit'in mezarı
başında ant içmeye davet etti.
Forumda uğranılan saldırıyı teşhir etmek için basın açıklaması yapma kararı alındı. Eylem saati yaklaştığında üniversite içerisinde sesli konuşma yapıldı ve öğrenciler açıklamaya çağrıldı. Beyazıt Meydanı'nda
yapılan açıklamada ''Korkularınız 80

yaşındaki bir insanı dövmeye kadar
gidiyor. Bizler Hasan Ferit olup korkunuzu daha da büyüteceğiz'' denildi. Çekim yapan sivil polisler de
uzaklaştırıldı.
Ayrıca Dev-Genç'liler Hergele
Meydanı'na 1 Aralık'a çağrı yapmak
için “Hasan Ferit Gedik Ölümsüzdür!
Mücadele Bayrağımızdır! Faşist Çetelere Karşı 1 Aralık Pazar Günü Saat
15.00'te Gazi Mahallesi'nde Hasan
Ferit'in Mezarına Yürüyoruz” yazan
Dev-Genç imzalı bir pankart astılar.

Liseli Dev-Genç’liler Mahallelerine, Kültürlerine,
Sayı: 394

Yürüyüş
8 Aralık
2013

Geleceklerine Sahip Çıkıyor!
İstanbul Bağcılar’da Karanfiller Kültür Merkezi’nde
30 Kasım’da liseli gençlerle parasız, demokratik eğitim
ve liseler üzerine bir toplantı gerçekleşti. Yeni gelen liselilerle tanışıldı. Toplantıya 10 kişi katıldı.
Gazi Mahallesi’nde ise Liseli Dev-Genç’liler, 30 Kasım’da Şair Abay Konanbay Anadolu Lisesi’ne astıkları
pankartla, Gülsuyu’nda çeteler tarafından kafasından 4 kurşunla vurulan Hasan Ferit Gedik için 1 Aralık'ta Gazi Mahallesi’nde yapılacak yürüyüşe çağrıda bulundular. Pankartta Hasan Ferit’in silueti ve eylem çağrısı yer aldı.
İki Liseli Dev-Genç’li, pankart asarak “Hasan Ferit Gedik Ölümsüzdür”, “Çeteler Halka Hesap Verecek” slo-

ganları atarak sesli konuşmalarla eyleme çağrı yaptılar.
Bahçedeki öğrenciler de “Çeteler Halka Hesap Verecek”
sloganını atarak Dev-Genç’lilere destek verdiler. Daha sonra Liseli Dev-Genç’liler okul müdür yardımcılarının önlerinden geçerek okuldan ayrıldılar.
Liseli Dev-Genç’liler, aynı gün Hasan Ferit Gedik'in
ailesini de ziyaret ettiler. Hasan Ferit'in dedesi Mustafa
Dede ve annesi liselileri çok iyi karşıladılar.
Ziyarette çay içilerek, Liseli Dev-Genç’lilerin okullarında Hasan Ferit için neler yaptıklarını anlattılar. Oldukça coşkulu geçen ziyaret Mustafa dedenin elini öptükten
sonra sona erdi.

“Biz Teslim Olmayanlardanız” mez 65 gündür Silifke Devlet Hastanesi

Mersin Silifke Devlet Hastanesi’nde 11 yıldır senelik
izin ve fazla mesai verilmeden çalıştırılan ve %55 engelli Ayla Bilmez işletmeyi zarara uğrattığı iddiasıyla 25 Eylül 2013 tarihinde, güvencesiz çalıştırılmanın bir sonucu
olarak işten atıldı. Güvencesiz, esnek, taşeron çalıştırma
biçimi AKP iktidarı tarafından son 10 yıldır tercihen uygulanan bir istihdam biçimidir. Bu istihdam biçiminde kazanan patronlar olmuş, çalışanlar ise asgari ücrete mahkum
edilip hiçbir sosyal haktan faydalandırılmamıştır. Sendika üyeliği hakkı tanınmamış ve fazla mesai gibi ücretler
de ödenmemiştir.
İşten atılmaya ve bu haksız uygulamalara karşı Ayla Bil-
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bahçesine çadır kurup direnişini sürdürüyor. Kamu emekçileri de bu onurlu direnişe destek veriyor.
BES Mersin Şubesi’nin düzenlemiş olduğu 29 Kasım
günü yapılacak olan dayanışma yemeğine davet edilip bu
haklı mücadelesi sahiplenilmiştir. Ayla Bilmez 65 günlük
direnişini gece de tüm katılımcılara anlattı ve “Ya direneceğiz ya da teslim olacağız ama biz teslim olmayanlardanız” dedi. Konuşması emekçiler tarafından coşkuyla alkışlandı.
BES Mersin Şube yönetimi, “Ayla Bilmez'in mücadelesi mücadelemizin ve dayanışmamızın önemli bir sürecidir”
dedi.

HALKIN AVUKATLARI FAŞİZMİ YARGILAYACAK!

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

PARASIZ EĞİTİM DENİLEREK
SÖMÜRÜLÜYORUZ
“Liselerde, ilkokul ve ortaokullarda
parasız eğitim veriyoruz” diyen AKP iktidarı, yalanlarına son ver!
Okullarımızda sözde parasız eğitimden bahsediliyor ama kayıt parası, bağış
parası, adres tutmuyor gerekçesiyle alınan
paralar, okul kıyafetleri, okul araç gereçleri ve milli eğitimin karşılamadığı kitaplarımız için biz öğrenciler ve velilerden para talep ediliyor. Bunların dışında
evi yakın olmayan öğrenciler, her gün yol
parası veriyor ya da imkanı biraz daha iyi
olan öğrenciler, servislerle ulaşım sağlıyor. Ama her gün yol parası veren arkadaşlarımız servis ücretleri mesafelere
göre değiştiği için istenen parayı ödeyemiyor, derslere gecikiyor ve hava koşullarına göre de yollarda perişan oluyor.
Şimdi devlet okullarında oluşan bir tablo daha var. Okulun ait olduğu civarda,
semtlerde oturmuyorsak okula kayıt yapamazmışız.
Bazı liselerimizde daha da abartılmış
bir durum söz konusudur. Açık adrese
göre seneden seneye de bölgeler değişiyor. Aynı civarda bulunan ama arada sadece bir kaldırım olan evlerden öğrenci
kabul edilmiyor. Nedeni sorulduğunda da
“geçen sene alıyorduk ama bu sene
böyle karar geldi, alamıyoruz.” deniliyor.
Okula kayıt yapmak için giden öğrencilerin ders notları soruluyor, ona göre de
muamele gerçekleştiriliyor. Ama sizler
müdürün odasında özel konuşma yapar,
istenileni yerine getirirseniz olayın bütün
rengi değişiyor. İşte o esnada odadan para
kokuları yayılmaya başlamış oluyor.
Bölge bölge değişen okullarımızda
hangi okulun koşulları daha iyiye gidiyorsa o okul devlet okulu adı altında sermaye kazanıyor ve durumu iyiye giden
okullar aylık geliri daha elverişli olan veliler kayıt yaptırıyor. Bunun sonucunda da
okullar da bir sınıflaşma gerçekleşiyor.
Öğrenciler arasında zıtlıklar meydana
geliyor. Dış görünüşe ve ceplerindeki paraya göre arkadaşlık ilişkileri, yani düzenin getirdiği menfaat uğruna ilişkiler

oluşuyor. Ülkemizdeki toplumsallaşmayı
örnek olarak
verebiliriz.
Toplumsallaşma ilk olarak
ailede başlar
daha
sonra
okul, arkadaş
çevreleri, iş hayatı gibi aşamalardan oluşur. Toplumsallaşma bireyin kişiliğinin geliştiği ve
sürdürüldüğü dönemlerdir. Bu yüzden faşizm okullarımıza kadar girip hedeflediği
gibi kişililkler oluşturmaya başlıyor.
Belki bizlere göre küçük gibi görünen bu
sorunlar, özellikle de parasız eğitim konusu aslında bizim geleceğimizi belir- Sayı: 394
leyen unsurlardan birisidir.
Yürüyüş
Bizler Liseli Dev-Genç’liler olarak bu 8 Aralık
konularda sessiz kalmamayı, hakkımızı
2013
aramamızın gerektiğini vurguluyor, bunun için de mücadele veriyoruz. Okullarımızdaki talep edilen paralara karşı da
öğrencileri saflarımıza çağırıyoruz. Bizler “PARASIZ EĞİTİM İSTİYORUZ”
şiarıyla hakkımızı aradığımız, basın
açıklamaları, bildiri, kuşlama, afiş yaptığımız hatta arkadaşlar arasında konuşup tartıştığımızda bile uzaklaştırma
alıyor, okullarımızdan atılıyor, gözaltılar yaşıyor, işkencelerden geçirilip tutuklanıyoruz.
Ama okullarımızda öğrenci meclisleri
kurarsak, taleplerimiz yerine gelene kadar susmazsak, neden mücadele verdiğimizi sadece öğrencilere değil, velilere ve
her kesime de anlatırsak ancak bu şekilde birleşebilir, haklarımızı elde edebiliriz.
Düzenin getirdiği arkadaşlıklar istemiyorsak, gerçek bilimsel bir eğitim istiyorsak, haklarımızı aramak her zaman dile
getirmek istiyorsak şimdi de susmayacak
mücadele vereceğiz. Bu gelecek sizlerin,
bizlerin, çocuklarımızın geleceğidir. Çok
geç olmadan hakkımızı arayalım,birleşelim ve sesimize ses katalım…

HALKIN AVUKATLARINA ÖZGÜRLÜK!
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Geleneklerimizi Yaşatmak, Zalime Karşı Mazlumların
Hakkını Savunmak İçin Aşuremizi Paylaşalım
İstanbul’da Halk Cepheliler, Muharrem ayında Alevi halkımızın geleneklerine sahip çıkarak, halkın da
desteğiyle aşure dağıtımı yaptı.

leriyle hem aşure dağıtımı için hem de
yozlaşma kampanyası için devrimcilerle, Cephe'yle birlikte olduklarını belirttiler.

