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Merhaba!
18 Ocak 2013 tarihinde Halkın Hukuk Bürosu ve Çağdaş
Hukukçular Derneği üyesi devrimci, sosyalist avukatlarımız
uyduruk gerekçelerle gözaltına alınıp, tutuklandılar.
“Suç” olarak, halkın hak ve özgürlüklerini savunmaları
gösterildi. İşte bu “büyük suç” yüzünden aylardır içerideler...
İlk duruşmaları, 24-25-26 Aralık günlerinde “meşhur”
Silivri Yerleşkesi’nde yapılacak.
Davetlimizsiniz, devrimci avukatların faşizmi nasıl
yargılayacaklarına tanık olmaya çağırıyoruz sizi...
Hoşça kalın...
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Slogan yaratıcı ve yaşayan bir kavramdır.
Sloganlarımız dikbaşlı,
kafa tutan kelimelerimizdir.
Slogan kitleye hitap etmelidir;
bizim iddiamızı dile getirmelidir.
Olayı anlatmalıdır.
Süreçle birleştirmelidir.
Sade olmalıdır.
Slogan bir devrimcinin sesi, soluğu, silahıdır.
En zor anlarda düşmana teslim olmadığımızı ifade
ederek halkımıza moral verirken, kazandığımız
zaferlerde de zaferimizi halkımıza anlatır.
Düşmanın sesimizi boğmaya çalıştığı her saldırıda
atılan her slogan, düşüncemizden vazgeçmeye
ceğimizin ifadesi olurken, piskolojik üstünlüğün
bizde olmasını sağlar. Bu nedenle sloganlarımız
düşüncemizdeki netliği en kısa sürede,
en vurucu şekilde ifade etmelidir.
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barış ve uzlaşma aracı: Mandela
Halk için mühendislik mimarlık
anlayışını halkın sorunlarını
çözerek büyüteceğiz!
Avrupa’da Yürüyüş: Devrimci
tutsak Şadi Özpolat’ın
direnişi zaferle sonuçlandı!

55 Avrupa’daki Biz:
Avrupa’da bebeklerin bırakıldığı
kutuların sayısı artıyor!
Yitirdiklerimiz...
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Yürüyüş okuyalım, okutalım
Öğretmenimiz...

CEMAAT-AKP ÇATIŞMASI;
ÇÜRÜMÜŞ, KOKUŞMUŞ DÜZENİNİZDİR!

PİSLİĞİ DEVRİM TEMİZLER
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 İKİSİ DE HIRSIZ, İKİSİ DE ARSIZ
 İKİSİ DE AMERİKAN İŞBİRLİKÇİSİ!
 İKİSİNİN DE, HALKLA, EĞİTİMLE,
HİZMETLE, DİNLE, İMANLA İLGİSİ
YOKTUR!
 İKİSİ DE HALK DÜŞMANIDIR!
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Başbakan Tayyip Erdoğan’ın
“dershaneleri kapatacağız” açıklaması üzerine kızışan AKP ve Fethullahçılar arasındaki iktidar kavgası,
bir taraftan “itidal” çağrılarıyla yatıştırılmaya çalışılırken, diğer taraftan da
Taraf Gazetesi’nde 2004 yılında Fethullahçıları bitirmeye yönelik alınan
MGK kararının yayınlanması bu kavganın bitmeyeceğini göstermişti.
Fethullahçılar MGK kararlarını
ortaya çıkartarak AKP’yi sıkıştırmaya çalışırken, AKP de geçmişte Uzanlar’a, Doğan Grubu’na, Koç’a yaptığı gibi Fethullahçı holdinglerin geçmiş hesaplarını inceleme altına aldı.
Fethullahçılarla AKP arasındaki
bu çatışma, oligarşik devletin ne kadar
çürümüş, ne kadar kokuşmuş, olduğunu, “hukuk devleti” söyleminin ne
kadar safsata olduğunu en çıplak haliyle
gözler önüne sermektedir... Yasalar, yargı, hukuk, adalet... hak getire! Düzenin
polisi, yargısı, yasaları halka karşı nasıl pervasızca bir silah olarak kullanılmışsa kendi aralarındaki çatışmada
da aynı biçimde kullanılmaktadır.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılğı'nca "yolsuzluk ve rüşvet" iddia-

RI HİÇBİR DEĞERLERİ YOKTUR!
 GÖRÜNÜRDEKİ DERSHANELER TARTIŞMASI, MGK BELGELERİ, YOLSUZLUK ve RÜŞVET OPERASYONLARI...
AKP ve FETHULLAHÇILAR ARASINDAKİ ÇIKAR ÇATIŞMASI VE İKTİDAR
KAVGASIDIR!
 FETHULLAHÇILARIN ARKASINDA
AMERİKA VARDIR!
 BU ÇATIŞMA ÖZÜNDE AMERİKAN
OPERASYONUDUR!

sıyla yürütülen 3 ayrı soruşturma
kapsamında 17 Aralık pazartesi sabaha karşı bir “şafak operasyonu”yla
İçişleri Bakanı Muammer Güler'in
oğlu Barış Güler, Ekonomi Bakanı
Zafer Çağlayan'ın oğlu Salih Kaan
Çağlayan, Çevre ve Şehircilik Bakanı
Erdoğan Bayraktar'ın oğlu Abdullah
Oğuz Bayraktar, Halk Bankası Genel Müdürü Süleyman Aslan, İstanbul Fatih Belediye Başkanı Mustafa
Demir ve çok sayıda AKP'li belediye yöneticisi, Emlak Konut Genel
Müdürü Murat Kurum, Zorlu Holding'in patronu Ahmet Nazif Zorlu,
Ağaoğlu Holding'in sahibi Ali Ağaoğlu, işadamı diye geçinen AKP’nin
kara para aklayıcısı ve altın kaçakçısı Reza Zarrab'ın da içinde olduğu
52 kişi gözaltına alındı.
İddialar; 87 milyar Euroyu bulan
altın kaçakçılığı, hayali ihracat ve
kara para transferi, belediyelerin imara açmadığı arazileri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yetkileri kullanılarak imara açılması ve bu yolla milyarlarca liralık rant elde edilmesi,
Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan
Bayraktar'ın oğlu üzerinden rüşvet verilerek bakanlığın yetkilerinin kulla-

nılması, Fatih Belediyesi sınırları
içinde yer alan SİT alanlarının rüşvetle
imara açılması, Japon mühendislerin
olumsuz raporlarına rağmen Marmaray güzergahında bulunan bir araziye
rüşvetle otel inşaatı izninin çıkartılması, Marmaray kazıları esnasında çıkan tarihi eserlerin el altından satılması, Topkapı'daki tarihi eserlerin
Arap şeyhlerine rüşvet olarak gönderilmesi gibi iddialarla suçlanıyorlar...
Yapılan ev baskınlarından İçişleri Bakanı Muammer Güler’in oğlunun
ve Halk Bankası Genel Müdürü’nün
evinden ayakkabı kutularına konulmuş
4.5 milyon dolar civarında para bulundu. AKP’li bir Bakanın kara para
aklayıcısı Reza Zarrab’dan 1.5 milyon
Euro rüşvet aldığı ortaya çıktı...
Reza Zarrab’ın iş bağlamak için
devletin çeşitli kademelerindeki bürokratlarına 142 milyon TL rüşvet dağıttığı iddia ediliyor...

HALKIMIZ!
Görün Halk
Düşmanlarını!..
803 lira olan asgari ücrete yüzde

19-22 ARALIK’TA KURULAN BARİKATLAR

3 zam için Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda bir aydır pazarlık yapan
AKP’li bakanların oğularının ayakkabı kutularından milyon dolarlar
çıkıyor.
Biz iddia ediyoruz ki, bu ortaya çıkanlar; soygun, yağma ve talan düzeninde devede kulak bile değildir...
“Kentsel dönüşüm değil, yağma
ve talan” diyorduk. Yağma ve talanı
görün... Biz bu yağma ve talana karşı canımızı ortaya koyarak mücadele ediyoruz. Biz bunları söylerken bu
pislikler ortalıkta yoktu. Ancak oligarşik düzeni tanıyoruz. Faşizmi tanıyoruz... Bu düzen tüm kurumlarına
kadar çürümüştür... Kokuşmuştur...
Yaşananlar sıradan bir AKP-Cemaat çatışması değildir... Bu tür değerlendirmeler düzen içi değerlendirmelerdir... Gördükleriniz düzenin
kokuşmuşluğudur. Çürümüşlüğüdür...
Her yanı lime lime dökülen düzenin
iç yüzünü görmektesiniz.
Oligarşik düzenin yönetememe
krizi o kadar derinleşmiştir ki artık
hiçbir maske pisliğin üstünü örtemiyor...
Ağızlarından Allah’ı, Kuran’ı,
dini, imanı düşürmezler... Cuma’yı kaçırmazlar... İkisi de dincidir... AKP,
sözde “muhafazakar”dır. “Milli Görüş”çüdür... Ne “milli”si... Satamayacakları hiçbir değer yoktur...
Fethullahçılar... “Cemaat”miş,
“Hizmet”miş... Sözde tarikatçılar...
“Dünya nimetlerinde gözleri yoktur... Attıkları her adımı ahireti düşünerek atarlar...” YALAN!... Tam bir
Amerikan uşağı... Her şeyleri para...
Sahtekarlık, riyakarlık, yalancılık,
iftira, komplo... Her türlü ahlaksızlık,
namussuzluk bunlarda... Tam bir çürüme... Halka yaptıkları her şeyi şimdi kendi aralarındaki çatışmada yapıyorlar...
Aralarındaki çatışmada bile birbirlerine Allah, din, iman söylemleri arasında mesaj veriyorlar... Halkımızın dini inançlarını pisliklerinin üstüne maske yapıyorlar... Artık “din”
maskesi de pisliklerinin üstünü örtmeye yetmiyor...
Etraflarındaki asalaklar “birbiri-

mizle kavga etmeyelim, aynı taraftayız, birlikte yağmaya, soyguna, talana devam edelim” diye “itidal” çağrıları yapıyor fakat krizin derinliği tüm
maskeleri düşürüyor...
Erdoğan liderliğindeki AKP, Büyük Ortadoğu Projesi kapsamında
“Ilımlı İslam” modeli olarak Amerika tarafından yaratılmış bir partidir.
Amerika’nın Ortadoğu’da “Ilımlı İslam” projesinin çökmesiyle birlikte Erdoğan’ın Ortadoğu’daki rolü bitmiştir. Osmanlıcılık hayalleri çökmüştür.
Üç bakanın oğlu rüşvet almaktan
gözaltına alınıyor.
İçişleri Bakanı’na bağlı olan polis
teşkilatı, İçişleri Bakanı’nın haberi
olmadan operasyon yapıyor. İçişleri dahil üç bakanın oğlu gözaltına alınıyor.
Sözde devlet AKP’nin devletidir.
MİT’i, iti, JİTEM’i ordusu, polisi ve
devletin tüm kurumları AKP’nin emrindedir... Ama AKP’nin ruhu bile
duymadan bu operasyon yapılıyor.
İşte bu da oligarşik devletin gerçek yüzüdür. İktidarda olan tek bir
parti de olsa, iktidarı paylaşan oligarşik yapıdır.
Kimilerinin “paralel devlet”,
“devlet içinde devlet” diye görmek
istemediği oligarşik devletin kendisidir.
Yönetimde kim olursa olsun -ister tek parti, isterse koalisyon- orada
emperyalizmin ve oligarşinin temsilcisi olarak bulunurlar. AKP’nin de
temsil ettiği egemen sınıflar bakımından geçmişteki AP’den, CHP’den,
ANAP’tan, MHP’den özde bir farkı
yoktur. Aynı egemen oligarşik yapının
temsilcisidir. “Paralel devlet”, “Devlet içinde devlet” diye adlandırdıkları
Fethullahçılar da bu oligarşik yapıdan
bağımsız değildir. Devletin paralelinde, derinliklerinde, şurasında, burasında oligarşinin dışında farklı bir
yapı değildir... Devletin biçimini belirleyen oligarşidir... Geçmişte de
böyleydi, bugün de böyledir. Devletin politikalarını işbirlikçi burjuvazi,
toprak ağaları ve tefeci tüccarlar belirlemektedir. Bugün de böyledir.
Ne diyor Erdoğan? “Ne istediler
de vermedik?” İşte gerçek budur...
Söylendiği gibi Erdoğan’ın “diktatör”

olması bu gerçeği değiştirmez. Erdoğan padişah da olsa devlet oligarşinin devletidir. Erdoğan onların temsilcisidir. Politikaları belirleyen emperyalizm ve işbirlikçi oligarşidir.
Partiler onların temsilcisidir.
Başbakan Erdoğan operasyonlarla ilgili “kendilerine yapılmış 28
Şubat’ın değişik bir versiyonudur”
dedi.
AKP, karşı atağa geçerek "yolsuzluk ve rüşvet" operasyonu adı altında operasyonlara katılan İstanbul
Emniyeti’ndeki bütün şube müdürlerini görevden aldı. Sadece İstanbul
ile de sınırlı kalmadı, Ankara, İzmir,
Bursa, Kocaeli, Trabzon Emniyet
Müdürlüklerindeki Fethullahçı olarak
bilinen tüm şube müdürleri görevden
alındı. Daha sonra İstanbul Emniyet
Müdürü Hüseyin Çapkın da görevinden alındı.
Başbakan Erdoğan, Fethullahçılar
için “devlet içinde devlet, bu çeteler babamın oğlu da olsa izin vermeyeceğiz.
Sonuna kadar gideceğiz, devlet içinden temizleyeceğiz. Operasyonlar başka şehirlere ulaşabilir” dedi...
AKP, bu çatışmada sonuna kadar
direnecektir. İktidarı kaybettiğinde
sonunun ne olacağını en iyi bilen Tayyip Erdoğan’dır. İktidarı kaybettiğinde Mısır’da Mursi’nin başına gelenlerin kendi başına geleceğini görüyor. Onun için kıran kırana süren bir
iktidar kavgası bu. Adeta erken kalkan birbirine operasyon yapıyor.
“Ergenekon Operasyonları” adı altında geçmiş devlet kadroları nasıl tasfiye edilmişse birbirlerine karşı da
aynı yöntemi kullanıyorlar.
Erdoğan tasfiye olduğunda başına
nelerin gelebileceğini biliyor. Onun
için her şeyi göze alarak iktidarı kaybetmemek için direnecektir...
Bu çatışmada kardeşlik, din,
iman... Hiçbir kuralın tanınmayacağına, her türlü pisliklerin ortalığa saçılacağına tanık olacağız... İşte bu onların gerçek yüzleridir.
BU DÜZEN ÇÜRÜMÜŞTÜR!
KOKUŞMUŞTUR! HER YANINDAN LİME LİME DÖKÜLMEKTEDİR!
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Bu çatışma oligarşi arasındaki
çatışmadır. Rüşvet, yolsuzluk, ihalelerdeki usulsüzlükler... Bunlar çatışmanın halka gösterilen yanıdır. Hırsızlık, yağma, talan, rüşvet yeni değil, bunlar iktidarın en karakteristik
yanıdır. AKP iktidarda olduğu 11 yıl
boyunca bu arsızlıkları Fethullahçılarla birlikte yaptı. Birlikte çalıp
çırptılar.
Fethullahçılar sanki yolsuzluk ve
rüşvet batağına batmış AKP’ye karşı mücadele eden, halkın çıkarlarını
gözeten, halka hizmet eden bir hareketmiş gibi gösteriliyor...
Hırsızlıkta, yağma ve talanda Fethullahçıların AKP’den hiçbir farkı
yoktur... Fethullahçılar, Amerika’nın
dünya çapında kullandığı bir harekettir. Boyuna kadar pisliğin içindedir...
Her ikisi de, halkın dini inançlarını sömüren halk düşmanlarıdır. Her
ikisi de Amerikan uşağıdır...
Ülkemizi emperyalistlere parsel
parsel satanlar bunlardır. Ayakkabı kutularında bakan çocuklarına rüşvet ola-

rak verilen dolarlar halkın parasıdır.
Açlığın, yoksulluğun, safaletin,
adaletsizliğin, zulmün sorumlusu
bunlardır. Kendi aralarında kıyasıya
çatışırken halka ve devrimcilere karşı düşmanlıkta birleşirler...
İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin
Çapkın dahil bütün şube müdürleri değiştirildiği gün, AKP’nin uyuşturucu,
fuhuş çetelerine karşı mücadele eden
Halk Cephesi’ne yüzlerce polisle operasyon yapan AKP’nin polisleridir...
Hasan Ferit Gedik’in katledilmesiyle
uyuşturucu çetelerini bizzat AKP’nin
koruduğunu herkes gördü.
Susurluk unutulmadı. Susurluk’tan
nasıl hesap sorulmadıysa, ortaya çıkan yolsuzluk ve rüşvet operasyonundan da hiçbir şey çıkmayacaktır.
Yukarıda belirttiğimiz gibi; rüşvet ve
yolsuzluk operasyonu iktidar çatışmasının kılıfıdır.

Sonuç olarak;
1- Çürüyen düzendir. İktidara gelen kim olursa olsun yolsuzluk, rüşvet hep olacaktır. Hiçbirinin birbirinden farkı yoktur...

2- AKP ya da Fethullahçılar, ikisinin de birbirinden farkları yoktur.
AKP’nin 11 yıllık iktidarı boyunca
halk düşmanlığından dolayı Fethullahçılar’ın AKP’den hesap sorduğu
sanılmasın. İtlerin birbirini yemesinden yine en büyük zararı halk görür. İkisi de halkın düşmanıdır.
3- AKP-Fethullahçılar çatışmasına “OLİGARŞİ İÇİ İT DALAŞI
BİZİ İLGİLENDİRMEZ” diye kayıtsız kalmak yanlıştır. Bu çatışmayla din maskesiyle gerçek yüzlerini gizleyen AKP ve Fethullahçıların tüm
maskeleri dökülmektedir. Halk düşmanları gerçek yüzlerini teşhir ederken halklarımıza tek alternatifinin
devrimciler, tek kurtuluşun devrim olduğunu göstermeliyiz...
4- Bu çatışma daha da derinleşecektir. Düzenin tüm pislikleri ortaya
saçılacak... Halka karşı kullandıkları her türlü aşağılık yöntemleri birbirlerine karşı da kullanacaklar.
BU PİSLİĞİ DEVRİM TEMİZLER !
BİZ TEMİZLERİZ!

AKP’nin Haziran Ayaklanması Korkusu Sürüyor,
Korkularınızı Üniversitelerde Büyütmeye Devam Edeceğiz!
Antalya’da Akdeniz Üniversitesi Öğrencileri, Alanya
Kampüsü'ndeki 10 öğrenciye, Haziran Ayaklanması'na katıldıkları gerekçesiyle verilen cezalarla, Merkez ve Alanya kampüsünde gerçekleşen faşist saldırıları 16 Aralık'ta
protesto ettiler. Merkez kampüste yapılan ve 200 öğrencinin katıldığı eylemden rektörlüğün duyduğu korku, rektörlügün önünde bekleyen TOMA ile gösterdi kendisini.
Sloganlarla Olbia Çarşı'sından yürüyüşe geçen 200 öğ-
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renci, yemekhane önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamada, "Şu hiçbir zaman unutulmasın! Tarih göstermiştir
ki ne darağaçları, ne katliamlarınız, ne de faili meçhuller bizi durduramamıştır. Geçmişte olduğu gibi günümüzde
de bozuk eğitim sisteminiz, faşist düzen ve onun artığı çetelerin gücü bizi durdurmaya yetmez" denildi.
Akdeniz Üniversitesi Alanya Kampüsü’nde de Haziran
Ayaklanması şehitleri ve Gülsuyu’nda uyuşturucu çeteleri tarafından katledilen Hasan Ferit Gedik için
yaptıkları pankartlı eylem sonrası 1 ay uzaklaştırma cezası alan öğrenciler, 16 Aralık’ta İktisat Fakültesi önünde eylem yaptılar. ALTSO
önünde başlayan yürüyüş İktisat Fakültesi’nin önünde yapılan basın açıklamasıyla
devam etti ve ardından Mitralyöz ile halay çekilerek eylem sonlandırıldı. Eylemde sık sık
“Yaşasın Devrimci Dayanışma”, “Kahrolsun
Faşizm, Yaşasın Mücadelemiz” sloganları
atıldı. Akdeniz Üniversitesi Merkez Kampüs
öğrencilerinin de desteğe gittiği eyleme yaklaşık 60 kişi katıldı.
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DÜNYA HALKLARININ BAŞ DÜŞMANI AMERİKA
DEVRİMCİLERİ YARGILAYAMAZ!

Amerika Katlettiği
Milyonların Hesabını Verecek!
 Yunan Devleti, Devrimcilere Karşı Amerika ve Türkiye
Faşizmiyle İşbirliği Yapmaktan Vazgeç!

 Emperyalizme ve Faşizme Karşı Mücadele Suç Değildir!
 Emperyalizmle ve Faşizmle İşbirliği Yapmak Suçtur!
 Adalet Bakanı Türkiyeli Özgür Tutsaklar İçin
Amerikalılara Verdiği Sorgu İznini Derhal İptal Etmelidir!

 Kahrolsun Emperyalizm Yaşasın Mücadelemiz!
Dünya halklarının baş düşmanı
ve halkların tüm acılarının baş sorumlusu Amerikan emperyalizmi, işbirlikçileriyle aralarındaki bir anlaşmaya dayanarak Yunanistan’daki
Cepheli Özgür Tutsakları sorgulama
girişimlerine devam ediyor.
FBI ajanlarının, Yunan devletinin
savcılarıyla birlikte Koridallos Hapishanesi’ne giderek Cepheli tutsak
Ahmet Düzgün Yüksel’i sorgulama
çabasının ardından, Ahmet Düzgün
Yüksel ve Erdoğan Çakır 10 Aralık
Salı günü için tekrar sorguya çağrılırken, 11 Aralık Çarşamba gününe Hasan Biber ve Mehmet Yayla, 12 Aralık Perşembe gününe Sinan Oktay Özen’e çağrı geldi.
Kendini dünyanın efendisi sanan
katil Amerika istediği zaman istediğini
yapabileceğini sanıyor.
Değil Amerika, dünyanın hiçbir
emperyalisti, işbirlikçileri devrimcileri
sorgulayamaz...
Devrimciler ne için savaştıklarını,
kime karşı savaştıklarını hiçbir zaman
gizlememişler, 165 yıl öncesinden
ilan etmişlerdir...
Türkiyeli Cepheli devrimciler dünya

halklarının baş düşmanı Amerika başta
olmak üzere tüm emperyalistler ve
işbirlikçilerin ülkemizdeki sömürü düzenini yerle bir etmek için savaşmaktadır. Ülkemizdeki emperyalist işgale
karşı bağımsızlık, faşizme karşı demokrasi, emperyalist sömürüye karşı
sosyalizm mücadelesi vermektedir.
İşkenceci, katil FBI ajanları, Yunanistan’ın Koridallos Hapishanesi’ndeki özgür tutsaklardan bunların
dışında başka hiçbir bilgi öğrenemeyecektir.
Halkların baş düşmanı Amerikan
ajanları suçlarını bilmiyorlarmış gibi
29 Kasım’daki sorguda Özgür Tutsaklara “Amerika’dan neden bu kadar çok nefret ediyorsunuz” diye
sormuştu...
Sütten çıkmış ak kaşıklar; suçlarının ne olduğunu bilmiyorlarmış
gibi böyle bir soru soruyorlar. Tüm
dünyayı kan gölüne çevireceksiniz.
1 milyar insanı aç bırakcaksınız,
halkları sömürüp kanını emeceksiniz,
istediğiniz ülkeyi işgal edip yakıp
yıkacak, yağmalayacaksınız, işgal
ettiğiniz ülkelerde tecavüz, işkence,
katliam gibi her türlü insanlık dışı

suçları işleyeceksiniz... kendinizi
dünyanın jandarması sanıp dünyanın
dörtbir yanında üs kuracaksınız, asker
bulunduracaksınız, suikastlar düzenleyeceksiniz... Sonra diyeceksiniz ki;
“Amerika’dan neden bu kadar çok
nefret ediyorsunuz”
Nefret etmek için değil, nefret
etmemek için tek bir neden var mı?
YOK!
Amerika’dan nefret etmeyenler
sadece bir avuç Amerikan işbirlikçisi
asalak tekellerdir...
Türkiyeli Cepheli devrimciler
Amerikan emperyalizmine ve işbirlikçi faşist AKP iktidarına karşı savaşmaktadır.
Emperyalizme ve faşizme karşı
savaşmak suç değildir...
Amerika’ya özgür tutsakları sorgulamak için izin veren işbirlikçi
Yunan devleti işbirlikçilikten vazgeçmelidir.
Emperyalizm ve faşizmle işbirliği
yapmak suçtur... Yunan devleti suç
işlemekten vazgeçmelidir... Ne Amerika ne de işbirlikçileri... hiçbir güç
devrimcileri teslim alamaz!
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Neden Amerika’ya Düşmanız?
Neden Amerika’dan Nefret Ediyoruz?

İŞTE NEDENLER!
 Amerika katliamlarıyla dünya haklarının baş düşmanıdır!
 Amerika işgalleriyle dünya haklarının baş düşmanıdır!
 Amerika işkenceleriyle dünya haklarının baş düşmanıdır!
 Amerika sömürüsüyle dünya haklarının baş düşmanıdır!

Sayı: 396

Yürüyüş
22 Aralık
2013

 Amerika dünyanın dörtbir yanındaki üsleriyle, gizli işkence
gemileriyle, uçaklarıyla, hapishaneleriyle, dünya haklarının baş
düşmanıdır!
 Amerika suikastleriyle, darbe tezgahlarıyla, faşist iktidarlara
verdiği desteklerle dünya haklarının baş düşmanıdır!..
Yunanistan’ın Koridallos hapishanesi’ndeki Ögür Tutsakları sorgulamaya giren FBI ajanları “Amerika’dan neden bu kadar çok nefret
ediyorsunuz” diyor. Amerika’dan
nefret etmek için dünya halklarının
binlerce nedeni var. Esas olarak nefret
etmemek için tek bir neden bulmak
zordur.
Amerika’dan nefret etmek için
sebepler saymakla bitmez. Biz aşağıda
bazılarını aktardık. Ancak Amerikanın
suçlarının bunlardan ibaret olmadığından emin olabilirsiniz.
İşte bu katiller, dünya halklarının
baş düşmanı Amerika devrimcileri
sorgulayamaz.
***
12 Ekim 1492’de Kristof Kolomb ile başlayan Amerika Kıtası’nın
keşfi ile orada yaşayan yerli halk,
sömürgeci İspanya, Portekiz, İngiltere,
Fransa ve Hollanda gibi devletler
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tarafından yüzyılları bulan bir soykırımla katledilmiştir.
Kristof Kolomb’un kıtaya ayak
basmasının üzerinden 10 yıl bile geçmeden yüzbinlerce Kızılderili yok
edilmiştir.
 Nüfusu 8 milyon olan ARAWAKS yerlilerinin sayısı 22 yıl içerisinde 28 bine inmiştir. Bunun sonucunda Avrupalı istilacıların ortaya
çıkışını izleyen 75 yıl içerisinde sadece orta Meksika nüfusu %95 azalmıştır. 1519 yılında sayıları 25 milyonu aşan Kızılderili nüfusu 1595’te
1.3 milyon kalmıştır.
 İNKA’ların yurdu olan Peru
ve Şili nüfusu 1520’de 9-14 milyon
iken yüzyıl sonunda 500 bin-1 milyon
seviyesine düşmüştür. 40 yıl içerisinde
kadın ve çocukların da bulunduğu
12 milyondan fazla insanın öldürüldüğü bilinmektedir.
Soykırım ve vahşet, güneye doğru

artarak devam etmiş, 16. yüzyıl sona
erdiğinde ise sayıları 200 bini bulan
İspanyol, Hint Adaları’ndan, Meksika’ya, Orta Amerika’ya ve Güney
Amerika’nın en ucuna kadar yerleşmiş, bu bölgelerde soykırım ve salgın
hastalıklar sonucunda 60 ila 80 milyon Kızılderili can vermişti.
1898’de Meksika’yı işgal etti.
Aynı yıl Kü ba’ya girdi.
1921 yılında Nikaragua’yı işgal
etti. Ulusal Muhafızlar adlı ve başını
Somoza’nın çektiği terör örgü tü nü
kurdu. Anti-emperyalist direnişin başını çeken Sandino ve 300 kişiyi
katletti. 40 yıldan fazla sü recek bir
terör devrini başlattı. Sabotaj ve suikastlar dü zenledi.
 1945’te Japonya’nın Hiroşima
ve Nagazaki kentlerine atom bombası
atarak bir anda 250 bin kişiyi vahşice
öldü rdü .
 13 Şubat-15 Şubat 1945 günleri
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arasında Amerikalılar ve İngilizler
tarafından Alman kültür şehri Dresden
üç gün boyunca bombalandı. Şehir
İngilizlerin attığı yangın bombaları
(Napalm) ve Amerikan bombardımanı
ile tam bir harabeye döndü. Sokaklar
yanmış insan cesetleriyle doldu. 200
bine yakın yangın bombası ve tahrip
gücü yüksek 4 bin bomba ile şehirdeki 28 bin evin 25 bini tamamen
yerle bir edildi. Çoğunluğu çocuk
ve kadınların oluşturduğu 200 bine
yakın insan öldürüldü.
 Fransa’nın Lisieux ve Caen
şehirlerinde de yapılan aynı türden
Amerikan - İngiliz bombardımanı
şehirde hiçbir tür canlı varlık bırakmadı. Hollanda’nın Emerich Arnhem
şehirlerinde de taş üstünde taş bırakmadı.
 1948’de United Friut Company
ve Standart Oil’in siparişiyle CIA’nın
Kolombiya devlet başkanı Gaitan’ı
öldürmesiyle başlayan cuntalar dönemi aynı zamanda cinayetler dönemidir. 1948 ile 1957 arasındaki
cuntalar sırasında 300 bin kişi, 1957
ile 1963 arasında ise 20 binden fazla
insan öldürüldü. Amerikan çıkarları
uğruna yapılan bu katliamlara direnen
Kolombiya halkı, bugün hala ABD
ordusunun katliamlarıyla karşı karşıyadır.
1949’da CIA, Suriye'nin seçilmiş hükümetini deviren askeri darbeyi
destekledi.
1950-53 yılları arasında yüzbinlerce yurtsever Koreliyi katletti.
1953’te petrolleri ulusallaştırmak isteyen Musaddık’ı askeri darbeyle deviren CIA, İRAN halkının
başına Şah Rıza’yı bela ettiğinde bir
katliamlar döneminin de kapısı açılmıştır. Yaklaşık 10 bin ABD’li danışmanın kuklası olan Şah döneminde
on binlerce devrimci, ilerici öldürüldü.
Bölge petrolünü elinde tutmak isteyen
ABD, Şah’ın işkencehanelerine en
büyük desteği verdi.
1954’te binlerce Guatemalalıyı
öldürdü. Bütün tarihi cuntalar ve
1931’de olduğu gibi köylü katliamlarıyla (30 bin ölü) geçen Guatemala’nın yaşadığı en korkunç dönem
1954’teki ABD işgali ve cuntası dö-

İşte En Fazla ABD Askeri
Bulunan Ülkeler
ABD Savunma Bakanlığı’nın 2012 yılı verilerine göre,
Afganistan ve çevresinde 154
bin 100, Almanya’da 52 bin
405, Japonya’da 36 bin 763,
Hawaii’de 22 bin 632 ve Güney Kore’de 19 bin 755 ABD
askeri görev yapıyor. ABD,
Kuzey Afrika, Ortadoğu, Doğu ve Güney Asya’da 161 bin 88,
Avrupa’da 79 bin 476, Asya’nın doğusu ve Pasifik bölgesinde 49 bin
121 ve Orta Asya’da 156 askeri personeliyle varlığını hissettiriyor.
ABD’nin Türkiye’de de askeri üssü bulunuyor. Türkiye’de, 47’si
kara, 20’si deniz, 1407’si hava gücü personeli olmak üzere toplam
1504 Amerikalı asker görev yapıyor.
nemidir. Faşist cuntalar sırasında
toplam 200 binden fazla insan katledildi. Sadece 1986 yılı içerisinde
öldürülen işçi ve köylü sayısı 18
bindir.
1955’te Endonezya, Laos ve
Kamboçya’da çok sayıda kanlı CIA
operasyonları düzenleyip, 20 yıl sonra
Kamboçya ve Laos’ta yine binlerce
katliam yaptı.
1956-59 yılları arasında
Kü ba’da 60.000 kişiyi, ABD’li danışmanların ve Batista’nın birlikte
yü rü ttü ğü operasyonlarda katletti.
1952-1967 arasında Bolivya’da
çoğu madenci ve tarım işçisi 30 bin
kişi ABD destekli cuntalar tarafından
katledildi. Bunun öncesinde kışkırtılan
bölgesel savaşlarda ölen Bolivyalıların sayısı ise onbinlerle ifade ediliyor.
1980 yılına gelinceye kadar tarihinde tam 189 hükümet darbesine
tanık olan Bolivya’da katledilen insanların sayısını bilmek neredeyse
imkansızdır. Bolivya cuntalarının
hepsi de ABD ve CIA desteklidir.
 1961’de Kü ba’ya karşı Domuzlar Körfezi çıkartmasını örgü tledi.
 1964; CIA destekli Amerikan
darbesiyle Brezilya’nın tarihindeki
en kanlı olaylar. 3-4 yıl içerisinde
cuntanın ABD ile işbirliği yaparak
kurduğu “Ölüm Filoları” iki binden

fazla kişiyi katletmiştir.
1965’te işbirlikçi Suharto, 1
milyon komü nist ve ilerici Endonezyalıyı katletti.
 Aynı yıl Dominik’e
paraşü tçü lerini indirdi ve 10 bin Dominikliyi katletti.
1966’da Guatemala’da ABD
özel birliklerinin içinde bulunduğu
askeri cuntanın faaliyetlerinde 8 bin
kişi öldürüldü.
1976-1977 döneminde Guatemala’da 20 bin kişi kaybolmuş ve gizli
mezarlıklarda gömülmüştür.
1975’te Vietnam’dan kovulduğunda arkasında milyonlarca ölü ve
sakat bıraktı. ABD’nin Vietnam’da
halkın ü zerine attığı 638 bin ton
bomba, II. Paylaşım Savaşı sırasında
Avrupa ve Afrika’ya atılan toplam
bombaların yarısıdır. Kişi başına
aşağı yukarı 5 bomba atıldığı söylenmektedir. Milyonlarca insan “stratejik köyler”e sü rü lmü ş, onbinlerce
kadının ırzına geçilmiş, yü zbinlerce
insan sakat bırakılmıştır, milyonlarca
insan işkenceden geçirilmiştir. Vietnam ABD Saldırısı (1956-1975) : 2
milyon ölü.
1970-75 yılları arasında Kamboçya ve Laos’ta 1 milyon insanı
katlettiler.
 1973’te Şili’de CIA’nin düzenlediği darbe ile 35 bin kişi katledildi. Şili ise artık dünyadaki birçok
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insan tarafından faşist Pinochet
cuntasının marifetleriyle tanınmaktadır. ABD kökenli çok uluslu
şirketlerin ( özellikle ITT) siparişi
üzerine CIA tarafından darbe
1973’te general Pinochet tarafından gerçekleştirildi ve darbenin
ilk gününde başta Allende dahil
olmak üzere 35 binin üstünde insan işkencelerle, kurşuna dizmelerle katledildi, binlerce insan sakat bırakıldı, binlercesi “kaybedildi”. Şili cuntası ABD ve
IMF’den tarihin en yüksek yardım
ve kredilerini aldı. Pinochet döneminin sonunda Şili ekonomisi
tam bir harabe halindeydi.
Arjantin’de faşist generallerle yaptığı işbirliği sonucu 30
bin kişi “kaybedildi”.
 El Salvador, Latin Amerika’nın cinayetler ülkesi olarak
ün yapmıştır. Özellikle 1979 yılından sonra CIA tarafından faşist
ARENA partisiyle birlikte oluşturulan ölüm mangaları, toplam
70 bin insanı katletmiştir. Sadece
1981’de ölüm mangaları içlerinde
rahiplerin de bulunduğu 12 bin
kişiyi öldürdüler. 1981 yılında El
Salvador’da El Mozata Köyün’nde 800 köylü öldürülmüştür.
Bu katliam, yaptıkları yüzlerce
katliamdan sadece biridir. Katliamı
yapan “Atlacalt Taburu” ABD
tarafından eğitilmiştir.
 1983’te Lü bnan’a mü dahale
etti. 14 bin Deniz Piyadesi’nin
katıldığı operasyonda binlerce
ilerici yurtsever Lü bnanlı katledildi.
Aynı yıl Lü bnan’a ikinci
bir mü dahalede bulundu. Akdeniz’de eşkiyalık yapan Amerikan
6. Filo’suna ait savaş gemileri
Lü bnan’a gü nlerce bomba yağdırdı.
Yine aynı yıl Grenada’yı
işgal etti. Yü zlerce ilerici ve yurtsever katledildi.
1986’da uluslararası haydutluk örneği sergileyerek Libya’yı bombaladı, bine yakın sivili
katletti. Ülkeye ambargo uygulayarak deniz ablukasına başvur-

du.
 1989’da Panama’ya asker çıkarttı ve 5 bin Panamalıyı
öldü rdü .
 1991’de Irak’ın Kuveyt’e girişini bahane ederek
diğer emperyalist gü çleri de
ardına takarak Irak halkına
karşı bomba yağdırdı. 100 binin ü zerinde insanı katlettiği
bu vahşeti iletişim kanallarıyla
tü m dü nyaya resmen izlettirdi.
ABD uçakları Irak halkının ü zerinde 12 bin sorti yaptılar.
 SOMALİ(1992-1994)
ABD’nin aşını çektiği BM işgali;
Mogadişu grubuna karşı akınlar.
 YUGOSLAVYA (19921994) Donanma: Sırbistan ve Karadağ’a NATO ablukası.
 BOSNA (1993-1995) Jetler,
bombalama: İç savaşta uçuş yasağı
bölgesinde devriye görevi; jetleri
düşürdü; Sırpları bombaladı.
 HAİTİ (1994-1996) Askeri
birlikler, donanma: Askeri hükümete karşı abluka; askerler darbeden 3 yıl sonra Başkan Aristidi’yi yeniden iktidara getirdi.
 HIRVATİSTAN (1995)
Bombalama: Krajini Sırp havaalanlarına Hırvat saldırısı öncesi
saldırı.
 İran’a karşı başlattığı ambargoyu yıllardır sü rdü rü yor.
 Latin Amerika’da ABD’nin
bulaşmadığı savaş, katliam, insan
hakları ihlali yok gibidir. Nikaragua’dan kaçan işkenceci, halk
dü şmanı “Özgü̈ rlü k Savaşçıları”
adı altında Honduras’ta ü slendirdi
ve silahlandırarak Nikaragua halkının ü stü ne saldırttı. Birçok Latin
Amerika ü lkesinde de “Ulusal
Muhafızlar” adı altında “Ölü m
Mangaları” nı örgü tledi, eğitti,
finanse etti, silahlandırdı ve halkın
ü zerine saldırttı.
ABD, sadece 1946-1975
yılları arasında amaçlarına ulaşmak için tam 215 kez askeri
gü cü ne başvurmuştur. Aynı yıllarda insanlığa 19 kez “nü kleer
silah kullanma” tehdidini savur-

Amerika’nın Kendi Toprakları
Dışında 823 Askeri Üssü Var!
ABD askeri ve stratejik üslerinin
sayısı soğuk savaşla beraber 1967 yılında 1014'e ulaşmıştı. O tarihlerden
sonra inme eğilimindeki rakam Bosna
savaşı, Körfez Krizi, 11 Eylül, Irak ve
Afganistan işgalleri ile tekrar yükselişe
geçti. Resmi rakamlara göre 2005 yılında başka ülkelerdeki askeri üs sayısı
737 iken, Irak'a asker takviyeleri ve
Başkan Bush'un ezeli savaş stratejisi,
denizaşırı üs sayısının da hızla artmasına
sebep oldu. Bugün irili ufaklı 823'e
ulaşan bu üsler BM bünyesindeki devletlerin yüzde 20'sine denk gelen 151
ülkeye yayılmış durumda. ABD'nin Almanya'da 270, İtalya'da 83, Japonya'da
124, Güney Kore'de 87 adet irili ufaklı
üs ve birimi bulunuyor. Bunları İspanya,
Portekiz, Yunanistan, Orta Avrupa ülkeleri takip ediyor. Irak'ta ise yerel yönetimin rahatsız olmasına rağmen 53
üsse ulaşılması hedefleniyor.
ABD 151 ülkede toplam 510 bin
927 askeri ve sivil personeli istihdam
etmiş durumda. Denizaşırı üslerde bulunan ve sadece asker olan personelin
sayısı 240 bin civarında. Bunların 197
bini Irak, 28 bini Afganistan'da sıcak
hatta bulunanlar. ABD'dekilerle bu rakam asker ve sivil 2,4 milyonu buluyor.
ABD'nin dünya çapındaki askeri personel sayısı 1,8 milyon. Bu rakama
473 bin Savunma Bakanlığı'na bağlı
sivil görevli ile 203 bin yerel personeli
de eklemek gerekiyor.
Dünyada yıllık 1,2 trilyon dolar askeri harcamanın 587 milyar doları
ABD'ye ait.
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muştur.
 1998 Tanzanya ve Kenya'daki
Amerikan Büyükelçiliklerine saldırının arkasında olduğu gerekçesiyle,
misillemede bulunmak amacıyla Sudan'a saldırı düzenledi. Kimyasal ve
biyolojik silah üretim fabrikası olduğunu iddia ettikleri 2 tesis bombalandı ve yerle bir edildi. Daha
sonra, fabrikalardan birinin oyuncak
fabrikası, diğerinin ise, Sudan'ın ilaç
ihtiyacının yarısını temin etme kapasitesinde bir ilaç fabrikası olduğu
anlaşıldı. Bu terörist saldırısında
300'e yakın insan öldürüldü.
 2001’de Afganistan’ı işgal etti
ve işgal NATO şemsiyesi altında halen devam etmektedir. Bugüne kadar
70 binin üzerinde Afganlı katledildi.
 2003’e Irak’ı işgal etti. Toplam
1.5 milyon Iraklı işgal boyunca katledildi. ABD 2012’de askerlerini geri

çekti ancak Irak’ta hergün 100’ün üzerinde
Iraklı ölmeye devam
ediyor.
 İsrail’in Filistin
halkına yönelik tüm
katliamlarının arkasında Amerika vardır.

ABD'nin Dünya Hapishanesi
2012 verilerine göre, ABD hapishanelerinde
1.572.013 kişi bulunuyor.
Bu sayı, yerel ve şehir hapishaneleri de göz
önüne alındığında 2 milyonu buluyor. Bu da
dünyadaki mahkum sayısının 4’te 1’ine denk
geliyor.
Katil Amerika, 11 Eylül saldırılarının
ardından ilan ettiği 'terörle savaş' uyarınca
dünyanın dörtbir yanında oluşturduğu gizli
hapishane ağıyla dünyayı adeta 'gizli' dikenli
tellerle çevirdi. Irak ve Afganistan gibi işgal
bölgelerindeki hapishanelerde ve Küba'daki
Guantanamo askeri üssünde 14 bin kişiyi 'terör
şüphelileri' oldukları gerekçesiyle
yargılamaksızın tutsak etti.

 “Arap Baharı”
adı altında Tunus, Mısır, Libya ve Suriye’de
halkın diktatörlüklere
olan öfkesi “demokratikleşme” adı altında
ABD’nin BOP çerçevesinde kullanılmaya
çalışıldı. Bu kapsamda
2011 yılında Libya’da
5 ay içinde 50 bin Libyalı katledilerek Devlet Başkanı Muammer Kaddafi işkenceyle katledildi...
 2011’de Suriye’de Arap Baharı
adı altında Esad iktidarını yıkıp işbirlikçi

bir iktidar kurmak için işbirlikçilerin
saldırıları sonucunda bugüne kadar
150 binin üzerinde Suriyeli katledildi,
milyonlarcası sürgün oldu, Suriye halkı
katledilmeye devam ediyor.

Karanlık Varsa İsyan da Var
Elektrik Hakkımızı Söke Söke Alacağız !
İstanbul'un Esenyurt İlçesi’nde; resmi adı Atatürk
Mahallesi olan, halkın dilinde ise “Kuruçeşme" Mahallesi'nde son günlerde elektrik trafolarının patlayarak mahallenin elektriksiz kalması halkın sorunlarını daha da
çoğalttı.
Kuruçeşme Halk Komitesi olarak elektrik sorununun
çözümü için 13 Aralık'ta halk toplantısı düzenleme kararı
alındı.
Daha önce halk komitesinin gündeminde olan elektrik
sorunu; 7 Aralık gecesi 20.00 sıraları mahallenin ortasındaki
trafo patlayınca daha da yakıcı hale geldi.
Halk toplantısı çağrısı için mahallede 1200 adet el
ilanı dağıtıldı. Esnafların dükkanlarına ve duvarlara 100
adet afiş yapıştırıldı. 2 adet pankart elle yazılarak mahallenin girişine asıldı.
25 kişinin katıldığı halk toplantısında, sorunun ancak
birlik olarak ve mahalleye sahip çıkılarak çözülebileceği
vurgulandı. Elektrik sorununun sadece elektrik kesintileri
ya da trafo patlamalarıyla sınırlı olmadığı, aynı zamanda
elektrik kablolarının havai hatta olduğu ve sokak aydınlatmalarının yetersiz olduğu dile getirildi. Yine sorunun
geçici olarak çözüldüğü her seferinde tekrar trafoların
patlamayacağının ve elektrik kesintisi olmamasının garantisi olmadığı dile getirildi.
Toplantıya katılanların önerileri ve çözüm için yapılabilecekler tek tek tartışılarak kararlar alındı.

Sayı: 396

Yürüyüş
22 Aralık
2013

Yine Trafo, Yine Karanlık;
Çözüm Ellerimizde
Halk toplantısının ardından alınan kararların ne kadar
isabetli olduğu daha iki gün geçmeden ortaya çıktı.
15 Aralık günü saat 18.00 sıralarında yine Kuruçeşme'nin orta yerindeki başka bir trafo patlayarak bu sefer
tüm mahallenin elektriğinin kesilmesine sebep oldu. İlk
trafo patladığında halkın tepkisinin az olması dolayısıyla
iki günde çözülen sorun; ikincisinde protesto edilince
bir gecede çözüldü.
Kuruçeşme Halk Komitesi’nin ve Halk Cephelilerin
iradesinde bir yürüyüş düzenlendi. 40 kişinin katıldığı
yürüyüşte daha önce yazılan bir pankart pratik bir şekilde
değiştirilerek taşındı. Pankartta “Elektrik Sorunu - Kuruçeşme Halk Komitesi" yazıyorken; “Elektrik Haktır
Alacağız", "Kuruçeşme Uyuma Mahallene Sahip Çık”,
“Kuruçeşme Uyuma Haklarına Sahip Çık”, “Halkız Haklıyız Kazanacağız" sloganları, ıslıklar ve alkışlarla mahallenin sokaklarında
dolaşıldı. Halkın pencerelerden alkışlarla
destek verdiği yürüyüş
45 dakika sürdü.
Elektrikler ertesi
gün öğle vakitlerinde
yeniden geldi.
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Bir çocuk ağlarsa dağ başında
Gözyaşında Amerika vardır
Vurdularsa birini, kanı şorladıysa
Bilin ki o kurşunlarda Amerika var
Kişi kişiye köle tutulduysa
Asıldıysa darağaçlarında
Amerika var
Ama biz yine de direneceğiz
Sonuncumuza kadar!
Cahit KÜLEBİ

Ben Alişan Şanlı,

Sayı: 396

Yürüyüş
22 Aralık
2013
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1 Şubat 2013 tarihinde dünya
halklarının baş düşmanı Amerika'nın karargahında feda eylemi
düzenledim.
Irak'tan Afganistan'a, Libya'dan
Suriye'ye ezilen tüm halkların dökülen kanlarının hesabını sormak
için gittim Amerika'nın karargahına.
Dünyanın 39 ülkesindeki 823
askeri üste bulunan 240 bin Amerikan askerinin işkencelerine dur
demek için patlattım bedenimi.
Sadece son 10 yılda 1,5 milyon
Iraklının, on binlerce Afganistanlının, 50 bin Libyalının katledilmesinden sorumlu eli kanlı katil
Amerikan emperyalizminden hesap sormak için girdim inlerine.
Vatanımızın 35 milyon metrekare toprağına giremiyoruz. Kendi
vatanımızda kendi topraklarımızı
kullanamıyoruz. Çünkü 35 milyon
metrekarelik alan Amerika ve NATO'nun üslerine ayrılmış. Giremediğimiz topraklarımızın hesabını sormak için girdim dünya
halklarının ortak düşmanı Amerika'nın karargahına.
Amerikan emperyalizminin,
tüm dünyayı kendi çiftliği gibi,
ezilen tüm halkları da kendi uşağı
gibi görmesine karşı 1 Şubat'ta
gözümü bile kırpmadan verdim
canımı.
Halkımızın bedduasını almış
Amerika'dan, çalınmış geleceği-

mizin geri almak için düğüne
gider gibi gittim feda eylemine.
Kuşandığım, bilgisayar oyunu
oynar gibi katlettikleri Iraklıların
öfkesiydi...
Zulmün karargahına girerken
yanımda götürdüğüm silah, Amerikan askerlerinin tecavüzüne uğrayan Iraklı Nur bacının "Ebu
Gureyb Hapishanesi'ni başımıza
yıkın" diyen çığlığıydı.
Soğuktan, açlıktan ölen çocuklarımızın gözbebeklerini götürdüm yanımda.
19-22 Aralık’ta katledilen 28
devrimcinin, Seyhan Doğan’ın
kömürleşmiş bedeninin yarattığı
hınçla gittim hesap sormaya.
122’lerin ölüme giderkenki kararlılığıyla gittim hesap sormaya.
Kürecik'te kurulan NATO Üssü'nden Ortadoğu halklarını tehdit
eden Amerika'nın kağıttan kaplan
olduğunu göstermek için gittim
Ankara'nın göbeğindeki merkezlerine.
Ruhları bile duymadı.
Öyle sakin yürüdüm ki Ankara'nın sokaklarında. Hesap gününün kızıllığını yaşatmak için
Amerikan köpeklerine, kenetlendim hedefime.
"Özgürlük götürüyoruz" diyerek katlettikleri milyonlarca
insanın yüküyle gittim kapılarına.
Öylesine korktular ki, kırmızı
donlarıyla çıktılar damın tepesine.
Pantolonlarını giyemeden uyandılar derin uykularından.
Öylesine korktular ki, hala
ajanlarını gönderiyorlar Cephelileri sorgulamak için.
FBI'ı, CIA'i ne varsa gelse
de karşımıza diz çöktüremez bize.
Alişan'ın canı feda olsun halkına, yoldaşlarına; yoldaşlarının
canı feda olsun Alişan'a...
Alişanlar bitmez... Gidebilirim
ben, gelecek bizimkiler... Teslim
olun vakit varken!

Hayat kan ağlarken,
Gülenler de var,
Ki farkındayız.
Farkındayız her şeyin.
İşe gidenlerin ve işsiz dönenlerin
Aş peşinde koşup yorulanların
O kahpe feleğin piçi yoksulluğu
Kimin başımıza bela ettiğinin
Farkındayız açlığın, sömürünün
Ve niye yangın yeridir bu dünya
Alıcı bir kuş gibi başımızda dönen
Amerika'dan Avrupa'ya emperyalistlerin
Ne işi var vatanımızda
Ne hakları var kaderimize hükmetmeye
Farkındayız gül yüzlü Zeliha
Farkındayız Filistin'de vurulup düşenin
Ve işgal altındaki topraklarımızın
Ki göğsümüze saplanan aynı kurşundur
Farkındayız olup bitenin
Ve olması gerekenin
Oldurmamız gerekenin farkındayız
Üç kuruşa peşkeş çekilen kızların
Çöplüklerden beslenen çocukların
Ağzı var dili yok biçare kadınların
Her afette kaderine ölüm düşenlerin
Ve bunlara karşı isyan etti diye
Farkındayız bir kuytuda kanı dökülenlerin
Farkındayız her şeyin gül yüzlüm
Bize yol işçiliği düştüğünün farkındayız
Ve canlarımızla döşüyoruz ihtilal yolunu
Şimdi seni fark etmesi engellenenler
Yarın şarkılarla yürüsün diye hem de
Sen haklısın gül yüzlü Zeliha
"Biz onların farkındayız"
Ki hiç bir şeye boyun eğmezliğimiz
Farkındalığımız ve farklılığımızdır zaten
Farkındayız her şeyin gül yüzlüm
Dünün, bugünün ve yarının
Farkındayız...
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Ümit İLTER

İstanbul

Antalya

Örgütlenme ve Direnme Hakkına Sahip Çıkan
Devrimci Memurlara Özgürlük İstiyoruz!

KESK’li Tutsaklar Serbest Bırakılsın!
28 ilde KEC’li tutsaklar tahliye
edilirken, İstanbul 16. Ağır Ceza
Mahkemesi, devrimci memurları keyfi olarak tutsak etmeye devam ediyor.
Keyfiyetlerini açıkça itiraf eden mahkeme hakimi Mehmet Ekinci, KEC’lilerin adalet talebine yeni bir dava ile
cevap verdi.
Başka illerin mahkemelerine benzemediklerini, KEC’lileri tahliye etmeyeceklerini söyleyen Ekinci, Kamu
Emekçileri Cephesi üyesi memurların kendisinden hesap sorması karşısında duyduğu korku nedeniyle suç
duyurusunda bulundu.
KEC’liler, tüm baskılara karşı
adalet kurumunun adaletsizliğini teşhir etmeye devam ediyorlar.

İstanbul: 8 Aralık’ta Taksim Ga-

yoruz ki biz emekçiler için baskı, zulüm, gözdağı, işkence ve açlıktan
başka hiçbir şey yaşanmıyor. 19 Şubat baskınında tutsak alınmış tüm
kamu emekçileri bir bir tahliye olurken, İstanbul’da farklı işleyen bir
hukuk anlayışıyla kamu emekçileri 10
ayı aşkın bir süredir hala tutsak durumdalar. Burada bir adalet sorunu olduğunu herkes görüp anlayabilir. Bu
adaletsizliği yeni tutuklatma kararlarıyla, çalışan arkadaşlarımızın açığa
alınmasıyla perdelemek isteyenlere diyoruz ki adalet il il farklı işliyorsa içinde bulunduğunuz adalet kurumlarına
bir bakın, orada adalet olmadığını yahut başka odakların güdümünde bir
adaletçilik oyununun sergilenmekte
olduğunu kendiniz de göreceksiniz…
AKP, 657 sayılı yasada istediği düzenlemeleri yapmak ve direnen memurları hapse atmak için suç uydurmuştur.”
Oturma eylemi, sloganlarla ve
gelecek hafta aynı saatte yapılacak eylemin duyurusuyla bitirildi.
Antalya: Antalya'da, 14 Aralık’ta

latasaray Lisesi önünde bir araya gelen KESK’li tutsak aileleri, 40 haftadır
her hafta aynı gün ve aynı yerde oturma eylemi yaptıklarını ifade ettiler.
Tutsak KESK’lileri alıncaya kadar da
alanlarda olacaklarını söyleyip onlara özlem dolu sevgilerini, selamlarını alkışlarla yolladılar.
Sık sık atılan “KESK’li Tutsaklar Serbest Bırakılsın!”, “Emekçiyiz Haklıyız Kazanacağız!”,
“Adalet İstiyoruz!”, “KESK’li Tutsaklar Onurumuzdur!” sloganlarıyla oturma eylemine geçildi. Hep
birlikte “Çav Bella” ve “Uğurlama”
türkülerini söyleyerek hapishanedeki arkadaşlarına seslendiler.
Oturma eyleminin ardından yaİstanbul
pılan basın açıklamasında, “Görü-

Attalos Heykeli önünde eylem yapan
KEC’liler, yaptıkları açıklamada, "10
aydır geçen zaman içerisinde 28 ilde
gözaltına alınarak tutuklanan KEC'li
devrimci memurların serbest bırakıldığını, ancak İstanbul 16. Ağır Ceza
Mahkemesi Başkanı Mehmet Ekinci
ve heyetinin hala 31 devrimci kamu
emekçisinin tutsaklığının devam ettiğine işaret etti.
“Halen tutsak olan 31 devrimci
memur serbest kalana kadar adalet istiyoruz!” taleplerini her koşulda haykıracaklarını ifade eden KEC’liler,
"İlk mahkemeleri 23-24 Ocak tarihlerinde İstanbul Adliyesi’nde yapılacak. AKP’nin devrimci memurlara yönelik saldırılarına karşı KESK üyesi
tutsak KEC’lilere sahip çıkalım." dediler.
Sloganlarla bitirilen basın açıklamasını izleyen halk da alkışlarla eyleme destek verdi.

Sayı: 396

Yürüyüş
22 Aralık
2013

Çorum: Çorum Kamu Emekçileri Cephesi, 7 Aralık’ta Gazi Caddesi saat kulesi yanında ''KESK'li Tutsaklar Serbest Bırakılsın'' talebiyle basın açıklaması yaptı. Yapılan açıklamanın ardından, tutsaklara yazdıkları 20 kartı topluca postaneden gönderdiler. Eylem
yine topluca bildiri dağıtımıyla son
buldu. 100 adet bildirinin halka
ulaştırıldığı eyleme 10 kişi katıldı.
Eskişehir: Eskişehir'de 7 Ara-

ŞİMDİ TÜRKİYE HALKLARININ DİRENİŞ SİLAHIDIR

13

Çorum

Çorum

Sayı: 396

Yürüyüş
22 Aralık
2013

lık’ta “İş Güvencesine, Örgütlenme ve
Direnme Hakkına
Sahip Çıkan Devrimci Memurlara Özgürlük İstiyoruz.
KESK’li Tutsaklar
Serbest Bırakılsın!"
konulu kampanyanın
çalışması yapıldı. Eskişehir Adalar'da asılan tutsak devrimci
memurların fotoğraflarının olduğu
pankartın önünde bildiri masası açıldı. 2
saat açık olan masada 500 adet bildiri
halka ulaştırıldı. Soğuk havaya rağmen
insanlar masaya gelip
bilgi aldılar, yapılan
çalışma için teşekkür ettiler.

Soruşturmalar
Kamu
Emekçileri
Cephelileri
Yıldıramaz
Samsun TMK 10.
Madde ile görevli
savcılığın başlattığı
soruşturma kapsamında Çorum Eğitim-Sen üyesi Halil
Top, Amasya Eğitim-Sen üyesi Turgay Şahin 18 Aralık’ta gözaltına alınarak Samsun’a götürüldü. Mahkeme
sonucunda Halil
Top tutuklanarak
Samsun Kapalı HaEskişehir
pishanesi’ne götürüldü.
Ayrıca aynı kapsamda Ordu SES Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Kadir... Eğitim-Sen Sinop şube
üyesi Sacit, Resul, Selma... Amasya Eğitim-Sen üyesi Ufuk Yeşil, Samsun Eğitim-Sen üyesi Güngör Palancı ifadeleri alınmak üzere siyasi şubeye
çağırıldılar. İfadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldılar.
Soruşturma içeriği 19 Şubat 2013 tarihinde Kamu Emekçileri Cephesi’ne yönelik olan komplonun devamıdır.
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Kamu Emekçilerini
Sindirme Çabalarına
Direnişle Cevap Vereceğiz!
Eğitim-Sen üyesi ve Pir Sultan Abdal Derneği Başkanı kamu emekçisi Halil Top, Haziran'daki halk ayaklanması sırasında Çorum'daki
eylemlere katıldığı gerekçesi ile Erzurum'a sürgün
edildi. Eğitim-Sen Çorum Şubesi, sürgünlere ve
baskılara boyun eğmeyeceklerini bildirdikleri
bir basın açıklaması yaparak, Halil Top’un Erzurum’a sürgün edilmesini protesto etti.
Sendika binası önünde toplanarak, valilik
önüne kadar yürüyen sendika üyeleri, burada yaptıkları açıklamada, Çorum Valiliği’ne çağrıda
bulunarak, bu karardan vazgeçilmesini istediler.
Eğitim-Sen Çorum Şube Başkanı Mehmet Öztürk’ün basın açıklaması yaptığı eyleme KESK
MYK Üyesi (Eğitim ve Örgütlenme Sekreteri) Akman Şimşek ve Eğitim-Sen yöneticilerinden Ali
Paşa da katıldı.
“Sürgünlere ve Baskılara Boyun Eğmeyeceğiz”
yazılı pankartın açıldığı eylemde yapılan açıklamada, Mehmet Öztürk, “Biz de bu protestolara katıldık, Haziran Ayaklanması'nı desteklemek suçsa, biz de suçluyuz, bizi de sürgün edin.” dedi.
Akman Şimşek ise yaptığı konuşmada, "Eğitim-Sen olarak Milli Eğitim Bakanlığı`nı yönetici ve üyelerimize yönelik baskı, sürgün ve cezalandırma uygulamalarından derhal vazgeçmeye,
sürgün edilen Çorum Şube üyemiz Halil Top'un
sürgün kararını geri almaya, Eğitim-Sen üyelerine uygulanan baskı ve cezalandırma politikalarından vazgeçmeye çağırıyoruz." dedi.
***

Pir Sultan’ın Yoludur
Gittiğimiz, Sürgünler,
İdamlar Yetmez Susturmaya!
Pir Sultan Abdal Kültür Derneği üyeleri ve
dostları Çorum’da 15 Aralık Pazar sabahı Uğur
Mumcu Caddesi’nde kahvaltı için buluştu. Kahvaltıda dernek sorunları ve Pir Sultan Abdal dernek
başkanı Halil Top’un Erzurum’a sürgünü konuşuldu. AKP iktidarının tahammülsüzlüğünün faturasını Pir Sultan’a çıkarmasının hiç de şaşırtıcı olmadığı konuşuldu. AKP’nin saldırılarının temelinde tarihten gelen kin duygusunun olduğu belirtildi. 26 kişinin katıldığı kahvaltıda dernek sorunları konuşulurken dernek başkanının her koşulda destekleneceğinin de altı çizildi.
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Devrimci İşçi
Hareketi

Özelleştirme İşsizlik, Hak Kayıpları,
Maaşlarda Düşme Demektir!

Özelleştirme Politikalarına Direnen
Muğla Yatağan Termik Santrali
İşçilerini Selamlıyoruz!

Muğla Yatağan Termik Santrali işçileri aylardır AKP iktidarının özelleştirme politikalarına direniyorlar. Özelleştirme politikalarının sorumlusunun,
bugünkü sahibinin AKP olduğunu bilerek direniyorlar. Ancak karşılarında AKP’nin polisini buluyorlar. Polis copla, TOMA’larla, gazlarıyla saldırıyor. Ama işçiler pes etmiyor direniyorlar.
Bugüne kadar ki, tüm özelleştirmelerde böyle olmuştur.
Özelleştirmeyi yapan iktidar partisinin parlak söylemlerini
bir kenara bırakırsak olan şudur; işçiler özelleştirme tamamlandıktan sonra hızla işten atılmaktadır. Hatta bazen
özelleştirme tamamlanmadan işten atılmaktadırlar. Yine
özelleştirmeyle birlikte örgütlülüklerini kaybetmektedirler.
Sendikalar Kanunu zaten sendikaları iyice etkisiz, pasif
hale getirmişken; sendikal örgütlenme yapmayı olanaksız hale getirmişken bir de özelleştirmeyle işçiler örgütsüz kalmaktadır.
Özelleştirmeyle birlikte işçiler kazanılmış haklarını
kaybetmektedir. Özlük haklarını, kadrolarını, maaşlarını kaybetmektedirler. Eksikte olsa var olan iş güvenliklerini, iş güvencelerini kaybetmektedir.
Bugüne kadar ki özelleştirmeleri incelediğimizde işçiler açısından tüm özelleştirmelerin böyle sonuçlandığını görürüz. Patronlar açısından ise özelleştirme kurum
ve kuruluşların altın tepside sunulmasından başka bir şey
değildir. Özelleştirme ile kurum ve kuruluşu alan patronunu cebinden nerede ise hiç para çıkmamaktadır. Özelleştirilen kurumun kasasındaki para, arsaları, binaları, taşınmazları, araçları özelleştirme bedelini karşılamaktadır. Zaten özelleştirmeye peşkeş denilmesinin temel nedeni budur.
Özelleştirilen kurum ve kuruluş iktidar partisi tarafından ihaleyi alan patrona hibe edilmektedir. Üstelik iktidar yetkilileri bunu pervasızca savunmaktadır. Örneğin
Başbakan Erdoğan “ben ülkemi pazarlamakla mükellefim” demiştir. Erdoğan’ın Maliye Bakanı Kemal
Unakıtan “Babalar gibi satarım” diyerek özelleştirmeleri
savunmuştur.
Tekeller, büyük sermaye sahipleri, Amerika AKP iktidarını desteklemektedir. Çünkü kendilerine en çok kazandıran iktidar partisi AKP olmuştur. AKP kendinden
önceki tüm iktidarların yaptığından kat kat daha fazla özelleştirme yapmıştır. Yapmaya da devam etmektedir.
Şimdi de Muğla Yatağan’daki termik santralleri özelleştirme programına almıştır. Daha önceki özelleştirmelerde yaşananların aynısı burada da olacaktır. İşçiler örgütlülüklerini kaybedeceklerdir. İşlerini kaybedeceklerdir. Haklarını kaybedeceklerdir. Maaşları hızla düşecektir. Bu nedenle Yatağan Termik Santrali işçilerinin direnişi haklı ve meşrudur. Direnişlerini selamlıyoruz.

Enerji sektörü tekellerin ağzının suyunu akıtan bir sektördür. Kar marjının çok yüksek olduğu bir alan olması
nedeniyle tekellerin ağzının suyu akmaktadır. Zaten bu
yüzden özelleştirilen elektrik dağıtım şirketlerinin ihalelerini aralarında paylaşmışlardır.
Şimdi de enerji üretim şirketlerinin özelleştirilmesi başlamıştır. Kuşkusuz bu ihaleler öncelikle iktidara yakın tekeller olmak üzere kendi aralarında paylaşılmıştır. Tekeller
kazanacak, işçiler kaybedecek. Her şey bu kadar nettir.
Belirsiz olan hiçbir şey yoktur.
Muğla Yatağan Termik Santrali işçileri bu nedenle direnmektedir. AKP’nin babalar gibi satma politikasının sonucu olarak artık satılmayan, özelleştirilmeye kurum ve
kuruluş kalmadı gibidir. İktidar özelleştirme konusunda
Amerikan emperyalizminden talimat ve onay almaktadır. Bu nedenle hapishanelerin de özelleştirilmesi gündemlerindedir. Çünkü kapitalistler gölgesini satamadığı
ağacı keser.
Muğla Yatağan Termik Santrali özelleştirildiğinde işçiler her şeylerini kaybedeceklerdir. Bunun son örneği BEDAŞ’ın özelleştirilmesinde görülmüştür. Başta bir sürü
sözler verilmiş, işçilerin işlerini kaybetmeyeceği, özlük
haklarında ve maaşlarında bir değişiklik olmayacağı söylenmiş ama özelleştirme bittikten sonra daha önce olanlar tekrarlanmıştır. Başta sendikalı işçiler ve emekliliği
gelmiş olanlar olmak üzere işçiler hızla işten atılmıştır.
Taşerona bırakılmayan işler de dâhil tüm bölümler taşeronlara devir edilmiştir. İşçilerin maaşları taşeron işçileri düzeyine düşürülmüştür. İşten atılan BEDAŞ işçileri kaderlerine boyun eğmemiş direnmeyi seçmişlerdir.
Ve kazanmışlardır. 5 BEDAŞ işçisi BEDAŞ önünde direniş çadırı kurarak, BEDAŞ binasını işgal ederek, Galata Kulesinden pankart sallandırarak seslerini duyurmaya
AKP’yi ve ihaleyi alan tekelleri sıkıştırmaya çalışmışlardır.
Başarmışlardır da. Direnen 5 BEDAŞ işçisi çalışacakları
yeri kendileri belirlemek şartıyla eski hakları ve kazanılmış
hakları korunarak işlerine geri dönmüştür. Kazanan di-
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reniş olmuştur. Direnişte kaç kişinin olduğunun hiçbir önemi ve belirleyiciliği yoktur.
Yine İstanbul Beşiktaş Belediyesinin BELTAŞ şirketinde işçiler örgütlenme hakları için, sendikalarına sahip çıkmak için direnmişlerdir. 260 işçinin çalıştığı, 160
tanesinin sendikalı olduğu BELTAŞ’TA direnen işçi sayısı ikidir. Başlangıçta 5 olan direnen işçi sayısı sonra ikiye inmiş, sonra üçe çıkmıştır. Ama sayı ve oran belirleyici değildir. Talebin haklı ve meşru olup olmaması direnişin gücünü belirlemektedir. BELTAŞ işçilerinin talepleri haklı ve meşrudur. Bu nedenle halk tarafından sahiplenilmiş ve destek görmüştür. BELTAŞ işçileri Beşiktaş
Belediyesi önünde çadır kurarak, CHP Beşiktaş İlçe binasını işgal ederek direnmişlerdir. Kazanmışlardır. Belediyenin sendikanın yetkisine karşı açtığı davadan vaz-

geçmesini sağlamışlardır.
Direnen işçilerin gücü sayıları, işçilerin tamamının direnişe katılıp katılmadığı değil meşruluklarıdır. İşçiler meşruluklarından aldıkları güçle direnmişler ve kazanmışlardır.
Bu tüm işçilere örnek olmalıdır.
Muğla Yatağan Termik Santrali işçilerinin gücü de meşruluklarıdır. Onlar yaratan ve üretenlerdir. Emeklerinin
karşılığı için direnmektedirler. Meşrudurlar. Güçleri
meşru olmalarından gelmektedir.
Bu nedenle kendilerine dayatılan özelleştirme saldırısını kabul etmemeli, direnmelidirler. Sayılarının önemi yoktur. Kazanacaklardır. Çünkü onların özelleştirmeye
karşı direnişleri haklıdır.
DEVRİMCİ İŞÇİ HAREKETİ

AKP Operasyonuyla Tutsak Edilen İki Devrimciyi İşten Atanlar Sendikacı Değil
Patrondur. Devrimcileri DİSK’ten Tasfiye Etmelerine İzin Vermeyeceğiz
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Genel-İş Sendikası'nın genel merkezi Ankara'da 90
gündür eylem yapan sendikanın bölge başkanları Ali Rıza
Karagöz ve Veysel Demir, taleplerini kabul ettirmenin
gücüyle eylemlerini 11 Aralık'ta sonlandırdı.
Devrimci İşçi Hareketi, kazandıkları zaferin ardından,
DİSK'in devrimci işçileri tasfiye çabasına ilişkin Genelİş sendikasının önünde yaptığı eylemde, "Devrimci sendikalara tavsiyemiz sınıf sendikacılığı yapmalarıdır. Tarihten dersler çıkartmalarıdır. Sendikalarda devrimcilerin tasfiyesine izin vermeyeceğiz. Türk-İş olsun DİSK olsun fark etmez düzen sendikacılarına karşı faşist iktidarlara
karşı nasıl mücadele ediyor isek onlarla da demokratik mücadelemizi yürüteceğiz." denildi.
9 DİH'linin katıldığı eylem, "Berna ve Taylan İşe Geri
Alınsın", "Baskılar Bizi Yıldıramaz", "İşçiyiz Haklıyız Kazanacağız" sloganları ile sonlandırıldı.
DİH, 16 Aralık’ta da DİSK Genel Merkezi önünde bir
saatlik oturma eylemi yaptı.12 kişinin katıldığı eylem slo-

ganlarla başladı.
Açıklama,
“Biz patron
sendikacılarını
sendikalardan
kovana kadar,
sendikaları işçiler yönetene
kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Şu anki eylemimizin talebi ise patron sendikacılarının işten attığı iki devrimcinin işlerine
geri iadesinin sağlanmasıdır. Av. Taylan Tanay ve Berna
Yılmaz işe geri alınana kadar eylemimiz devam edecek.
Tarihimiz de göstermiştir ki iki devrimcinin işlerine iadesini sağlayacağız.” denilerek bitirildi.
Yağan yağmura rağmen Devrimci İşçi Hareketi’nin
oturma eylemi coşkulu bir şekilde sloganlarla devam etti.