Okmeydanı; 30 Kasım’da Ok-

İkitelli; İkitelli’de Halk Cepheli-

meydanı'nda Halk Cepheliler tarafından aşure dağıtımı gerçekleştirildi. Sibel Yalçın Parkı'ndan başlayan dağıtım, Mahmut Şevket Paşa
ve Piyalepaşa mahallelerinin sokaklarında yapıldı.
Halkın yoğun ilgisi ve olumlu
tepkisiyle geçen çalışmada, insanlara
mahallede yozlaşmayla ilgili yapılan
çalışmalar anlatıldı. Yıllardır devrimcileri bağrına basan Okmeydanı
halkı da "Daima arkanızdayız" söz-

ler Alevi halkın inançlarına sahip çıkarak 30 Kasım günü Aşure dağıtımı yaptılar. Aşure halka kapı kapı dolaşarak ulaştırıldı. Halk Cepheliler 1
Aralık’ta Hasan Ferit Gedik için yapılacak yürüyüşe çağrılar da yaptılar.
Çağrıyı duyan halkımızdan bazıları
“Elleri kırılsın vuranların” diyerek
tepkilerini gösterdiler.

Bağcılar; Bağcılar Halk Cephe-

Yürüyüş Dergisi’nin 393. sayısında röportajına yer verdiğimiz
DİSK’te süresiz oturma eylemi yapan Savaş Doğan’ın soyismi yanlış
yazılmıştır. Yapılan isim hatasını düzeltir kendisinden ve Yürüyüş okurlarından özür dileriz.
Sayı: 394
8 Aralık
2013

Sanatçıları Kültür ve Sanatta Halktan Yana
Tavır Almaya Çağırıyoruz
İdil Tiyatro Atölyesi oyuncuları 27 Kasım ve 3 Aralık günleri Genco
Erkal'ın “Bursa Cezaevi'nden Notlar” ve Şehir Tiyatroları Kağıthane Sadabad Sahnesi'nde sergilenen "Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım" oyunlarını izleyip ardından Tavır Dergisi'nin Ekim-Kasım sayısının dağıtımını yaptı.

Grevli Toplu Sözleşmeli Sendika
Hakkı İçin Direnen Kamu Emekçileri
Cephesi Tutsakları Onurumuzdur
Aydın'da Kamu Emekçileri Cephesi (KEC), 30 Kasım’da, Sevgi Yolu'nda yaptıkları eylemle, İstanbul'da tutsak bulunan Kamu Emekçileri Cephesi üyeleri için adalet istediler, AKP'nin iş güvencesi saldırısına karşı da taleplerini dile getirdiler.
Yapılan açıklamada “AKP'nin
2,5 milyon kamu emekçisine, esnek
ve kuralsız çalışmayı dayattığı, performansa dayalı çalışma sistemi ile
kamu emekçilerinin sözleşmelerinin
yenilenip yenilenmemesinin amirlerin iki dudağı arasından çıkacak
söze bağlı hale geleceği, bunlara kar-
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Bağcılar

si'nin oluşturduğu ''aşure komitesi''

İsim Düzeltme

Yürüyüş

30 Kasım günü Yenimahalle Yürüyüş Yolu’nda halka aşure dağıtımı
yaptı. Dağıtım esnasında deyişler
ve matem ayına özgü ezgiler çalındı. Yaklaşık 350 tabak aşurenin dağıtıldığı faaliyete halkın ve esnafın
ilgisi yoğundu.

şı koyabilmenin ancak daha fazla örgütlenmekle mümkün olabileceği,
grevli, toplu sözleşmeli sendika
hakkı için sonuna kadar mücadele
edileceği” belirtilerek tutsak bulunan
KEC'lilerin derhal serbest bırakılması istendi. 19 Şubat operasyonu
ile tutuklanan Kamu Emekçileri
Cephesi üyelerinin İstanbul dışındaki
tüm illerde serbest kaldığı ifade
edildi.
AKP'nin, Kamu Emekçileri Cephesi’ne saldırısının sebebinin KEC'in
yürüttüğü kararlı mücadele olduğu
belirtilerek basın açıklaması sonlandırıldı.

Mahsun Yap’ın Ölümünün
Sorumlusu Devlettir!
Edirne Süloğlu 54. Mekanize Piyade Alayı’nda
askerliğini yapmakta olan
ve Dersim Haklar Derneği’ne gelip giden Mahsun
Yap, 24 Kasım 2013 tarihinde şüpheli bir şekilde
hayatını kaybetti. Halkın
çocuklarının “intihar etti”
yalanlarıyla öldürüldüğü
TSK’da bu sefer de, 2009
1 Mayıs’ında İstanbul’da
polisin hedef gözeterek
attığı gaz bombası kapsülünün gözünün altına gelmesi sonucu yaralanan ve gözünü kaybetme riski yaşamış olan Mahsun Yap hayatını kaybetti.
Yap’ın ailesine, alay komutanının aracını
kullanan şoförün yaptığı açıklamada hız sonucu
çarptığı ve Mahsun’un bu kazada hayatını kaybettiği söylendi. Daha sonra yapılan açıklamada
da askeri aracın devrildiği Mahsun Yap’ın da
bu aracın altında kalarak hayatını kaybettiğini söylediler. Aynı yerde askerlik yapan birinin internet üzerinden, Mahsun’un dövülerek
öldürüldüğünü belirten yazı paylaşması ve daha
sonra paylaşılan bu yazının kaldırılması Mahsun Yap’ın ölümünün şüpheli olduğunu gösteriyor. Adli Tıp’ın hazırladığı ön raporda da
iç kanama nedeniyle öldüğü tespit edildi.
Dersim Halk Cephesi, Mahsun Yap’ın ölümünün sorumlusunun devlet olduğunu belirterek, gerçekleri açığa çıkartacaklarını belirtti.

HALKIN AVUKATLARI FAŞİZMİ YARGILAYACAK!

Berkin’in Çektiği Acı Kadar
Acımasız Olacağız Katillere Karşı
Berkin yeni yaşına bir hastane odasında, kendini bilmeden, geleceği işkenceci polisler tarafından çalınmış bir
şekilde giriyor. 200 güne yaklaşıyor hastanedeki mücadelesi. “Diren Berkin Seninleyiz” diye sahiplenenlerin gücüyle direniyor Berkin. Berkin’i bu hale sokanlar, bilmelidir
ki, Berkin’in çektiği acı kadar acımasız olacağız onlara.

Adana
24 Kasım’da Adana Halk Cepheliler, Berkin Elvan için
adalet istemeye devam ettiler. İnönü Parkı’nda yapılan eylem, Bertold Brecht’in “Halkın Ekmeği” adlı şiirinin okunmasıyla başladı. 8 kişinin katıldığı açıklamada, “Çocukları vurmak, vurulması talimatını vermek alçaklıktır. Çocukları vurmak, vurulması talimatı vermek şerefsizliktir.
Bu alçaklığın bu şerefsizliğin hesabını
İzmir soracağız” denildi.

Düşüncelerimize ve
Derneğimize Sahip Çıkıyoruz!
Faşist AKP iktidarı Antalya Halk Cephesi’ne karşı 20 Kasım 2012 tarihinde yaptığı saldırı ile yetinmeyerek, Antalya Özgürlükler Derneği’ne kapatma davası açtı. 28 Kasım 2013’de
yapılan duruşmaya katılan yönetim kurulu üyeleri, yaptıkları savunma ile derneklerimize, düşüncelerimize sahip çıkıyoruz dediler ve örgütlenme hakkını savundular. Polisin komplosunu çürüttüler.
Duruşmadan sonra Antalya Özgürlükler
Derneği yönetim kurulu ve üyeleri, Adliye bahçesinde, geçen yıl derneğe ve üyelerine karşı
yapılan saldırıya katılan sivil polislere karşı sloganları ve polisin komplosunu teşhir eden açıklama yaptı.
Sloganların ardından yapılan basın açıklamasında; “Antalya Özgürlükler Derneği,
devrimci, demokratik bir kitle örgütüdür. Ezilen halklar için bir değer olan devrimci önderleri sahiplenir ve saygı duyar. Derneğimizden, Mahir Çayan’ın, Dursun Karataş’ın,
İbrahim Kaypakkaya’nın, Hüseyin Cevahir’in, Güler Zere’nin resimlerinin bulunması da kapatma için gösterilen gerekçelerden.
Halkı ve vatanı için şehit düşen bu insanları
size anlatmayacağız. Çünkü bu insanları hakları için mücadele eden bütün insanlar tanıyor”
denildi. Atılan sloganlarla eylem sona erdi.

Antalya
Antalya Halk Cephesi, 1 Aralık’ta Attalos Meydanı’nda
eylem yaparak, 177 gündür komada olan Berkin Elvan
için neden adalet istendiği anlatıldı. Antalyalıların ilgisini çeken eylemde, Halk Cephelilerin etrafı halk tarafından çembere alındı. 14 yaşındaki Berkin'i vuran polisler ve sorumluları hakkında hiçbir soruşturmanın açılmadığı teşhir edildi.

İzmir
29 Kasım’da Halk Cepheliler Berkin Elvan için meşaleli yürüyüş ve ardından basın açıklaması yaptı. Karşıyaka İzban Durağı’ndan başlayan yürüyüş boyunca halka Berkin Elvan anlatıldı ve AKP faşizmi teşhir edildi.
Basın açıklaması okunurken gelen bir kadın Berkin için
bir demet çiçek bıraktı.
Yapılan açıklamada “79 ilde, milyonlarca insanın katıldığı Halk Ayaklanması yıllardır ezilen, toprakları emperyalistlere peşkeş çekilen Anadolu halklarının öfkesini haykırmasıdır” denildi.

Halkın ve Haklının Sesi Yürüyüş
Dergisi Halkın İçinde

Sayı: 394

Yürüyüş

Gerçekler kılıç kadar keskindir. Yalanlar beyinleri ne kadar uyuşturur, gözleri ne kadar körleştirirse; gerçekler de bir o kadar sarsar,
uyandırır. Burjuvazi, uyuyanları uyandırmamak için yalan ninnileri söyler… Yürüyüş ise halkın safında, halkın ve devrimin çıkarları için gerçekleri yazmaya devam ediyor. Yürüyüş okurları, halka gerçekleri ulaştırıyor.