Tecriti Yıkacağız!

Yoksulluğu Paylaşanların
Kenetli Elleri Kuracak
Gelecek Güzel Günleri

Tecrite Karşı Mücadele Platformu’nun (TKMP) Sincan Hapishanesi’ndeki kamera dayatmasına karşı gerçekleştirdiği Salı eylemlerine bu hafta da devam edildi.
Adalet Bakanlığı ek bina önünde yapılan basın açıklamasında “Sizi 24 saat gözetleseler ne yaparsınız?” yazılı ozalit açıldı. Yapılan açıklamada türlü baskılarla uygulanmaya çalışan kamera dayatmasından vazgeçilmesi
çağrısında bulunularak devrimci iradenin teslim alınamayacağı belirtildi. 19-22 Aralık katliamına da değinilen
açıklamada, katliamla amaçlananın bugün de hapishanelerde sürdürülen zulümle sağlandığına dikkat çekildi.
Eylem sırasında “Hasta Tutsaklar Onurumuzdur”, “Kameralar Sökülsün, Tecrite Son”, “Devrimci Tutsaklar Onurumuzdur” sloganları atıldı.
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Halk Cepheliler, İstanbul’da Filistin Mahallesi’nde,
Grup Yorum’un 12 Kasım’da çıkan Halkın Elleri albümünün tanıtım söyleşisini hazırlıyorlar. 17 Aralık'ta Filistin Mahallesi’nde yapılan kapı çalışması ile halk 27
Aralık'ta gerçekleşecek olan Grup Yorum Söyleşisine davet edildi. Her gidilen kapı da sohbetler edildi. Cephelileri evlerine davet eden Filistin Mahallesi’ndeki yoksul halkımız, çayını, ekmeğini ve dertlerini paylaştı Halk
Cephelilerle. Halkımız Grup Yorumun kendi mahallelerine gelmelerinden sevinç duydular ve coşkulandılar.
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Röportaj

Ekmek, Adalet ve Özgürlük İçin

Yürüyüşümüz Durdurulamaz!-3lektif çalışacağız. Muhabirinden
Yürüyüş derokuruna kadar Yürüyüş satışını
gisi çalışanları
iki katına çıkartma hedefiyle canla
ile yaptığımız röbaşla çalışacağız. Ekmek, adalet
portajı yayınlave özgürlük için başlattığımız
maya kaldığımız
yerden devam
kampanyamızla ilgili olarak muediyoruz.
habirlerimizle yaptığımız röportajlara devam ediyoruz.
***
Yürüyüş: Şu
Tuncer Gümüş
an başlayan
Mehmet Emin Kaçmaz
Yürüyüş
(Yürüyüş Dergisi
dergisi kampanyası olduğunu
muhabiri)
biliyoruz, kampanyayla ilgili ne
Yürüyüş: Devrimci basın
düşünüyorsunuz?
olarak ne gibi zorluklarla
Tuncer Gümüş: Yürüyüş dergisi
karşılaşıyorsunuz? Devrimci
olarak 8 yıldır halka açlığı, yoksulluğu,
basının tavrı ne olmalı?
adaleti, insanca yaşamanın nasıl olması
Mehmet Emin Kaçmaz: Ne şegerektiğini anlatıyoruz. Tabi bununla
kilde olursa olsun devletin devrimci
birlikte halkı örgütlenmeye çağırıyoruz.
basın üzerindeki baskısı; her gün
Kurtuluşun yolunu gösterioperasyonlarla
yoruz. Şu bir gerçektir, “gersusturmaya, sinçekler devrimcidir” bunu
dirmeye çalışmabizden başka kimseler söyları artık günlük
leyemez. Bir dergiyi Anaolaylar
haline geldolu’nun her hangi bir ilçedi.
AKP’nin
kensini, köyünü tepelerini aşarak
disine laf dokungötürüyoruz. Gitigimiz her
duran her kim
yere, İrfan’ı, Ferhat ve Enolursa olsun direk
gin’i yanımıza alarak sokakları adımlayarak dergikendisine düşman
M.Emin Kaçmaz
mizi ulaştırıyoruz. Açık olan
olarak ilan etmesi
bir şey var biz dergimizi gökaçınılmaz birşey
türdüğümüzde her eve girebiliyoruz.
haline geldi.
Halkın sorunlarını açık anlatan biz
Devrimci basının karşılaştığı zorvarız. Bunun mücadelesini veren ve
luklardan bir tanesi de her hafta çıkan
bedelini ödeyen yine bizleriz. Ne
toplatmalar, açılan davalar. Mutlaka
kadar çok halka gidilirse o kadar ilişçıkıyor, gerçeklere sansür uygulayıp
kimiz olur. Şunu bilmek gerekir Alonları ortadan kaldırıyorlar, daha
evi-Sünni, Türkü-Kürt’üyle halkın
doğrusu kaldırdıklarını düşünüyorlar.
kapıları bizlere açıktır.
Ekmek, Adalet ve Özgürlük İçin
Yürüyüş Okuyalım Okutalım
Baskı varsa direniş vardır! Gerçeklerin üzeri örtülüyorsa, açanlar
da olacak! Yalan silahına karşı gerçek
silahını doğrultmaya devam edeceğiz.
Halka gerçekleri ulaştırmak için daha
fazla emek vereceğiz, daha fazla ko-

Yürüyüş: Son dönemde
özellikle devrimci basın
alanında Yürüyüş
muhabirlerine yapılan saldırıyı
nasıl değerlendiriyorsunuz?
Mehmet Emin Kaçmaz: En başta
da anlattığım gibi zaten gerçekler
acıdır AKP iktidarı kendi yalanlarının

ortaya çıkmasından korkuyor
baktığınızda Yunanistan’da Gözaltına
Alınan Hasan Biber ve Mehmet Yayla
53 gün boyunca süresiz açlık grevine
girdiler. tabi Türkiye’de de durum
çok farklı değildi onların durumu ciddiyetini artırınca ve Yunanistan Türkiye
ile işbirliği yapınca tutsakların aileleri
ve arkadaşları onları için Türkiye ye
iade kararları iptal edilinceye kadar
açlık grevine gireceklerdi ve bizde
onların çağrılarıyla hergün her eylem
yapılacağı saatte orada olduk bizim
daşımızda kimse varmıydı burjuva
basını sorarsanız gözaltıların olduğu
bütün saldırılarda varlardı ama birtek
yayın doğru düzgün vermedi. Yada
adliyenin içinde fotoğraf çekmek yasakmış orada ben bir mahkeme tarihimi
öğrenmeye giderken 2 kişi Adliyenin
3. Katından aşşağı doğru “Gökhan
Aktaşı Vuranlar Hasan Ferit’in Gömleğini Çalanlardır” pankartını asmlışlar
ve sloganlar atıyorlardı tam o sırada
fotoğraf makinası almadıkları için
bende elimdeki telefonla fotoğraf çekmeye çalıştım fakat tam o sırada
benim yürüyüş dergisi muhabiri olduğumu bilen sivil polisler bana saldırmaya başladılar ve zaten köpek sürüsü
gibi biri saldırdı mı diğerleri kokuya
geliyorlar zaten öylede oldu birden
50- 60 kişi toplandı etrafımda Ekip
polisler, Sivil polisler ve 3. Katın
bütün güvenlikleri ordaydı. Yani zorluk
aslında onların keyfiyetine bağlı keyiflerine göre çünkü anayasaya
baktığımızda onların yasalarında bunları belirten tek bir madde dahil yok.

ŞİMDİ TÜRKİYE HALKLARININ DİRENİŞ SİLAHIDIR

Sayı: 396

Yürüyüş
22 Aralık
2013

17

Sayı: 396

Yürüyüş
22 Aralık
2013

Adaleti Biz Sağlayacağız,
19 Aralık Katliamcılarından
Hesap Sorulacak!
Suya susamışlarla, adalete susamışlar aynıdır. Su olmadan, ekmek
olmadan nasıl yaşanamazsa; adalet
olmadan da yaşanamaz. Adaletsizliğin
sorumlularının korkulu rüyasıdır
HALKIN ADALETİ! Onu düşündükleri hatta akıllarının uçundan geçirdikleri zaman dahi tir tir titrerler.
Çünkü bilirler ki, korkuları bir gün
gerçek olacaktır. Gerçeğin üzeri toprakla örtülmez. Gerçeği ve adalet
özlemini hiçbir toprak kabul etmez.
Toprağa ancak köklerini salar adalet
ve sabırla bekler… Halkın adaleti
sabırlıdır… Diri diri yakılarak, gaza
boğularak, üzerlerine ateş açılarak
katledilen 28 devrimci tutsağın hesabı
sorulacaktır.

İstanbul: Gazi Mahallesi’nde
Cepheliler, 19-22 Aralık katliamcılarından sorulacak hesaplarını Gazi'nin duvarlarına yazarak duyurdu.
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“Hikmet Sami Türk’ten Hesap Soracağız!”, “Aytaç Yalman Hesap
Verecek!”, “19-22 Aralık Katliamının Hesabını Soracağız!” yazılamaları yapıldı. Toplamda 19 tane yazılama yapıldı.
Gazi Mahallesi'nde 17 Aralık günü
molotoflarla yolu trafiğe kapatan
Cepheliler, “Yaşasın 19 Aralık Direnişimiz", "Yaşasın Ölüm Orucu Direnişimiz", "Katillerden Hesap Soracağız", "Umudun Adı DHKP-C”
sloganları attı.
Gazi Mahallesi’nde Şair Abay
Konanbay Anadolu Lisesi’nde de
Liseli Dev-Genç’liler, okul koridorlarını, sınıflarını afişlerle donattılar.
Liseli Dev-Genç’liler sınıflara “1922 Aralık Katliamı’nın Hesabını Soracağız!” yazılamaları yaparak, öğrencilere 19-22 Aralık Katliamı’nı
anlatılar katliamın suçlularını teşhir
ettiler.

Gazi Mahallesi’nde 15 Aralık
günü de 19 Aralık, Tutsak Avukatlara
Özgürlük kampanyası ile 22 Aralık’ta
Gazi’de yapılacak Grup Yorum söyleşisinin afiş ve ozalitleri yapıldı.
Eski Karakol bölgesinden başlanarak
sırasıyla Dörtyol, Köşe durağı ve
Nalbur durağında toplam 20 ozalit
100 adet 19 aralık ve 100 adet avukatlara özgürlük afişi yapıldı.
Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde ise TAYAD’lı Aileler eylem
yaptılar. 16 Aralık günü İstanbul Adliyesi’nin 8. katından TAYAD’lılar
“19 Aralık Katliamı, AKP’nin Hasta
Tutsakları Katletme Politikası ile Sürüyor” başlıklı bildirileri attılar. Onların eyleme başlayıp slogan atmasıyla
önce özel güvenlikler ardından da
işkenceci polisler saldırdılar. 19 Aralık’ı duymayı bile hazmedemeyen
polisler yerlerde sürükleyerek katliamın hesabını soran 2 TAYAD’lıyı
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Alibeyköy

Altınşehir

Çayan

Gazi

Ankara

gözaltına aldılar. Atılan bildirilerle
katliamın sorumluları Hikmet Sami
Türk, Aytaç Yalman ve Osman Özbek
tek tek teşhir edildi ve katillerden
hesap sorulacağı adaletsizliğin merkezinde adalet bekleyen herkese gösterildi.
Polisler bu arada cep telefonlarıyla
çekim yapan basına ve avukatlara
saldırdı, engel olmaya çalıştı.
TAYAD’lı Aileler Şişli bölgesinde
de 360 afiş astılar.
Çayan’da 14 Aralık’ta 19-22 Aralık’ta şehit düşen 28’lerimizi anmak
için yazılama yapıldı. Çayan, Nurtepe
ve Güzeltepe mahallelerinde afiş ve
bildiri dağıtımı yapıldı. 200'den fazla
afiş ve 1000 adet bildiri esnaflara ve
evlere dağıtıldı.
15 Aralık’ta Çayan Mahallesi’nde
meşaleli yürüyüş yapıldı. Dilan Kafe
önünde bir araya gelen Halk Cepheliler “19-22 Aralık Sorulacak Hesabımızdır/Halk Cephesi” pankartını
açtılar. Ardından meşaleler yakılarak
kitle toparlandı. Tüm meşaleler yakılıp kortej düzeni alındı ve yürüyüşe
geçildi. Sokullu Caddesi’nden başlayarak Çayan Mahallesi dolaşıldı
önce, ardından Güzeltepe’ye ve tekrardan başlangıç noktasına gelindi.
Her iki mahallede de sık sık sesli
konuşmalarla halka 19 Aralık Katliamı anlatıldı eyleme katılım çağrısı
yapıldı. Son olarak Dilan Kafe önünde
yakılan ateşin etrafında yaklaşık 150
kişi halaylar çekerek eylemi sonlandırdı.
Alibeyköy'de Cengiz Topel Caddesi’nde 18 Aralık günü afişleme
yapıldı. Sokullu Caddesi boyunca
ve Veysel Karani Camii çevresine
toplam 100 afiş yapıldı.
Okmeydanı’nda 12 Aralık gecesi
Cepheliler Okmeydanı Anadolu Kahvesi alt geçidine, Perpa yolu üzerine,
Darülaceze civarına ve Okmeydanı’nın birçok sokağına yazılamalar
yaptılar. “Yaşasın 19 Aralık Direnişimiz!”,19-22 Aralık Hapishaneler
Katliamının Hesabını Soracağız! Katillerden Hesap Sorduk Soracağız!”
sloganlarını ve birçok yere umudun
adını nakşeden Cepheliler bir kez
daha düşmana korku saldılar.
Okmeydanı ve Örnektepe mahal-

lelerinde 15 Aralık’ta 19-22 Aralık
kuşlamaları yapıldı.
Sarıgazi’de Cepheliler 13 Aralık’ta, birçok yere “19-22 Aralık Katliamının Hesabını Soracağız!”, “19
Aralık Katilleri’nden Hesap Soracağız!” , “Hikmet Sami Türk, Aytaç
Yalman, Osman Özbek 28 Devrimcinin Katilleridir Hesabını Soracağız!”, “DHKC-SPB Katillerin Peşinde!”, “DHKC”, “DHKP-C”, “Cephe” yazılamalarını yaptılar.
Sarıgazi'de Cepheliler 17 Aralık
akşam saat 20.30 sularında Demokrasi
Caddesi'nde ses bombalı bir eylem
gerçekleştirdi. Polisin yığınak yaptığı,
Kaymakamlıka 50 metre uzaklıkta
bulunan caddeyi trafiğe kapatan Cepheliler, “19-22 Aralık Katliamı’nın
Hesabını Soracağız-Cephe" yazılı,
bomba süsü verilmiş pankartı asarak
ardından sloganlarla ses bombası
patlattılar. Kaymakamlıktan izlemekle
yetinen AKP’nin işkenceci polisleri
kafalarını dahi çıkaramadı. Halkın
ilgisinin yoğun olduğu eylem sloganlarla iradi olarak bitirildi.
Altınşehir'de 14 Aralık sabahı
Cepheliler "DHKC-SPB Katillerin
Peşinde", "19-22 Aralık'ın Hesabını
Soracağız", DHKC", "DHKP-C" yazılamaları yaptılar.
Kadıköy'de 13 Aralık günü DevGenç’liler Söğütlüçeşme metrobüs
durağından Rıhtım’a kadar her yere
afişleme yaptılar. Dev-Gençlilere
halktan ‘kolay gelsin’ ‘elinize sağlık’
diyenler oldu. Rıhtım’da da bildiri
dağıtımı ve kuşlama yapan DevGenç’liler ayrıca yazılama da yaptılar.
Yaklaşık 4 saat süren çalışmada
afişlere bakan insanlara da 19 Aralık’ta Bayrampaşa Hapishanesi önünde yapılacak eylemin çağrısı yapıldı.
Beşiktaş'ta 13 Aralık günü Liseli
Dev-Genç’liler Sahil, Meydan ve
Ortaköy Yolu’nda afişleme ve yazılama yaptılar. Afişleme ve yazılama
çalışması Beşiktaş’ın ara sokaklarında
ve Barbaros Bulvarı’nda devam etti.
Beşiktaş/Son Durak’ta otobüslerin
üzerlerine ve duraklara afişler asıldı.
Otobüs sırası bekleyen ve yoldan
geçen halkın katliamla ilgili soruları
tek tek cevaplandı.
Mecidiyeköy'de Liseli Dev-
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“Hikmet Sami Türk Halkın Adaletine Er Geç Hesap VeGenç'liler 18. Aralık'ta meydana bakan köprüye ''19-22
recek!”, “Katillerden Hesap Soracağız!” yazılaması ile
Aralık'ın Katilleri Hikmet Sami Türk, Osman Özbek,
7 adet "DHKC" ve "DHKP-C" imzası atıldı.
Aytaç Yalman Yargılansın" pankartı sallandırarak katliamın
suçlularını teşhir ettiler.
Kartal’da Halk Cepheliler 17 Aralık günü Kartal
Bankalar Caddesi ve çay bahçelerinde katliamı anlatan
bildirilerin yanı sıra 22 Aralık günü Kartal’da yapılacak
olan yürüyüşün bildirilerini de dağıttılar. Toplam
300 bildiri dağıtıldı. Kartal Baba alt geçidi, Yasinağa
Devletin katlettiği 28 devrimci tutsağı
alt geçidi, kilise duvarı, İstasyon, Kartal Meydan, anmak için TAYAD’lı Orhan Eski ve NaKültür Merkezi çevresi bölgelerine de 250 afiş ve gehan Kurt Şişli bölgesine Bayrampaşa Haozalit asıldı.
pishanesi’nde yapılacak olan anmanın afişlerini asarken Şişli Minibüs Durağı’nda 10
Ankara
kişilik bir faşist grubunun saldırısına uğradı.
17 Aralık günü Ankara Mamak'ta Natoyolu üze- Saldırıda Orhan Eski
rinde ve Şirintepe Mahallesi’nde Grup Yorum konser sol bacağının iki yeve 19 Aralık Katliamıyla ilgili olarak afiş çalışması rinden bıçaklandı. Fayapıldı. Bir saat kadar süren çalışmada 67 adet konser şistlerin saldırısı sıraafişi ve 5 adet 19 Aralık katliamıyla ilgili ozalit ya- sında AKP’nin katlipıldı.
amcı polisi ise faşistMamak'ta ayrıca Cephe ve DHKC imzalarıyla 11 lerin saldırısına bakadet “19 Aralık Katliamının Hesabını Soracağız!”, makla yetindi.

19 Aralık'ın Hesabını Sormamıza
Engel Olamayacaklar

Cepheliler Gazi’de Uyuşturucu Satıcılarına Göz Açtırmıyor
Yaşasın Halkın
Adaleti
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İstanbul Gazi Mahallesi’nde Cepheliler, uyuşturucuya ve yozlaşmaya karşı mücadelelerini sürdürüyorlar.
Cepheliler daha önce uyardıkları bir uyuşturucu satıcısını (torbacı) cezalandırdılar.
Gazi Büyük Parkı’nda uyuşturucu satan “Tilki Ozan”
İsimli torbacıyı yakalayan Cepheliler, ilk önce torbacının
üstünü aradı. Torbacının “Vallahi daha yapmayacağım,
anam avradım olsun tövbe, daha yapmayacağım” diye
yalvarmasına rağmen, Cepheliler daha önce uyardıkları
halde hala uyuşturucu satmaya devam ettiği için torbacıyı
cezalandırarak halkın adaletini uyguladılar… Aramada
torbacının üzerinden esrar çıktı, çıkan esrar imha edildi.

 Yozlaşmaya Karşı Gücümüz
Birliğimizdir
15 Aralık’ta İstanbul’da Kartal Halk Cephesi tarafından
tanışma kahvaltısı düzenlendi. Kahvaltı açılış konuşmasıyla
başladı. Konuşmada, yozlaşmanın hızla yayıldığı, yozlaşmaya karşı mücadelenin örgütlenmesi gerektiği ve
düşmanın mücadeleyi belli başlı mahallelere sıkıştırmaya
çalıştığı, bu yüzden mücadeleyi yaşadığımız bütün mahallerde ve yaşamın her alanına yaymak gerektiği anlatıldı.
Konuşmanın ardından kahvaltıya başlandı. Sohbetler
eşliğinde bitirilen kahvaltının ardından tatlıya geçildi.
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19-22 Aralık Katliamı ve devrimci tutsaklar üzerine
yapılan sohbetin ardından devrimci tutsaklara mektup
yazıldı. Ardından küçük bir konser ve halaylar eşliğinde
bitirilen program, 22 Aralık günü Kartal’da yapılacak
olan yürüyüşte buluşmak üzere sona erdi. Kahvaltıya 35
kişi katıldı. Kahvaltının ardından Kartal Çay Bahçeleri
ve Bankalar Caddesi’nde 19-22 Aralık Katliamı’nı anlatan
400 adet bildiri dağıtıldı.

 Türkülerimizi Yozlaşmaya
Karşı Söyleyelim
Yozlaşmaya karşı kültürümüzü korumak için yürütülen
faaliyetlerden ‘Türkü Gecesi’ programına 13 Aralık'ta
Eyüp Haklar Derneği’nde yapılan programla devam
edildi. Alibeyköy Müzik Grubu üyelerinin çaldığı türküler
eşliğinde sohbet edildi. İki saat süren programı daha
fazla genişletmek için iki haftada bir film gösterimi yapılması kararlaştırıldı.

 İşkencecileri
Mahallelerimize Sokmayacağız
13 Aralık’ta Çayan Mahallesi’ne giren işkenceci polisler, Cepheliler tarafından kovuldu. Huzur sağlamak
adı altında mahallede terör estiren
polisleri, Cepheliler, halkın huzurunu
bozdukları için mahallelerinden
kovdular. 20 Cepheli, Sokullu Caddesi’nte çıkarak, “Katil Polis Mahalleden Defol”, “Umudun Adı
DHKP-C” sloganlarını attılar.

19-22 ARALIK’TA KURULAN BARİKATLAR

122 Şehidin Açtığı Yolda
Mücadelemiz Sürecek!
19-22 Aralık’ın Hesabını
Soracağız!
13 yıl önce 20 hapishaneye eş
zamanlı yapılan operasyonda 28 devrimci tutsak diri diri yakılarak katledildi. 20 Ekim 2000’de başlayan Büyük Ölüm Orucu Direnişi’nde, 22
Ocak 2007’de, 122 şehitle zafer kazanıldı. 122 şehit, dünyada en uzun
süreli ölüm orucunu gerçekleştirerek
yeni gelenekler bıraktı. 122’ler başta
Anadolu halkına ve dünya haklarına
insanın yenilmez iradi gücünü gösterdiler. 19-22 Aralık’taki direnişle,
direnen devrimciler F tiplerinde de
yeni gelenekler yaratmaya hala devam
ediyorlar. 19-22 Aralık sonrasın tecrit
hücrelerine atılan özgür tutsakların
bugün başlarının dik olduğunu asla
tecrit hücrelerine teslim olmayacağını
direnerek ürettikleri birçok üründe
görüyoruz.
Direnişler kulaktan kulağa hep
yayılmıştır, Şeyh Bedrettin, Pir Sultan,
Seyit Rıza, Ulaşlar, Hüseyinler, Mahirler ve adını sayamadığımız nice
direnişler halk arasında yayılmıştır.
122 şehit de bugün halkın arasında
geziyor. Halkımız çocuklarına, Canan,
Zehra, Eyüp, Hasan, Alişan, Muhar-

rem isimlerini koyuyor. Fedakarlığı,
cüreti, yoldaş sevgisini bizlere hala
öğretiyorlar. Katliamda yoldaşlarının
başına bir şey gelmemesi için kendini
feda eden Fıratlar, Ahmetler, Yaseminler bugün çoğalıyor. Emperyalizmin hapishaneler politikasını yere
seriyor devrimciler. Elbette bu direnişte kahramanlıklar yaratılırken, direnişten kaçanlar da vardı. Bir tas
çorbaya kendini satanlar ve ideolojisine güvenmeyip devlete teslim
olanlar da... Biz aynı mahalleden değiliz diyenler de vardı... Elleri havada
“Komutanım biz direnmiyoruz” diyen
de vardı...
7 yıl her anı eylemle dolu geçen
bir direniş yazıyordu Cepheliler. Geleceğe umut oluyorlar. Ve bugün yüz
binler 1 Mayıs’ta çatışıyor, on binler
statlarda hep bir ağızdan “Haklıyız
Kazanacağız” diye haykırıyor. Haykırışlar Bakırköy Meydanı’nda yüz
binler olmaya ve her yıl mücadeleyi
büyütmeye devam ediyor. Bunu yaratan 19-22 Aralık’ta ve yedi yıl
süren direnişte içeride dışarıda direnen
122 şehittir. 122’lerden öğrenmeye

devam ediyoruz.
122’leri anmak ve o süreçteki direnişi yeni insanlara anlatmak için
Halk Cephesi, İstanbul Gazi Mahallesi’ndeki Gazi Cemevi’nde 19-22
Aralık’la ilgili bir panel düzenledi.
Panelde konuşmacı olarak, 1922 Aralık Katliamı sırasında Bayrampaşa Hapishanesi’nde kalan Münevver Aşçı ile Ümraniye Hapishanesi’nde kalan Cengiz Karakaş, neler
yaşadıklarını anlattılar. Ayrıca Av.
Behiç Aşçı da katliam sırasında açılan
davalarla ilgili bilgilendirme yaptı.
30 yıldır Anadolu’nun her yerinde
tutsakları yalnız bırakmayan TAYAD’lı Aileler adına da Cemray Baş,
bugün hapishanelerde yaşanan sorunlara değindi.
Panel ilk olarak 122’ler başta olmak üzere tüm devrim şehitleri için
1 dakikalık saygı duruşu ile başladı.
Süreci anlatmaya ilk olarak Münevvver Aşçı başladı. Aşçı, “19 Aralık
denilince ilk aklımıza gelen bu ülkede
tutsakların diri diri yakıldığıdır. Türkiye’deki faşizmin açık yüzüdür. O
zamanın Başbakanı Bülent Ecevit
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Amerika’ya giderken 18 Aralık’ta
basına bir demeç verdi: “Yarın artık
başka bir gündür.” Evet 19 Aralık
başka bir gün olmuştu. Onlar açısından halk katillerinin katliam günüydü.
Bizler açısından da büyük bir direşin,
büyük kahramanlıkların inanç ve karalığın da yaratıldığı büyütüldüğü ve
fedanın kitleselleştiği bir gündü. Katillerimizi asla affetmeyeceğiz ve
unutmayacağız. Unuttuğumuzda yoldaşlarımıza ve dünya haklarımıza
ihanet etmiş oluruz” dedi.
Aşçı, 19 Aralık’taki direnişi anlatarak şunları söyledi: “19 Aralık’la
yapılmak istenen devrimcilerin silinmesiydi. Arzulanan ve hedeflenen
buydu. 21. yüzyıl başlarında emperyalizmin bir tespiti vardı, 21. yüzyıl
ayaklanmalar yüzyılı olacak tespiti
yapılmıştı. Bu tespitle birlikte dünyadaki devrimci örgütlere saldırılar
başlamıştı. Amerika’ya pazarını açmayan küçük burjuvaların bulunduğu
ülkeler kuşatılmaya başlandı. Saldırı
hazırlıkları yapılmaya başlandı. Irak
bunun bir örneğidir. Burada Saddam
iktidarı hedef alındı ama Irak toprakları ve Irak halkıydı teslim alınmaya çalışılan.”
Aşçı, “19 Aralık’la teslim alınmaya çalışılan Türkiye halklarıydı.
Örgütlülüğü dağıtmak, sindirmek ve
teslim almaktı amaçlanan. Ülkemizde
de teslim alınması hedeflenen özgür
tutsaklardı. Çünkü halkın en politik,
en örgütlüsü siyasi tutsaklardı. Türkiye hapishanelerinde teslim olmama
tarihi vardır devrimci tutsakların.
Türkiye’de iktidarı hedefleyen örgütlülüğümüz vardır. Devrimci örgütler vardır. Bu saldırıya karşı çok
büyük bir direnişle karşılık vermek
gerekiyordu. “Nasıl bir direniş” başlığı altında siyasi yapılarla tartıştık,
kendi içimizde tartıştık, ailelerimizle

tartıştık. Grup olarak, kişi kişi tartıştık.
Tutsaklık koşullarında bu saldırının
çok boyutlu olacağını ve uzun süreli
olabileceğini ve bu anlamda uzun
süreli bir direniş ile püskürtülebileceğini öngörerek, bunun için de en
uygun olanın ölüm orucu olabileceği
tespitinde bulunuldu. Ve 3 örgütlenme
TKP/ML, TKİP ve DHKP-C olarak
ölüm orucuna başladık. 1. hedefimiz
F tiplerini açtırmamaktı, tecriti teşhir
etmekti. Bunun için ailelerimiz sesimizi dışarıya taşıdılar. Bizlerde direnişe başladık. Tabii oligarşi de boş
durmadı. F tiplerini allamaya pullamaya başladı. Halkı bu anlamda yanıtmaya, kandırmaya çalıştılar. Bu
saldırıların hepsi içerde ve dışarıdaki
mücadeleyle püskürtüldü.” dedi.
Daha sonra söz alan Cengiz Karakaş, “19 Aralık öncesinde bizlerin
teslim olmasını istemeleriydi. Teslim
alınması istenen şey devrimci düşüncenin kendisiydi. Türkiye’deki
saldırı da halkları F tipleriyle teslim
almanın bir amacıydı. 19 Aralık direnme hakkının savunulması, devrim
iddiasını savunma aslında. Devrim
iddiası can pahasına korunabiliyordu.
Biz de bunu yaptık. Karakaş konuşmasını, “122 şehidimizin anısı önünde
saygıyla eğiliyorum” diyerek bitirdi.
Behiç Aşçı ise, “Esas olarak bu
operasyon halka yapıldı. O yüzden
operasyonun her anını canlı olarak
izlememizi sağladılar. En azından
kendilerinin istedikleri görüntüleri
canlı olarak izletirdiler. Bu operasyonu yalnızca hapishanelere yönelik
görmek yanlıştır. Avrupa Birliği ile
uyum anlaşmalarıyla, Türkiye’deki
koğuş sisteminden hücre sistemine
geçiş dayatıldı. Devlet Avrupa Birliği’nin desteği ile hazırlıklarını yaptı.
Yani her şeyi ayrıntılı bir şekilde

planlamışlar, basına yapılacak haberleri, operasyona katılacak askerlerin kimliklerinin açıklanmayacağı,
kullanılacak bombalarına kadar planlamışlar. Zeki Bingöl’ün kitabında
anlattığı, askerlerin kimlikleri istenince yanlış kimlik bilgileri verileceğini dahi planlamışlar” dedi.
Aşçı, “20 hapishanedeki tutsakların hepsine kamu malına zarar vermekten, isyan etmekten, yaralama,
adam öldürmekten tüm tutuklulara
davalar açıldı. Tabii direnişimizle
birlikte operasyonu artık kimse sahiplenemiyor. Bu yargılanan askerlerle ve hata en üsteki mevkilere
kadar varıyor. Yani bugün 19 Aralık
Katliamı kimsenin savunamayacağı
hale gelmiştir. Bülent Ecevit yarın
çok değişik bir şey olacak derken
bugün kimse savunacak halde değiller.
Bunu yaratan da direniştir. O zaman
devrimcilerin direnişi olmasıydı, bugün operasyona katılanlar göğsünü
gere gere ben vurdum diye ortada
gezecekti” dedi.
Cemray Baş ise, “Öfkemizi, Seyhan Doğan’ın kömürleştirilmiş bedenlerini dosta da düşmana da gösteriyoruz. 19 Aralık’la birlikte direnme dinamikliğini öğrendik. F tiplerine gitmenin ihanet olduğunu söylemiştik o gün, evet direnmemek de
bir ihanettir. Halk Ayaklanması’nda
geri kalmak da bir ihanettir. 19 Aralık’ta devrimcilere dedi ki benim
karşımda olursan öldürürüm. Bugün
ise halk ayaklanmalarında halka kaç
yaşında olursan ol kafana gaz bombasını sıkarım diyor. 19 Aralık direnişi
bugün halk ayaklanmasını örgütledi.”
dedi.
150 kişinin katıldığı panelde “19
Aralık Sorulacak Hesabımızdır!”
pankartı açıldı.
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DEVLET 19 ARALIK’TA HAPİ̇SHANELERDE 28 DEVRİ̇MCİ̇ TUTSAĞI KATLETTİ̇

19-22 Aralık’ta Kurulan
Barikatlar Şimdi Türkiye
Halklarının Direniş Silahıdır!
19 Aralık tarihi; oligarşinin halka karşı
savaşında dönüm noktalarından biridir.
Doğrudan halkı sindirme operasyonudur.
19 Aralık F tiplerinin, F tipleri de 19
Aralık’ın etkisini arttıracak şekilde planlanmıştır.
F tipleri oligarşi açısından "stratejik"
bir hedefti ve kolay vazgeçmeyeceklerdi.
Tüm halkı sindirmenin bir aracı olarak gördükleri F tiplerini açmak için iktidar tüm
gücünü ve faşist yöntemlerini kullanacaktı.
O günlerde IMF ve Dünya Bankası
heyetlerinin biri geliyor biri gidiyor,
yeni anlaşmalar imzalanıyordu. Emperyalist talanın böylesine sürdürüleceği bir ülkede halkı sindirmek, örgütsüzleştirmek gerekiyordu. Bunun için önce devrimciler tasfiye edilmeli, umut
olmaktan çıkarılmalıydılar.
Bu darbe aslında halka
"ders" olacaktı. F tipi hapishanelerde "Demoklesin kılıcı" gibi hak ve özgürlükler mücadelesine
üzerinde sallandırılmalıydı.
Tüm hapishanelerde
başlayan ve F tipleri,
tecrite karşı sürdürülen

Ölüm Oruçları devam ediyordu.
6 Aralıktan itibaren oligarşi müdahale
sözünü dile getirmeye başladı. Burjuva
basındaki köşe yazarları hemen "yaşam
hakkı"nın kutsallığını anlatarak, misyonlarını oynamaya giriştiler.
Oligarşi daha etkili bir çağrıcı bulmakta
gecikmedi. Emek platformunda yer alan
dört konfederasyonun genel başkanları
Adalet Bakanı ile görüştüler ve direnişçilere
“direnişi bırakın” çağrısı yaptılar.
Aralık ayının ilk günleri halkın mücadelesi gelişiyordu. Halk, hapishanelerde
başlatılan direnişe destek vermeye başlamıştı.
Anadolunun hemen her şehrinde direnişle ilgili destek eylemleri yapılıyor; aydınlar, sanatçılar açlık grevine başlıyorlardı.
TAYAD’lılar her yere direnişi yayıyor,
gençlik üniversitelerde eylemlerini yaygınlaştırıyordu.
Bu durumda oligarşi yeni bir manevraya
başvurdu.
9 Aralık günü Hikmet Sami Türk: "Demokratik bir toplumda bu eleştirilerin
dikkate alınması zorunludur. Toplumsal
mutabakat sağlanmadan F tipi cezaevlerini
bu halde hizmete açmak doğru değildir"
açıklamasını yaptı.
Bazı kesimler Sami Türk’ün bu açıklamasını yeterli bularak hemen direnişin bi-
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le’deki saldırılarda
tirilmesini istediler.
Skorsky helikopterleri
11 Aralık’ta Ecevit "Kaiş başındaydı. Oligarşimuoyu ilgisi devam ederse
nin
sözcüleri "Kıbrıs
bu eylem bitmez" diyerek
Harekatı"ndan
sonraki
saldırı emrini verdi.
en büyük askeri hareket
Ecevit açıkça tüm muolduğunu söylüyordu.
halefeti tehdit ediyor; "teBu ordunun karşısınröristlere taviz verilmeyeda
ne
yabancı bir ülkenin
ceğini" söylüyordu.
askerleri ne de askeri bir
Saldırı emrinin ilk sogüç vardı. Askeri harenuçlarından biri ÖDP de
katın hedefinde dört dugörüldü. ÖDP sokak eyvar arasında tutsak olan silemlerinin derhal sona erdilahsız ve can güvenlikleri
rilmesi, binalarındaki açlık
"devletin sorumluluğunda"
grevcilerinin dışarı atılması
8 jandarma komando taburu, 37 olan tutsaklar vardı.
talimatını yayınladı.
bölü k olmak ü zere 8 bin 335 askeri
İstanbul Bayrampaşa,
Bugünün "akıllı solcuları"
Ümraniye,
Adana-Kürkhizaya geldiklerini göstermeye görevli vardı. 191'i Subay, 432'si Astçüler, Ankara-Ulucanlar,
başlamışlardı.
subay, 392'si Uzman Jandarma, 281'i Aydın, Bartın, Buca, Bursa,
Faşist terör kendisini Kızı- Uzman Erbaş, 7 bin 80'i Er ve Erbaş Çanakkale, Ceyhan, Çanlay’da gösterdi. Başta tutsak
kırı, Elbistan, Ermenek,
yakınları olmak üzere Kızılay’da görev aldı.
Gebze, Kırşehir, Malatya,
F tiplerine karşı yürüyüş yapan
Üç gü n sü ren saldırıda 20 bini Muğla, Nevşehir, Nazilli,
kitleye görülmemiş bir vahşetle
Niğde, Uşak hapishaneleri
saldırıldı. Saldırıda MHP ‘liler aşkın gaz bombası kullanıldı.
kuşatılarak saldırı başlatılde kullanıldı. Saldırı sonucunda
dı.
yüzlerce insan cop, tekme daryapılacağı tehditinde bulundu. TutTutsakların üzerine bombalar, kurbesiyle yaralandı. Ancak kitle direndi,
saklar saldırı olursa kendilerini yakşunlar yağdırıldı. O kadar yoğun bir
barikatlar kuruldu.
mak dahil, her şekilde direneceklerini
gaz bombası kullanımı yapılıyordu
Panzerlerden atılan göz yaşartıcı
açıkladılar.
ki hapishanelerin bulunduğu semtlerin
bombalara, kurşunlara, sıkılan tazyikli
Direniş oligarşinin tüm planlarını
tamamı bundan etkileniyordu. Hasuya karşı direniş Kızılay’a çıkan
bozabilir, emperyalizmin ve işbirlikpishanenin 1-1.5 km uzağında yayın
ara caddelerde sürdürüldü. "Burası
çilerinin işlerini zorlaştırabilirdi.
yapan muhabirler güçlükle işlerini
Filistin değil Ankara” diye veriyordu
AB’nin, IMF’ nin, MGK’nın hesapları
yapıyorlardı.
basın çatışmayı...
altüst olabilirdi. Bir yıldır tüm boMaltalar kan gölüne döndü. TutOligarşinin saldırısı demokratik
yutlarıyla hazırladıkları saldırı planını
saklar katliamcıların kurşunlar, bommuhalefeti parçalamaya devam ediyürürlüğe koydular.
balar eşliğinde yaptığı "teslim olun"
yordu. Saldırı altındaki kitlenin girçağrılarına direnerek cevap verdiler.
mek istediği bazı sol parti ve DKÖ’ler,
Kıbrıs Harekatından
Her yer barikatlarla donatıldı. Tutsaklar
kapılarını tutsak yakınlarına kapatıyor;
ellerinde ne varsa onunla direndiler:
Sonraki
En
Büyük
binlerce kişi yuh çekiyordu.
Sopalar, ranza demirleri, dolaplar,
Askeri Harekat
Oligarşi belli kesimleri direnişi deshavlular... Devrimci tutsakların bu19 Aralık saat: 04.00
teklemekten koparmıştı. Ama hala içerlunduğu tüm hapishanelerde direniş
de ve dışarda militan bir direniş vardı.
Aylarca hapishanelerin maketleri
saatlerce sürdü. Çanakkale ve Ümarüzerinde provalar yapan katliam birniye hapishanesinde 3-4 gün sürdü.
13 Aralıkta sansür, RTÜK ve DGM
likleri
saldırı
için
harekete
geçtiler..
aracılığıyla yürürlüğe sokuldu.
Saldırıları durdurabilmek için bazı
8 jandarma komando taburu, 37
tutsaklar bedenlerini tutuşturarak feda
Baskınlar, sansür, düzen solunun
bölük olmak üzere 8 bin 335 askeri
eylemi yaptılar.
"bırakın" çağrıları birbirlerini izledi.
personel görevlendirildi. Binlerce
Oligarşi saldırının ilk aşamasından
Fırat Tavuk, Aşur Korkmaz,
gardiyan ve "ilave kuvvet" olarak
istediği sonucu bu yanıyla almış, düAhmet İbili, Fidan Kalşen, İrfan
çevik kuvvet ekipleri kullanıldı.
zen solunu muhalefetten koparmıştı.
Ortakçı, Ali İhsan Özkan, Murat
Tutsaklara yapılan saldırıda toplam
Özdemir, Yasemin Cancı, Berrin
15-16 Aralıkta tutsaklarla yapılan
20 bini aşkın gaz bombası kullanıldı.
Bıçkılar feda eylemi yaparak şehit
görüşmeler kesildi. İktidar bir kez
Ümraniye, Bayrampaşa, Çanakkaoldular.
daha direniş bitirilmezse müdahale
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Direniş canlarımız, kanlarımız pahasına devam ediyor
ancak oligarşi tutsakları teslim alamıyordu.
Bayrampaşa Hapishanesi kadınlar koğuşunda altı
kadın tutsak katillerin kahkahaları arasında diri diri
yakıldı.
Katliamcılar üç gün boyunca işkenceye ve katliama
devam ettiler. 28 tutsak katledildi. Yüzlercesi yaralandı.
Ve hepsi saatler süren işkencelerden geçirildiler.
Bayrampaşa hapishanesi kadınlar koğuşunda 6 kadının

nasıl diri diri yakıldığı bilirkişi raporuyla resmiyet
kazandı. Üzerinde "insan olmayan sahaya fırlat" yazılı
bombaların yüzlercesi 27 kadın tutsağın olduğu ve
"kapalı alana" atılmıştı.
Ümraniye’de yüzlerce tutsak dar bir alana sığınmak
zorunda kalmışken içeriye yoğun bir gaz sıkıldı ve bombalar
atıldı. Tutsaklar ayakta omuz omuza ancak durabiliyorlarken
jandarma tutanaklarına "gazı yoğun olarak sıktık" yazılıyor
ve bu da "tutukluların kendilerine zarar vermesini engellemek için yaptık" diye gerekçelendiriliyordu.
Benzeri Çanakkalede de yaşandı. Jandarma önce gazları
kullandı sonra da "gazdan boğulmalarını önlemek için
duvarları yıktıklarını" söyledi.
Gaz bombaları, kimyasal silahlar... Sıvı, gaz halinde
çeşit çeşit silahlar 19 Aralık 2000 tarihinde tek tek tutsaklar
üzerinde kullanıldı. Sindirmenin, teslim almanın yeni bir
aracını devreye sokuyordu oligarşi...
O gün tutsaklar hapishane duvarlarının içine atılan o
gaz bombalarının gerçekteki hedefinin dışardaki halk olduğunu biliyorlardı. Halkı sindirmek, mücadeleyi engellemek
ve tutsaklar nezdinde halka gözdağı vermek için kullanılıyordu bu silahlar...Gaz bombaları, gaz fişekleri, tazyikli
sular sonraki yıllarda kitle eylemlerinde en sık kullanılan
silahlar olacaklardı.
Türkiye Cumhuriyeti’nin en büyük hapishaneler katliamına halkla alay edercesine "Hayata Dönüş Operasyonu" dediler. Ölüm Oruçcularını kurtaracaklardı...
Ecevit operasyona ilişkin eleştiriler hatırlatıldığında
"siz sonuca bakın" diyordu.
İçişleri bakanı Saadettin Tantan; "tabii asıl amaç
Ölüm Oruçların bitirmek değil, onun yanında devletin
otoritesini sağlamaktır" diyerek gerçekleri itiraf ediyordu.
(19 Aralık akşamı, ATV’ye verdiği demeç)
Katliamın sorumlularından Adalet Bakanı Hikmet
Sami Türk Bayrampaşa Hapishanesi’nde kadın tutsakların
yakılarak katledildiğine, yangın silahlarının kullanıldığına
ilişkin olarak "devlet böyle bir şey yapmaz" diyordu.
Sonraki günlerde hapishanede kimyasal silahların kullanıldığı, 6 kadın tutsağın diri diri yakıldığı, içerden
dışarıya değil ama dışardan içeriye doğru ateş edildiği ispatlandı.
Tutsaklar 19 Aralık sabahından itibaren duydukları
"ya teslim olun ya da öleceksiniz" sözünü duymaya
devam ettiler. Ancak 7 yıl süren büyük direniş teslim
alma saldırısını boşa çıkarttı. 122 şehit bunun en büyük
cevabı oldu. Hapishanelerde devrimci düşüncelerimizi,
inançlarımızı,örgütlülüğümüzü teslim alamadılar.
"Ya teslimiyet ya ölüm" dayatması sonraki yıllarda hapishanelerle sınırlı kalmadı. Emperyalistler ve işbirlikçileri
ülkemiz ve dünya halklarına bu çağrıyı yapmaktan vazgeçmediler. Bölgeleri, ülkeleri işgal ettiler... İdeolojik yada
fiziki saldırılarına hiç ara vermediler...
Her zaman bu saldırıları püskürtebilenler sadece direnenler oldu..
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timler... Biz bütün bunlara meydan
okurcasına marş söylüyoruz. O an gerçekten kendimi çok güçlü hissettim.”
“Bu tablo düşüncelerimizin gücünü anlatıyordu.”
19 Aralık 2000’de yapılan Hapishaneler Katliamı’nın üzerinden
tam 13 yıl geçti.
“Ölüm orucundakileri ölümden
kurtarmak” katliamın demagojik kılıfı olmuştu. Operasyona da hükümet
ve burjuva basın tarafından buna uygun bir isim verildi: “Hayata Dönüş
Operasyonu”
19 Aralık sabahı, İçişleri
Bakanı Sadettin Tantan’ın daha
sonra itiraf edeceği gibi, aylardır
eğitilen katliam birlikleri, aynı
anda 21 hapishanedeki devrimci
tutsaklara saldırdılar. 28 devrimci tutsağı katlederek, şehitlerin ve yüzlerce yaralının kanlarıyla
açtılar F Tipi tecrit hücrelerini
Türkiye hapishaneler tarihinin en
büyük operasyonuydu katliam saldırısı.
Sayı: 396
Türkiye tarihinin Kıbrıs Harekatı’ndan
Yürüyüş
sonra en büyük askeri operasyon
22 Aralık
olma özelliğini de taşıyordu katliam.
2013
Aynı zamanda egemenlerin tarihlerindeki en vahşi katliamlarından biriydi
19 Aralık katliamı
Biz bu köşemizde bu tarihin yalnızca bir kesitini, egemenlerin halka
düşmanlıklarını, halka duyduğu kini
en iyi yansıtan, katliamın öne çıkan
kesitlerinden birini, 6 kadının diri
diri yakılmasını, katliamın tanıklarından Birsen Kars’ın anlatımıyla
aktaracağız:
“Evet, o an! 19 Aralık sabahı. Ve
tam gün ağarmaya başlarken biz hep
bir ağızdan ‘Gündoğdu hep uyandık’
diye bir marş vardı, onu söyledik. Karşımızda silahlar vardı. Bomba atarlar
vardı ve bunlar sürekli kullanılıyordu.
Ve sayısızca Özel Tim. Biz küçük bir
koğuşun önünde dizilmiş, sadece sloganlarımızla direniyorduk. Ve gün ağarırken bu marşı söylerken ki anımız
hiç aklımdan çıkmıyor. O aslında bir
tabloydu. O gün niye bu vahşet yapıldı?
27 kadındık, bir gece savunmasız, silahsız uykusundan uyandırılmışız, karşı
tarafta her türlü silaha sahip olan

“Yoksa niye sabah uykudayken bizi
bombalarla uyandırsınlar. Acizliği hissediyorduk. Düşüncelerimiz, bağımsız
bir vatan, özgür bir yaşam. İşte bunca
vahşetin karşımıza çıktığı an bu düşünce
karşısındaki acizliği gördük ve yaşadık.
Bu duyguyu çok yoğun bir biçimde
yaşadım. Çünkü ortada haksız, gayri

ediyor, bombalar atılıyor, kurşunlar
yağıyordu. Gülser bu anda ayağa
kalktı. Zaten çok yakınımdaydı. Ayağa
kalktı ve bağırdı. "Öldürün, öldürmek
istiyorsanız" diye bağırarak onların
saldırılarına meydan okuyordu.”
“Aşağıya indirildikten sonra kendime gelmiştim. Sonra arkadaşlar bana
su dökmeye başlamışlardı. O an Hamide geldi yanıma, omuzuma vurdu
ve "Gülseren" diye ağıtlar yakmaya
başladı. Aynı zamanda abisinin eşiydi.
O an o yüzündeki acı unutulacak gibi
değildi. Arıyordu sürekli koğuşta
ve diğer yerlerde dört dönerek.
Havalandırmaya çıkmıştık. Koğuş
artık alev alev yakılmıştı. Biz içerdeyken henüz yangın yoktu. Sadece
koğuşun o gaz verilen camlarından
alevler çıkıyordu. O alevi seyretmek insanın içini dağlıyor. 6 kişinin
içerde kaldığını biliyorsun. O altı
kişi her şeyini paylaştığın, yıllarını
birlikte geçirdiğin, birlikte kahkaha
attığın, dertlerini paylaştığın insanlar.
Bunun da ötesinde birlikte yola çıktığın
insanlar.”
“Ayrı bir gazdı bu. Zaten o tavandan sarkıtılan demir kafesli bir
şeyin içinden çıkıyordu. Koğuşun
içine doğrudan atılan bir şey yoktu.
Hakimiyet tamamen ellerindeydi.
Oradan içeriye gaz sıkıldı. Birden
siyah, gri bir duman yükseldi. Birden
koğuşun ısısı yükseldi. Alev yoktu
yani. Değdiği yeri yakıyordu. Gaz
olduğu için hava akımının olduğu
yerdeki insanları daha çok yaktı.
Yani gaz bombası değil ayriyeten
verilen hızla yakan bir gazdı.”
“Yanma olayı o kadar hızlı gelişti
ki... O gaz verilmeye ve benim de
yanmaya başladığım zaman alev yoktu. Havalandırmaya çıktığımız anda
artık koğuştan alevler yükseliyordu.
Sonuçta o koğuş yakılmadan bizim
gazla yakıldığımız gerçeği gizlenemezdi. Onun için koğuş artık alevler
içindeydi. O zaman daha çok ortaya
çıkabilirdi. Koğuşta hiçbir yanık yok
iken biz nasıl yanabilirdik? O alevler
tüm anıları canlandırıyordu ve artık 6
yoldaşımın olmadığını, onların o alevler, içinde olduklarını ve artık birlikte
ağlayıp birlikte gülemeyeceğimizi an-

DİRİ DİRİ
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meşru bir durum var. Ölmek o kadar
zor değildi. Çünkü o düşünceler doğru
düşüncelerdi, halk için olan düşüncelerdi, savunmak çok büyük bir onurdu.
O onuru yaşıyordum.”

“Mazgallardan askerlerle burun
burunaydık. Küfür ediyorlardı. Bize,
analarımıza yöneldikleri anda Şefinur
öfkeyle fırladı ve izin vermedi saldırmalarına. Kendi annesi gibi, bütün
analar bir değerdi onun için...”
“Yanma olayından çok kısa süre
önce bir arkadaşımız kolundan yaralanmış, kan kaybediyordu. Yapabileceğimiz hiçbir şey yoktu, kötüleşiyordu. Ama operasyon devam
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latıyordu. Bir yandan da bize
tazyikli su sıkılıyordu. Yanan
koğuşun üzerine su sıkılmıyordu. Sıkılsaydı belki, belki...
Birileri canlı kurtulabilir.”
“Sürekli bağırıyorduk ‘koğuşa sıkın’ diye. ‘Koğuş yanıyor orada 6 arkadaşımız
var’ diye. Sıkmadılar. Yangın
azaldıkça, yaşayabileceklerine dair umutlarımız da tükeniyordu. Ve biz havalandırmada halaya durduğumuzda eskiden ateş yakarak havalandırmadaki halaya durduğumuz anlar geliyordu aklıma. 6
yoldaşımızın aleviydi o.”
“Bu arada arkadaşlar biz yaralıları
daha güvenli bir yere götürmeye çalışıyorlardı. Çünkü çıktığımız anda yaralarımıza kurşunlar sıkıyorlardı. O sahiplenme her ne olursa olsun herkesin
kendi acılarını bir kenara koyması, birbirini korumaya çalışması o gün hatırlanacak güzel anlardan biriydi. Yine
biz o koğuştan diğerine geçerken kafama taş attılar, kafam yarıldı ve kanamaya başladı. İşte bu kadar çaresizlerdi.
Söyleyecek bir şey bulamıyorum.”
“O kadar silah, bomba yakıp, yıkma... Vahşete rağmen öyle bir kinle

dolmuşlar ki bize taş atarak bu saldırganlıklarını, devletin ruh halini
ortaya çıkartan o kadar simgesel bir
olaydı ki...”
Tabi koğuştan çıkarken bu bambaşka bir şeydi. O koğuştan çıkmak
demek Şefinurların orda kalması demekti. Bizi zorla parça parça kopartarak ve sürükleyerek döverek çıkardılar. Çok büyük bir acı verdi.”
“. Yüreğimde kalan izler ise; diri
diri yakılan altı kadın. Yaşamları, verdikleri bir direniş var. Yüreğimde
kalan, bu direnişin zaferle sonuçlanması. Yani tecritin kaldırılması, yani
onların yaşamlarını feda ettikleri konuda
yapılması gerekenleri yapma isteği.
Bir diğeri de; onların diri diri yakıldıklarını anlatabilme isteği... Bunu
herkes öğrenmeli. Mutlaka öğrenmeli.

Tutsaklarımızın Özgürlüğünü
Kazanıncaya Kadar Direneceğiz
8 Kasım’da Hatay’da derneklere ve birçok eve yapılan
baskınlardan tutuklanan Halk
Cepheliler için 15 Aralık’ta eylem yapıldı. Eyleme, aynı davadan yargılanan ve 14 Aralık’ta
görülen ara mahkemede tahliye
edilen Selda Özçelik, Gökçe
Uluada, Yusuf Aşkar ve Tuncay
Bolat da katıldı.
4 Halk Cepheli, tahliye olurken; Ahmet Atılgan, Orhan Çapar,
Yılmaz Viraner ve Bahar Uçucu,
Türkiye-Suriye kardeştir dedikleri
için, adli ve siyasi olmak üzere
2783 tutuklu öğrenciye adalet
istedikleri için hala tutsaklar.
Armutlu Mahallesi’nde Ahmet

Atakan’ın katledildiği yerde yapılan eylemde polis, üşüdüğünü
gerekçe göstererek eylemin hızla
bitirilmesini istedi. “Sizler katilsiniz önce Ahmet’in, Abdullah’ın
katillerini bulun sonra bizimle
konuşun” denilerek, polis kovuldu.
Yapılan açıklamada, “Bizler
biliyoruz ki yapılan onca baskın
ve zulüm gün gün büyüttüğümüz
bağımsızlık ve sosyalizm mücadelesini bitirmek içindir. Bunun için defalarca gözaltına alındık, tutuklandık, katledildik ama
bizi durdurmayı başaramadılar,
başaramayacaklar da.” denildi.
Ardından eylem atılan sloganlarla bitirildi.

Bu ülkede neler yaşandığının bir simgesi oldu onlar.
Ve bunu herkes öğrenmeli.”
“Onlar yandılar, diri diri
yakıldılar diyebilmeli herkes. O görüntüyü hafızalara
kazımak ve özgürlük diyen,
adalet, bağımsızlık diyen
insanların ödediği bu bedelin asla ve asla unutulmaması.
 O an, o gün unutulmamalı...
Onlar kim ve niye yakılmışlardır?
Çünkü onlar "Halkımız Sizi Çok
Seviyoruz ve Sizin İçin Ölüyoruz"
dediler...” (Anlatım, Ekmek ve Adalet
dergisinin 39. sayısından alınmıştır)
Unutulmadı o gün ve o an, bütün
bir katliamın ve direnişin simgesi
oldu. Ve bugün gerçek tüm çıplaklığıyla ortaya çıktı. Yıllarca süren
ısrarlı gerçekleri anlatma kampanyası,
adalet arayışı sayesinde, hem operasyonun gerçek adı, hem operasyon
için söylenen yalanlar ortaya çıktı.
Katliamın yaratmak istediği etki tuzla
buz oldu. Halkın adaletinin tecellisini
de yazacak tarih. Halkın zaferini,
devrimi.

Sayı: 396

Yürüyüş
22 Aralık
2013

İşkence-Ceza Pahasına
Özgür Tutsaklık
Geleneği Büyüyor
ABD uşağı AKP tutsaklara saldırmaya devam ediyor. 12 Aralık'ta İzmir Bayraklı Adliyesi'nde çocuk tutuklulara saldıran jandarmaları
protesto eden ve engel olmaya çalışan özgür
tutsak Mert Toka onlarca jandarmanın saldırısına
uğradı. Mert Toka'yı zorla sürüyerek kamerasız
odaya götüren jandarma, orada işkence yaptı.
Toka'ya, hapishaneye götürülürken de ring
aracında işkence yapmaya devam edildi.
İzmir Halk Cephesi, Toka'ya yönelik saldırıyla ilgili 17 Aralık'ta yaptığı açıklamada,
"İşkencecilerin bu saldırıları devrimci tutsakları
sindirmeye ve teslim almaya yetmeyecektir.
Çabaları boşunadır devrimci tutsakları asla
teslim alamayacaklar." dedi.
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Tutsakları Sahiplenmek Örgütlülüğümüzü

Büyütmekle Mümkündür!
TAYAD’lı Aileler

Sayı: 396

Yürüyüş
22 Aralık
2013

28

19 Aralık Katliamının 13. yıldönümü içindeyiz... 19-22 Aralık
2000’de, 20 hapishaneye aynı anda
düzenlenen katliam saldırısında 28
devrimci tutsak katledilmişti.
Katiller ve katliam emrini verenler hala yargılanmadı.
Düşünün bir kere; ortada bir katliam, 28 ölü, kimyasal silahlarla diri
diri yakılmış bedenler var.
Katliam emrini verenler belli, katliamı yöneten komutanlar, katliamı yapan ölüm timleri belli... Ama yargılanan, cezalandırılan tek bir kişi yok...
13 yıl...Bunun 12 yılında AKP iktidarı vardı. AKP, 12 yıl boyunca katilleri korudu...
Korudu, çünkü AKP aynı katliam
politikalarını sürdüren bir partidir.
Biz adaleti bizi katledenlerden,
beklemiyoruz. Ancak “bu düzende
adalet yoktur” diye katillerin yakasını da bırakmış değiliz. 13 yıldır ellerimiz katillerin yakasında. Katilleri asla
affetmeyeceğiz. Yaşadıklarımızı asla
unutmayacağız, unutturmayacağız...
Yeni doğan çocuklarımıza, torunlarımıza anlatacağız... Çocuklarımızın adli tıp morgundaki bir poşete konulmuş, kömürleşmiş bedenlerimizi
unutmayacağız... Bir ananın kömürleşmiş cesedini teşhis etmek için
DNA testine mecbur kalmasının ne
demek olduğunu unutturmayacağız...
TAYAD olarak 19 Aralık’ın yıldönümünde yine alanlarda hesap soruyoruz. Katillerin yakasını bırakmayacağız.
11 Aralık’ta İstanbul Adliyesi
önündeydik. Kar, fırtına, boran, tipi...
Öfkemizin yanında etkisiz kalıyor. O
fırtınada, boranda İstanbul Adliyesi
önünde bir biz varız bir de düşmanlarımız... Döktükleri kan denizinde
boğacağız onları...
***

19 Aralık Katliamını andığımız şu günlerde, AKP
faşizmi devrimci tutsaklara
yönelik yeni yeni saldırı politikalarını gündem getiriyor.
Hapishane havalandırmalarına kamera takarak tecriti
daha da koyulaştırıyor...
Devrimci tutsakların bu
saldırılara boyun eğmesi, kamera gibi tecriti daha da koyulaştıran, tutsakları 24 saat
izlendiği izleniminin yaratıldığı ve
psikolojik olarak baskı altına alan bu
uygulamayı asla kabul etmeyeceklerdir... Nitekim Sincan F Tipi’ndeki
devrimci tutsaklar havalandırmalara
konan kameraları kırdıkları için tek kişilik hücrelere atıldılar...

Tutsaklara Nasıl Sahip
Çıkacağız?
Bu konuda 1980’lerden bugüne
koca bir tarihi var... Özellikle Büyük
Direniş boyunca TAYAD’ın mücadelesi sınırları aşarak bütün dünyaca
bilinmektedir.
Bununla birlikte her süreç kendi
içinde yeniden ele alınmalıdır... Sadece son bir yıl içinde 200’ün üzerinde insanımız tutuklandı.
Her tutsak ailesi potansiyel olarak
TAYAD’lıdır. Fakat henüz TAYAD
olarak ulaşamadığımız yüzlerce tutsak ailemiz var...
Yeni tutuklanan ailelerimize ulaşmadan, onları örgütlemeden mevcut ailelerimizle bütün sürecin ihtiyaçlarına
cevap vermemiz mümkün değildir.
Tatsaklara sahip çıkmak ve
AKP’nin yeni saldırı politikalarını
boşa çıkartmak için;
Birincisi; yeni tutuklanan tutasakların ailelerine ulaşmak ve örgütlülüğümüzü büyütmektir.
İkincisi; Tutsakları siyasi kimlik ve

düşünceleriyle birlikte sahiplenmektir. Çünkü; devrimci tutsaklar sıradan
adli tutuklu değildir. Devrimci tutsaklara yönelik yapılan her saldırı siyasi, devrimci tutsakların düşüncelerini teslim almaya, kimliklerini yok
etmeye yönelik saldırılardır...
Devrimci tutsaklar devletin göstermeye çalşıtığı gibi suçlu değildir....
Onlar halkın ezilmediği, sömürülmediği, çocukların açlıktan ölmediği, vatanımızın bağımsız olduğu bir
ülke ve gelecek için mücadele ettiler
ve faşizm tarafından tutsak edildiler.
Biz tutsak aileleri ve yakınları
olarak onları gururla, onurla sahiplenmeliyiz...
Bakın şu düzene; AKP iktidarı her
tarafından dökülüyor. İktidarını sürdürmek için baskı ve terörden başka
politikası yok... Geçmişte iktidarlar sadece derimcilere saldırıyor, tutukluyordu, bugün AKP gibi düşünmeyen
herkes hapishanelere dolduruluyor.
Haklı olan devrimcilerdir... Bütün
ailelerimize öncelikle tutsaklara böyle bakmalıyız. Onları suç işlemiş kişiler olarak görmemeliyiz... Geçmişten beri bizim attığımız bir slogan
var.... “DEVRİMCİ TUTSAKLAR
ONURUMUZDUR” diyoruz....
Adli tutuklu aileleri gibi değil,
“devrimci tutsaklar onurumuzdur”
diyerek onurla, gururla sahiplenmeliyiz tutsakları...
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Tutsakları TAYAD
Çatısı Altında
Örgütlenerek
Sahiplenebiliriz
13 yıl oldu F tipleri açılalı...
13 yıldır tek kişilik, üç kişilik
hücrelerde kalıyor devrimci
tutsaklar....
F tiplerini devrimcileri teslim
almak için yapmışlardı. Faşizm,
devrimci tutsakları F tipi hücrelere koyarak düşüncelerinden
vazgeçireceklerdi. Bunun için
tek kişilik ve üç kişilik hücrelere koyarak önce onların örgütlülüğünü yok edeceklerdi. Örgütlülüğünü yok edince düşüncelerini rahatlıkla yokederiz diye düşündüler...
Ama başaramadılar... 13 yıl oldu
devrimciler F tiplerinde... Görüş günü
hapishaneye gidince çocuklarınızı, yakınlarınızı görüyorsunuz... Gözlerinde bir umutsuzluk, karamsarlık
var mı? Yok....
13 yıldır hücrelerdeler ama gözlerinden umut saçıyorlar. Umut dolular...
Düşünceleriyle dimdik ayaktalar...
Devrimci tutsaklar bunu örgütlü olmalarına borçlular... Faşizm, devrimci tutsakları hücrelere koymayı başardı
fakat örğütlülüğünü biteremediler...
Tutsaklar F tiplerinde devletin her türlü saldırısına karşı örgütlü oldukları
için tecrit gibi bir işkenceye karşı düşüncelerini koruyabiliyorlar...
Sonuç olarak devrimci tutsaklar F
tiplerinde devletin psikolojik; fiziki
her türlü saldırısını örgütlülüklerini
koruyarak boşa çıkartmışlardır. Bir
çok sorunlarını örgütlülükleri sayesinde çözebilmektedirler...
Biz tutsak aileleri de sorunlarımızı birlikte hareket ederek, örgütlenerek
çözebiliriz... Tutsakları da, gerçek anlamda ancak böyle sahiplenebiliriz...
Her aile bireysel olarak kendi çocuğu
için ne kadar fedakarlık yaparsa yapsın, ne kadar sahiplenirse sahiplensin
yapabileceği şeyler görüşe gidip gelmekten, harçlık vermekten, giysi götürmekten öteye geçemez. Tutsakların
bu tür ihtiyaçlarını gidermekte önemli olmakla birlikte, tutsakların çok
daha ciddi sorunları vardır. Bunlar da

ancak örgütlülük
içinde çözülebilir...
TAYAD bunun için kurulmuş bir örgüttür...
1984’den beri bu
amaçla faaliyet
yürüten bir dernektir...
Tutsakların
dışarıdaki sesidir
TAYAD... Tutsaklara yapılan
saldırıların karşısındaki en büyük
engellerden birisidir.
Tutsakları sahiplenmenin yolu
tutsak ailelerinin örgütlenmesinden
geçmektedir. Biz tutsak ailelerinin örgütlülüğü ne kadar güçlü olursa, tutsaklara yönelik saldırılar o denli azalacaktır... Tutsakların sorunu o denli
çözülecektir....