8 Aralık
2013

İzmir
1 Aralık’ta Yürüyüş okurları tarafından İzmir Güzeltepe Mahallesi’nde Yürüyüş dergisi dağıtımı yapıldı. 3 saat süren dağıtımda halka sohbet edilerek, 35 dergi halka ulaştırıldı. Bunun yanında
Uzundere Mahallesinde de dergi dağıtımı yapan Yürüyüş okurları
25 dergiyi halka ulaştırdı.

Antalya
29 Kasım’da pazar yerinde megafonla derginin başlıkları okunarak yapılan çalışmada 25 dergi
halka ulaştırıldı. Sohbet edilen pazarcılar, Yürüyüş okurlarına meyve ikram etti.
30 Kasım’da Sinan Mahallesi’nde, 1 Aralık’ta da Göksu Mahallesi’nde dağıtım yapıldı. Sinan
Mahallesi’nde 13 dergi, Göksu
Mahallesi’nde 20 dergi halka ulaştırıldı. Sinan Mahallesi’nde kapısı
çalınan bir aile, “Üşümüşsünüzdür
çocuklar. İçeri girip sıcak bir şeyler için.” diyerek evine davet etti.
Antalya

HALKIN AVUKATLARINA ÖZGÜRLÜK!
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ABD Elçiliğinde Ölen Polisin Ailesinden
İçişleri Bakanlığı’na Dava: “İçişleri Bakanlığı
Başvurumuza Cevap Dahi Vermedi!”

Sayı: 394

Yürüyüş
8 Aralık
2013

1 Şubat’ta ABD’nin Ankara Büyükelçileği’ne Cephe Savaşçısı Alişan
Şanlı tarafından gerçekleştirilen feda
eyleminde ölen koruma görevlisi
Mustafa Akarsu’nun ailesi, “Önlem
almayarak, hizmette kusurlu” oldukları gerekçesiyle İçişleri Bakanlığı
aleyhinde maddi ve manevi tazminat
davası açtı.
Ailenin avukatı koruma görevlisi
Mustafa Akarsu’nun ölümünden dolayı aileye, ABD Büyükelçiliği’nce
“Thomas Jefferson” ödülü de dahil
olmak üzere maddi yardım yaptığını,
ancak ‘destekten yoksun kalma’ tazminat içerikli 18 Eylül 2013 tarihli
başvurularına İçişleri Bakanlığı’nın
cevap dahi vermediğni söyledi.
Devletin bu ilgisizliği üzerine aile
İçişleri Bakanlığı’na tazminat davası
açmış.
İşte sizin devletiniz budur...

Kullanır kullanır işi
bitince de atar..
Akarsu ailesine yaptıkları da budur. Biri öldüğünde cenaze töreninde “vatan, millet, Sakarya” diye beylik nutuklar
çekerler sonrasında da
unutur giderler...
Nasıl olsa Mustafa Akarsu gibisi
çoktur..
Mustafa Akarsu’nun öldüğü kulübede nöbet tutmak için eleman alacağız deseler binlerce işsiz gidip başvuru yaparlar. Milyonlarca işsizin
olduğu ülkemizde AKP için Mustafa
Akarsu’ları bulmak zor değildir...
ABD’nin ödül vermesi de insanlara verdiği değerden değildir. Amerika da bu tür ödülleri vermezse dünyanın dört bir yanında ABD Ankara
Büyükeçiliği gibi halk düşmanı ku-

Gerçeğin Sesi halkınsesi.tv’yi Sahiplenelim!
1996 yılından bu yana internet üzerinden faaliyet
yürüten gerçeğin sesi, son 12 yıldır “halkınsesi.tv” daha
geniş kesimlere günlük haberleriyle ulaşıyor. Halkın
sesini duyurmak için 12 senedir tüm engellemelere karşı
yayınlarına devam eden site bir süredir saldırılara maruz
kalıyor. Saldırılarla ilgili yazılı açıklama yapan Halkınsesi
Emekçileri, okurlarına sahiplenme çağrısında bulundu.
“Halkımıza,
Haberlerimizi takip eden tüm okurlarımız, yazdıklarımızı kulaktan kulağa aktaran tüm halkımız bilir, biz
onların sesini, onların haberlerini yazar, onların tarafında
varlığımızı sürdürürüz.
Direnen emekçinin sesini, evini yıktırmayan gecekondulunun çığlığını, Özgür Tutsakların milyonlara ulaşan
selamını, başı dik TAYAD’lı ana ve babalarımızın kararlığını, halk için bilim halk için eğitim isteyen evlatlarımızın
gelecek müjdesini, halkın savaşçılarının, fedailerinin haberlerini duyuran ses olduk… Yurtdışındaki emekçi halkımızın ırkçılığa ve sömürüye karşı sürdürdüğü mücadelede,
‘emeğimizle varız hakkımızı istiyoruz’ çığlığının sesi olduk... Yani biz yayın hayatına başladığımız günden bu
yana sömürüye karşı olan, başeğmeyenler, teslim olmayanlar, vazgeçmeyenler, umut taşıyanların, ezilenlerin ve
ezilenleri omuz omuza örgütleyenlerin sesi ve tarafıyız.
Çocukların, öğrencilerin, gençlerin, işçi, memur, emekli… tüm halkımızın sesiyiz, tarafıyız.
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rumlarında bekçilik yapacak kimseyi
bulamaz...
Halkımıza bir çift söz:
İşsizlik, açlık, yoksulluk halkımızın temel sorunudur. Fakat işsizlik,
açlık, yoksulluk gibi gerekçeler tüm
dünya halklarının baş düşmanı Amerika’ya uşaklık yapmayı, onun kapısında bekçilik yapmayı meşrulaştırmaz...
Halk düşmanı kurumlardan çoluğunuza çocuğunuza yedireceğiniz
ekmek kanlı ekmektir. Zehirlidir...

Yayın hayatımız boyunca tarafsız haber yapmadık
ve yapmayacağız!
Biz, bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm mücadelesinde, yurtiçi ve yurtdışındaki emekçi halkımızın sesiyiz!
Haberlerimizden dolayı defalarca tehdit edildik, saldırıya uğradık. Haberlerimiz değil, okurlarımız suçlu
ilan edildi… Biz yayınımıza ve taraf olmaya devam
ettik, ediyoruz.
Haberlerimizi size ulaştırma alanımız olan internet
sayfamız yıllardır birçok saldırıya maruz kaldı. Davalar
açıldı, tehditler aldık. Biz, sesi olduğumuz halkımızdan
aldığımız güçle yolumuza devam ediyoruz. Ve yine
yeni saldırılara uğradık. Son on gün içinde sitemizin
yönetimine yönelik yeni bir saldırı yoğunluğu başladı.
Bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm mücadelesinde,
yurtiçi ve yurtdışındaki emekçi halkımızın sesi olarak
bize yönelik her saldırıyı faşizme ve emperyalizme
hizmet eden olarak görüyoruz. Bizi bu saldırılar 12
yıllık yayın hayatımız boyunca durduramadı, bundan
sonra da durduramayacak.
Halkımız, sesiniz olmamız engellenmek isteniyor.
Sesinizi kısmak isteyenlere karşı daha gür haykırmalıyız,
sizleri, Halkınsesi’ne sahip çıkmaya çağırıyoruz. Sitemizi
okuyalım, okutalım.
Halkınsesi Emekçileri”

HALKIN AVUKATLARI FAŞİZMİ YARGILAYACAK!

Eda Yüksel Halk İçin Bilim,
Halk İçin Mühendislik Mimarlık
Sempozyumu Düzenleniyor
Eda Yüksel Halk İçin Bilim,
halk önderlerinden dinleyeceHalk İçin Mühendislik Mimarlık
ğiz. Kurutulan, kirletilen, burSempozyumu, 14-15 Aralık'ta İsjuvaziye peşkeş çekilen deretanbul Küçükarmutlu'da yapılalerimizi yine yöre halkından
cak.
dinleyeceğiz. Emperyalistlere
peşkeş çekilen kamu arazileHalkın Mühendis Mimarları,
rimizi, ormanlarımızı konuşa“Halk İçin Bilim, Halk İçin
cak, ulaşım politikalarını deMühendislik Mimarlık Sempozğerlendireceğiz. Üniversiteleryumu”nu yapmaktaki amaçlarını
deki sanayi işbirliğinin bilimin
şöyle duyurdu: “Ülkemizde sistegelişmesinin önünde nasıl bir
min, bilim ve tekniğe nasıl baktıengel
olduğunu tartışacağız.
ğını, nasıl uyguladığını, ne için,
Tüm
bunları
konuşurken amakim için kullandığını gözler önüne
cımız
yalnızca
bir değerlensermek ve ortaya çıkan sonuçların
dirme
yapmak
olmayacak,
buışığında ‘Halk İçin Bilim, Halk
nun
yanında
tüm
bu
meseleler
İçin Mühendislik Mimarlık’ kaviçin halkın mühendisleri, miramının temel ilkelerini ortaya koymarları, bilim insanları ne yapmak ve bu gerçeğe göre verilecek
malıdır, neler yapabilir sorumücadeleyi halkımızla birlikte örSayı: 394
larının cevabını vereceğiz.
gütlemektir…
Yürüyüş
Sempozyumumuz kafalarımızBizler, yani kendini halktan
8 Aralık
daki kalıpları parçalamak ve
yana mühendisler, mimarlar, şehir
2013
daha özgür, daha yaratıcı düşünmek için bir kılavuz
plancıları olarak görenler bu sempozyumda;
olacaktır. Bu yıl birincisini düzenlediğimiz sempozyu- Bir yandan bu puslu ortamda gerçekleri, tüm çıpmumuzu bundan sonraki yıllar uluslararası hale getirmeyi
laklığı ve yakıcılığı ile ortaya çıkarmaya bir yandan da
hedefliyoruz. Daha önce defalarca kez ilkleri gerçekülkemiz gerçekliğinde olması gereken mühendislik, mileştirdiğimiz gibi yine bir ilki gerçekleştirecek ve tüm
marlık, şehir plancılığını tariflemeyi
dünyadaki mühendislik mücadelelerini birleştireceğiz.”
- Sistemin kentsel alanları metalaştırma politikası
www.ivmedergisi.com
olan kentsel dönüşüm politikalarını mahkum ederek
muhendislikmimarliksempozyumu.blogspot.com
tüm yaşam alanlarının insanca yaşama uygun olarak ele alınmasını
tehavuzlar'da Sabahat Karataş ve Taşkın
sağlayacak halkın çözümünü, yani
Eda YÜKSEL
Usta yoldaşlarıyla birlikte direnerek
yerinde iyileştirme ve yerinde ıslah
1962 doğumlu Eda Yüksel, Artvin
şehit düştü. Çiftehavuzlar'daki evin
kavramını tartışmayı,
Borçka'da bir memur ailesinin kızıydı.
penceresinden Sabo yoldaşıyla birlikte
- Sistemin çevre, ulaşım, enerji, Lise ve üniversiteyi İstanbul'da bitirdi.
Devrimci
Sol
sağlık, eğitim, emperyalist tarım ve Devrimci mücadeleyle lise yıllarında
b
a
y
r
a
ğ
ı
nı
GDO politikalarını değerlendirmeyi, tanıştı ve tüm öğrenim hayatı boyunca
dalgalandı- Meslek alanlarımıza yönelik Dev-Genç’li oldu. Okul hayatı bitip,
rıp slogansaldırıları ve bunun bir tezahürü mühendis olduktan sonra "Bu iş bitti"
lar atarolan yetkin mühendislik uygulama- demedi. Elektrik Mühendisleri Odası'nda
kenki resdevrimci çalışmalarına devam etti ve
sını ele almayı ve;
mi, tarihe
- Çıkan tüm sonuçlara göre örü- oda yönetim kurulunda görev aldı.
onların des17 Nisan 1992 tarihinde İstanbul
lecek mücadelenin muhtevasını ve
tanının belgepolisinin Çiftehavuzlar, Erenköy, Üstşeklini belirlemeye çalışacağız.
si olarak geçti.
Sempozyumumuz boyunca; kent- bostancı ve Sahrayı Cedit'te 11 Devrimci
sel dönüşüm ile ilgili yaşanan ör- Solcu’nun bulunduğu dört eve karşı
nekleri mahalle temsilcilerinden, giriştiği katliam operasyonunda, Çif-

HALKIN AVUKATLARINA ÖZGÜRLÜK!
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Nazi Almanyası’nın Faşist Dayatmaları
Özgür Tutsakları Teslim Alamaz!

Sayı: 394

Yürüyüş
8 Aralık
2013

Şadi Özpolat, Bochum Hapishanesi’nde kendisine yönelik baskılar, kısıtlamalar, kölelik koşullarında çalışma dayatması ve Tek
Tip Elbise dayatmasına karşı 16
Kasım’da başlattığı süresiz açlık
grevinin 20. gününde direnişini
sürdürüyor.
Hitlerin torunları faşist dayatmalarla devrimci tutsakları teslim alacağını sanıyorsa yanılıyor...
Şadi Özpolat, 1990’ların başından
beri ömrü Türkiye faşizminin E tiplerinden F tiplerine direnmekle geçen,
Özgür Tutsaklık geleneğini yaratan
devrimci tutsaklardan birisidir.
19 Aralık Katliamı’nda 12 devrimci tutsağın katledildiği Bayrampaşa Hapishanesi’nde oligarşinin binlerce askerine, Skorsky helikopterlerine, panzerlerine, iş makinelerine,
kimyasal gazlarına karşı dört duvar
arasında direniş destanı yazan devrimci tutsaklardandır...
Alman devleti faşist dayatmalarıyla Şadi Özpolat’ı teslim alacağını
sanıyorsa yanılıyor... Özgür Tutsaklar
teslim alınamaz...
Aşağıda Almanya’nın Bochum
Hapishanesi’nde tutsak olan Şadi
Özpolat’ın dergimize gönderdiği
mektubunu yayınlıyoruz...
***

Merhaba;
Öncelikle selam, sevgi ve saygılarımı iletiyorum.
16.11.2013 tarihinden itibaren
süresiz açlık grevi direnişine başladım. İki sorun var: Birincisi; 7
aydır Tek Tip Elbise giymediğim
için ziyarete çıkarılmıyorum.
İkincisi ise; yaklaşık 3 aydır zorla
çalıştırılıyorum, aylık yaklaşık 50-60
Euro karşılığında, günde yemek arasını
saymazsak 7 saat. Ben açlık grevini
bitirirken, 'zorunlu çalışma' yerine
tüm gün ve hafta boyunca devam
eden Almanca kursuna gönderileceğim
söylenmişti. Fakat, 1. Müdür bunu
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inkar ediyor. Oysa
bunu telefonla bana
milletvekili Sevim
Dağdelen söylemişti
ve kendisinde yapılan
anlaşmanın tutanağının olduğunu da söylemişti.
Değilse, ayda 5060 Euro ücretle, hiçbir tercih ya da itiraz hakkın olmadan
çalışmaya zorlanmak kölecilik dönemlerinin köle muamelesiyle aynı
hemen hemen. Ve çok onur kırıcı.
Bunu kabullenmek istemiyorum.
Açlık grevini aşağıda aktaracağım
dilekçe ile bildirdim;
"Hapishane Yönetimi ve Adalet
Bakanlığı'na;
Bugünden (16.11.2013) itibaren
Süresiz Açlık Grevi'ne başlıyorum.
Aşağıdaki taleplerimin kabul edilmesini talep ediyorum.
1- Nisan 2013 tarihinden itibaren
yakınlarımla ziyaret yapmama izin
verilmiyor. Ziyaret hakkım verilmelidir.
2- Zorla kölelik koşullarında çalıştırılıyorum. Aylık 50-60 Euro ücret
ve hiçbir hakkım olmadan. Çalışma
koşulları düzeltilmelidir."
Almanya köleci devlet gibi, hapishanelerde tutuklu hükümlüleri
köle olarak çalıştırıyor. Almanya'ya
yakışmıyor denilemez ama ben köleliği kabul etmiyorum.
Ve iki kısa şiir gönderiyorum.
AÇLIK
Açlık grevindeyim
Kaç gün aç kaldım yaşamımda
ve kaçıncı kez
Hesabı yoktur
ki o ölçüde çoktur
Yine de açlığı yaşadım denemez
Bu direniştir özünde savaştır

"Her gün 840 milyon insan
Yatağa aç giriyor" diyor.
istatistikler
İşte açlığı çeken onlardır
Eğer işlemiyorsa bu içimize
Kişi insanlığa aç kalacaktır

GÜCÜMÜZ
Karşı karşıyayım düşmanla
Kalın, kaslı kolları
Uzun, iri gövdesiyle
Dev cüsseli izbandutlar
karşımda
Gözlerimin önünde benim
bir kahraman var
Şengül Akkurt adında
Ki ona feda diyorlar
Cılız bedenine değil
Gözlerindeki ateşe bakın
Onu sadece
o ateşe bakanlar görüyorlar
Gözlerimin önünde benim
Açlıktan kurumuş bedeni
bir minnacık çocuk var
İçimdeki
gözle görülmeyen güç onlar
Yenmek ne kelime
Ezeceğim bu dev cüsselileri
Bu daha şimdiden belli
Şimdilik bitiriyorum.
Tekrar selam, sevgi ve saygılarımla...
17.11.2013
Şadi Özpolat

HALKIN AVUKATLARI FAŞİZMİ YARGILAYACAK!

YUNANİSTAN’DA CEPHELİLER’E
SALDIRILAR;
BİR “AMERİKAN OPERASYONU”DUR
Yunanistan'da savcılar gözetiminde FBI Ajanı Cephelileri
sorgulamaya kalkıyor;
“Neden bize düşmansınız?
Neden bizden nefret ediyorsunuz?” diyor.
Tutsak bu sorguyu tanımadığını söylüyor!
Amerika’nın katliam tarihi konuşuyor:
DÜNYAYA KAN KUSTURAN, İŞKENCE, TECAVÜZ, KATLİAM, İŞGAL,
AÇLIK VE YOKSULLUĞUN BAŞ SORUMLUSU, İSMİ BUNLARLA
EŞDEĞER OLMUŞ AMERİKA'DAN; NEFRET ETMEK İÇİN DEĞİL,
NEFRET ETMEMEK İÇİN HİÇBİR NEDEN YOKTUR!
NEFRET ETMEYENLER, ÖFKE DUYMAYANLAR,
AMERİKAN EMPERYALİZMİNE KARŞI MÜCADELE ETMEYENLER,
EMPERYALİZMİN SUÇLARINA ORTAKTIR!
Dünya halklarına kan kusturan
katil ABD emperyalizmi “DHKPC”yi arıyor. İşlediği suçları bilen
kan emiciler kendine biat etmeyenlerin korkusuyla dört bir yana saldırıyor.

ABD Emperyalizmi
Devrimcileri
Sorgulayamaz!
Yunanistan’ın Koridallos Hapishanesi’nde tutuklu bulunan ve yakın
bir zaman öncesine kadar süresiz açlık
grevinde olan Ahmet Düzgün Yüksel,
Atina’da 29 Kasım’da Yunan Sorgu
Hakimi’nin karşısına çıkarıldı. Yunan
Adalet Bakanlığı ile yaptığı işbirliği
sonrasında katil ABD emperyalizminin
isteği üzerine sorgulanmaya çalışıldı.
Asıl olarak ABD ajanlarının yapacağı
sorgulama iki FBI ajanın katılımıyla
yapılacaktı. Sorguya getirilen Ahmet
Düzgün Yüksel ve avukatlarına kendilerini tanıtan ajanların dertleri büyüktü. DHKP-C neden kendilerinden
nefret ediyormuş onu öğrenmek istiyorlarmış. Ahmet Düzgün Yüksel

kendisini sorgulamaya çalışan Amerikalıları reddederek, katil ABD emperyalizmini tanımadığını söyledi.
Ancak ajanlar işbirliği ve rüşvet teklif
edecek kadar pervasız ve keyfi bir
şekilde taleplerinde ısrar ederek sorular
yöneltmeye çalıştılar.