Ailelerimizin Günlük
Sorunlarını
Çözebilmeliyiz
Tutsakların sahiplenilmesi ve onların sorunlarının çözümü aile örgütlenmesinin öneminin birinci yanıdır.
Diğer yanı ise tutsak ailelerinin yaşadığı kendi sorunlarımızı çözmemizdir....
Çocukları tutuklandıktan sonra
ailelerin yaşamı neredeyse tutsaklara göre şekilleniyor. Yaşamlarının bir
yanını tutsaklar oluşturuyor...
Ailelerimiz görüşe gidip gelirken, günlük yaşam içinde onlarca sorunla karşı karşıya kalıyor... Bu sorunlarımızın çözümü de bizim örgütlü
olmamıza bağlı..
Örgütlü olursak kendi yaşadığımız sorunları da, hapishaneye gidip gelirken yaşadağımız sorunları da, tutsakların ihtiyaçlarını da
çok daha kolay çözebiliriz....
Örgütlü olmak düşünce olarak, ruh
olarak aynı duyguları hissetmektir...
Birlikte hareket etmektir...
TAYAD, Tutsak Aileleri Yardımlaşma Ve Dayanışma Derneği çatısı

altında bizler daha büyük bir aile gibi
olmalıyız... Birimizin bir sorunu olduğunda hepimiz o sorunu yüreğimizde hissetmeliyiz... Daha büyük yeni bir aile olmalıyız...

Kahvaltılarımız
Ailelerimizin Birliği
İçindir!
Birbirimizi tanımak, kaynaşmak,
tutsaklar hakkında doğrudan ailelerin
ağzından bilgi almak, onların sorunlarına sahip çıkmak... Yaşanan sorunları burada paylaşmak ve çözüm
yolları üretmek... Bunları birlikte
olursak, örgütlü olursak yapabiliriz...
TAYAD, bu konuda çok büyük bir
birikime sahip. 28 yıllık tarihi bunun
kanıtıdır. Hiçbir partinin, derneğin,
sendikanın yapamayacaklarını yapmışlardır, başarmışlardır... Bunlar,
çoğunun okuma yazması olmayan ailelerimiz tarafından yapılmıştır.
Tutsaklarımızın her türlü sorununa sahip çıkmak, her türlü ihtiyaçlarını gidermek TAYAD’ın birinci görevidir...
İkinci görevimiz ise, tutsak ve şehit ailelerimizi sahiplenmektir....
Bunu da örgütlülüğümüzü büyüterek yapabiliriz...
Nasıl büyüteceğiz?
Öncelikle hapishane hapishane
tutsak ailelerini buluşturacağız. Kahvaltılarımız bunun bir aracıdır...
Ailelerimiz arasındaki ilişkileri,
dayanışmayı, yardımlaşmayı geliştireceğiz.

Sayı: 396

Yürüyüş
22 Aralık
2013

Eskiden F tipleri açılmadan önce
haftanın tek günü aile görüşü vardı ve
sabahtan akşama kadar olan görüşlerde bütün aileler birbirini görüş
yerlerinde görüyorlardı... Herkes birbirini tanıyordu...
Devlet F tipleriyle tutsakların görüş günlerini haftanın 5 gününe parçaladı... Gün içinde de her birinin görüş saatlerini farklı farklı yaptılar...
Yani bu politikayla dışarıda tutsak ailelerin de, fiziken bir araya gelmesini, örgütlenmesini, engellemeye çalışıyor...
Biz de TAYAD olarak F tipleri açıldığı günden beri düşmanın bu politi-
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“And olsun ve Şart Olsun Ki;

Yerde Kalmaz Ahımız!”

Özgür Tutsaklardan

Sayı: 396

Yürüyüş
22 Aralık
2013

"...Benim görevim, sadece operasyon sınıflarını, maksadı, mekan ve
zamanını koordine etmekti, bunun
haricinde operasyonun başında bizzat bulunmadım. Jandarma Bölge
Komutanlıklarına gerekli emirleri
ve talimatları verdim. Operasyon
Jandarma Bölge Komutanlıkları tarafından yapıldı. Ve ara aşamasından
benim herhangi bir dahlim yoktur,
olayı raporlarla takip ettik."
Bu sözler, 2000 yılında Jandarma
Genel Komutanı olan Em. Orgeneral
Aytaç Yalman’a aittir. "Olay" dediği ise 28 devrimcinin katledildiği 1922 Aralık katliamıdır.
Her katil gibi pişkin, alçak ve
acizdir. Öyle ki; 6 kadının diri diri yakılmasının, toplamda 28 tutsağın katledilip onlarcasının yaralanmasın sorumlusu kendisi değilmiş gibi, ifadesine: "19-22 Aralık operasyonunda
ölenlere rahmet dileyerek sözlerime
başlamak istiyorum." diyebilmiştir.
Bu, ikiyüzlülüktür. Bu, halk düşmanlığının alenen ikrarıdır. Oysa Tufan, Atmaca vb. isimlerle andıkları bu katliam saldırısına seneler öncesinde hazırlandıklarını, onlarca ceset torbası hazırladıklarını itiraf edenler de onlardır.

kasını boşa çıkartmaya çalışıyoruz...
F tiplerinin açıldığı ilk dönemlerde F tiplerinin olduğu illerde dışardan
gelen ailelerin kalması ve ihtiyaçlarını gidermesi için dernekler açtık.
Yine ailelerin görüşlere toplu gitmesi için servisler tutup birlikte gidilip
gelindi... Çünkü F tiplerinin çoğu
şehrin dışında bir dağ, kuş uçmaz kervan geçmez, dağbaşına yapılmış...
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Bugün halk düşmanlarının namertliğinin doğasına uygun olarak altına imza atan kimse, bu katliamı sahiplenemiyorsa, bu halkın adaletinden korkularındandır. Yoksa bal gibi de ortadadır. Aytaç Yalman 28 devrimcinin bir numaralı katilidir.
İstedikleri kadar günah çıkarsınlar,
yalana demagojiye başvursunlar. İstedikleri kadar gerçeği ters yüz etmeye çalışıp kafaları bulandırsınlar. İstedikleri kadar ağlayıp sızlasınlar. Bu
bizim için hiçbir anlam ifade etmez.
Biz katillerimizi hiç bir zaman unutmaz, katillerimizle barışmayız. Tarih
buna tanıktır, er ya da geç hesap sorarız.
12 Mart Ziverbey Köşkü’nün işkenceci şeflerinden General Memduh
Ünlütürk’ün SDB savaşçıları tarafından cezalandırılmasının ardından,
8 Nisan 1991 tarihli Devrimci SOL
SDB Bülteni’nde "Kimse aradan yıllar geçti diye yaptığının unutulacağını
sanmasın. Devrimcilerin bellekleri
hiçbir şeyi unutmayacak kadar güçlüdür" denilmişti. Evet, belleklerimiz
çok güçlüdür. Ve sınıf kinimiz bir kılıç kadar keskindir. Kinimiz düşmanlarımıza karşı intikam, adalet özlemi
ve iktidar bilincimizdir.
Diri diri yakılan altı kadınımızı;
kurşunlanan, gazlarla boğulan 28'lerimizi, işkencelerinizi, tecavüzlerinizi asla unutmayacağız. Diri diri yanarak kömürleşen bedenlerimiz bel-

Tutsak ziyaretlerine gidip gelmek
ailelerimizin en önemli sorunlarından
birisi...
Bir dönem tutsaklarn sayısı azaldığından ziyaretlere servis tutulup
toplu gidip gelinmesi olanakları kalmamıştı. Bugün Kandıra, Edirne, Tekirdağ gibi hapishanelerde tutsaların
sayası sürekli artmaktadır. TAYAD
olarak hedefimiz tekrar servis aracı ile
ziyaretlere topluca gidip gelmektir.

leğimizdir, kinimiz intikam yeminimizdir. Kanımızı asla yerde koymayacağız.
O gün devlet adına 28 insanımızı
katledenler, bugün yaptıkları katliamları savunamayacak noktadadır.
Herkes sorumluluğu üstünden atıp
korkaklıklarını, acizliklerini sergiliyor.
Ama biz unutmadık. "Korksun düşmanlarımız. Hesap sormaya devam
edeceğiz. Seyhanımızın kömürleşen
bedeni savaş çağrımız, düşmandan
hesap sorma bilincimizdir." (İbrahim
Çuhadar)
Bize yön veren, bu bilinçtir. Bize
yön veren, İbrahim Çuhadarlar’ın
cüreti, fedasıdır. Bize yön veren, Alişanlarımız’dır. Bize yön veren, halkların dökülen kanlarıdır.
O kan yerde kalmayacak. Seyhanlarımızın, 28’lerimizin, 122’lerimizin hesabını soracağız. Halkımızı ve
şehitlerimizi adaletsiz bırakmayacağız.
Sanmayın ki sizi unutacağız. Sanmayın ki üstünden zaman geçti ve yaptıklarınız unutuldu. Hayır! Asla unutmayacağız ve daima peşinizde olacağız. Suçlarınızın hesabını soracağız.
Diri diri yaktığınız Seyhan Doğan’ın kömürleşmiş bedenine bir kez
daha ve iyi bakın. Orada sadece kömüre dönmüş bir beden değil, öfkemizi
ve halkın adaletini göreceksiniz. O adaletin tecellisini de Bir gün görüşeceğiz.
2 No’lu F Tipi Hapishanesi
Kocaeli

Örgütlülüğümüzü kendi aramızdaki birliğimizi güçlendirerek büyütebiliriz. Tutsaklara düşman saldırıları
karşısında örgütlülüğümüzü büyüterek sahip çıkabiliriz...
Devrimci Tutsaklar
Onurumuzdur!
Hasta Tutsaklara Özgürlük!
19 Aralık Katliamının
Sorumluları Yargılansın!
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Hayal Gücü Çok Önemli̇di̇r
Kendini Geliştirmeyen Düzeni Geliştirir
Hayal edebilmek bir yerde geleceği görebilmektir...
Çetelere ve yozlaşmaya karşı
halk komitelerini nasıl kuracağız,
kurduğumuz halk komiteleri ile ne
yapacağız, kimlerle halk komitesi kuracağız, onları nasıl eğiteceğiz, nerelerde görüşeceğiz?.. Yapacağımız
eylemler ve bu eylemlerin yaratacağı sonuçlar gibi bir çok şeyi hayal
edebilir ve gerçekleştirebiliriz.
Mahallerimizde el ele versek,
“çeteleri istemiyoruz” diye bütün
mahalle halkını gencinden yaşlısına,
çoluğundan çocuğuna, kadınından
genç kızına kadar bir slogan altında
birleştirsek çeteler mahallerimize
girebilir mi?
Yine bir araya gelsek mahallemize
zulümden başka bir şey getirmeyen
karakolu istemiyoruz desek... O karakol polisleri mahallemizde dolaşabilirler mi? Halk çocuklarını gözaltına alabilirler mi?
Alsalar bile, biz bir araya gelerek
gözaltına alınan o gencimizi polislerin
elinden çekip alamaz mıyız?
Gazi’de yapılan yozlaşmaya karşı yürüyüş sırasındaki karakolun durumunu gözünüzün önüne getirin.
Karakolun dışına çıkmayı bırakın, karakolun güvenliğini alma telaşına
düşmüşler. Bu korkuyu onlara üst
üste yaşatsak o karakollar onlara zindan olmaz mı?
Bir milyon yoksula ulaşacağız diyoruz.
Bir düşünelim, mahalle mahalle yayılan halk komitelerini Türkiye genelinde örgütlediğimizi düşünelim, Haziran Ayaklanması gibi bir ayaklanmayı iradi olarak başlatamaz mıyız?
AKP iktidarını istemiyoruz...
Halk düşmanı AKP halka hesap
verecek diye sokakları işgal etsek ve
bunu silahlı bir direnişe dönüştürsek
umudu büyütemez miyiz?
Bir milyon yoksulun çok daha
üzerinde yoksula sesimizi ulaştıramaz
mıyız, onların yüreklerine verdiğimiz

Hayal Etmeyi̇ Bi̇lmeyenler

Geleceği̇ Kuramazlar!

umut büyümez mi...
adım adım yarattığımız örgütlülükler
daha çok örgütlenmeliyiz bilinci yaratmaz mı...
Aynı şekilde öfkemizi ülkemizin
baş efendisi olan emperyalizme karşı
yöneltsek... ABD emperyalizminin
üzerimizde kurmaya çalıştığı baskıyı
püskürtemez miyiz?.. Yürüyüş Dergisi’nden okumuşsunuzdur... Yunanistan'daki hapishanede nasıl Yunan işbirlikçileri ile birlikte cirit atıyorlar...
Nasıl küstahça sorular soruyorlar...
Kendileri güçlü, bizi güçsüz sanıyorlar. Onlara kim olduğumuzu göstersek
ve biz sadece oradaki tutsak olan 5
Cepheli değil, milyonlarız desek kirli ellerinizi yoldaşlarımızın üzerinden çekin diye ültimatom versek ne yapabilir o emperyalistler?.. Hiçbir şey...
Tarih bizden yana...
Ezilenler tarihini hep direnenler,
savaşanlar yazmış.
Hemen aklımıza iki emperyalist
gücü Fransa’yı ve Amerika’yı dize
getiren Vietnam halkı geliyor...
Mao' un öncülüğündeki Çin halkı
geliyor... Okuma, yazmayı cephe de
savaşın içinde öğrenen, bilinçlenerek
ülkesini işgal eden Japon emperyalistlerine karşı Çin halkının nasıl savaştıklarını, nasıl zaferler kazandıklarını biliyoruz...
Bütün zaferleri ezilen aşağılanan yoksul dünya halkları birleşerek,
savaşarak kazandılar...
Tarih bize bunun olabileceğini
söylüyor.
Biz de bu yoldan yürüyerek, hayallerimizi gerçekleştirebiliriz, umudu büyütebiliriz.
Koşullarımız Vietnam ve Çin
devrimlerindeki gibi değil...
O günlerle bugünleri kıyaslamıyoruz.
Bugün çok daha elverişsiz koşullarda örgütleniyor ve mücadele ediyoruz. Ama inancımız onlarla aynı...

Onlar gibi biz de kurtuluşun sosyalizmde olduğuna inanıyoruz...
Ortak noktamız bu.
Demek ki heyecanımızın kaynağı devrime, sosyalizme olan inancımız...
Kendi tarihimizden de bunu öğrenmiyor muyuz...
Sosyalizmin yıkıldığı zamanlarda dünyadaki silahlı örgütler ne yapıyordu?
Biz ne yapıyorduk?
Onlar silahlarını bırakıp uzlaşmayı
seçerken, biz savaşmayı seçtik.
Atılıma kalktık... Vurduk vurulduk ama uzlaşmadık.
Hala o günlerdeki gibi direnmeye, savaşmaya devam ediyoruz...
Bugün daha ağır bedeller ödüyoruz, emperyalizmin ve işbirlikçilerin
baskısı çok daha fazla. Ama her
yeni baskı aynı zamanda yeni direnişleri de doğuruyor...
19 Aralık’ı hatırlayalım.
Sabaha karşı bizim bulunduğumuz bütün hapishanelere girildi... Akşama kadar hepimizi teslim alacaklarını düşünüyorlardı.
Ne oldu? 7 yıl direndik.
İlk anki heyecanımızı, inancımızı yitirmeden, iki emperyalist paylaşım savaşının toplamı kadar süreyi ağırlıklı olarak tek başımıza direndik ve 122 şehit verdik.
Üzerimizde kurmaya çalıştıkları
baskı, sindirme, yok etme politikalarına karşı daha büyük bir direnişle karşılık verdik.
İşte, tarihimizden güç alarak hayallerimizi gerçekleştirdik...
Yeter ki bugünden tünelin ucundaki ışığı göreceğimize inanalım.
Nasıl göreceğiz tünelin ucundaki
ışığı?
İSTEKLE, AZİMLE, ISRARLA, SEVGİ VE KİN İLE...
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Sevgili Devrimci Okul Okurları
Merhaba,
Öyle bir düşmanla savaşıyoruz ki
devrimcileri, halkı sokaklarda katlediyor. En küçük bir hak arama eylemine bile vahşice saldırıyor.
Hapishanelerinde tutsakları katlediyor. Bu katliamları bazen kurşunlayarak, işkence yaparak bazen de hastalıkların tedavisini engelleyerek gerçekleştiriyor.
19 Aralık 2000'de, Bayrampaşa
Hapishanesi'nde 6 kadını diri diri yakıyor; katillerini koruyor.
Yasal dergi satanı vuruyor, öldüremezse felç ediyor.
Hapishaneler, karakollar birer işkencehane olarak çalışıyor.
Engin Çeber işkenceyle katlediliyor, "bağımsız yargı" dedikleri
mahkemeleri katilleri aklamak için ellerinden geleni yapıyor...
Halk ayaklanması sürecinde 6
insanımız katlediliyor, katiller terfi ettiriliyor.
Berkin Elvan kafasından gaz fişeğiyle vurulup komaya sokuluyor, katilleri korunuyor.
Yoksul mahallerimizi polisleriyle,
çeteleriyle basıyor. Hasan Ferit Gedik'i
katlediyor, onlarca insanımızı gözaltına alıp tutukluyor....
Savcı da, yargıç da, infaz da aynı
elde birleşmiş, halka ve devrimcilere
saldırıyor, tehdit yağdırıyor.
İşte bu "adalet" emperyalizm ve işbirlikçilerinin adaletidir.. Halk düşmanlarının adaletidir.
Bu "adalet", onur ve namusa kapılarını sıkıca kapatanların adaletidir.
Böyle bir düşmana karşı savaşmak,
ekmek, adalet ve özgürlük için mücadele etmek, halkın adaletini sağlamak
dünyanın en onurlu işidir, görevidir.
Bugün devrimcilik halkın adalet
özlemini örgütlemektedir. Bu hem tarihsel hem de güncel bir görevdir. Hal-

kın adalet özlemini örgütlemenin meşru ve çok
güçlü zemini
vardır.

Bu

Düzende
Halk, Hayatının Her
Anında Adaletsizliği
Yaşamaktadır
Adaletin kavram olarak sözlüklerde
karşılığı, "hak ve hukuka uygunluk",
"uğranılan haksızlıkların düzeltilmesi", "doğruluk, hakkaniyet, hakka
uygunluk" olarak belirtilmiştir.
Tanımlardaki ortak nokta, hakka
hukuka göre karar verilmesi, ona göre
adımlar atılmasıdır.
Adalet kavramına burjuvazi "kut-

tinden başını kaldıramaz ve bir gün iflas ettiğinde tek başına ortada kalır.
Kamu emekçisidir, köylüdür, küçük
üreticidir, öğrencidir, emeklidir ama
sonuçta düzenin adaletsizliği ile karşı karşıyadır.
Halk düşmanlarının, katillerin korunduğu; zulmün ve sömürünün pervasızca halka saldırdığı bir düzende yaşıyoruz. Bu nedenle halkımız adalete
susamıştır.

Düzen Halkın Adalet
Duygusunu Zayıflatarak
Adaletsizliği
Kanıksatmaya Çalışır
Adaletsizliğin boy verdiği her düzende çürüme kaçınılmazdır. O düzenin kurumları dökülmeye, yok olmaya mahkumdur.
Kapitalizm şiddetiyle, uyguladığı terörle, halka adaletsizliği
kanıksatma çabalarıyla ayakta kalmaya çalışır...
Kapitalizmin haksızlığı, zulmü
ve adaletsizliği kanıksatma çabaları nasıl şekillenir?
Halkımız düzen partileriyle,
gerici ideolojiyle, sahte umutlarla, fiziki saldırılarla oligarşi tarafından güçsüz bırakılmaya çalışılmaktadır.
Halkımız örgütsüzdür ve örgütsüzlük gerçeği içinde oligarşi sonuç da
almaktadır.
Düzen yalanlarıyla, terörüyle halkı ezmek, umutsuzlaştırmak "devletle baş edilmez" anlayışı oluşturmak
ister. Halkın "böyle gelmiş böyle gider" diyerek düzenin adaletsizliğine
boyun eğmesini hedefler.
Haksızlıkları "öteki dünya"ya havale
eden, "beş parmak nasıl bir değilse insanlar da bir değildir" diyerek adaletsizliği meşrulaştıran gerici düşüncelerin yaygınlığı ise bir başka etkendir. Özellikle AKP iktidarı boyunca adaletsizlikler karşısında mücadele dinamikleri taşıyan yoksul halk, gerici
ideoloji ile kuşatılmıştır. Halk 24 saat
boyunca ideolojik bombardımana tutulmaktadır. AKP'nin yoksullara reva
gördüğü 3-5 kiloluk gıda paketleri,
"yardım" kampanyaları ile sadaka ve di-

Halkın Adalet
Duygusunu Örgütlemek
Devrimci Mücadeleyi
Örgütlemektir
sallık" atfetmiş, böylece onu dokunulmaz, "sınıflar üstü" olarak göstermeye çalışmıştır.
Ezenler ve ezilenler arasındaki çelişkileri yumuşatmak; halkın öfkesini
ve adalet arayışını törpülemek için uydurulmuş bir yalandır bu...
Adalet bir üst yapı kurumudur ve
iktidarda hangi sınıf varsa, o sınıf, kendi adaletini uygular.
Kapitalizmin adaleti, halkı sömürenlerden yanadır. İstedikleri zaman yasaları, kanunları bir avuç asalak için değiştirirler. Yürürlükteki yasalar yoksullara uygulanır. Emperyalistlerin ve
işbirlikçilerin düzeni yoksullar için
günün her anında adaletsizlik üretir.
Yoksul halk, günlük yaşamının her
anında bu adaletsizliği yaşamakta, görmektedir. Örneğin yıllarca emek verdiği,
sağlığını yitirecek kadar çalıştığı fabrikadan bir kış günü kapı önüne konur.
Esnaftır, işine emeğini katmıştır
ama vergilerden, tekellerin rekabe-
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Bizim adalet anlayışımızı

lencilik, adalet mücadelesinin karBiz eylemlerimizle, propahalkımıza anlatmalıyız.
şısına konulmuştur.
gandalarımızla düzenin adaletsiz olduğunu, düzenin hiç bir
Halkın sosyalizmi bir alternatif,
Halkın adaleti olan
meşruluğunun bulunmadığını
kurtuluşunu sağlayacak sömürüsüz
eylemlerimizi,
Eyüpleri,
en
geniş kesimlere anlatıyoruz.
bir düzen olarak görememesi de bir
Adalet mücadelesinin; ekmek,
etken olarak karşımıza çıkmaktadır.
İbrahimleri, Muharremleri
adalet ve özgürlük istemenin
Emperyalizm ve işbirlikçilerinin
anlatmalıyız. Her şehidimiz,
devrim mücadelesinden bağımhalkları aç bıraktığı, açlık ve yoksız olmadığını gösteriyoruz.
sulluktan milyonlarca insanın ölher eylemimiz adalemizin
dürüldüğü günümüzde sosyalizm
Halkımızın adalet mücadesomut birer örneğidir.
alternatifini geniş kitlelere ulaştırlesini daha da büyütmeliyiz.
mak zorundayız.
Kendi işi, aşı, okulu vb. hakAdaletsizlik, düzenin mahkeları için adalet isteyen halkımımelerinin çözeceği bir sorun değil,
zın mücadelesini örgütlemeliyiz.
de çözmeye çalışırlar. Halkımız yılladüzene karşı bir mücadele sorunudur.
Bu mücadele içinde halkımız gerçek
rın deneyimleriyle bilir ki düzenin
Bu nedenle adalet mücadelesi düzenin
adaletin oligarşinin düzeninde sağlamahkemelerinden asla adalet görmehalka reva gördüğü bütün adaletsiznamayacağını da öğreniyor. "Adalet İsmişlerdir. Düzenin tüm kurumları gibi
liklerin ortadan kaldırılması için süren
tiyoruz" sloganı etrafında birleşen her
bir mücadele olmak zorundadır.
kesim, iktidar hedefli politik bir mümahkemeleri de halkları, insanları
cadelenin zorunluluğunu daha somut
bölmeye çalışır. Oralardan halkların legörecektir.
hine bir karar çıkmaz.
Düzenin
Adaletsizlik gerici-dinci ideoloji ile,
Bu yoksul halkın uğradığı haksızMahkemelerinde
burjuvazinin
bireyci ideolojisi meşlıklarda da, düzenin yaptığı zulüm ve
Kurumlarında Adalet
rulaştırılmaya
çalışılıyor. Öte yandan
katliamlarda da böyledir.
Aramayacağız
halkın
adaleti
olan
eylemlerimiz "teİşten atılmak, maaşını alamamak,
rör"
demagojisi
ile
karalamaya, eyHiçbir Adaletsizliği
paralı eğitim nedeniyle okuyamamak,
lemlerin halkta yarattığı etki yok edilparasızlıktan hastane kapılarında kalKanıksamayacağız
meye çalışılıyor. Tüm bunlara karşı
mak ve daha sayısız adaletsizlikle
Dersim'in köylerinden birinin çıkıideolojik mücadele zorunludur.
yüz yüze geliyor halkımız...
şında, bir el büyüklüğündeki taşların üst
Bizim adalet anlayışımızı halkımıza
Kapitalizm özel mülkiyet düzeniyle;
üste konması ile oluşturulmuş kalın ve
anlatmalıyız.
Halkın adaleti olan eyemperyalizmle kurulan işbirlikçilik bayuvarlak bir sütun vardır. Özenle kolemlerimizi,
Eyüpleri, İbrahimleri,
ğıyla, her an her dakika soframızdan çanulan taşlar için harç kullanılmamıştır.
Muharremleri anlatmalıyız. Her şehilınan ekmeğimizle adalet halklarımızın
O sütunu oluşturan taşların bir
dimiz, her eylemimiz adalemizin soen somut talebi olmuştur.
geçmişi vardır. Köyün bilgeleri, köymut birer örneğidir.
Bu nedenle düzen ne kadar ideolüler arasındaki çeşitli anlaşmazlıklaTemelinde adaletin olacağı halk örlojik bombardımanıyla, yalanlarıyla
rın ilçedeki mahkemeler ile çözülmegütlenmeleri yaratmalıyız. Oligarşinin
kanıksatmaya da çalışsa halkımızın
mesi için bir yöntem önerirler. Mahhalka karşı izlediği politikalarda güç aladalet özlemi bitmeyecektir.
kemeye başvurmak için köyden çıkdığı yanlardan biri de halkın örgütsüzHer alanda her birimde adaletsizmaya çalışan köylüler, o sütunun
lüğüdür. Kuracağımız halk örgütlenliklerin takipçisi olmalı; halkımızın ekönünde bir kez daha düşünmeli ve orameleri bulundukları yerde adaletsizlikmek, adalet ve özgürlük mücadelesiya bir taş koyarak köye geri dönmeli,
lere, haksızlıklara karşı silahlı-silahsız,
ni örgütlemeliyiz.
mahkemeye başvurmamalıdır. Köymeşru olan her yolla kitlelerin sorunlalüler de öyle yaparlar. Kızgınlıkla
rını çözmenin örgütlenmeleri olacaktır.
Adalet İçin
mahkemeye başvurmak için çıktıklaÜlkemizde halkın adalet özlemi,
Mücadele Devrim
rında o sütunun yanından geçerken bir
düzene duyduğu kin her geçen gün artkez daha düşünürler. Yerden bir taş alamaktadır. Halkın özlemini, halkın kiMücadelesinden
rak oraya koyar ve mahkemeye başnini örgütlemek görevimizdir. Adalet
Bağımsız Değildir
vurmaktan vazgeçerler.
için mücadele etmenin meşruluğuyla
Oligarşi halka adaletsizlik üzerine
hareket ederek umudu büyütmeliyiz.
Halkın kendi tarihsel deneyleriyle
kurduğu düzenini dayatıyor. Adalet için
Halk için adalet ısrarımız oligarşigerçekleştirdiği bu yöntemin özünü dümücadele etmeyi "suç" sayıp, düzenin
nin düzenini sarsmakta, halka umut
zenin adaletine duyulan güvensizlik
mahkemelerinin kabul edilmesini isvermektedir.
oluşturmaktadır.
tiyor. Halkın adaletini sağlayan eySevgili okurlar,
Komşusu, akrabaları, arkadaşlalemlerimizi "terör" demagojisi ile
Haftaya başka bir konuda görüşrıyla yaşadıkları sorunları düzenin
mek üzere... Hoşça kalın..
mahkemeleri ile değil, kendi içlerinboğmaya çalışıyor.
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Ahlaksızsınız, Halkı
Sürekli Fişliyorsunuz

Halk

Düşmanı

AKP
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“Fişlemek ahlaksızlıktır” diyor
Bülent Arınç utanmadan...
Fişlemeyi kendileri yapıyorlar.
Okullara kadar gidip kim Gezi eylemlerine katıldı, kim katılmadı diye
soruşturuyorlar...
Kim Ermeniler üzerine araştırma
yaptı diye tarih kurumundan isim istiyorlar.
TUİK diye bir kurum anket çalışması adı altında akla ve mantığı aykırı sorular sorarak, kim ne düşünüyor kim hangi mezhepten diye fişlemeler yapıyor...
Yine bizim ülkemizde fişlemenin de ötesinde geçip Alevi vatandaşların evlerine “bak bu evlerde Aleviler oturuyor” diye işaretleniyor...
Sonra Bülent Arınç pişkince fişleme yapmak ahlaksızdır diye konuşabiliyor...
Peki ahlaksızlıkları bunla mı sınırlı
mı?..
HAYIR! ÇÜNKÜ HALKIN
PARALARINI ÇALIYORLAR...
11 yıllık iktidarınızda har vurup
harman savurdunuz.
Halkı inim inim inlettiniz...
Mecliste bütçe görüşmeleri yapılıyor, Sayıştay diye bir kurum var.
Bakanlıkların harcamaları inceliyor ama bu kurumu bile işlemez hale
getirmişsiniz.
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meye devam eden kendilerine İslami
adlar takan gerici faşist örgütlenmelere
gitmiştir. Sizin verdiğini silahlarla parasal desteklerle hala Suriye halkının
kafalarını kesmeye devam ediyorlar.
Halktan topladığınız vergilerle,
halkı ilgilendiren hangi sorunu çözdünüz?
Halkın eğitim sorununu mu çözdünüz? Hayır.
Günlerdir dershaneler tartışması
üzerinden çocuklarımızın beyinlerin
milli görüşçülük mü yoksa nurculuk
mu sokulacak tartışması yapıyorsunuz...
Halkın sağlık sorunumu çözdünüz? Hayır.
Çıkar hesaplarına düşüp halka
ilaç sağlayamadığınız için hastaları
sahte ilaçlar almaya mahkum ettiniz...
Emekçinin, işsizlik sorunu mu
çözüldü? Hayır.
Binlerce insan, gizli, açık işsizler
işsiz kalmaya devam ediyor, doğru
düzgün sayıları bile belli değil.
Aksine işsizliğin yoksulluğun getirdiği yozlaşma AKP iktidarı ile hızla artmıştır. Hatta bazı istatistiklere
göre uyuşturucu kullanma yaşı ilk öğretime kadar inmiştir.
Denebilir ki özellikle halkın bulunduğu mahalleler de çetelere uyuşturucu dağıttırılması çetelerin devrimcilere saldırtılması bir devlet politikası haline gelmiş halkı teslim almak için uygulanmaktadır...

Göstermelikte olsa hangi bakanlık
ne harcamış nereye ne harcama yapmış onun bile hesabını vermiyorsunuz...

AHLAKSIZSINIZ!
Kedi Köpek Gibi
Birbirinizi Yiyorsunuz

Gizli ödenekten harcanan paraların hesabı ise hiç kimseye vermiyorsunuz.
Neden "devlet sırrı"...
O senin "devlet sırrı"nın altında nelerin olduğunu bu halk biliyor...
Her halde gizli ödenekten en son
harcan paralar Suriye halkını katlet-

İktidar kavgası ile birbirinize düştünüz. Ahlaktan bahsedenlerin ahlaksızlıkları ortalıkta dolaşıyor.
Dershaneleri kapatarak, fişlemelerle
benim ayağımı kaydırdın, benim boğazımı sıkıyorsun, beni tasfiye ediyorsun, benim ekonomik çıkarlarımı
zedeliyorsundan geçenler de Fethullah

Gülen'in Amerika'dan yaptığı açıklama ile ahlaksızlıkları farklı bir mecraya
sıçradı... Aile mahremiyeti, kadın erkek ilişkilerinde bizim elimize kimse
su dökemez deyip herkesten daha ahlakçı geçinenlerden birini Fethullah
Gülen Amerika’dan ettiği telefonla
tuzağa düşmekten son anda kurtarmış...
İşte bu sizin ahlakınız...
Ne yaparsan yap ama gizli saklı
yap... Kimse duymasın, görmesin, bilmesin...
Bir yanda "hoca efendi" denilen biri
yaşı yetmişlere belki seksenlere gelmiş
diğer tarafta Erbakan’ın hırsız öğrencileri... Bunlar Türkiye'yi yönetiyorlar...
İnsanların herşeylerine müdahale
ediyorlar, yön veriyorlar.
Her attıkları adımın, ağızlarından
çıkan her sözün halkın yararına olduğunu söylüyorlar sonra iki koca
adam söylediklerini unutup birbirlerini giriyorlar...
Bunlar halka açlık, yoksulluk, işsizlik, baskı, şiddet, işkenceden başka hiç bir şey veremez. Bunlar bizi yönetemez. Bunlar bizim ne yapacağımıza karar veremez. Bunların al birini vur ötekine. Bunlar gelmiş geçmiş en büyük ahlak düşkünleridir.
Çıkarları olmayan hiçbir şeye evet
demezler.
HER ŞEY HALKIN ELİNDE! O
eller bir bir araya geldiğinde her şey
yeni baştan kurulabilir...
Ellerimizi birleştirmenin yolu bizi
yoksullaştıran, yozlaştıran AKP iktidarına karşı halkı, halk komitelerinde örgütlemekten geçiyor.
Yarın mahallerimizi oy istemeye gelecekler, ne yüzle gelirsiniz demeliyiz.
Yakalarına yapışmalı hem evlerimizi başımıza yıkıyorsunuz hem de
bizden oy istemeye geliyorsunuz demeliyiz ve mahallelerimize bu it sürülerini sokmamalıyız.
AKP'in halk düşmanı politikalarını
teşhir etmeliyiz ve AKP' den nefret etmeliyiz.
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BERKİN ELVAN
DOSYASINA BAKAN
SAVCI NEYİN PEŞİNDE?
Berkin Elvan, AKP'nin katilleşen polisleri tarafından katledilmek
istendi. Polisler talimatı Tayyip Erdoğan'dan almışlardı. Bu emirle gaz
bombasını kafasına hedef alarak
ateşlediler ve gaz bombası 14 yaşındaki Berkin'i yere serdi. Berkin üç
mevsimdir uyuyor. Üç mevsimdir
dört kez ameliyata alındı. Üç mevsimdir arkadaşları Berkin için adalet
istiyorlar.
Savcı Berkin'i katletmeye çalışan
polisleri bulmak, bu yöndeki delilleri
açığa çıkarmak, talimat veren ve
suçluları gizlemeye çalışanlar hakkında soruşturma açmak yerine Berkin'i suçlu çıkartıp, onu katletmek isteyenleri aklamaya çalışmaktadır.