Size Kin Duyuyoruz,
Sizden Nefret Ediyoruz!
Siz Bizim
Düşmanımızsınız,
Kanınızı İçsek Doymayız!
Soruyor emperyalistler “Düşüncelerinizi öğrenmek istiyoruz! DHKPC bizden neden nefret ediyor, kin
güdüyor, yaşam hakkı konusunda ne
düşünüyorsunuz?”
Dünyanın her köşesinde, devrimcileri katleden, Irak, Afganistan, Suriye ve birçok ülke halklarının katili,
işkenceci, açlığın, yoksulluğun baş
sorumlusu Amerika, yaşam hakkını
sorma cüretinde bulunuyor. Ondan
sonra da neden kin güdüyorsunuz,
diye soruyor. Soru yanlış, doğrusunu

biz soralım, size karşı kin gütmememiz için, nefret etmememiz için bir
tanecik neden söyleyebilir misiniz?
Neden mi nefret ediyoruz, kin
duyuyoruz?
Ülkemizi bağımlılaştırmanız, halkımızı işsiz bırakmanız ve yoksulluğa
mahkum etmeniz, ülkemizde faşist
cuntalar örgütlemeniz, kontrgerilla
örgütleri ile katliamlar gerçekleştirmeniz, gözaltında kayıplar ve işkencede katliamlar, sokak infazları…
Bunun nedeni 19 Aralık Katliamı,
bunun nedeni F tipi hapishaneler ve
tecrit…
Size düşmanlığımızın, kinimizin
ve nefretimizin nedenlerini daha da
çoğaltabiliriz. Dünyada ve ülkemizde
halklarımızın her türlü sorunundan
sizler sorumlusunuz. Sadece biz değil,
bütün dünya halkları sizden nefret
ediyor ve siz bu nefreti büyütmeye
devam ediyorsunuz.
İşte bu yüzden; Dünya halklarının
mutsuzluğu sizin kahkahalarınız olduğu için sizin sonunuzu getireceğiz.
Ülkemizden defolup gideceksiniz.

HALKIN AVUKATLARINA ÖZGÜRLÜK!
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Cephelileri İyi Tanır
ABD Emperyalizmi!
Onlar Mahir’lerin soyundandır.
Dayı’nın öğrencileri ve yoldaşları...
Ülkeleri kirli postallarınız altında
işgal edilen, yeni sömürge politikalarınızla ve işbirlikçi iktidarlarınızla
halklarına yoksulluğu dayattığınız
ülkemizin başeğmeyen çocuklarıdır
onlar. 12 Eylül 1980’de mahkeme
salonlarında Amerikancı Cuntayı yargılayanların soyundandır onlar.
Yaktığınız, kül ettiğiniz, tecrit etmek istediğiniz, katlettiğiniz, kaçırıp
mezarlarına bile hasret bıraktığınız,
her seferinde bitti diye sevindiğiniz
ama her seferinde daha güçlü karşınıza dikilen 70 milyonun bükülmeyen
bileğidir onlar.

Bağımsızlık Yalan,
Bağımsız Yargı Yalan!
Sayı: 394

Yürüyüş
8 Aralık
2013
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Amerikan ajanları Ahmet Düzgün
Yüksel’e rüşvet teklif edecek kadar
alçalıyorlar. “Almanya’ya gitmek istemiyorsan, yardımcı oluruz” diyorlar. Peki nasıl? Yunan hukuk
sisteminin son sözü söylediği
başka hukuki yolun kalmadığı
iade davasında nasıl oluyor da
ABD’nin ajan köpekleri bu kadar rahat vaatlerde bulunuyorlar. Yunan Adalet Bakanı iadelerin kesinleşmesi üzerine Halk
Cepheliler’inde içinde bulunduğu
heyete şu açıklamayı yapıyordu,
“Yapılacak bir şey yok yargı mahkeme karalarına müdahale yetkim
yok”
Avukat soruyor: “Yargıtay son
iade kararını verdi, bu kararı kimse
değiştiremez. Siz nasıl yardımcı oluruz diyorsunuz?” diyor.
Ajanlar cevap veriyor “Biz yaparız”. İşte Yunan adaletinin bağımsızlığı... Amerika ne derse o olur...
Bu Yunanistan halkını aşağılamaktır.
Bunun sorumlusu da işbirlikçi Samaras Hükümeti’dir.
ABD emperyalizmi Yunanistan’ın
emperyalizme bağımlılık ilişkilerini
kullanarak istediğini yapabileceğini
söylüyor açıkça.

Rüşvet oyunu da işe yaramıyor
Amerikan Coni’lerinin. Rüşvet teklif
ettiği Özgür Tutsak Ahmet Düzgün
Yüksel’in kin dolu bakışları düşüyor
paylarına. ABD emperyalizminin
oyunları Cephelilere SÖKMEZ. Hiçbir tehdit ve şantajları bizi teslim almaya yetmeyecek.

Anti Emperyalist
Tarihimiz Kimliğimizdir!
Emperyalist Amerika unutmuşsa
Türkiye halklarının tarihine baksın.
Baksın da Cephelilerin kim olduğu
tekrar tekrar kazınsın beyinlerine.
Örgütlediğimiz onlarca hatta yüzlerce
anti emperyalist kampanyalardan,
Devrimci Sol’un bombaladığı yüzlerce Amerikan ve diğer emperyalist
şirketlere, konsolosluklara baksın.
Denize dökülen askerlerinden, 1991
yılında Devrimci Sol tarafından cezalandırılan

Cepheyi, Cephelileri tanımanın
en iyi yolu pratiklerine bakmaktır.
Tanımanın en iyi yolu bizim pratiğimizdir.
Katil ABD ve onun işbirlikçileri
hiçbir Cepheliyi teslim alamayacak.
Katillere verilecek cevabımız kinimiz,
öfkemizdir. Amerikan emperyalizmi
ne Özgür Tutsakları nede Cephe’nin
eylem anlayışını yargılayamaz. Her
durumda yargılayan, hesap soran Cepheliler olacak. Ezilen halklar soracak.
Türkiye halklarının anti emperyalist tarihi yazılmaya devam edecek.
Anadolu toprakları binlerce ALİŞAN
ŞANLI büyütecek koynunda. Köy
köy, bucak bucak oralarda arayın
Cephe’yi. Ezilen halkların gözyaşında
arayın. Sonuna, sonsuza, sonuncumuza kadar sürecek bu savaş. Tek
tek hepimizi sorgulayın gücünüz yetiyorsa çünkü korkularınızı büyütmeye, sizden hesap sormaya, halkların
adaleti olmaya hazırız.
Biz devrimciyiz, emperyalizme ve faşizme karşı
mücadele ediyoruz, bu bir
suç değil aksine doğal
bir haktır. Asıl suç emperyalizmin ve faşizmin
kendisidir. Bizim emperyalizme verilecek bir
hesabımız yok, aksine
emperyalizmden sorulacak hesabımız var.
Bizimle ilgili bilebileceğiniz asla teslim olmayacağımız,
asla boyun eğmeyeceğimizdir.

C I A
ajanı Babie Eugene Mozelle’ye, İzmir’de 1991 yılında Devrimci Sol’un cezalandırdığı
yarbayınız Alvin Mache’ye, VİNNEL-BROWN ROOT (VBR) TUSLOG Genel Müdürünüz NATO kuryesi John Gandy’in cezalandırılmasına baksınlar, daha yakınlara da
baksınlar. Özgür Tutsakları sorgulama
sebepleri olarak gösterdikleri Cephe
Savaşçısı ALİŞAN ŞANLI’ nın 1
Şubat 2013’te Ankara Büyükelçiliğinize yaptığı feda eylemine baksınlar…

Bizimle ilgili bilebilecekleriniz,
korkularınızı büyüteceğimizdir.
SÖMÜRÜ DEVAM ETTİĞİ
SÜRECE
ÜLKEMİZ BAĞIMLI OLMAYA DEVAM ETTİĞİ SÜRECE
FAŞİZM SÜRDÜĞÜ MÜDDETÇE
SİZDEN NEFRET ETMEYE,
KİN DUYMAYA, DÜŞMAN OLMAYA, HESAP SORMAYA, SAVAŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ!

HALKIN AVUKATLARI FAŞİZMİ YARGILAYACAK!

Avrupa’da

Amerikalı Ajanlar,
Yunanistan’da Türkiyeli
Politik Tutsaklarla Dayanışma Komitesi, Devrimcileri Sorgulamak İstiyor!

Koridallos Hapishanesi’ndeki Türkiyeli Özgür
Tutsakların Amerikan ajanları tarafından sorgulanmak istemesini protesto etmek, Yunanistan Adalet Bakanı’nın bu
sorgulamalar için izin vermesini teşhir etmek, Türkiyeli
devrimci tutsaklarla dayanışmak ve Yunanistan
demokratik güçlerini bilgilendirmek için 4
Aralık’ta ADEDY’nin (Yunanistan
Memurlar Konfederasyonu) merkez binasında basın açıklaması
yaptı.
Basın açıklamasına Koridallos
Hapishanesi’ndeki Türkiyeli devrimci tutsakların avukatları, milletvekilleri ile demokratik kitle örgütleri katıldı.
Sözü, Özgür Tutsakların avukatlarından Yanna Kourtovik aldı. Amerika’nın talebini, Hasan Biber’in iade dosyasında ortaya çıkan bir belge sonucu öğrendiklerini, ge-

çen hafta içerisinde de ilk aşamada Ahmet Düzgün Yüksel ve Erdoğan Çakır’a bildirimde bulunulduğunu söyledi. 29 Kasım’da sorgu yargıcı ile beraber iki ajanın hapishaneye gelerek Ahmet Düzgün Yüksel’i sorgulamaya çalıştıklarını, ancak kendilerinin de
hazır bulundukları sorguyu Ahmet
Düzgün Yüksel’in reddettiğini
anlattı.
Ahmet Düzgün Yüksel,
Amerikan ajanlarına: “Yunanistan ve Almanya adaleti bağımsızdır, siz hiçbir şekilde
buna müdahale edemezsiniz, sizin
haddiniz değil.” dedi.
Yunanistan bu işbirlikçilikten vazgeçmeli, Amerikalı ajanların ifade almasına izin veren Adalet Bakanı bu izni derhal iptal etmelidir.

BAHAR KİMYONGÜR'E ÖZGÜRLÜK
Yaklaşık iki hafta önce, Suriye ile ilgili davet edildiği konferanslara katılmak üzere gittiği İtalya'da Türkiye’nin
iade talebiyle tutuklanan Bahar Kimyongür'ün ikinci
duruşması görüldü. 2 Aralık tarihinde görülen duruşmada avukat Federico Romoli, müvekkili Bahar Kimyongür'ün serbest bırakılmasını istedi.
İade talebi nedeniyle İtalya’daki mahkeme Türkiye'nin
dosya göndermesini bekliyor, ancak bu arada Kimyongür'ün serbest bırakılmasını isteyen avukat Romoli'ye karşı Savcılık, İtalya'da ev hapsinin daha uygun olacağını bildirdi.
Kapalı olarak gerçekleşen duruşma esnasında, dışarıda toplanan yaklaşık 50 kişi ise “Bahar
Kimyongür'e Özgürlük”
pankartları açtılar.
1 Aralık’ta
Clea'nın çağrısı ile
Belçika’daki, İtalya Elçiliği önünde
bir eylem düzenlendi. İfade ve Örgütlenme Özgürlüğü Komitesi
sözcüsü Daniel
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Flinker burada yaptığı konuşmada “Bahar Kimyongür, dünyanın dört bir yanında konuşma özgürlüğüne sahiptir, biz
de bunu savunmaya devam edeceğiz ” dedi.
Ardından üniversite hocası yazar Lieven
De Cauter bir konuşma yaptı. Yaklaşık 150 kişinin katıldığı eyleme Suriyelilerin bayraklarıyla eyleme geldikleri görüldü.
28 Kasım’da ise Kimyongür'ün ailesi ve bir
Clea (İfade Örgütlenme Özgürlüğü Komitesi)
sözcüsü, Bakanlık Danışmanı Jozef Bockaert ile
bir araya geldi.
Bergamo Hapishanesi’nde tutulan Bahar Kimyongür'ün bu hafta içinde Belçika Roma Elçisi tarafından ziyaret edileceğini belirten danışman, “İnterpol'den silinmek için girişimlerde bulunmanız gerekiyor” dedi.

HALKIN AVUKATLARINA ÖZGÜRLÜK!
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ŞADİ ÖZPOLAT ÜZERİNDEKİ BASKILARA VE

TTE DAYATMASINA SON!
Şadi Özpolat, Bochum Hapishanesi’nde kendisine yönelik kölelik koşullarında çalışma
ve Tek Tip Elbise dayatmasına karşı 16
Kasım'da başlattığı süresiz açlık grevini 20’li günlerinde sürdürüyor.
Halkın Hukuk ve Yardımlaşma Merkezi Özpolat'ı sahiplenmek, eylemine
destek vermek için 8 Aralık’ta Bochum
Hapishanesi önünde eylem yapacağını duyurdu.
Şadi Özpolat'a uygulanan TTE dayatmasını protesto

YUSUF TAŞ'IN İLETİŞİM
HAKKI ENGELLENEMEZ!
Geçtiğimiz eylül ayında Avusturya’dan Almanya’ya
iade edilen özgür tutsak Yusuf Taş’ın mektupları 2 ay
gecikmeyle eline ulaşıyor. Bazı mektupları ise hiç verilmiyor. Herkesi Yusuf Taş'a mektup yazmaya çağırıyoruz.
Sayı: 394
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Akdeniz Aleviler Birliği ve Anadolu

Gençlik’ten Ortak Kahvaltı!
Anadolu Gençlik Hollanda çağrısıyla 1 Aralık günü,
TAAKB (Türkiye Akdeniz Alevileri Kültür Birliği) derneğinde kahvaltı verildi. Kahvaltıya yaklaşık 50 kişi katıldı. Anadolu Gençlik adına yapılan konuşmada, Anadolu
Gençlik’in amacı ve hedefleri anlatıldı. Kahvaltının ardından söylenen türkülerle marşlarla program sona erdi.

Kemer Sıkma Politikalarına
Karşı Protesto
30 Kasım tarihinde Hollanda'nın Utrecht şehrinde
9000 kişi Hollanda hükümetinin uyguladığı kemer sıkma politikalarını protesto etti. Hollanda Anadolu
Gençlik, krizin sorumlusunun emperyalizm olduğunu
anlatan bildirisini yürüyüş boyunca dağıttı.

edelim. Hergün Hapishane yönetimini arayarak Şadi Özpolat’a desteğimizi belirtelim.
Gücümüz örgütlülüğümüzdedir. Direnecek ve kazanacağız..
Bochum Hapishanesi Adresi:
Krümmede 3
44791 Bochum
Telefon: 0234 9558-0
Telefax: 0234 503316
E-Mail: poststelle@jva-bochum.nrw.de

YUNANİSTAN'DA FAŞİZME
KARŞI YÜRÜYÜŞ
Yunanistan’da faşist parti Altın Şafak üyelerinin 30
Kasım günü Syntagma Meydanı’nda miting ve yürüyüş yapacağını duyurması üzerine, DKÖ’ler, sol örgüt
ve partiler aynı gün anti-faşist bir eylem yapma kararı aldı.
30 Kasım’da Halk Cephelilerin de içinde olduğu kitle, Propilia Meydanı’nda toplandı. Mitingin ardından,
faşistlerin mitingini engellemek amacıyla, eylem yapacakları Syntagma Meydanı’na doğru yürüyüşe geçildi.
Yaklaşık 2000 kişinin katıldığı miting ve yürüyüşe Mücadele ve Kültürel Dayanışma Merkezi "Kahrolsun Emperyalizm Yaşasın Halkların Kardeşliği" pankartıyla katıldı.

NAZİLERE GEÇİT
VERMEYECEĞİZ
30 Kasım’da Avusturya’nın Innsbruck şehrinde çeşitli
antifaşist ve Türkiyeli demokratik kitle örgütlerinin de katılım sağladığı anti-faşist yürüyüşler gerçekleştirildi. Polis sabah yapılan yürüyüşe saldırdı ve bu yürüyüşte 3 kişi
gözaltına alındı. Nazilerin toplantı yapmak istediği bina
önünde toplanan kitle buradan yürüyüşe geçti. Yürüyüşe Anadolu Federasyonu da 80 kişiyle katılım sağladı.

“Emperyalizmin Suriye’ye Saldırısı
ve Direniş”
30 Kasım’da Köln Sanat Atölyesi’nde "Emperyalizmin Suriye’ye Saldırısı ve Direniş" konulu bir seminer gerçekleştirildi. Seminerde konuşmacı olarak Grup Yorum
elemanı İhsan Cibelik ve Arap Alevi Gençler Federasyonu
temsilcisi Salim Hiceyra yer aldılar. Seminerde Suriye halkının meşru direnişi ve zaferi direnen halkların kazanacağına vurgu yapıldı.
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GRUP YORUM AVRUPA TURNESİ
Avusturya’nın Innsbruck şehrinde 30 Kasım tarihinde Congress Saal’da “2. Irkçılığa Karşı Eşit Haklar” Grup
YORUM konseri düzenlendi. Konsere, saygı duruşu ve
kısa bir konuşmayla başlandı. Ardından Anadolu Kültür
Merkezi Korosu sahneye çıktı. Koronun ardından davulzurnayla program devam etti. Davul-zurnadan sonra
sahneye Grup YORUM çıktı. Grup Yorum halkı selamladıktan sonra bütün çocukları sahneye çağırıp Berkin Elvan için "Büyü" şarkısını söyledi. Grup Yorum yaptığı konuşmada Şadi Özpolat’ın açlık grevinde olduğunu ve bu
direnişte yine kazananların direnenler olduğunu söyledi.
Yunanistan’daki Özgür Tutsakların zafer konuşmaları dinletildi ve onların konser için yazdıkları mektup okundu.
Hasan Biber’in "Eli Kınalı Yarınlar" şiiri okundu. Halaylar
çekildi, marşlar söylendi. "Amerika Defol" şarkısı hep bir
ağızdan söylendi. Grup Yorum sahneden inerken bir
grup Dev-Genç’li "Dev-Genç" marşını coşkulu şekilde söyledi. Konsere 850 kişi katıldı.

Her Konserimizde
Daha da Kitleselleşeceğiz!
Hamburg Ekin Sanatevi'nin organize ettiği Grup Yo-

rum konseri, 1 Aralık’ta Audimax'ta coşkuyla gerçekleştirildi. Yaklaşık 4 yıllık aradan sonra Hamburglularla
buluşan Grup Yorum'a ilgi oldukça fazlaydı. Hamburglu
Grup Yorum dinleyicilerinin dışında Bremen, Kiel, Hannofer ve Berlin gibi çevre şehirlerden de gelen Grup Yorum dinleyicileri yalnız bırakmamıştı umudun ve direnişin sesi Grup Yorum'u.
Grup Yorum, eski ve yeni albümlerinde yer alan, birbirinden güzel şarkılardan oluşan zengin bir repertuar hazırlamıştı. Birinci bölümünde Berkin Elvan için "Büyü"
parçasını, sahneye çağrdığı umudun çocuklarıyla ve tüm
kitlenin katıldığı halk korosuyla birlikte söyledi. Coşkulu halayların çekildiği birinci bülüm çoktan bitmişti bile.
Anadolu Federasyonu ve Budnis grubunun dayanışma mesajlarının ardından ikinci bölüm de yine aynı coşkuyla başladı ve bitti. Grup Yorum, şarkılar arasında yaptıkları konuşmalarla ülke ve dünyada yaşanan gelişmelerden, hapishanelerden, Avrupa'daki tutuklamalardan, iade mahkemelerinden ve tutsakların direnişlerinden söz etti.
Yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı konser, Gazi, Haklıyız
Kazanacağız ve Mitralyöz marşlarının söylenmesiyle
sona erdi.