Berkin Hakkında
Nasıl Bir Soruşturma
Yürütüldü?
Meslek ahlakına uygun davranan,
kanunlara uyan, tarafsız işlem yapan
bir savcıdan beklenmesi gerekenler
nelerdir? Adnan Çimen isimli savcı neler yaptı? Bunlara bir bakalım.
1- Berkin vurulduğu andan itibaren savcının görevi, onu vuranları
tespit etmektir. Savcı başvuru olmadan soruşturma açmadı.
2- Suç duyurusundan sonra Berkin’in vurulması ile ilgili soruşturma
başlatıldı. Soruşturma adam öldürmeye
teşebbüs, işkence, görevi kötüye kullanma suçlarının tümünden açılması
gerekirken sadece
Türk Ceza
K a n u nu’nun
256/1.
maddesi
uyarınca
“zor kullanma
yetkisine
iliş-

kin sınırın aşılması” suçlaması ile
açıldı.
3- Berkin ile ilgili soruşturma tek
başına yürümesi gerekirken, yüzlerce soruşturma ile birlikte devam etti.
Böylece dosyanın kalabalık olmasından ötürü yeterli inceleme yapılamadığı gerekçesini yaratmak istediler.
4- Berkin’i vuran kişini kim olduğunun tespiti ve bununla ilgili
delillerin toplanması yine polisten istendi. Böylece delillerin yok edilmesinin önü açıldı.
5- Berkin’in vurulduğu yerde ve
günde görevli polislerin listesi, kimlikleri, olay yerinde bulunan kamera
görüntüleri ve mobese görüntülerini
derhal istemesi gerekirken avukatın talebi üzerine bunları sonradan istedi.
Gelen cevaplarda olay yerinde polislerin görevli olmadığı ve kamera
kaydının bulunmadığı söylendi. Polis
tarafından yürütülen bir soruşturmadan başka bir şey beklenemezdi.
6- Polislerin delilleri yok ettiği ortada iken, delilleri göndermeyen polisler hakkında soruşturma açması gerekirken savcı soruşturma açmadı.
Buraya kadar savcının polisleri
korumaya çalıştığı aşikardır. Fakat
son yaptığı işlem ile polisi hem kurtarmaya, hem de Berkin’i suçlamak için
delil arayarak polis teşkilatını kurumsal olarak savunmaya kalkışmıştır.
Savcı olay yerinde bulunan görgü
tanıklarını dinlerken tanıklara, “Berkin Elvan’ın cebinde veya elinde
molotof, taş, torpil gibi maddeler
var mıydı? Molotof attı mı?” diye
sordu. Bu sorunun suçlama ile hiçbir
ilgisi yoktur. Bu sorunun, sorumluları
açığa çıkartmak için sorulmuş bir soru
olmadığı ortadadır. Savcı daha suçluları bulmadan onları nasıl kurtarabilirim derdine düşmüştür. Savcı molotof attığını bir şekilde ispat ederse
hukukta yeri olmadığı halde, polisin
meşru müdafaa hakkını kullandığını
söyleyerek soruşturmayı kapatması da

olasılı bir durum. Gerçi savcılar hiçbir şey bulamazlarsa bir gizli tanık çıkartıp dosyaları istedikleri gibi oluşturabiliyorlar. Bunlar bir yana diyelim ki, Berkin molotof atan birisiydi. Berkin eylemciydi. Bu halde
savcıya soruyoruz: Eylemcilerin
katledilmesi mi gerekiyor? Sizin
adaletiniz eylemcilerin beyinlerinin
sokağa akıtılması üzerine mi şekilleniyor?
1 Mayıs 2013 tarihinde önce İstanbul valisi Avni Mutlu yaptığı
açıklamada eylemcilerin vurulabileceğini söylemişti. Haziran Ayaklanması’nda ise Başbakan talimat
verdiğini açıkladı. Şimdi savcı sorduğu sorularla eylemcilerin vurulabileceğini söylüyor. Dolayısıyla devletin katletme özgürlüğünü savunuyorlar hep birlikte.
Boşuna uğraşmayın AKP’nin savcıları! Polisi ne kurumsal olarak aklayabilirsiniz, ne de katilleri koruyabilirsiniz. 1 Mayıs 2013 saldırısı,
Haziran Ayaklanması dönemindeki
polisin saldırısı polisin katliamcı yüzünü daha da ortaya koymuştur. Polisi aklama çabanız sadece zavallılığınızı ortaya serer. Ayak oyunları ile
soruşturmayı sürüncemede bırakmak
yerine niyetinizi açıkca ortaya koymak daha onurlu bir davranış olacaktır. Fakat bunu yapamazsınız değil mi? Sizin göreviniz faşizmin perdesi görevini yürütmek, insanların adil
yargılanma, yargıya güven masallarına inanmalarını beklemek öyle mi?
Perdeniz çürüyor Savcı Bey. Kendi
görevinizi layıkıyla yerine getirdiğinizi göstermeye çalışırken, ne hale
düştüğünüzü görmüyorsunuz bile.
Siz soruşturmayı kapatmaya gerekçeler ararken, kimse adalet talebinden vazgeçmez, kendi binanızın
önünde adalet talebini yükseltenlere
binlerce kez saldırsanız da kimseyi
bu yoldan çeviremezsiniz. Öyle görünüyor ki bu adaletsizliğiniz yıkılacak ve siz altında kalacaksınız.
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Halkın
Hukuk
Bürosu

Çürümüş Düzenin Adaletine Bakın; Tutuklama Kararı
Verdiği Dosyaların Yüzde 97’sinin Gerekçesi Yok!

Gerekçeyi Polis Uyduruyor!

Bahçeşehir Üniversitesi (BAÜ)
Hukuk Fakültesi tarafından yapılan
araştırma yıllardır söylediğimiz bir
gerçeği ortaya koymaktadır. Türkiye’de verilen tutuklama kararları keyfidir. Yani gerekçesizdir. Kanuna aykırıdır. Yapılan bu araştırmaya göre
dava dosyalarının yüzde 97’sinde
savcılar herhangi bir gerekçe göstermeden tutuklama isteminde bulunuyor. Araştırma İstanbul’daki
Kartal, Bakırköy ve Çağlayan adliyelerinde 800 dosya üzerinden yapılmış. “Türkiye’de Tutuklama Uygulamaları ve Tutuklamada Savunmanın Rolü” araştırmasının sonuçlarını şöyle sıralayabiliriz.
1- Sonuçlanan dava dosyalarının
yalnızca yüzde 3’ünde savcılar gerekçe göstererek tutuklama talebinde
bulunmuş.
2- Araştırmaya göre hakimler çok
büyük oranda (yüzde 97) savcıların
tutuklama istemini kabul ediyor. Savcıların reddedilen tutuklama talebinin
oranı sadece yüzde 3’tür.
3 - Hakimlerin reddettiği tutuklama kararlarına savcıların
yüzde 44’ü itiraz ediyor. Yüzde

56’sı ise dosyayı takip etmiyor.
4- Türkiye’de savunma avukatlarının yüzde 30’u, tutuklamaya itiraz etmiyor ya da yeterli savunmayı gerçekleştirmiyor.
5- Tutuklama kararlarının yüzde
95’i henüz ilk soruşturma aşamasında, yani ilk gözaltı aşamasında veriliyor. İddianame düzenlenmesinden
sonra mahkemelerce verilen tutuklama kararı yüzde 5’tir.
6-‘Ölçülülük’ ilkesi yok. Hakimlerin tutuklama kararı vermeden önce
yapmak zorunda olduğu “hukukta ölçülülük ilkesi” yaklaşımı araştırmada yalnızca bir dosyada görüldü.
7- Tutuklama kararlarının sadece
yüzde 9’unda hakimler tarafından
kuvvetli suç olgusu gösteriliyor. Güçlü bir suç olgusu olmadan da tutuklama kararı verilebiliyor.
8- Tutuklama kararı verilirken
avukatların oturumda bulunma zorunluluğu var, ancak kararlarının yüzde 11’i avukatlar olmadan verilmiş.
9- Dava sürecinde detaylı savunma yapan müdafi oranı yüzde 15 olurken, müdafilerin yüzde 65’inin duruşma öncesinde dosyayı inceleme-

dikleri de ortaya çıktı.
11- Araştırmaya göre Türkiye’de
ortalama tutukluluk süresi 314 gün
olarak saptandı.
Kanuna göre tutuklama geçici bir
tedbirdir. Oysa Türkiye'de sanki ceza
kesinleşmişçesine infaz gibi kullanılıyor. Daha yargılama yapılmadan cezayı kesiyorlar. Özellikle siyasi davalarda suç ve cezayı polis belirliyor.
Savcı ve hakimlere düşen görev polisin hazırladığı dosyayı onaylamak
oluyor.
Dosyayı okumuyorlar, suç oluşmuş
mu oluşmamış mı, delil var mı, deliller sahte mi, gerçek mi? Bunları araştırmıyorlar. Polisler hakim ve savcılar
için dosyanın özetinin yer aldığı ve görüşlerini belirttikleri bir dosya hazırlarlar. Hakim ve savcılar da sadece
bunu okur ve kararlarını buna göre verirler. Sözde hakimler ve savcılar kişi
özgürlüğünün teminatıdır ama Türkiye'de kişi özgürlüğünün tehdidi haline gelmişlerdir. Hakim ve savcılar adaletin değil, adaletsizliğin mimarı olmuşlardır. Hakim ve savcılar faşizmin
kendini gizlediği kurumlardır sadece.
Bu kurumlardan adalet beklenmez.

100.000 Kazağı, 40 Ton İpliği Çalanlara Değil, Hırsızlardan Hesap
Soran Devrimcilere Ceza Veren Adaletsizliğe Karşı Mücadele Edelim
Kazova A.Ş. işçileri 2013 yılı Ocak ayı sonundan beri
direniyorlar. Patronları Somuncu ailesinin kendilerinden
çaldığı 4 aylık maaşları, kıdem ve ihbar tazminatlarını almak için direniyorlar. Direnerek, mücadele ederek haklarını aldılar,
Kazova işçilerinin direnişi devam ederken bir devrimciye patronlardan Gaye Somuncu’yu dövdüğü iddiasıyla
dava açılmıştı. İstanbul 24. Sulh Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ikinci duruşmasında devrimci ceza aldı.
Herhangi bir delil olmamasına rağmen mahkeme, 3.750
TL para cezası verdi. Mahkeme, yasa hükümlerini dikkate alarak verdiği cezayı erteledi.
Devrimci İşçi Hareketi, 16 Aralık'ta yaptığı yazılı açıklamada mahkemenin hukuksuzluğunu şöyle değerlendirdi.
"Fabrikanın demirbaş makinelerini, 100.000 kazağı, 40 ton
ipliği çalan Somuncu ailesi hakkında tek bir dava açılma-
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dı. Somuncu’lara işçilerin emeklerini çaldığı için eşinden boşanmak zorunda kalan, 3 aylık çocuğunu bakım yurduna bırakmak zorunda kalan işçi için tek bir dava açılmadı. Eşi kanser hastası olduğu halde eşinin tedavisiyle ilgilenemeyen işçi
için tek bir dava açılmadı. Çünkü bu düzenin yasaları Somuncu’ların ve Somuncu gibilerin bu yaptıklarını suç saymıyor. Ama hak aramak, adalet istemek suç oluyor. Bu mahkeme kararı mücadelenin temelinin
meşruluk olması gerektiğini bir kez daha
kanıtlamıştır. Meşruluğumuzun temeli
haklılığımızdır. Mücadelemizdir. Gücümüz de budur."
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İŞÇİ MÜCADELESİ VE
DEVRİMCİ AVUKATLIK!-4
İşci sınıfı bugün tarihinin en büyük hak gasplarına
maruz kalmaktadır.
AKP iktidarı döneminde giderek artan özelleştirme,
esnek çalışma, çalışma saatlerinin artırılması ve çalışmanın
yoğunlaştırılması, işten çıkarma, örgütsüzleştirme, ekonomik ve sosyal hakların gaspı nedeniyle işçiler üzerindeki
baskı ve sömürü artmıştır. Bir başka anlatımla ekonomik,
sosyal adaletsizlik artmıştır. Teknolojinin gelişimi karşısında çıkan iş gücü fazlasını işcilerin çalışma saatlerini
düşüreceğine ve böylece işsizlik sorunun da çözüm getireceğine, AKP iktidarı tam aksi bir uygulama içine
girmiş, işten çıkarma, esnek çalışma, taşeron işçilik vb.
gibi yöntemler geliştirerek, işçilerin iş güvencesini yok
etme, çalışma saatlerini belirsizleştirme ve yükseltme,
işçileri bölerek örgütlenmelerini dağıtma ve birbirine
düşürme gibi uygulamalara yönelmiştir. İşçilerin çalışma
koşulları tamamen kuralsızlaştırılmış, tek kural koyucu
olarak işveren olmuştur.
İş koşullarına ve ücretlere karşı çıkan, örgütlenme
faaliyetleri yürüten işçiler kitlesel olarak işten çıkartılmalarla karşılaşmışlardır.
Sendikalar, işten atılan işçilerin haklarını alabilmesi
için direniş örgütlemek yerine hak alma mücadelesi düzenin mahkemelerine bırakılmaktadır. Öyle ki, süren direnişler bile “hukuk mücadelemiz sürecek” diyerek
tasfiye edilmektedir.
Düzenin avukatları ise bu işi para kazanmanın yolu
olarak görüyor. Bir sendikanın avukatlığını yapmak
geçim kapısı olarak görülüyor...
Halkın Hukuk Bürosu Avukatları bu alanda da bir
örnek yaratmıştır. İşçileri düzenin yargısına, hukukuna
güvenmek yerine, kazanmak direnmek gerektiğini söy-

lemektedir... İşçi davalarına bakarken işçileri öncelikle
bu konuda ikna etmektedirler.
Çünkü işçilerin yüzde yüz haklı oldukları durumlarda
bile mahkemeler aylar, yıllar sürebilmektedir... Ayrıca
yasaların çoğu da patronların lehine düzenlenmiştir...
Halkın Hukuk Bürosu Avukatları hukuki boyutunu
da gözardı etmezken, esas olarak işçilere gasp edilen
hakların direnilerek kazanılacığını söylemektedir... Ve
bütün işçi direnişlerinde, direnişlerin her zaman en
önünde yerlerini almışlardır...
Devrimci avukatlar ezen sınıfın her gün, her saat tekrarladıkları "yasalar çerçevesinde haklarınızı arayın"
söylemlerine uyarak, mücadele etmeyin demediler.
Burjuva sisteminin özü işverenlerin çıkarlarını korumaktadır. Yasalarda buna göre düzenlenmiştir. Mücadelenin
yasalar çerçevesinde yürütülmesi mücadelenin verilmemesi
demektir. Devrimci avukatlar işçi mücadelesinde de hukuksal mücadele ile demokratik mücadeleyi birleştirerek
işçilerle birlikte olmuşlardır. Avukatlar direnen işçilerin
yanında olmuşlardır. Devrimci mücadelede yer aldıkları
günden itibaren aynı anlayışla işçi mücadelesinde yer
almışlardır.
Daha 1989 yılında avukatlarla işçilerin adliye salonu
dışında bir araya gelmedikleri koşullarda, devrimci avukatlar direnen işçileri ziyaret ederek tutumlarını ve anlayışlarını sergilemişlerdi. 25 Nisan 1989 günü bir grup
avukat ile birlikte işçi direnişlerini desteklemek amacıyla
Alboy Ayakkabı Fabrikası’nda yapılan grevi ziyaret etmişlerdir. Bu ziyarette işçiler aydınları yanlarında görmek
istediklerini ifade etmiş ve "artık destekleri birkaç basın
açıklaması ile geçiştirmek yerine, bizzat yanımızda
olarak görmek istiyoruz" diyerek, avukatları mücadeleye
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davet etmişlerdi.
Devrimci avukatlık kurumsallaştıkça işçi mücadelesine daha
çok katılmaya başlamışlardır. Örneğin 3 Ocak 1991’de Zonguldak’ta yapılan büyük greve destek
vermiş, bu greve her türlü yardımı
yapacaklarını duyurmuşlardır. Ayrıca
3 Ocak’ta yapılacak direnişine avukat
kitlesini katmak için baroya başvuru
yapmışlardır. 64 avukatın imzaladığı bir dilekçe ile baroda duyarlı
avukat kitlesine Zonguldak grevine
destek vermeleri için başvuru yapmış,
ikinci başvuruyu ise 28 Aralık 1991
tarihinde Baro Yönetim Kurulu'na
verdikleri imza metninde avukatların
bürolarını açmayacaklarını, o gün
çalışmayacaklarını, İstanbul Adliyesi önünde toplanıp basın açıklaması yaparak grev yerlerini ziyaret edeceklerini anlatıyor, duyarlı meslektaşlarını eylemlerine
katılmaya çağırıyorlardı. Yaptıkları
çalışmalar sonucunda metin 142 imzayla 2 Ocak 1991 tarihinde gazetede
yayınlandı. 3 Ocak günü yaklaşık
100 kadar avukat İstanbul Adliyesi
önünde bir araya gelerek basın açıklaması yaptılar ve Vezneciler'e kadar
yürüdüler. Buradan topluca minibüslere binerek Uzel ve Pres Döküm
fabrikalarındaki grevci işçileri ziyarete
gittiler.

Devrimci Avukatlar
Kamu Çalışanlarının
Yanında Oldular!
Kamu emekçileri sendika haklarını
direne direne kazandılar. Büyük bedeller ödediler. Sürgünler, gözaltılar,
tutuklamalar... Ve hatta Ayşe Nur
Şimşek gibi şehitler verdiler.
Devrimci Avukatlar kamu emekçilerinin bu mücadeleleri boyunca
hep yanlarında oldular... 28
Temmuz 1993’de on yedi sendikanın oluşturduğu Kamu Çalışanları Platformu, memur
zamlarının yetersizliğini protesto etmek için İzmir Basmane
garında toplanarak valiliğe yürüyüş kararı aldılar. Saat
18.00'de Basmane garına gelen
memurların toplanmasına izin
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v e rmeyen polis, memurlara saldırarak
50 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına
alınanların durumlarını öğrenmek
için valiliğe giden dört avukat ve
sendika temsilcisi de vali ile görüştürüleceklerine gözaltına alınmışlardır.
8 Temmuz 1993 yılında Adana
Büyükşehir Belediyesi'nden atılan
işçiler ANAP Genel Merkezi'nin
önünde kalabalık bir şekilde oturma
eylemi ve basın açıklaması yaptıklarında yanlarında Halkın Hukuk Bürosu vardı.
Gerek kurulduğu yıllarda gerek
bugün nerede bir grev, nerede bir
işgal, nerede eylem varsa Halkın Hukuk Bürosu orada olmuştur. Direnen
işçinin, direnen sendikanın, direnen
dernek ve kuruluşun yanında olmuştur.
Migros direnişinde, Eminönü direnişinde, Maga Deri direnişinde, Toros
Gübre derinişinde, SEKA direnişinde,
TEKEL işçilerinin direnişinde devrimci avukatlar işçilerin gönüllü avukatlığını yaptıkları gibi direnişinde
bizzat yanında olmuşlardır.
Bunlarla birlikte son üç yılda yapılan direnişlere yakından bakmak
gerekir. Bu direnişlerin tümünde avukatlar bir yandan hukuksal mücadeleyi yürütmüş, aynı zamanda direnişi
yürüten işçilerin her koşulda yanlarında olmuş, haklarını anlatmış, saldırılara birlikte direnmişlerdir.

TÜRKAN ALBAYRAK
DİRENİŞİ!
Paşabahçe Devlet Hastanesi’nde
taşeron firmada çalışan Türkan Al-

bayrak, sendikaya üye
olduğu için 8 Temmuz
2010 tarihinde işten atıldı.
Bunun üzerine 9
Temmuz 2010 tarihinde
hastanenin bahçesinde
direnişe başladı. Direnişini 29 Ekim’de açlık grevi ile devam
ettirdi. Direnişinin 118. gününde
direnişi zaferle sonuçlandı. Bu süreç
boyunca bir yandan işe iade davası
açmış, hukuksal olarak hakkının arkasında olduğunu söylemiş, aynı zamanda Sağlık Bakanlığı’na karşı direnişini yürütmüştür. Verdiği mücedele sonucunda davasının sonuçlanmasını beklemeden Sağlık Bakanlığı
taleplerini kabul etmek zorunda kalmıştır. Türkan Albayrak bu direnişi
boyunca sayısız kez saldırıya uğramış,
tehdit edilmiş, çevresi yalıtılmıştır.
Fakat hiçbir koşulda adaletsizliğe
karşı tavır alma ve direnme hakkından
vazgeçmemiştir. Bu direnişinde avukatı sürekli yanında olmuş, direnişini
desteklemiştir.

CANSEL MALATYALI
DİRENİŞİ!
Cansel Malatyalı 31 Ocak 2012
tarihinde “performans düşüklüğü”
gerekçesiyle, İnşaat Mühendisliği
Odası’ndaki işinden atıldı. 20 Ocak
2013 tarihinde kendisine yapılan bu
haksızlığa karşı durmak için direnişe
geçti. Tam 242 gün İMO önünde
gece- gündüz oturma eylemi yaptı.
Direnişinin 208. gününde açlık grevine başladı. Açlık grevinin 36. gününde talepleri kabul edilerek direnişi
zaferle sonuçlandı. O da direnişi boyunca sürekli saldırıya maruz kaldı.
Kendisi ve arkadaşları gözaltına alındı. Fakat direnişinde vazgeçmedi.
Ankara Halkın Hukuk Bürosu avukatları direnişi boyunca Cansel
Malatyalı’nın yanında oldular.

ROSETEKS
İŞÇİLERİ!
Roseteks Giyim Sanayi A.Ş.
çalışanları 8 Mart Dünya
Emekçi Kadınlar Gününde sebep gösterilmeden işten çıkartıldı. Patronları “İflas ettik”
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diyerek sessizce ortadan kaybolmalarının ardından, 382 işçi işsiz
kaldı. İşçiler ödenmemiş 10 yıla
varan kıdem tazminatları ve 2 ay
8 günlük maaşlarını geri alabilmek
için Devrimci İşçi Hareketi (DİH)
öncülüğünde Roseteks Giyim A.Ş
ortaklarından olması sebebiyle, Köşebaşı Restaurant şubeleri önünde
direnişe başladılar. DİH’in Hukuk
Komisyonu olarak devrimci avukatlar
da işçilerin yanındaydı.
İşçiler yaptıkları eylemlerde defalarca polislerin saldırısına uğradı.
Avukatları da bu saldırılardan payını
aldı. Avukat Şükriye Erden’in kolu
aldığı darbeler sonucu kırıldı.
Direnişleri 17. haftasında zaferle
sonuçlandı. Roseteks patronları 17
hafta direnen 37 işçinin gasp ettiği
tüm haklarını vermeyi kabul etti. Direniş boyunca yapılan tüm eylemlerde
devrimci avukatlar direnişin en önünde işçilerle birlikte oldular.

DARKMEN İŞÇİLERİ!
30.08.2012 tarihinde Güngören’de
kurulu olan Darkmen Tekstil fabrikasında çalışan 9 işçi resmi bayram
tatilinde zorla çalıştırılmak istenmelerine direndikleri için hiçbir hakları
ödenmeden işten atıldılar. İşçiler
kendi evlerine dönmediler, az kişiyiz
diyerek vazgeçmediler. Her hafta
patronlarının kapısının önüne giderek
haklarından vazgeçmeyeceklerini belirtip, halka patronlarının yaptıkları
emek hırsızlığını anlattılar. Bu eylemleri boyunca avukatları sürekli
yanlarında oldu. 15 Aralık 2012 tarihinde tüm haklarını alarak direnişi
kazandılar.

DOLUCA İŞÇİSİ
YILMAZ ŞAHİN
DİRENİŞİ!
Yılmaz Şahin Çerkezköy
Doluca Şarap Fabrikasında çalışırken
işçilere yapılan düşük zamma itiraz
ettiği için kıdem ve ihbar tazminatı
ödenmeden 13 Mart'ta işten atıldı.
Yılmaz, haklarını alabilmek için 15
Mart'ta fabrika önünde çadır kurarak
direnişe başladı. 19 Nisan 2013 tarihinde direnişinin 36. gününde ise

üretmek üzere yeni yerlerine geçtiler. Kazova işçileri sadece hukuksal mücadele ile kendilerini
sınırlasaydılar, hiçbir hakkı kazanamayacakları gibi bir gelenekte
yaratamayacaklardı.
kıdem ve ihbar tazminatı ile primi
ödenerek tüm haklarını kazandı. Koca
bir fabrikaya, büyük sermayeye karşı
tek bir işçinin direnemeyeceğini düşünenlere, direnişi sayılara ya da
mahkemelere hapsedenlere Yılmaz
Şahin’in direnişi önemli bir örnek
oldu.

ESİN ULUŞAN
DİRENİŞİ!
Bölge Hastanesinde çalışırken
hastane yönetimi tarafından baskı ve
haksızlıklara maruz kalan ve zorla
istifa ettirilen Esin Uluşan 18 Temmuz
2013 tarihinde haklarını almak için
direnişe başladı. Haftada 1 gün Sarıgazi Demokrasi Caddesinde yürüyüş
yapma, hastanenin önünde oturma
eylemi ve basın açıklaması yapma
şeklindeki eylemini 1 Ağustos 2013
tarihinde çadır kurmaya çevirdi. Direniş başladığında işverenleri “…
kendisi ile asla görüşmeyiz, kıdem
ve ihbar tazminatlarını da ödemeyiz…” diyordu. 6 Ağustos 2013 tarihinde ise Esin Uluşan haklarını aldıktan sonra direnişine son verdi.

KAZOVA İŞÇİLERİ
DİRENİŞİ!
Kazova fabrikasında çalışan işçiler
Şubat 2012 tarihinde tazminatları ve
maaşları verilmeden işten çıkarıldı.
Patronlar Ümit Somuncu ve Mustafa
Umut Somuncu fabrikanın çoğunu
bir gecede boşaltarak kayıplara karıştı.
25 Şubat 2012 tarihinden sonra Kazova işçileri direnişe geçti. 29 Nisan’da önce fabrika önüne çadır açtılar. Sonra işçilerin toplu olarak düzenlediği cumartesi eylemlerine katıldılar, haklarını alamadan işten atılan
diğer işçilerle Taksim’den Galatasaray
lisesine yürüdüler.
28 Haziran’da fabrikayı işgal ettiler. 14 Eylül’de fabrikada kalan
malzemelerle kazak üretmeye başladılar. Daha sonra ürettikleri makinaların sahibi oldular ve patronsuz

BELTAŞ İŞÇİLERİ
DİRENİŞİ!
CHP’li Belediye Başkanının yönetimindeki BELTAŞ şirketinde çalışan işçiler 2011 yılında Genel–İş
Sendikasında örgütlenme çalışmalarına
başlamışlardı. Bu nedenle belediye
sendikaya üye olan işçilerin tümünü
işten attı. Belediye binası önünde
çadır kurup direnen işçiler bir haftalık
direnişin sonunda kazandılar ve işlerine
geri döndüler. Ancak sendika hakkında
açılan davalar nedeniyle işçiler haklarını kullanamadı. İşçiler iki yıl boyunca sendikalı olma haklarından yararlanmadılar. Bunun üzerine sendika
haklarını gasp eden Beşiktaş Belediyesine karşı DİH önderliğinde bir
grup işçi çadır kurup direnişe başladı.
Defalarca polis ve zabıtanın saldırısına
uğrayan işçiler, CHP ilçe binasını
işgal ettiler ve direnişe burada devam
ettiler. 26 Kasım 2013 tarihinde direnişleri zaferle sonuçlandı. BELTAŞ
işçileri sendika hakkında açılan davalardan belediyenin çekilmesini istiyorlardı. Verdikleri mücadele sonuçta
belediye davalardan çekildi.
Sonuç olarak DİH öncülüğünde
kazanılan bu direnişlerde işçiler başlangıçta DİH’in Hukuk Komisyonun’dan dava açmalarını isteyerek
mahkemeler yoluyla haklarını almak
istemişlerdir. Ancak devrimci avukatlar tek başına dava açarak haklarını
alamayacaklarını, esas olarak direnilerek kazanılacağını söyleyerek işçileri direnmeye ikna etmişlerdir. Direnişlerin hepsinde de zafer mahkemelerde değil, direnilerek kazanılmıştır.
Bugün tutsak devrimci avukatların
yargılanmalarının nedenlerinden birisi
de HHB avukatlarının neden işçi direnişlerinde yer aldıklarıdır...
Ancak her şeye rağmen devrimci
avukatlar işçi direnişlerinin en önünde
direnmeye devam ediyorlar...

ŞİMDİ TÜRKİYE HALKLARININ DİRENİŞ SİLAHIDIR

Sayı: 396

Yürüyüş
22 Aralık
2013

39

Tutuklu Halkın Avukatları

Serbest Bırakılsın!
Sayı: 396

Yürüyüş
22 Aralık
2013

AKP’nin, halk düşmanı politikalarını hayata geçirmek için devrimcilere saldırısı 2013’ün başında halkın
avukatlarının tutuklanmasıyla devam
etmişti. Adaletsizliklerin hesabını
sormanın suç sayıldığı AKP iktidarında, avukatlarımıza sahip çıkarak,
onların savunmasını biz üstleniyoruz.
Halkın avukatları, yapılan gece ve
eylemlerle sahipleniliyor.

İstanbul:

18 Ocak 2013 günü
AKP’nin polisi tarafından yapılan
baskınlar sonucunda tutuklanan
ÇHD’li avukatlar Selçuk Kozağaçlı,
Taylan Tanay, Nazan Betül Vangölü
Kozağaçlı, Ebru Timtik, Barkın Timtik, Naciye Demir, Günay Dağ, Güçlü
Sevimli ve Şükriye Erden’in 24-2526 Aralık’ta Silivri’de yapılacak olan
mahkemeleri öncesi ÇHD’li avukatlar
tutsak avukatlara destek gecesi düzenledi.
14 Aralık günü Şişli Kültür Merkezi’nde yapılan gece, hazırlanan
sinevizyonun izlenmesi ile başladı.
İzlenen sinevizyonda “Devrimci Avukatlar Onurumuzdur” sloganı sık sık
atıldı. Sinevizyonun ardından sunucular Barış Atay ve Şebnem Sönmez
sahneye geldi. Yapılan konuşmada,
avukatların bugüne kadar her zaman
halkın yanında olduğu ancak bu sefer
herkesin onlara sahip çıkma zamanı
olduğu söylenerek hoş geldiniz denildi.
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Ardından ÇHD İstanbul Şube Sekreteri Güray Dağ söz alarak 40
yıllık devrimci avukatlık geleneğini
layıkıyla taşımaya çalıştıklarını ve
bugüne kadar sistemin mağdur ettiği
herkesin yanında yer aldıklarını söyledi. 18 Ocak’ta avukatların evlerinin,
ofislerinin hukukun hiçe sayılarak
nasıl basıldığını anlatarak herkesi
24-25-26 Aralık’ta Silivri’ye çağırdı.
“Kahrolsun Faşizm Yaşasın Mücadelemiz” sloganlarıyla konuşma sonlandı.
Bakırköy Kadın Kapalı Hapishanesi ve Kandıra 1 Nolu F Tipi Hapishanesi’ndeki tutsakların mektupları
okundu. Bakırköy Kadın Kapalı Hapishanesi’nden Özgür Tutsaklar adına
gelen mektupta umutlu ve güvenli
olduklarını belirterek, “Bugüne kadar
bizi savunmalarınıza kabul ederek
onur verdiniz. Bu onuru hiçbir zaman
yere düşürmedik” diyen tutsaklar Silivri’de halka yapılan zulmün hesabını
soracaklarını belirttiler. Kandıra 1
No’lu F Tipi Hapishanesi’nden gelen
mektupta ise “İnsanın şarkı söylemek
için dövüşebildiği ve şarkı söylediği
için dövüşebildiği günler yaşıyoruz...
Uğruna yeterince dövüşüldüğü için
ölünmeyen günler göreceğiz” diyen
tutsaklar yine birlikte dövüşeceğiz,
biz haklıyız, biz kazanacağız sözleri
ile mektuplarına son verdiler.
Yapılan gecede, devrimci avukatların halka yapılan zulmün karşı-

sında halkı savunduğu için tutuklandığı vurgulanarak, devrimci avukatların bugüne kadar baktıkları davalar
sayıldı. Yapılan konuşmaların ardından Ferhat Ereren sahneye çağrıldı.
Sahneye gelen Ferhat Ereren türküleriyle birlikte Anadolu’nun bir kültür
köprüsü olduğunu söyleyerek ayaklanmada direnişçilere bakan doktorların cezalandırılmaya çalışıldığını
belirtti. Ardından oyuncu, rejisör Orhan Alkaya sahneye gelerek “Bize
yapılanları gördüm, hepsini/bin ejder
kuvvetinde kötüydüler/bir kuşak yok
edilirse belki, çok yılın/öcünü alacaklardı; kim bilir haklıydılar/hepsini
gördüm; dağılan beyinler” dizeleriyle
başlayan ‘Tuz Günleri’ şiirini okudu.
Orhan Alkaya’nın ardından Efkan
Şeşen, Akın Birdal, Hüseyin Turan,
Bilgesu Erenus, Hilmi Yarayıcı sahneye gelerek devrimci avukatların
mahkemesine çağrı yaptılar. Türküleriyle birlikte tutsak devrimci avukatlara destek oldular.
Hilmi Yarayıcı “Bir ulusun türkülerini yapanlar yasalarını yapanlardan daha güçlüdür; bu ulusun bu
değerlerini yaşatanlardan, halkın adaletiyle daha güçlü olacaklardır” dedi.
Ardından Mehtap Meral ve Grup
Yorum sahneye geldi. Grup Yorum
yeni albümü ‘Halkın Elleri’nden ve
eski albümlerinden türküleri ve çekilen halaylarla izleyiciyle birlikte
oldu. Grup Yorum adına konuşan
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Seçkin Aydoğan tutsak avukatların
tüm ezilenlerin avukatı olduğunu
söyledi. Grup Yorum sahneye çağırdığı tüm katılımcılar ve ÇHD’li avukatlarla birlikte Çav Bella marşını
söyledi. Son olarak Şebnem Sönmez
24-25-26 Aralık’ta Silivri’de olma
çağrısı yapılarak Cemal Süreyya’nın
“Özgürlüğün geldiği gün/o gün ölmek
yasak!” dizelerini okudu. Barış Atay
ise son olarak “Ethem, Abdullah, Ali
İsmail, Medeni, Ahmet, Mehmet,
Hasan Ferit, Berkin Elvan Onurumuzdur” dedi. “Devrimci Avukatlar
Onurumuzdur”
sloganlarıyla
ÇHD’nin düzenlediği program son
buldu.
Taksim’de Galatasaray Lisesi
önünde de 14 Aralık Cumartesi günü
basın açıklamasının üçüncüsü yapıldı.
Halk Cephesi adına yapılan açıklamada “Onlar avukatlık mesleklerini
halk için yerine getiren halkın avukatıydılar. Halkın hak ve özgürlükler
mücadelesinin içinde yer alan, halkın
sorunlarında onların yanında olan
avukatlardı. Yoksul gecekondu halkı
gecekondusu yıkılırken onları buldu
yanında. Haklar ve özgürlükler mücadelesi içinde gözaltına alınan tutuklananlar onları gördü yanında.
Hapishanelerde tecrit hücrelerinde
işkence görenler onları gördü yanında.
Devrimci avukatlardır müvekkilleri

için bedenlerini ölüme yatıran.
AKP’nin baskı, zulüm politikalarının
karşısında, hayatın her alanında mücadele yürüttüler. Emperyalistler ve
AKP iktidarı tarafından katledilen
Suriye halkının, ezilen halkların yanında oldular. Şimdi sıra bizde. 2425-26 Aralık günü Silivri’de duruşmaları görülecek avukatlarımızın yanında olacağız. Yargılama oyununu
bozmak için tüm halkımızı duruşmaya
katılmaya çağırıyoruz.” denildi.
Açıklamanın ardından TAYAD
adına Ahmet Kulaksız ve Devrimci
İşçi Hareketi adına da Türkan Albayrak konuşma yaparak davaya
çağrı yaptılar. Yapılan konuşmaların
ardından atılan sloganlarla ve bir
sonraki hafta yine aynı saatte aynı
yerde buluşma çağrısıyla eylem sonlandırıldı.
"Savunma Sırası Bizde Halkın
Avukatlarına Özgürlük" pankartının
açıldığı eyleme 100 kişi katıldı. Basın
açıklaması öncesinde de İstiklal Caddesi’nde bildiri dağıtıldı.
Okmeydanı ve Örnektepe mahallelerinde 15 Aralık günü “19 Aralık

Katliamını Unutmadık Unutturmayacağız” afişleri asıldı. Okmeydanı’nda 130 adet 19 Aralık, 120 adet
tutsak avukatlara özgürlük afişlerinden asıldı. Örnektepe Mahallesi’nde
ise 110 adet afiş asıldı.

Antalya: Antalya Halk Cephesi,
devrimci avukatların serbest bırakılması için 14 ve 17 Aralık’ta Kışlahan
Caddesi’nde imza masası açtı. 14
Aralık'ta 1,5 saat açılan masada 86
imza toplandı. Devrimci avukatların
neden tutuklandıkları sesli duyuru
ile halka anlatıldı. Grup Yorum'un 1
CD'si, 3 Yürüyüş, 1 Tavır dergisinin
verildiği masada mahkemeye çağrı
yapılarak çalışma bitirildi.
17 Aralık'ta Yürüyüş dergisi, Tavır
dergisi ve kitapların da olduğu masaya
ilgi yoğundu. Bazı insanlar imza vermeden geçenlere "İğnenin ucu size
batmadan akıllanmayacaksınız" sözleriyle tepki gösterdi. Yaklaşık 2 saat
açık kalan masada 100 imza toplanmasının yanı sıra Yürüyüş Dergisi
de halka ulaştırıldı.
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İşkence Devlet Politikasıdır, İnsanlık Onuru
İşkenceyi Yenecek
rını çıkaracak hatta kıracak şekilde
AKP'nin faşist polisinin işkence
görüntüleri ortaya çıktı. "Parmak izi
çevirmeleri, üzerinde tepinmelerini
alma" bahanesiyle Av. Taylan Tanay'a
"görev" olarak belirtmeleri, işkenceyi
saldıran polisler, ellerinde Taylan
apaçık ortaya koyuyor. Ayrıca her
Tanay'ın daha önce defalarca almış
gözaltına alındığında tekrar tekrar
oldukları parmak izleri olmasına,
bu şekilde parmak izinin alınacağını
hatta pasaport için de daha önce parsöylemeleri de keyfiyetteki pervamak izini almış olmalarına rağmen
sızlığı gösteriyor.
kendilerince alay eder gibi "Dijital
İşkence insanlık suçudur. Hiçbir
ortama geçtik, 2012 dijital çağa geçiş"
kılıf altında gizlenemez. İşkence yapdiyerek zorla, işkence yaparak parmak
mak şerefsizliktir. İşkenceciler er
izlerini aldılar.
geç halka hesap verecekler.
Dijital dedikleri halde kağıtlara parmak izinin alınAv. Taylan Tanay’dan
ması, "Yıllar önce bıraktık
gözaltında parmak
işkence yapmayı" sözleri,
izi alınırken
"Şu anda işkence yapmıyoruz, parmak izi alıyoruz, görevimizi yapıyoruz" diyerek
7-8 işkencecinin Tanay'ın
üzerine çıkarak hassas yerlerine baskı yapması, kolla-
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Ülkemizde Gençlik

Gen lik Federasyonu ndan
Çadır Eyleminden İşgale, Direnmek Meşru Bir Haktır

DTCF DİRENİŞİ GENÇLİĞİN
MÜCADELESİNDE YOL AÇICI
OLACAKTIR -2-
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Türkiye devrim mücadelesi tarihinde Dev-Genç'in yeri çok önemlidir. İlk pankarttan ilk işgale, ilk forumdan, ilk yürüyüşe, ilk açlık grevinden ilk çatışmaya ilk direnişleri
Dev-Genç’liler örgütledi.
Üniversitelerde faşist işgallerin kırılmasına karşı en önde mücadele ettiler. Şehitler pahasına faşist işgallere son verdiler.
28 Nisan 1988; 28 Nisan 1960;
İstanbul Üniversitesi’nde polisle
meydana gelen çatışmada katledilen
Turan Emeksiz’i, ölümünün yıldönümünde, 28 Nisan 1988 tarihinde
anmak isteyen öğrenci gençlik, DevGençlilerin öncülüğünde Rektörlük
binasını işgali etti.
İşgalin başlaması, Dekan’ın, bir
sivil polisin bir kadın öğrenciye sarkıntılık ettiği haberini “Genç bir
erkeğin genç bir kıza gösterdiği ilgi
ve yakınlığı bu kadar büyütmemek
gerekir” şeklinde değerlendirmesiyle oldu. Öğrenciler, bunun basit bir
sarkıntılık olayı olmadığının bilincindeydi. Yaşanan olay, polisin üniversitelerdeki işgalin ahlak dışı yüzünün sergilenmesiydi...
Dev-Gençli Adnan Berber’in
«Yürüyelim arkadaşlar!.. Çok söze
gerek yok» sözleriyle rektörlüğe yürüme kararı alındı. Rektörlüğü fiili
olarak işgal eden öğrenciler, rektörü
beklemeye başladılar.
Oportünizmin, kitleyi dışarı çıkarmak için uğraşmasına karşı DevGençliler kitleyi toparladılar, saldırıyı göğüslemek için hazırlık yaptılar. Eylem önceden planlanmadığı
için bir çok eksiğe rağmen işgal
gerçekleştirildi. Polisin saldırısına

karşı oda-oda direnildi.
150 öğrenci gözaltına
alındı...

28 Nisan Rektörlük İşgali;
Dev-Genç'in inisiyatif ve cüretini
gösteren önemli bir deneyimdir.
Gerek işgal kararının verilmesinde, gerekse işgal sonrası şube,
mahkeme ve hapishane tavırlarının
bütününde bu yanlarıyla DevGenç’liler öne çıktı.
Oportünizmin mahkemede «Orada değildim», «Orada bulunmuyordum» sözleriyle işgali inkarına
karşı Dev-Genç’liler, işgal eylemini
meşruluklarının gücüyle savundular.
Tutuklamalar oldu.
İşgalde, şubede, mahkemede, hapishanede meşru direniş tavırlarını
sürdüren Dev-Genç’liler, geleneklerine yeni halkalar eklemişti.

Okullarımızda Asıl
İşgalci Polistir
İşgalcilere Karşı
Direnmek Meşru
Hakkımızdır
1 Mayıs 1989; Mehmet Akif
Dalcı’nın 1 Mayıs’ta katledilmesinin
ardından Denizler idamının yıldönümü olan 6 Mayıs’ta İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi
Dev-Gençliler öncülüğünde işgal
edildi. M. Akif Dalcı’nın resminin olduğu pankartın asılmasıyla ilan edilen işgal, kurulan barikatların ardında sürdü.
“Ellerinde sopalar, dillerinde sloganlarıyla halaya durdu Dev-Gençliler. Üç saat sürdü işgal. İstenilen
siyasi sonuca ulaşıldığından işgal

bitirildi. İşgale saldıramadı polis...”
(Bağımsızlık Demokrasi Sosyalizm
Mücadelesinde GENÇLİK-2)
İstanbul Üniversitesi'ni İTÜ izledi.
Dev-Genç’lilerin önderliğinde polisin
İnşaat Fakültesi içindeki gizli odası kitleyle birlikte basıldı. Odada bulunan
ve polisin idareden aldığı devrimci demokrat öğrencilerin fotoğraflarına ve
diğer belgelere el konuldu.

Polis-İdare İşbirliğine
Karşı Okullarımızı
Savunmak Meşru
Hakkımızdır!
1 Aralık 1989; Dev-Genç tarihinde bir diğer önemli işgal de 1 Aralık 1989’da İstanbul Üniversitesi
Basın Yayın Yüksek Okulu işgalidir. Silahlarıyla ateş ederek terör estiren faşistler, polisin denetiminde afişlerini astılar. Okuldaki tek DevGençli Hamiyet Yıldız’dı. DevGenç’in direniş geleneğini bilen Hamiyet, oportünistlerin korkak tavırlarına rağmen tek başına direndi.
“Tek başına faşistlerin astığı afişlerin yanına gitti Hamiyet. Cüretliydi, cüreti örgütünün cüretiydi. Direnişi örgütünün direnişiydi. ‘Faşizme yaşam hakkı tanımayacağız.
Çünkü bunlar halk düşmanlarıdır.’ deyip afişlerini yırtıp attı...” (Bağımsızlık Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde GENÇLİK-2)
Tek bir Dev-Genç’li yeter faşizmi durdurmaya! Tek bir DevGenç’li korkutur faşistleri!
Hamiyet’in başlattığı direniş, diğer fakültelerdeki Dev-Genç’lilerin
de gelmesiyle işgale dönüştü. Okullarını faşistlere karşı savunan Dev-
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Ülkemizde Gençlik
Genç’liler, Ali Rıza Kurt kurmaylığında işgali gece yarısına kadar sürdürdüler. Atılan
gaz bombalarına, molotoflarla karşılık verildi.
İTÜ’den Ekrem Akın
Savaş, İÜ’den Hüsamettin
Yaman ve Soner Gül’ün de
katıldığı direniş odalarda ve
sınıflarda sürdü. Eylemin pankartlarını Buluthan Kangalgil hazırlayıp asmıştı.
Ali Rıza Kurt öncülüğündeki Dev-Genç’liler, amacına
ulaşan eylemlerini iradi olarak bitirerek, polis çemberini yardılar. Direnişin meşruluğuyla gözaltına dahi alınmadılar.
İşgalin etkisiyle Ankara ve Bursa’da da işgaller yapıldı.

Faşist İşgale Karşı
Okullarımızı Savunmak
Meşru Hakkımızdır!
Okullarımızı Faşist İşgale
Terk Etmeyeceğiz!
Burjuvazi kavramların yerini değiştiriyor. Gerçek işgalciler, katiller
kahraman ilan edilirken; eğitim haklarına, okullarına sahip çıkan devrimci gençlik terörist ilan ediliyor.
Üniversitelerin giriş çıkışlarına polis
karakolları kurulmuşken; ÖGB’ler ve
polis kampüslerde, koridorlarda, kantinlerde cirit atarken, dekan ve rektörler iktidarın temsilciliğini yaparken kimse Dev-Genç’lileri işgalci olmakla suçlayamaz.
6 Kasım 2013 Ankara Üniversitesi DTCF Direnişi gençliğin meşru mücadelesinin örneğidir.
Doğru ve haklı olan biziz.
İktidar kendi yasalarına uymazken bizden uymamızı istiyor; uymadığımızda da cezalandırmaya çalışıyor.
İktidarın yasallığı, kendi çıkarlarını korumaktır. Yani meşruluk sınıfsal bir kavramdır. İktidardaki sınıfa göre değişir
meşruluk… Okulların faşist işgal altında olması iktidarlar için meşru iken,
Dev-Genç’liler için direniş çağrısıdır.
Devrimciler için meşruluk en genel ifadeyle, doğru ve haklı olanın,
halkın ve devrimin çıkarına olanın sa-

vunulması ve yapılmasıdır. Her kesim kendi sınıfsal çıkarları gereği
"Doğru ve haklı benim ve benim savunduklarımdır" diyorsa da tarihsel
ve bilimsel olarak doğru ve haklı olan
tektir.
Meşruluğumuzun temeli tarihsel
ve bilimsel haklılığımızdır.
Meşruluk, yasallık değildir. Düzenin sınırları içinde kalmak uzlaşmacılıktır, teslimiyettir. Devrimciler,
kendilerine dayatılan yasal sınırların
dışına çıkarlar. Çünkü yasaları yapanlar, halk düşmanlarıdır. Şu an yürürlükte olan anayasa, Faşist Mussolini İtalya’sının anayasasından etkilenerek hazırlanmış olan 12 Eylül cuntasının anayasasıdır. Faşizmin yasalarına uymak, onun sınırlarına hapsolmak ölümdür. Hak alma mücadelesi, zalimin yasalarının dar alanına sıkışarak verilemez. Aksine yasallık
duvarı yıkılmalı, mücadele sınıfsal
haklılık temelinde büyütülmelidir.
İktidar, hak ve özgürlüklere düşmandır. Parasız eğitim istemek dahi
hapse atılmak için bir gerekçedir.
Dev-Genç’liler, parasız eğitim için
yıllardır tutsaklar verme pahasına mücadele ediyor.
14 Mart 2010 tarihinde “Roman
Çalıştayı”nda Başbakanın karşısında “Parasız Eğitim İstiyoruz Alacağız!” pankartı açtığı için iki
Dev-Gençli 15 yıl hapis cezasıyla
yargılandı, 19 ay tutsak edildiler.
T.C Anayasası’nın 42. maddesinde “İlköğretim, kız ve erkek bütün
vatandaşlar için zorunludur ve
devlet okullarında parasızdır.” diye
belirtilmiştir. Ama gerçek böyle de-

ğildir. Bu yasanın gerçek hayattaki karşılığı bitmek bilmeyen harçlar, kayıt paraları, karne paraları, yemek
paraları vb. vb.dir… Ve bunları ödemeyen öğrencilere
açılan soruşturmalar, verilen
uzaklaştırma cezalarıdır, hiç
olmadı arkadaşlarının yanında aşağılanmasıdır. Yasalar keyfidir. Bu yüzden
devrimci mücadelenin sınırlarını düzenin yasallığı ile
belirlemeyiz. Bizim sınırımız, sınırsız haklılığımızdır!
DTCF Direnişi’ne katılan DevGenç’lilerin tahliye edilmesi bu mücadele sonucunda olmuştur. Yoksa iki
Dev-Genç’liyi sadece “Parasız Eğitim İstiyoruz” pankartı açtıkları
için 19 ay tutsak eden düzen;
DTCF’de dekanlık binasında direnen
Dev-Genç’lilere de yıllara varan cezalar verirdi. Meşruluk da işte budur.
Parasız eğitim anayasal hak olduğu
halde, bunu talep etmek terör suçu
olarak kabul ediliyor.
Emperyalizme ve faşizme karşı
mücadelede her türlü örgütlenme, her
türlü eylem, her türlü araç ve gerecin
devrimci ilkeler doğrultusunda kullanılması meşrudur.
Meşru olmayan, halklara zulmeden, halkı yoksullaştıran düzendir.
Meşruluğuna inanmayanlar devrimci mücadeleyi geliştiremezler. Mücadele durağan değildir. Kendini yenilemeyen, yerinde sayıyor demektir.
Artan baskılara karşı kendini yenilemeyen ölüme mahkum demektir. Basın açıklaması yapıp dağılmak sürecimiz için geri bir eylem tarzıdır artık.
Emperyalizme ve faşizme karşı mücadeleyi ileriye taşımak için eylemlerin siyasi gücü de artırılmalıdır.
Yani meşru mücadele vermek
için devrimci olmak da gerekmiyor.
Tek başına haklı olmak yeterlidir. Zalimin zulmüne uğruyor olmak mücadele etmek için yeterli bir sebeptir.
Düzenin yasallığı değil devrimci
meşrulukla direneceğiz. DTCF Direnişi’ni meşruluğumuzla tüm alanlara taşıyacağız.
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Ülkemizde Gençlik

Gençliğin
Gündeminden
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Tutsak 2778 Öğrenciye Özgürlük
İçin 27 Aralık’ta Dayanışma
Gecemizde Buluşalım!

Ülkemiz hapishanelerinde
2778 öğrenci tutsak. Eğitimin
paralı olduğu, hayatımızın 3 saatlik sınavlara bağlandığı ve ülkemizin emperyalizme peşkeş çekildiği bu süreçte en ufak bir talepte bulununca bile
gaza boğuluyor, gözaltına alınıp işkence görüyor ve hukuksuzca tutuklanıyoruz.
2778 tutsak öğrenci de düzenin uşağı AKP’nin faşizmini tecrit politikasıyla açıkça yaşıyor. 6 Kasım’da da
DTCF direnişçisi 7 arkadaşımız tutuklanıp F Tipi hücrelere kapatılmıştı. Arkadaşlarımız Dev-Genç’in hak almaya
yönelik yaptığı eylemliliklerle ve meşruluğumuza olan
inancımızın sonucu serbest bırakıldılar.
AKP öğrencilere ‘düzenime boyun eğ yoksa senin sesini keserim’ ‘dediğimin dışına çıkmayacaksın verdiğimle
yetineceksin’ diyerek sindirmeye çalışıyor. Bunu da tutuklama terörüyle, ailelere karşı polis baskısıyla, basın açıklamalarını bile gaza boğarak yapıyor. Fakat bizler yılmadan
mücadele ettiğimiz de AKP’nin elinden haklarımızı almak
için direndiğimizde görüyoruz ki; hakkımız olanı söke söke
alabiliyoruz. 7 Dev-Genç’linin serbest bırakılması da buna
bir örnektir.
Fakat halen daha AKP’nin tecrit politikasına maruz kalan, okulda, sırada, gençlik mücadelesinde olması gerekirken faşizmin F Tipi hücrelerinde olan 2778 tutsak öğrenci var.
Bizler Dev-Gençliler olarak her zaman da dediğimiz
gibi AKP bizleri tecrit politikasıyla işkenceyle baskıyla sindiremez. 2778 öğrenci serbest bırakılana kadar sürdüreceğimiz bu mücadeleden bizi döndüremez.
2778 öğrenci tutsak, ailelerinin onları geçim sıkıntısı
çekmeden okutması için, oturdukları tek göz gecekondularının yıkılmaması için, AKP’nin tecrit politikasına,
Amerikan emperyalizmine karşı çıktıkları için tutsak düştüler. Bizlerin de öğrenci tutsakları sahiplenmesi ve onların mücadelesini omuzladığını göstermesi gerekir.

Nasılki 7 tutsak Dev-Genç’liyi zulmün zindanlarından
çıkarttıysak yine aynı direniş geleneğiyle örmeliyiz mücadeleyi. 44 yıldır yılmadan, tükenmeden nasıl faşizme
boyun eğdirdiysek politikalarını al aşağı ettiysek yine o
şekilde mücadeleyi sürdürmeliyiz.
Tutsak 2778 öğrencinin serbest bırakılması için verdiğimiz bu mücadele süreci içerisinde de tutsak öğrencilerle dayanışmalı, onların dışarıdaki gözü kulağı sesi ve
soluğu olmalıyız. Mektuplarımızla, eylemliliklerimizle onların yanında olduğumuzu göstermeliyiz.
Arkadaşlar!
2778 öğrenci tutsak en meşru haklarını savundukları
için bedel ödüyorlar.
Onları sahiplenmek hakkımız olanı almak için verdiğimiz mücadeleyi sahiplenmektir.
Onları sahiplenmek AKP’nin kırmaya çalıştığı onurumuzu korumaktır.
AKP’nin pervasız saldırıları ve tutuklama terörü bir gün
bizleri de vuracak! Buna karşı mücadele etmek, tutsak öğrencileri sahiplenmek ve onlarla dayanışmak için; herkesi
Tutsak Öğrenciler Serbest Bırakılsın talebimizi haykırmaya, tutsak 2778 öğrenciyle dayanışma için;

27 Aralık Cuma günü saat 19:00’da Nurtepe/Çayan Mahallesi Dilan Kafe’de yapacağımız
Tutsak Öğrencilerle Dayanışma gecesine çağırıyoruz!
TUTSAK ÖĞRENCİLER SERBEST BIRAKILSIN!
KAHROLSUN FAŞİZM YAŞASIN MÜCADELEMİZ!
ÖĞRENCİYİZ HAKLIYIZ KAZANACAĞIZ!
DEV-GENÇ

Dev-Genç’lilere Özgürlük İstenmeye Devam Ediliyor
Eskişehir;12 Aralık'ta
Eskişehir Adalar'da DevGençliler tutsak öğrenciler için ‘volta atma’ eylemi yaptılar. Temsili
Eskişehir havalandırma kurularak
yapılan eylemde parasız
eğitim, sınavsız gelecek isteyen öğrencilerin yerinin F tipi
hapishanelerdeki tecrit hücreleri değil, üniversiteler olduğu halka anlatıldı. “YÖK'e Hayır” dedikleri, bilimsel
demokratik halk için eğitim istedikleri için tutsak düşen
öğrencilerin mücadelesi selamlandı. Yarım saat süren ey-

44

lemde "Öğrenciyiz Haklıyız Kazanacağız", "Parasız
Eğitim Sınavsız Gelecek İstiyoruz", "Tutsak Öğrenciler
Serbest Bırakılsın", "Yaşasın Dev-Genç Yaşasın Dev-Gençliler" sloganları atıldı.
İzmir;İzmir’de Dev-Genç
liler tutsak öğrenciler için basın açıklaması düzenlediler.
18 Aralık'ta Bornova Metro çıkışında düzenlenen basın
açıklamasına 6 kişi katıldı. Basın açıklamasına sloganlarla başlandı. Yapılan basın açıklamasında AKP faşizminin öğrencilerden korktuğunu bu yüzden öğrencileri
baskılarıyla zulmüyle sindirmeye çalıştığına değinildi. Basın açıklaması sloganlarla sona erdirildi.
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Liseliyiz Biz
Bu ülkede yaşıyoruz... Bu halkın çocuklarıyız... Ezilen, sömürülen,
katledilen bir halkın çocuklarıyız... Bu halkın kavgasında biz de varız!

LİSELERİMİZDE YOZLAŞMAYA GEÇİT VERMEYECEĞİZ!
Yozlaşma kültürel değerlerin sistem tarafından yok edilmesi ve bu değerler yerine bencil, bireyci alışkanlıklar, kendini düşünen, duyarsız, beyinleri çürütülmüş insanların yaşam biçimidir.
Liselileri uyuşturucu kullanımına,
çeteleşmeye, alkol bağımlılığına, iten bu
düzenin ta kendisidir. Lise içlerinde, lise
kapılarında uyuşturucu satan kişiler bizzat devlet eliyle sokulmuş kişilerdir.
Liselileri uyuşturucu, alkol bağımlısı yaparak etrafında olup bitenleri görmeyen,
kültüründen kopmuş bir gençlik yaratmak istiyorlar. Liselerde çeteci gruplar
oluşturarak öğrencilerin birlik olmasına,
kolektvizimden uzak bir hayat yaşamalarına, Hasan Ferit Gedik'i öldüren çeteler gibi devrimcilere karşı gruplar
oluşturuyor düzen.
İktidar her yıl keyfine göre değiştirdiği sınav sistemi de yozlaştırmanın bir
parçasıdır. Sınav sistemini gün geçtikçe
zorlaştırarak rekabetçi, sıra arkadaşını
bile düşmanı olarak gören, sürekli birilerini geçme hırsı olan, bencil, bireyci liseliler yaratmak istiyor.
Düzen her şeyde olduğu gibi dinlediğimiz müzikten, okuduğumuz kitaptan,
giydiğimiz elbiselerden, kısacası kültürümüzden uzaklaştırıyor. Liselerde sürekli bir marka takıntısı vardır. “aa... senin elbisen Adidas mı?”, “ben sürekli kappa alırım”, “ben nike ayakkabıdan başka ayakkabı giymem” bu konuşmalarla liselerimizde hergün karşılaşıyoruz. Oysa elbisemizin adidas olması ne değiştirir? Veya sürekli Kappa
almasak ne olur? yada nike ayakkabı giymesek ayağımıza bir şeyinmi olacak.
Bunlar temelinde popüler kültür vardır.
Yozlaşma izlediğimiz dizilerdede vardır.
Kurtlar Vadisi izleyen biri çeteci olmaya, Feriha dizisini izleyen biri zengin olmaya, pahalı kıyafetler giymeye özenir.
Çocuklar sürekli gençlik dizileri, filmleri izleyerek uyuşturucuya, alkole, ahlaksızlığa kapılır çünkü orada bunlar
meşrudur.
Bizler Liseli Dev-Gençliler birer birer Hasan Ferit olmalıyız. Yozlaşmanın
liselerimizde kol gezmesine izin ver-

memeliyiz. Her gördüğümüz çeteciyi, torbacıyı okulumuzdan def etmeliyiz. Arkadaşlarımızı uyuşturucu kullanmaktan kurtarmalıyız. Düzenin pis uyuşturucusuna, alkolüne bağımlı değil, devrimciliğe, şehitlerimize, Hasan Feritimize bağımlı hale getirmeli, örgütlenmeli, örgütlemeliyiz. Hepimiz birer Hasan Ferit’iz bunu unutmamalı yozlaşmının
önünde birer duvar örmeliyiz!

Ailelerimizi Taciz
Etmekten Vazgeçin
Hatay’da Liseli Dev-Gençlilerin ailelerini telefonla arayan işkenceciler, “Çocuğunuz yasadışı
örgütlerle iletişim kurarak kendini tehlikeye atmaktadır” diyerek aileleri korkutmaya ve çocukları
üzerinde baskı kurmalarını sağlamaya çalışıyor. AKP’nin polisleri,
Liseli Dev-Genç’lilerin mücadelesini aileler aracılığı ile bitirmek
istiyor. Bunun için de taciz telefonlarına devam ediyorlar.
Hatay Liseli Dev-Genç’liler,
konuyla ilgili yaptıkları 17 Aralık
tarihli yazılı açıklamada, polislerin
keyfi uygulamasına karşı ailelerinin tavrının “Ben çocuğumla birlikte orada bulunuyorum, kimlerin
yasadışı işlerin yaptığını gayet iyi
biliyorum” olduğunu söylediler.
Taciz telefonlarından öfkeyle
hesap soran Dev-Genç’lilere “Sen
de çok kaşınmaya başladın” tehditlerinde bulunan polise; “Bizler
faşist AKP iktidarının önceki arayışlarını tacizlerini çok gördük.
Bizleri katlettiler, tutsak ettiler,
işkence yaptılar, tehdit ettiler. Fakat cevabımız her zaman açık ve
net olmuştur. Cevabımızı bizler Kızıldere’de Mahir gibi “biz buraya
dönmeye değil, ölmeye geldik” ,
Pir Sultan gibi “dönen dönsün ben
dönmezem yolumdan”, Sabolarımız gibi “varsa cesaretiniz gelin”
diyerek söyledik. Cevabımız değişti mi? Hayır! Cevabımız Değişecek mi? Hayır!
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Röportaj

Meşruluğumuzun Temeli Tarihsel ve Bilimsel
Haklılığımızdır!

Dev-Genç Geleneği Meşru Temelde
Yeni Direnişlerle Büyüyor!
6 Kasım’da Ankara Üniversitesi
DTCF Dekanlığı’ndaki direnişin ardından tutuklanan Dev-Genç’liler
meşru direnişlerinin gücüyle tahliye
edildiler. Tahliye edilen Dev-Genç’lilerle, DTCF Direnişi üzerine yaptığımız röportajları yayınlıyoruz:

Daha Sarsıcı Eylemlerle
Çıkacağız Karşılarına
Yürüyüş: Neden DTCF?
Melis Ciddioğlu: Dil Tarih,

Sayı: 396

Yürüyüş
22 Aralık
2013

okulun konumundan da baktığımız
zaman başkentin göbeğinde olan bir
okul. Baskıların çok yoğun olduğu
bir okul. Bunun için biz bu okulu
seçtik.

Yürüyüş: İşgali nasıl gerçekleştirdiniz? Talepleriniz nelerdir?
Melis Ciddioğlu: Girilmesi çok
zor bir okul. Ama biz oraya devrimci
yaratıcılığımızı kullanarak girdik.
Çünkü
devrimcilerin,
D e v Genç’lilerin giremeyeceği hiçbir yer
y o k t u r.
Melis Ciddioğlu
Meşruluğumuza
güvenerek girdik. Dekanın odasına
girdik. Daha sonra oradaki memura
çıkması gerektiğini söyledik, o da
çıktı. Pankartlarımızı astık, kuşlarımızı
attık. Sonra direkt kapıyı kapattık
ve hemen saldırmaya devam ettiler.
İçeriye girmeye çalıştılar, bizde içeride
türkülerimizi, marşlarımızı söylemeye
başladık. YÖK görüşmek istedik.
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Taleplerimiz en başta YÖK’ün kaldırılması, parasız eğitim istiyoruz
bizler. Taleplerimizin yerine getirilmemesinin sebebi YÖK’tür. Bunun
için görüşmek istedik. Parasız eğitim
istiyoruz biz, sınavsız bir gelecek
istiyoruz. Bütün hayatımızı 3 saatlik
sınavlara sığdırılmasını istemiyoruz.
Okullarda polis terörüne son verilmesini istiyoruz. Çünkü okullarda
öğrenciden çok polis var. Emperyalizmin ellerini tüm dünya halklarından
çekmesini istiyoruz. Tüm halkların
bağımsız olmasını istiyoruz. Haksız
hukuksuz yere tutuklanan tüm öğrencilerin serbest bırakılmasını istiyoruz.

Yürüyüş: Polis saldırısı gerçekleştikten sonra neler yaşadınız?
Melis Ciddioğlu: Polis zaten sis
bombası ve gaz bombası atarak içeriye
girdi. Kapıları kırdılar. Biz de direndik.
O gazda da etkilendiğimiz için sürükleyerek çıkardılar. Daha sonrasında
da Emniyet’e Siyasi Şube’ye götürüldük. Sonrasında orada hem fiziki
hem de psikolojik olarak işkence gördük. 3 gün sonra savcılığa çıkarıldık
ve tutuklandık. Hapishaneye geldiğimizde ilk başta adli tutsakların yanına
götürüldük. Bizi siyasi tutsakların yanına koymadılar. Kesinlikle görüştürmediler. Daha sonrasında, geçemezsiniz, yer yok dediler. Yer yoksa

bizi tutuklamasaydınız o zaman dedik.
Hapishane müdürüyle görüştük. O da
bizi hiç dinlemedi bile. Sürekli aynı
şeyleri söyleyip durdular. Müdürün
odasında yere oturduk ve biz buradan
kalkmıyoruz dedik. Ve açlık grevine
başlıyoruz dedik. Biz siyasilerin, devrimcilerin yanına geçmek istiyoruz
dedik. Baya şaşırdılar onlar da. Gardiyanlar bize saldırdılar. Ertesi gün
direnişimizle koğuşumuza arkadaşların
yanına götürüldük. YÖK 12 Eylül’ün
artığı olan bir kurumdur. Tek tip öğrenci, düzene uygun kafalar yetiştirmek
için kurulmuştur. O kurumun karşısında dik durmak gerekir. Bu ülkenin
gençliğinin kim olduğunu göstermek
gerekir. Bize yakışını yaptık. Artık
bundan sonra işgaller var. Daha sarsıcı
eylemlerle karşılarına çıkacağız.
***

DTCF Direnişimizde Berkin de vardı!
Gökhan İrez
Yürüyüş: Neden DTCF işgaliydi?
Gökhan İrez: Aslında bu sorunun
birçok cevabı var. Birincisi DTCF’nin
tam da Adalet Sarayı’nın, aslında adaletsizlik sarayının karşısında olması
çok büyük bir anlam ifade ediyordu.
Çünkü orada katiller aklanıyor, ba-
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ğışlanıyordu. İkincisi, DTCF faşist
saldırıların devlet desteğiyle öğrencilere yapıldığı bir üniversite. Her
katında yoğun bir şekilde özel güvenliklerin, polisin olduğu bir üniversite. Bizde hem bu adaletsizliği
gün yüzüne çıkartmak hem de o faşist
baskıların, özel güvenliklerin bir işe
yaramadığını göstermek adına böyle
bir eylemde bulunduk.

şadınız?
Gökhan İrez: Eşyanın tabiatı

Yürüyüş: İşgali nasıl gerçekleştirdiniz ve talepleriniz nelerdi?
Gökhan İrez: Öncelikli olarak

süreci değildi. Siyasi bir karardı. Bunun siyasi bir karar olacağını polisler
öncesinde bize söylemişlerdi zaten,
tutuklanacaksınız diye. Biz de dedik
ki biz tutuklanmıyoruz tutsak düşüyoruz. Bu iki sınıfın bir mevzi savaşıdır. Biz halkımızın taleplerini orada
dile getirdik. Biz hakkımızı talep
ediyoruz. Siz de burjuvaları, oligarşiyi
temsil ediyorsunuz. O yüzden bütün
prosedürleriniz boşunadır.

ben buna
bir işgal
demiyorum. Biz
oraları
halkın
talepleriyle özgürleştirdik. Asıl
Gökhan İrez
işgalci
oraları
burjuvaların, kapitalistlerin, oligarşinin talepleriyle öğrencileri tek tipleştirmek isteyendir işgal edenler.
Biz orada halkımızın taleplerini seslendirdik. İşgali nasıl gerçekleştirdik.
Öncelikli olarak buna inandık, başaracağımızı biliyorduk. Gittik ve
DTCF’yi özgürleştirdik.