Sayı: 394

Yürüyüş
8 Aralık
2013

Dünya Devrim Şehitlerinin Anısı

Mücadelemizde Yaşayacak!
Bulgaristan'da Halk Cepheliler, 2 Aralık'ta, Bulgaristan
devrim mücadelesinde yer alarak faşizme karşı savaşıp
idam edilerek öldürülen şair Nikolai Vaptsarov'un kurşuna dizildiği yere gitti.
Halk Cepheliler, yaptıkları ziyareti şöyle anlattılar;
"Vaptsarov'u kurşuna dizdikleri yeri ve kurşuna dizerlerken bağladıkları taşı gördük. Bizi gezdiren müze
görevlisi kadın ziyaret defterine herhangi bir şey yazabileceğimizi söyledi. Biz de, "Anıları Mücadelemizde Yaşıyor, Devrim Şehitleri Ölümsüzdür" yazdık. Aynı söz-

leri Bulgarca olarak da yazdık. Altına da imza olarak Halk
Cephesi yazdık. Daha sonra müze görevlisi kadın bizim
yazdığımız yazıyı okuyup özellikle ilgilenmek istediğini
ve sevindiğini söyledi. Vaptsarov'un son sözlerini vs. İngilizcesini bulup göndereceğini söyledi. Müzeye ziyaretlerin gün geçtikçe daha çok azaldığını, yılda sadece
iki sefer (ölüm yıldönümü ve doğum günü) anma yapmak için özel olarak gelindiğinden bahsetmişti. Yani ayrılan bütçenin yavaş yavaş çekildiğini biz de gözle görülür bir şekilde fark ettik.

HALKIN AVUKATLARINA ÖZGÜRLÜK!
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Bağımsızlık Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

Yitirdiklerimiz
15 Aralık - 21 Aralık
Şaban Şen, 1961 Balıkesir, Gönen
doğumludur. Devrimcilikle öğretmen
okulunda tanıştı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisiyken bir
Dev-Genç’li olarak mücadelenin içindeydi. Emekçi, çalışkan, kendini geliştiren, inisiyatifli olmasıyla Dev- Genç
Şaban ŞEN
içinde öne çıktı. 1980'de tutuklandı. '84
Ölüm Orucu direnişinde 1. Ekiplerde yer aldı. On yıllık tutsaklığının ardından tahliye edildiğinde yurt dışına çıkarıldı, yurtdışı örgütlenmesi siyasi sorumluluğu görevini üstlendi. Bu görevi sırasında 18 Aralık 1991’de Belçika'da geçirdiği trafik kazası sonucu
aramızdan ayrıldı.

Asaf TUNÇ

Asaf Tunç, 1953 yılında Denizli'nin
Güney İlçesinde doğdu. İDMMA’da
anti-faşist mücadelede yer aldı. DevGenç içinde eylemlere katıldı, görevler aldı. 19 Aralık 1978 tarihinde İstanbul Çarşıkapı’da faşistler tarafından
kurulan bir pusuda katledildi.

“Ölüm orucu eylemcisi olmak ve böyle bir
eylemde şehit düşmek benim için büyük bir onur.
Nedense bana daha farklı geliyor. Bizim için
şehitliğin ayrımı olmaz ama yine de
ölüm orucunda olmak ve böyle bir bedeli ödemek
beni daha da mutlu ediyor.”
Feride Harman

Feride Harman, 1973 Eylül’ünde Malatya'nın Akçadağ İlçesinde doğdu. Kalabalık
bir ailenin çocuğuydu. Yoksulluğa mahkum
edilen, ulusal onuru çiğnenen, daha ilkokuldan başlayarak, baskılar, yasaklar cezalar alFeride HARMAN tında yaşayan, zulmedilen on milyonlarca
gencimizden biri olarak, devrimci oldu.
1991’de Cephe’yle tanıştı. 1992’de mücadele içinde daha
aktif olarak yer aldı. 1993’te Dersim İbrahim Erdoğan Kır
SPB'lerine katıldı. Yaklaşık 4 yıl gerillada kaldı. Ardından
tutsak düştü. 19 Aralık katliam saldırısı sırasında Malatya
Hapishanesi’ndeydi. Ölüm orucu gönüllüsüydü. Malatya Hapishanesi'nde, 28 Temmuz 2001’de 6. Ölüm Orucu Ekibi direnişçisi olarak alnına kızıl bandını kuşandı. 1,5 yıl boyunca,
üzerinde “ya zafer, ya ölüm!” yazılı direniş bayrağını büyük
bir sabır ve kararlılıkla taşıdı. Tahliye rüşvetini elinin tersiyle
iterek, direnişini tereddütsüz taşıdı dışarıya. 16 Aralık
2002'de direnişinin 512. gününde şehit düştü.

Anıları Mirasımız

bir durumda. Yaşam kaygısıyla değil, yoldaşlarının
sözünün önemini bilerek yoluna devam edip devletin
peşkeş çektiği dışarının nimetlerine taviz vermeden elinin tersiyle çevirerek birçok insana moral
olup öncülük etmiştir.
Bu açıdan Feride bu süreç içinde aslında şansını çok iyi değerlendirip en verimli şekliyle tavır
alıp yakaladığı fırsatları devrimin çıkarları için kullanmıştır.
Bu büyük bir şans. Bunu herkes ister ama demek ki halkımızın deyimiyle kısmet onaymış.
Aslında oldukça iyi ve huzurlu bir halde, bu açıdan
yüreği ve beyni şansının farkında, sevinçle doluyor, yaşamda canlılığını koruyarak sevgiden beslenmesini biliyor. Kimileri sevgiyi vermeyi de almayı da bilmez. Bunu
en iyi şekilde bizim direnişçilerimiz başardı.
Hepsini seviyoruz.
Feride, bir tarihsel kesitin dışarıda tek başına sürdüren
yoldaşım benim.
Duyulmayan, bilinmeyen bir hapishanenin sıradan bir
neferiyken önünü açan direniş rehberiyle gidebildiğin kadar sınırsız bir ilerlemenin yolundasın. İlerledikçe önüne
fırsatlar çıkacak. Gelenekleriyle, güzelliğiyle, şehitleriyle 35 yıllık bir savaş vermiş, Anadolu halklarına önderlik yapmış, kesintisiz mücadelesiyle halkın umudu olmuş
bir ailenin içindesin; yürü, koş, uç, çık, fırla ne istersen
hepsi önünde, yolun açık olsun.
Malatya'nın mahpuslarından dünyanın tarihsel akışına
dünyayı dönder dönderebildiğin kadar.
Yolun açık olsun canım yoldaşım.

Yoldaşları Feride Harman’ı
Anlatıyor: “Yolun açık
olsun yoldaşım”
Bugün direniş üçüncü yılına giriyor.
Şu anda Feride'nin yanındayım. Aynı odada karşılıklı yatıyoruz.
Her gün onunla aynı havayı soluyorum. Sanki bir ömür
boyu birlikte olacakmışçasına huzurlu ve endişesizim. Aslında buna şaşıyorum desem yalan olmaz, ama sevginin gücüne inanıyorum.
Feride'nin gözlerine bakıp insanlar hiçbir şey konuşmadan, anlatmadan etkileniyorlar. Bu elbette uzun süren
bir sevgi yolcularının ışığı, gücünü ve etkisini buradan alıyor. Her şey öğrenmeye ve öğretmeye şartlanıyor. Bir insan nasıl bir yıldan daha uzun aç yaşayabilir?
Bunu bir tarih kitabında okusaydım inanmazdım.
Oysa demek ki Che boşuna dememiş, “gerçekçi ol, imkansızı iste, başarırsın.” sözü tam olarak hatırlamasam
da anlamı böyleydi sanırım.
Feride bir sürecin içinde sıradan bir neferdi, fakat
tarihsel süreç ona yeni bir misyon yükledi. Dışarıda ölüm
orucu savaşçısı olup moral motivasyon, kitlelere güç, insanlara inanç oldu. Hem de herkesin tanıklık edebileceği

Hayatın
Öğrettikleri
Berkan Abatay, 1975’te İstanbul Şişli’de doğdu. Aslen Erzurumlu, Kürt-Alevi
yoksul bir ailenin çocuğudur. İki kardeşi yoksulluktan dolayı yeterince bakılamadığı için zatürreden öldü. Berkan da,
Berkan ABATAY sadece ilkokulu okuyabildi. Bir dönem fanatik bir futbol taraftarı olarak Beşiktaş
Çarşı Grubu’na katıldı. Ancak Devrimci Sol’cularla tanıştıktan sonra yaşamı değişti. Okmeydanı’nda mücadele içinde yer aldı. Daha sonra silahlı bir ekipte istihdam edildi. 1997'de tutsak düştü. 4. Ölüm Orucu Ekibi’nde yer alarak, açlığın koynundaki ölüm yürüyüşünü
tam 589 gün sürdürerek 20 Aralık 2002’de ölümsüzleşti.

Şahin Aydın, 19 Aralık 1974’de İstanbul’da okulunun önünde durakta beklerken falçata ile katledilen Şahin Aydın,
İYÖKD yöneticisiydi. Devrimci gençliğin
‘73 sonrası ilk şehididir. Katledilmesi bir
Şahin AYDIN
çok okulda ilan edilen boykotla protesto edildi. Cenazesinde 12 Mart sonrasının en büyük kitlesi toplandı.

Şerif AYGÜN

Şerif Aygün, İşçi sınıfının direniş şehitlerindendir. İstanbul Gamak Motor
Fabrikası'nda işten çıkarmaları protesto eden işçilerle polis arasında çıkan çatışmada, 29 Aralık 1969’da polis tarafından katledildi. İstanbul'un bütün üniversitelerinde öğrenciler saldırıyı protesto etmek için boykota gitti.

Şeyh Bedreddin
“Beni kara toprakta değil, hakikati anlamış insanların yüreğinde arayın.”
1300’lü yılların sonları ile
1400’lerin başları arasında yaşayan Bedreddin, Anadolu’daki
en büyük halk ayaklanmalarından birine önderlik etti. Tutsak
Şeyh BEDREDDİN
düştüğünde, dönemin en ünlü
Osmanlı ulemasının katıldığı bir “mahkeme”nin karşısına çıkarıldı. Amaç Bedreddin’in düşüncelerini mahkum etmekti. Ama başaramadılar. “Neden hükümdarın
yüce buyruklarına boyun eğmez baş kaldırırsın?” sorusunu, “Yüce buyruk hakikatin buyruğudur. ‘Zorbalığı sineye çekmeyin, zorbaya boyun eğmeyin’ diyen
bir buyruktur” şeklinde cevapladı. Bu düzmece mahkemede, kendisini tanrı yerine koyduğu iddiasıyla hakkında idam kararı verildi. 18 Aralık 1416’da bugün Yunanistan sınırları içinde bulunan Serez'in Bakırcılar
Çarşısı’nda idam edildi. Osmanlı’nın hizmetine girmeyi
kabul etmesi durumunda, Şeyhülislam olabilecekken,
“Böylesi düzenin dişlilerinden biri olacağımıza, ezilenlerinden biri olmak yeğdir” diyerek, hakikatin savaşçısı olmayı seçen Bedreddin’in bedenini öldürdüler,
düşünceleri ise ölümsüzleşti.

Bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizim mücadelesinde halkı, vatanı ve savunduğu devrimci-sosyalist
değerler uğruna ölmektir şehitlik. Sıradan bir insan için
ölüm yok oluştur. Herşeyin sonudur. Oysa ki bizim için ölümü anlamlı kılan ne için, ne
uğruna yaşadığı ve öldüğüdür.
Sömürücü egemen sınıfların
iktidarını yıkıp, sınıfsız, sömürüsüz, adaletli ve özgür
bir ülke dünya kurmak için
mücadele ediyoruz. Bu savaşta ölmekte bir ihtimaldir.
Bunun için, bu uğurda ölen
nice şehitlerimiz " hoşgeldi
sefa getirdi" demiştir.
Bedel ödemeden zaferler
kazanmak mümkün değildir.
Her değer can kan bedeli yaratılıyor. Kurtuluş Savaşında Nazi
işgaline karşı Moskova önlerinde, Amerikan işgaline karşı
Vietnam’da, Irak’ta, Libya’da
olduğu gibi gün gelir binler, onbinler, yüzbinler feda eder kendini. Büyük kahramanlıklar büyük bedellerle yaratılır.
Hedefimize ne zaman ulaşacağız? Zaman veremeyiz...
Ama zaferimizin garantisini verebiliriz. Bu garanti şehitlerimizdir. Onlarla kahramanlığı kitleselleştirdik. Çocuklu annelerimiz katıldı şehitlerimize, iki kardeş birden
hem dağda hem şehirde omuz
omuza şehit oldular. Kendi
kanlarıyla işlediler inançlarını duvarlara. Zılgıtlarla, marşlarla, halaylarla, gözlerinin
gülen tüm samimiyetleriyle
yürüdüler ölümün üzerine. Bir
kez daha rezil ettiler ölümü...
Bizim şehitlerimiz hem anılarımızın, hem kavgamızın tam
ortasında oldular, hep yanıbaşamazda oldular. Onlarla hep
birlikte olmaya devam ettik.
Çünkü; fiziken ayrıldılar
aramızdan ama yarattıkları ve

Şehitlerimizin
Mezarında Ot
Bitmeyecek!
yaptıkları hep bizim rehberimiz
oldu. Yeri geldi şehitlerimizi
yeni şehitlerle andık. Onlarla
büyüdük, onlarla zenginleştik,
onlarla zorlukları aştık, onlarla
güldük. Onları hiç unutmadık.
Yaratılmış ne kadar değerlerimiz varsa harcında temelinde
tuğlasında şehitlerimizin emeği, alınteri, fedakarlığı vardır.
Onları unutmak, bu değerleri
unutmaktır. Bu değerlere yabancılaşmaktır. Hala onlar siper
ediyor kendini inancımıza saldırdıklarında. İşte diyorlar, biz
varız bizi aşamazsınız, bir kere
daha öldüremezsiniz ya... Biz
ölerek yarattık bu değerleri.
Siz karalayarak yok edemezsiniz diyorlar.
Evet şehitlerimiz ne dedilerse yaptılar, ne yaptılarsa arkalarında durdular. Direneceğiz dedeler direndiler, öleceğiz
dediler öldüler zaferi ölülerimizle kazanacağız dediler kazandılar. Hiç bir dönem halkımızın başını öne eğdirmediler.
Onların öğrettikleriyle zafere
bir adım daha yaklaştık.
Şehitlerimiz bu kavgada
herşeylerini sundu. Canlarını
verdiler. Bunun için onlar en
değerli evlatlarıdır halkımızın.
Bunun için ölümsüzdürler.
Şehitlerimiz en zor koşullarda öne çıkanlarımızdır. En
cesur değillerdi belki ama bilinçleri, onur ve erdemleri,
ahlakları, fedakarlıklarıyla en
önde savaşıp öldüler. Bunun
için en değerlilerimizdir. Onların kavgasını unutmamak
ve zafere taşımak bir cephelinin onur ve vefa borcudur.
Ben şimdi buradan tüm
Cepheliler adına dayımızın
öğrettiği gibi "bizim mezarlarımızda ot bitmedi ve şimdi yine onlara söz olsun ki
bitmeyecek" diyorum...

AVRUPA’dakiBİZ

Almanya’da Halkımız Gi̇derek Yoksullaşıyor!
EMEĞİN EN YOĞUNUNU VERİYORUZ
AMA YİNE EN YOKSUL BİZ OLUYORUZ!
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Avrupa’da özellikle Almanya’nın
adı geçince zenginlik, refah gelirdi insanlarımızın aklına.
Avrupa yozluğun, bencilliğin, asimilasyonun en ağır şekilde yaşandığı ülkeler topluluğudur.
Aynı zamanda en ağır işlerde,
hatta birkaç işte çalıştığın halde emeğinin karşılığını alamadığın, aşağılandığın ülkelerdir.
İşsiz kalan ve işsizlik parası için
başvuran göçmenlere o parayı verdiklerine vereceklerine pişman ederler. Bürokrasisi ve baskıları sayesinde verdikleri parayı dahi aldığına
pişman olursun. Verilen bu yardımlar ile asla geçinmen mümkün değildir.
Almanya'da yoksulluk sınırı ise
980 Euro olarak açıklandı. Hartz4
yardımı 370 Euro, bozdur bozdur ye.
Alay ediyorlar insanlarımızla. Almanya’da gelir dağılımındaki ara giderek açılıyor. Zenginlerin mal varlıkları daha da artarken, ülkedeki fakirlerin sayısı da artıyor.
Almanya'da, 18 yaşın altında yaklaşık 1.1 milyon çocuğun fakirlik sınırında yaşadığı açıklanırken, göçmen
kökenli çocuklarda ise bu oranın
yüzde 50’nin üzerinde olduğu açıklandı.
Alman hükümetinin, Sol Parti’nin
soru önergesine verdiği yanıta göre
özellikle göçmenlerde fakirlik riski,
göçmen olmayanlara nazaran iki misli daha fazla. Hükümetin verdiği cevapta, “Göçmen olmak, fakirlik riskini arttırıyor, ancak tek başına açıklamıyor. Bu sonuçları genelleştirmek sağlıklı olmaz, çünkü göçmenler
kendi arasında çok heterojen” denildi.
Tabi genelleştirmek olmaz. Pekineden göçmenlerle ilgili bir yasa çıkarılacağı zaman, bir kişinin yaptığı
bir suç bütün göçmenleri bağlıyor ve
o emsal gösterilip yasa çıkarılabiliyor?

Kapitalizm işine gelince kelimeleri
nasıl da çeviriyor.
Almanya’da yaşayan on yaşlı göçmenden dördü, fakirlik tehlikesi ile
karşı karşıya. Sosyal bilimci Dr. Eric
Seils’in Hans Böckler Vakfı adına gerçekleştirdiği araştırması, Almanya’da
yaşayan 65 yaşın üzerindeki göçmenlerin emeklilikte fakirlik yaşama
riskinin aynı yaş grubundaki Almanlara göre en az beş kat daha fazla olduğunu gösteriyor.
Dr. Seils, bu sorundan neden özellikle göçmenlerin daha fazla etkilendiği sorusuna, “Çünkü ya çok az para
kazanıyorlardı, ya da uzun süre işsizdiler” şeklinde cevap verdi. Önceki
yıllara göre yaşlılıkta fakirlik riskinin
yüzde 3 arttığını hatırlatan araştırmacı,
misafir işçilerin de aynı oranda emekli olduklarını, ancak fakirlik riski
söz konusu olduğunda arada büyük
fark olduğunu dile getirdi. Ayrıca
2011 yılında Almanya’da uzun süredir emekli olan bir göçmenin ortalama 811 Euro emekli aylığı alırken
yeni emekli olanların sadece 623
Euro aldığını söyledi.
Evet, daha fazla çalışırsın, çok
daha fazla emek harcarsın ama çok
daha az maaş alırsın. Çok daha fazla bilgin, tecrüben vardır ama bir Almandan sonra gelir iş bulabilme hakkın. Çünkü kara kafalı olman yeterlidir.
Almanya'da 2.7 milyon Türkiye-

li var. 50 yıldır geldiğimiz bu ülkede
hep emeğimizle var olduk, emeğimizle yaşadık. Hiçbir zaman hakkımız olanın fazlasını istemedik. Eğer
dayanışma kültürümüz ve insanlarımız emekçi olmasaydı Almanya'da
yaşayamazdık. Tek bir işte çalışarak
geçimini sağlayan insan sayısı giderek azalıyor. İki işte çalışmak zorunda kalıyoruz. Başka türlü geçinebilmek mümkün değil çünkü.
Emperyalistler ülkemizi sömürüyor, bütün yer altı, yer üstü zenginliklerini talan ediyor. Emperyalist
tekeller ülkemizin her yanına dağılmış, bütün halka ait fabrikaları, şirketleri satın almış durumdalar. Yani
iliklerimize kadar sömürüyorlar bizi.
Almanya’da da bu durum farklı
değil. Burada yaşıyorsan en ağır koşullarda yaşamaya mahkumsun diyorlar. Ne ülkemizde, ne de yaşadığımız emperyalist ülkelerde sömürülmekten kurtulamıyoruz.
Almanya'da emeğimizle varız,
hiç kimseden lütuf istemiyoruz. Hakkımız olanı istiyoruz. Almanya göçmenlere yönelik ırkçı politikalardan
vazgeçmelidir. Yoksulluğumuzun baş
sorumlusu emperyalizmdir. Yıllardır çalışıp emekli olan, yoksulluk
sınırı altında yaşayan insanlarımızın
hakkını istiyoruz. Aileleri gece gündüz çalışan, bir Alman çocuğa göre
çok daha fazla çalışması, ders çalışması gereken çocuklarımızın hakkını istiyoruz.

HALKIN AVUKATLARI FAŞİZMİ YARGILAYACAK!