Yürüyüş: İlk dekanın odasına
gittiniz, neyle karşılaştınız?
Gökhan İrez: Odaya girdiğimizde dekanın sekreteri vardı, bela
okuyarak çıkıyordu. Bizde ona daha
hızlı çıkmasını söyledik. Ve çıktı.

Yürüyüş: Okullarda yoğun bir
şekilde özel güvenlikler var. Bu
durumda özel güvenlik ne yaptı?
Gökhan İrez: ÖGB’ler ilk girişimizi engellemeye çalıştı. Sonrasında
kapıya yüklenerek, kapının ardından
küfürler ederek girmeye çalıştılar.
Bir de odadan en son ben çıkartılırken
ÖGB’lerin saldırısı gerçekleşti.

Yürüyüş: Gözaltında neler ya-

gereği onlar efendilerinin emirlerini
yerine getirdiler. İşkence yaptılar, işbirlikçilik teklif ettiler. Ama nafile
yine başaramadılar.

Yürüyüş: Gözaltı sonrasında
mahkeme süreciniz nasıl gerçekleşti?
Gökhan İrez: Bu bir mahkeme

Yürüyüş: Peki Sincan 1 Nolu F
Tipi Hapishanesi’ne götürüldünüz. Oradaki tutsaklık süreci nasıldı, neler yaşadınız?
Gökhan İrez: Orada tutsaklığı
gördük. Bir duvar örmüşlerdi özgürlüğü boğmak için. Ama orada gördük
ki Özgür Tutsaklar’ın iradesi, bizlerin
iradesi tecriti yenmeye devam ediyor.
Onu öğrendik ve daha özgürleşmiş
bir şekilde çıktık.

YÖK’ü yıkmalıdır. AKP faşizmi son
dönemde halkımıza tehditler savuruyor
ve bunu da katliamlar seviyesinde
yapıyor. AKP teslim olacaksınız, benim
söylediğim kadarını yapacaksınız diyor. Diğer sol da bunun gereğini yapıyor. Reformizme, oportünizme sürükleniyor. Böyle küçük eylemliliklerle
ya da susarak yapıyor. Ama bizler
susmuyoruz, susmayacağız. Bedel
ödemeyi göze alarak 6 Kasım’ı, faşizmi, faşizmin tüm kurumlarını tarihin
çöplüğüne gömeceğiz.

Yürüyüş: Son olarak eklemek istediğiniz bir şeyler var mı?
Gökhan İrez: 14 yaşındaki çocuklarımız gaz kapsülleriyle kafalarından vuruluyor. Berkin Elvanımız
günlerdir yoğun bakımda, komada.
İşgal eylemimizde o da vardı. Berkin
de bize güç katmıştı. Onun içinde
oradaydık.
***
Başımız Dik, Onurluyuz. Bir Tutsaklık Yaşayacaksak da, Böyle
Onurlu Tutsaklık Geçirmek Bize
Gurur Verir

Sayı: 396

Yürüyüş
22 Aralık
2013

Rojda Yalınkılıç: (Dicle Üniversitesi İşletme 3. Sınıf öğrencisi,
Dicle Gençlik Derneği Girişimi)
Yürüyüş: Neden DTCF?
Rojda Yalınkılıç: 6 Kasım

YÖK’ün kuruluş yıl
dönümüydü. Bir çok
eylemle birlikte Kızılay
ve Yüksel Caddesi’ne
çıkacaktık. Bununla
birlikte Dev-Genç’in
kararlılığını, cüretini
gösteren bir eylem yapmamız gerekiyordu. Bu
süreçte bildiğiniz gibi
12 Eylül faşist darbesinin
solun hepsi, eylemlerini
Rojda Yalınkılıç
bir ürünüdür. Faşizmin diaçıklamalarla, halayğer kurumlarıyla birlikte YÖK, öğrenci
larla geçiştirdi. YÖK 12 Eylül faşist
gençliği bir yerde tutup, işçilerle, köybir yapılanmanın kurumudur. Bu kulülerle bağını kesip sanki tek derdi
rumu kalkıp da halaylarla protesto etüniversitede kalmak, oradan kendisine
menin bir anlamı yok. Bizim 44 yılık
bir gelecek yaratmak istermişçesine,
tarihimiz vardır. İşgallerimizle, boysınavlara boğmak bu anlayışı ifade
kotlarımızla karalığımızla 44 yıllık taeder. Bu böyle değildir. İşçilerle öğrihimize gelebildik. YÖK’ü kendi kurenciler birlikte hareket etmeli ve
rumundan, yani demokratik dediği,

Yürüyüş: 6 Kasım sizin
için ne ifade ediyor?
Bundan sonra öğrenci
gençlik YÖK’e ne yapmalı, diğer solun ODTÜ’de yaptığı eylemleri
nasıl değerlendiriyorsunuz?
Gökhan İrez: YÖK

ŞİMDİ TÜRKİYE HALKLARININ DİRENİŞ SİLAHIDIR
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özgür alan dediği, çağdaş dediği yerden
protesto ettik. Üniversiteleri özgür
olarak göstermeye çalışıyor bundan
dolayı biz de bunu DTCF’den protesto
ettik. Faşizmin kendini göstermeye
çalıştığı öğrenciler üzerindeki baskılar
içinde DTCF’yi seçtik.

Yürüyüş: İşgali nasıl gerçekleştirdiniz ve talepleriniz nelerdi?
Rojda Yalınkılıç: Önce karar-

Sayı: 396

Yürüyüş
22 Aralık
2013
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lıydık. Birçok zorluklar çıktı. Biliyorsunuz DTCF kolay girilen bir
okul değil. Çok sıkı bir güvenlik önlemi var. Ayrıca 6 Kasım günü DevGenç’in farklı bir eylem yapacağını
da herkes biliyordu. Bunu polis de,
üniversite yönetimleri de biliyordu...
İçeri girmek de çok zor oldu bizim
için; işgal de zor oldu. Yalnız bizim
bu işgali gerçekleştirmemiz gerekiyordu. Öncelikle bu işgalle DevGenç’in cüretini, kararlılığını göstermemiz gerekiyordu. YÖK’e tepkimizi göstermek için yapmalıydık.
Acaba olabilir mi, olamaz mı diye
düşündük ama olamayacağını hiçbir
zaman düşünmedik. Belki istediğimiz
gibi bir eylem gerçekleştiremeyecektik
ama o eylemin yapılması gerekiyordu.
Bu inançla, bu coşkuyla girdik. İşgal
eden arkadaşların hepsinde çok farklı
heyecan vardı. Giriş aşamasından eylemi yapma aşamasına kadar.
İçeri girdiğimiz de dekan sekreteri
vardı. Dekan sekreteri çıktı hemen.
Daha sonra pankartımızı astık. Oradaki
öğrenciler eylem bekliyordu. Bir hareketlilik vardı. Eylemimizle pencereden YÖK’e ne için karşı olduğumuzu
dile getirdik. Bilindiği gibi YÖK faşist
12 Eylül darbenin arkasından kurulmuş, faşizimin artığı bir kurumdur.
Öğrencilere hiçbir katkısı yok. Olmadığı gibi bugüne kadar soruşturmalarla, tutanaklarla okuldan atılmaktadırlar. Şu an AKP okulları rahatça
eylem yapabileceğin, düşüncelerini
söyleyebileceği yerler olarak göstermektedir. Biz bunu yaşadık. İleri demokrasiyi bize gösterdiler. AKP’nin
ileri demokrasisini DTCF’nin penceresinden biz halka teşhir ettik.
Taleplerimiz vardı. Parasız eğitim

istiyorduk, sınavsız gelecek istiyorduk. Zaten bu bizim yıllardır olan
taleplerimizdi. Birçok bedel ödedik.
Üç bine yakın tutsak öğrenci var.
Bu öğrencilerin serbest bırakılmasını
istiyorduk.
Ortadoğu’da emperyalizmin bir
haydutluğu var. Bu haydutluğa son
verilmesini istiyorduk. Söz karar
yetki hakkımızın tanınmasını istiyorduk. Üniversiteler bizim, öğrencilerin hiçbir söz hakkı yok. Biz söz
ve karar hakkımızın olmasını istedik.
Bu taleplerimizin yerine getirilmesi
için ve en önce YÖK’e hayır demek
için DTCF’nin penceresinden haykırdık sloganlarımızı. Öncelikle halka
teşhir oldu bu kurum.
Yıllardır sürekli her eylem yaptığımızda, yaşadığımız bir şeydir, her
sokağa çıktığımızda daha açıklama
yapamadan polisin gazıyla copuyla
karşılaşıyoruz, bu yıl da aynı şey
oldu. Saat 13.00’te Yüksel Caddesi’nde arkadaşlarımız daha açıklamayı
yapamadan plastik mermilerle, gazlarla saldırdılar, arkadaşımız gözaltına
alındı. Öncelikle saat birde gözaltına
alınan arkadaşımızın serbest bırakılması istiyoruz, taleplerimizden biri
de bu dedik. Dediğim gibi bizim
muhatabımız ne polisti ne güvenlikti,
bizim muhatabımız o an itibariyle
YÖK başkanıydı. YÖK başkanının
gelmesini istedik. Bu talebimize karşılık verilmedi, bir de dalga geçildi.
Bizde olması gerekeni yaptık. Çıkmayacağız çünkü biz Mahirlerin geleneğinden geliyoruz. Kızıldere’de
de Mahirler asla vazgeçmediler, teslim
olmadılar ve direndiler. Dev Genç’liler o gelenekten geliyor. Baskılara
rağmen, atılan gazlara rağmen, yapılan işkencelere rağmen vazgeçmedik direnişimizi gösterdik. DevGenç’e yaraşır bir direnişti. Gözaltına
alındık ve tutuklandık.

Yürüyüş: Polisin odaya saldırısı
ne şekildeydi, gaz kullanıp, itfaiye
mi çağırdılar?
Rojda Yalınkılıç: Aslında orası
çok komik bir görüntüydü, sanki
düşman ordusuna taarruza gider gibiydi. 11 öğrenci var içeride sadece

ve küçük bir odaydı. üniversitenin
içinde polis yığınağı yaptılar kendileri
de şaşkındı böyle bir şey beklemiyorlardı aslında. Bu kadar net olabileceğimizi biliyorlar Dev-Genç’in
yapabileceğini tahmin edebiliyorlar.
Ama uzun yıllardan sonra ilk defa
yapılmış bir işgal. En son 1996’da
yine DTCF işgal edilmişti Dev-Genç
tarafından. Yıllar sonra aynı işgali
yine yaptık. Polis yığınak yaptı öncesinden zaten eylem bir saat sürdükten sonra polis girebildi. Önce
izlediler keşfetmeye çalıştılar herhalde, nasıl saldıracağız, nasıl bunları
alabileceğiz diye...
Okulun önünde yığınak yapmışlardı zaten, halk da izliyordu. O
sırada hiç bir uyarı yapılmadı. Gerçi
uyarıların hiç bir kıymeti değeri
yoktu zaten; uyarılarını hiç ciddiye
almayacağız ama direk okulun içerisine girdiler. Bine yakın polis vardı,
çok sayıda çevik otosu gelmişti. Sivil
polisleri saymıyoruz. İtfaiyeler de
geldiler, bir katliam girişimiydi aslında. İtfaiyelerle binlerce polisle geliyorsun, küçücük bir odadaki 11
tane öğrenciyi bu şekilde almaya geliyorsun. Bunun bir açıklaması yoktur.
İçeri girdiler, içeri girdiklerinde zaten
kapı önüne tehditlerle küfürlerle geldiler. Sizi öldüreceğiz, size şunu yapacağız, size bunu yapacağız diye
girdiler. Tehditlere çok uzak değildik,
bu yıl derneklerimiz basıldı, arkadaşlarımız diri diri yakılmaya çalışıldı.
Gençlik Federasyonu içerisinde arkadaşlarımızı diri diri yakmak istediler
sonra kendileri yaktı denildi. Aynı
şey bu yıl da oldu. 6 Kasım DTCF
işgalinde polis yine kendileri yangın
çıkardı. Eylem yapıp ateş çıkardılar,
yangın çıkardılar denildi. Ama tam
aksine zaten barikat vardı kapının
arkasında. O barikatı kapı aralığından
gazlar atıldı, içeriye kaç tane sis
bombası, portakal gazı atıldığını hatırlamıyorum. Gazları attılar, haliyle
gazlardan etkilendik, pencerelere
yönlendik. Bir çok arkadaşımız nefes
alamayacak durumdaydı. O arada
kapı kırıldı, kapı kırılıp içeriye girildi.
Sonrasından da tek tek işkenceyle
gözaltına alındık.
Sürecek
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Okulda, İşte, Meydanlarda
Her Yerde Berkin’in Sesi Olacağız

Sarıgazi Mehmetçik Lisesi

Adana

Sarıgazi

Antalya

Berkin’in 6 aydır komada kalmasına
sebep olanlar, katiller yargılanmazken,
Berkin’e adalet isteyenler gözaltına
alınıyor. Artık her liseli Berkin’in sıra
arkadaşı, yoldaşıdır. Berkin’in hesabı
yerde kalmayacak.

turdu. “Umudun Çocuğu Berkin Elvan,
Diren Berkin Liseliler Seninle, Berkin
Elvan Onurumuzdur” sloganları atıldı.
1 saat süren eylem halayların ardından
sonlandırıldı.

İstanbul:16 Haziran’da AKP’nin

için 13 Aralık günü saat 19.00’da İzmir
Karşıyaka’da, İzban Durağı’nda meşaleli yürüyüş düzenlediler. Eylem sloganlarla başladı. Yürüyüş boyunca
Karşıyaka esnafı alkışlarıyla eyleme
destek verdi. 12 kişinin katıldığı eylemde haftaya tekrar aynı gün, aynı
saatte buluşmanın sözü verilerek eylem
bitirildi.

katil polisleri tarafından başından vurularak beyni sokaklara akıtılan ve o
günden beri Okmeydanı SSK Hastanesi’nde uyutulan Berkin Elvan için
Okmeydanı’nda oturma eylemi yapıldı.
Halk Cepheliler ellerindeki dövizlerle 15 Aralık günü 18.00 -19.00 saatleri arası Okmeydanı SSK Hastanesi
önünde 1 saatlik oturma eylemi yaptılar.
Soğuğa aldırmadan, “Taşı delen suyun
miktarı değil, damlaların sürekliliğidir”
şiarıyla oturma eylemlerini sürdüren
Halk Cepheliler halkın adalete susadığı,
faşizmle yönetilen ülkemizde adalet
için, Berkin için hastane önünde oturuyor.
Halk Cephelileri görenler ise Berkin’in sağlık durumunu sordular ve
Halk Cephelilere destek verdiler.
Sarıgazi’de liseli gençler, aylar öncesinden planladıkları Berkin yürüyüşünü gerçekleştirdiler. 3 hafta içinde
hem Mehmetçik, hem de Ticaret Lisesi’nde her öğrenci Berkin oldu.
İlk eylemi 5 Aralık’ta Mehmetçik
Lisesi’nde pankart sallandırarak yapan
gençler dersleri kesip, Berkin’i sesli
çağrılarla anlattılar diğer öğrencilere.
Ardından Ticaret Lisesi’nde de öğretmenler dersten çıkarılarak sınıftan pankart sallandırıldı. 6 Aralık’ta yapılacak
eylemi duymayan kalmadı.
Tabii işkenceci polisler de öğrencilerin adalet arayışını baltalamak için
çeşitli yollar denediler. 2 öğrencinin
ailesi okula çağırıldı, eyleme katılan
öğrencilere kimlik kontrolü dayatıldı.
Bu iki öğrencinin zorla dersten çıkarıldığını duyan öğrenciler hep bir ağızdan “Katil Polis, Liselerden Defol”
sloganını attılar. Yürüyüş boyunca
Umudun Çocuğu Berkin için slogan
atan liseliler Demokrasi Caddesi’ni
trafiğe kapatıp 150 kişilik kortej oluş-

İzmir: Halk Cepheliler Berkin Elvan

Antalya:

Antalya Halk Cephesi
Berkin Elvan için adalet istemeye devam etti. 14 Aralık günü yapılan eylemde, “Berkin İçin Adalet İstiyoruz,
Berkin Uyanacak Hesap Soracak” sloganları ile başladı.
Çevredeki turistlerin dahi ilgisini
çeken eylemde yapılan açıklamada,
Berkin’in vurulduğu günden beri yaşam
mücadelesi verdiği ve onu vuranların
cezalandırılmak yerine ödüllendirildiği
söylendi. Tıpkı 19 Aralık Katliamcısı
Suat Ertosun gibi Gezi Ayaklanması’nda halkı katleden polislerin de
“kahraman” ilan edildiği belirtildi.
Açıklamada, “Adalete susamış, adalet isteyen tüm halkımızı da birliğe ve
örgütlenmeye çağırıyoruz. Çünkü bugün Berkin, yarın sizin çocuğunuz
aynı acıyı yaşayabilir.” denildi.
Turistlere ve çevrede toplanan halka
Berkin anlatıldı. Bir kadın turist Berkin’in durumundan etkilenerek ağlayarak ayrıldı.
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Adana: 14 Aralık günü İnönü Parkı’nda Berkin için adalet eylemi yapıldı. Eylem Berkin için yazılan şiirin okunmasıyla başladı.
Yapılan açıklamada Berkin’i vuran
polislerin hala teşhis edilmediği katillerin görevlerini yapmaya devam
ettiği ve sokaklarda elini kolunu sallayarak gezdiği vurgulandı. Mehmet
Ayvalıtaş’ın vefat eden annesi de
anılarak eylem sonlandırıldı.
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EMPERYALİSTLERİN İKİYÜZLÜ ŞOVLARI...
EZİLENLERLE EMPERYALİSTLERİN
BARIŞ VE UZLAŞMA ARACI: MANDELA
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Nelson Mandela’nın ölümü üzerine düzenlenen cenaze töreninde
tüm dünya halklarının sahiplenmesi
de ortaya çıktı. Sömürgeciliğe ve
ırkçılığa karşı verdiği mücadele, hapishanedeki direnişi nedeniyle siyahiler başta olmak üzere tüm dünya
halklarının saygısını kazanmıştı.
Mandela, Güney Afrika’da küçük
bir köyde doğdu. Yerli halkın beyazlara karşı mücadelesini savunan
Afrika Ulusal Kongresine (ANC)
katıldı. Daha sonra ANC Gençlik
Kolunu kurdu ve başkanlığını yaptı.
1950’lerde emperyalizmin ırkçılık
baskısı da artmıştı. Mandela ANC’de
etkin rol almaya başladı. Daha militanca bir örgütlenmeyi savundu. Defalarca tutuklandı, siyasi faaliyetlerde
bulunması yasaklandı.
Mandela 1956 yılında 155 kişiyle
beraber en ağır düzeyde vatana ihanetle suçlandı ama hakkındaki suçlamalar, dört yıl süren duruşmaların
ardından düşürüldü..
1960’da 69 siyahinin polis tarafından öldürüldüğü Sharpeville Katliamı bir dönüm noktası oldu. Bu
olay artık barışcıl yöntemlerinde sonunu getirdi. O sırada ANC’nin başkan yardımcısı olan Mandela, ordu
ve hükümet hedeflerine karşı silahlı
mücadele başlattı. ANC’nin silahlı
kanadını kurdu. Bir süre sonra da
hükümeti devirmeye, halkı kışkırtmaya çalışmakla suçlanarak tutuklandı ve hapse atıldı.
Mandela, ANC’nin 10 üyesinin
ırkçı rejimi yıkmak amacıyla gerçekleştirdikleri eylemlerden dolayı
yargılandıkları Rivonia davası sırasında şöyle diyordu:
"Ben, tüm insanların uyum ve
eşit fırsatlara sahip şekilde beraberce
yaşadığı, demokratik ve özgür bir
toplum idealini benimsedim. Bu,
uğrunda yaşamak ve ulaşmak iste-

diğim bir idealdir. Ama gerektiğinde
bunun uğrunda ölürüm de."
Mandela, 1964 yılında ömür
boyu hapis cezasına çarptırıldı.
1982 yılında Pollsmoor Hapishanesi’ne nakledilinceye dek Robben
Adasında 18 yıl yaşadı.
Robben adası adeta bir eğitim
merkezi oldu. Mandela tutsakların
oluşturduğu politik eğitim sınıflarının
başında yer aldı.
1990 yılında Güney Afrika Hükümeti, Mandelayı serbest bırakıncaya kadar da hapishanede direnişini sürdürdü.
27 yıllık hapishane yaşamının ilk
yıllarını küçük bir hücrede, gündüzleri
taş kırarak geçirdi. Kirecin parlaklığının neden olduğu göz bozukluğu,
tüberküloz gibi hastalıklara yakalandı.
Kızlarını ilk kez on bir yıl aradan
sonra görebildi. Tecrit koşullarında
yaşadı. Koşulların biraz daha "düzeldiği" bir hapishaneye geçtiğinde
yılda 52 mektup almasına izin veriliyordu.
Mandela’nın cenaze töreni aynı
zamanda emperyalistlerin iki yüzlülüğünün ve kendi suçlarını örtme çabasının bir ifadesi oldu. Emperyalistler cenazeyi bir gövde gösterisine
dönüştürdüler. Törene tüm dünyadan
91 ülkenin devlet başkanı katıldı.
Bunlardan dördü İngiltere başbakanları... İngiltere’nin şu andaki
Başbakanı David Cameron ve diğer
üçü de bundan önceki başbakanlar...
Yine İngilizlerin parti başkanları vb.
hepsi topluca cenaze töreninin yolunu
tuttular.
En çok suç işleyenler cenaze töreninde en fazla gösterişi yapma gayretine girdiler.
Kraliçe Elizabeth, yeni yılda Westminster Katedralinde "Nelson Mandelaya Şükran" için yapılacak ulusal
ayine katılma kararı aldı.
Obama, eski Amerikan başkanları..
Hepsi cenazede boy göstermek için
sıraya girdiler.
Mandela’nın dünya halkları üze-

rindeki saygınlığını kullanarak kendi
suçlarını gizlemeye çalıştılar.
Her şey gibi üzüntüleri de sahteydi.. Obamalar, Danimarka başbakanı, kahkahalarla fotoğraf çeken
halleri, ahlaksızlıklarıyla, kendi gerçekleriyle ortadaydılar...
Katiller ve işkencecilerden oluşan
bir şaklabanlar gösterisiydi...
Mandela sömürgeciliğe ve ırkçılığa karşı mücadele verdi. Ancak
emperyalistleri Güney Afrika’dan
kovmaya kalkışmadı.
Esas olarak da onlarla uzlaştı.
Emperyalistlerin Mandelayı bunca
sahiplenmesinin en önemli nedeni
budur.
Güney Afrika hükümeti, Mandela’yı serbest bıraktığı zaman işbirliği
yapabileceği tek siyahi liderin o
olduğunun farkındaydı. Devlet başkanı FW de Klerk, ANC ye konan
siyaset yasağını kaldırarak, tüm ırkları
temsil eden bir demokrasi kurulması
için görüşmeler başlattığında Mandela’ya yüklenen misyon herkesi
"barıştırması" idi.
O dönem Mandela ve ANC liderleri silahlı mücadeleyi askıya aldıklarını açıkladılar.
Emperyalistlerin onu barışın, uzlaştırmanın simgesi olarak kabul
etmeleri de bundandır. Afrikalı ezilenlerin, siyahilerin yüzyıllardır biriktirdiği kinlerini, Mandela bir silah
olmaktan, düzen için tehlikeli olmaktan çıkartmıştır. Afrika halklarını,
emperyalistlerle barıştırmıştır.
NewYork Times (NYT) Gazetesi
ölüm haberini "uluslararası düzeyde
vakarın, sabır ile hoşgörünün simgesi" diye veriyor.
Mandela yıllar boyunca mücadele
ve direnişle elde ettiği saygınlığını,
emperyalistlerle ezilenleri barıştırmak
için kullanmıştır. Sonuç olarak Afrikalı ezilenlerin, zencilerin, yoksulların
yaşamında değişen bir şey yoktur.
Emperyalistler ve işbirlikçileri sömürüyü başka yöntemlerle devam
ettirmektedirler.
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Eda Yüksel Halk İçin Bilim, Halk İçin Mühendislik
Mimarlık Sempozyumu Yapıldı!
Halk İçin Mühendislik Mimarlık Anlayışını
Halkın Sorunlarını Çözerek Büyüteceğiz!
Eda Yüksel Halk İçin Bilim, Halk
İçin Mühendislik-Mimarlık Sempozyumu 14-15 Aralık tarihlerinde İstanbul Küçükarmutlu Mahallesi’nde
yapıldı. İki gün devam eden sempozyum öncesi Küçükarmutlu’da bulunan cemevinin bahçesine büyük
bir çadır kuruldu. Kurulan çadırın
içine “Hoşgeldiniz” pankartı asıldı.
Çadıra ayrıca Halkın Mühendis Mimarları’nın TMMOB yasasına karşı
yaptığı yürüyüşün fotoğrafları, Trakya
Halk Komitesi’nin Ergene için açtığı
çadır fotoğraf sergisi ve Kentsel dönüşüm fotoğraf sergisi çadıra yerleştirildi. Ayrıca tutsak halkın mühendislerinden Murat Egemen Akkuş,
Erkin Kocaman ve Ali Erdoğan’ın
büyük boy fotoğrafları da çadırda
yerlerini aldı. Sempozyuma toplamda
400 kişi katıldı.
Sempozyumun 1. günü devrim
şehitleri için yapılan saygı duruşuyla
başladı. Ardından açılış konuşması
okundu ve Halkın Mühendis Mimarlarını ve şehitlerimizi anlatan sinevizyonlar izlendi.
Yapılan ilk oturumda Kentsel Dönüşüm konuşuldu. Sulukule, Sarıyer
Mahalle Dernekleri Federasyonu,
Ayazma Mahallesi, Beykoz, Ankara-Şenyuva Mahallesi, Alibeyköy

Halk Komitesi ve Küçükarmutlu
temsilcileri AKP’nin TOKİ ile birlikte
halkı nasıl kandırdığını, çıkarttığı
yasalarla halkı evsiz bırakmaya çalıştığını anlattılar. Bu yıkım saldırısına
karşı ancak birlikte mücadele edilirse
direnilebileceğini söylediler. Mahalle
temsilcilerinin ardından Halkın Mühendis Mimarları adına söz alan Orman Yüksek Mühendisi Mehmet Göçebe ise kentsel dönüşümün değil
yerinde ıslahın yapılması gerektiğini
ve bununda devlet tarafından karşılanması gerektiğini söyledi. Mehmet
Göçebe, ayrıca kentsel dönüşüm saldırılarına karşı halkın direnmesi gerektiğini ve bu direnişte Halkın Mühendis Mimarları’nın da her zaman
halkın yanında yer aldığını ve alacağını söyledi.
Verilen aranın ardından İstanbul
Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü’nde
öğretim görevlisi Doç. Dr. Yavuz
Dizdar, kar hırsı olan kapitalizmin
besinlerde GDO’lu (genetiği değiştirilmiş organizmalar) kullanarak,
halka nasıl kanserojen gıdalar yedirdiğini, yoğurt ve tavuk örnekleriyle
farelerde yapılan deneylerin sonuçlarını da anlatan bir sunum gerçekleştirdi. Sunumun ardından başlayan
ikinci oturumda ise Çevre ve Kapi-

talizm konusu konuşuldu. İlk olarak
söz alan Jeoloji Mühendisi Şevki
Bayraktaroğlu, Bartın’da termik santrallere karşı verdikleri mücadeleleri
anlattı. Ardından Trakya Halk Komitesi’nin 2012 yılında Ergene Nehri’nin emperyalizmin çöplüğü olmaması için Uzunköprü’den Ankara’ya
yaptığı yürüyüşün belgeseli izlendi.
Sonrasında Trakya Halk Komitesi
adına söz alan Veysel Çalışkan ve
Aygün Kumru, Ergene Nehri’nin sanayi atıklarıyla nasıl kirlendiğini anlattı. Ergene’nin temizlenmesi için
halk ile birlikte mücadele ettiklerini
anlattı. Nehrin yanında yapılan çadır
direnişini de anlatmalarının ardından
Ergene Nehri mücadelelerinin Trakya
halkı ile birlikte devam edeceğini
söylediler.
Ardından Mersin Nükleer Karşıtı
Platform adına Çevre Mühendisi
Mevhibe Gözcelioğlu söz aldı. Gözcelioğlu, Akkuyu’da yapılmak istenen
nükleer santral ile ilgili bilgiler verdi
ve bu santrale karşı yıllardır yapılan
mücadeleyi anlattı. Mevhibe Gözcelioğlu’nun ardından Dersim Halk
Komitesi adına söz alan Umut Ayata,
Dersim’de HES’lere karşı mücadelelerini anlattı. Ayata, Dersim’de altın
işletmelerinin siyanürle altın aradı-
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ğından da bahsetti ve buna karşı verilen mücadeleleri anlattı. Son olarak
Halkın Mühendis Mimarları adına
konuşan Mayıs Kurt; çevre sorununun
yalnızca teknik ve çevresel bir sorun
ya da sanayileşme sorunu olmadığını
belirterek, sorunun kaynağının emperyalizm ve işbirlikçilerinin kar
hırsı olduğunu söyledi ve doğal kaynakların halkın ihtiyaçları doğrultusunda kullanılması gerektiğini anlattı
ve ekolojik dengenin korunmasının
esas alındığı çevre politikalarının hayata geçmesi gerektiğini belirtti. Günün son oturumunda ulaşım politikaları tartışıldı. İlk konuşmacı olarak
Ulaştırma Mühendisi Dr. Burak Çeşme, ABD’den bağlandı. Çeşme, Türkiye’deki ve dünyadaki kent içi ulaşım politikalarını ve halk için ulaşım
örneklerini anlattı. Ardından Orman
Yüksek Mühendisi Mehmet Göçebe,
Türkiye’nin ulaşım politikasının yalnızca karayoluna dayandığını, raylı
ve deniz taşımacılığına ve toplu taşıma sistemlerinin yaygınlaştırılmadığını, bu ulaşım politikasında; yapılan yollar ile kentsel alanların ve
tarım arazilerinin yok edildiğini anlattı. Son olarak Halkın Mühendis
Mimarları ve Dev-Genç’in ODTÜ
yol direnişi sürecini anlatan video
izlendi. Sempozyumun ilk gününün
sonunda, tutsak avukatlarla dayanışma
konserine gidildi.
Sempozyumun 2. gününde ‘Bilim
ve Teknoloji Politikaları’ oturumu
ile başladı. İlk olarak Ferhat Gerçek’in
yürütecini yapan teknisyen Volkan
Bülent söz aldı. Volkan Bülent yürütecin yapılış sürecini anlattı. Yapılan
yürütecin, piyasadaki eşdeğer cihazlardan çok daha ucuza mal edildiğini
söyleyen Bülent, üretilen bu örnekle
teknik bilgi birikimimizi sermayenin
değil, halkın yararına kullanabileceğimizi gösterdiğini belirtti. Üretilen
her şeyin asıl sahibinin halk olduğunu
söyleyen Bülent, halk için üretim
örneklerimizi çoğaltmamız gerektiğini
belirtti. Ardından genetik bilimi, ilaç
ve tıp sektörü üzerine yüksek moleküler biyolog ve genetikçi Ezgi Antmen; tıp, genetik bilimi ve ilaç üretimlerinin tekellerin çıkarına hizmet
edecek şekilde kullanıldığını, sistemin

kendi ürettiği hastalıklara yine kendi
ürettiği ilaç ve aşılarla pazar oluşturduğunu, halkın mühendis mimarları olarak emperyalizmin bu alanlardaki politikalarını teşhir etmeleri
gerektiğini söyledi.
Ardından ODTÜ Kimya Bölümü’nden Prof. Dr. Ali Gökmen;
kimyasal, biyolojik ve nükleer silahların emperyalizm tarafından halka yönelik nasıl kullanıldığını anlattı. Son olarak söz alan ziraat
yüksek mühendisi Neslihan Şimşek
Kızıl, bilim ve teknolojinin kullanımında halkın mühendis mimarlarının tavrı üzerine söz aldı. Kızıl,
temel sorunun “bilim ve teknolojinin
emperyalizmin çıkarına mı, yoksa
halkın çıkarına mı kullanıldığı” olduğunu söyledi. Organik olarak
mahallelerde üretim yapılabilineceğini söyledi.
Verilen aranın ardından tutsak
devrimci mühendislerden Murat
Egemen Akkuş’un ses kaydı dinlendi
ve Ali Erdoğan ve Erkin Kocaman’dan sempozyum için gelen
mektuplar okundu. Daha sonra İdil
Tiyatro Atölyesi, kentsel dönüşüm
üzerine forum tiyatro sergiledi. İkinci
günün son sempozyumunda teknik
eğitim tartışıldı. İlk olarak Halkın
Mühendis Mimarları adına söz alan
bilgisayar yüksek mühendisi Barış
Yüksel, Türkiye’de çarpık kapitalizme bağlı olarak montaj sanayinin
hakim olduğunu, bu nedenle bugün
ülkemizde sanayinin, tekellerin nitelikli bilgiye sahip mühendislere
değil, kendi makinelerini kullanacak
kadar bilgiye sahip ucuz teknik elemanlara ihtiyaç duyduğunu söyledi.
Yüksel, ayrıca sosyalist ülkelerdeki
politeknik eğitim uygulamalarından
örnekler verdi ve Halkın Mühendis
Mimarları olarak “eşit, parasız, bilimsel, halk için eğitim”i savunduklarını, bu talepler etrafında demokratik
mücadele verilmesi gerektiğini belirtti.
Ardından söz alan inşaat mühendisi Barış Önal, yetkin mühendisliğin
emperyalizmin çıkarlarına hizmet
eden bir proje olduğunu; mühendislik
hizmetinin nitelikli olmasının ücretli
belgelerle değil, eğitimin halkın çı-

karları doğrultusunda verilmesi ile,
bilimsel ve demokratik olması ile
mümkün olabileceğini anlattı.
Oturumların ardından sempozyum
sonuç bildirgesi okunarak gelecek
yıl sempozyumu çok daha geniş katılımlı yapılacağı sözü verildi. Grup
Yorum’un verdiği dinleti ve çekilen
halayların ardından sempozyum sona
erdi.
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Avrupa’da

Devrimci Tutsak Şadi Özpolat'ın
Direnişi Zaferle Sonuçlandı!
Direniş ve Zafer Geleneğimizdir,
Geleneğimizi Yurtdışında da
Sürdüreceğiz!

Almanya'nın Bochum Hapishanesi’nde tutulan
devrimci tutsak Şadi Özpolat'ın Tek Tip Elbise dayatmasına ve kölece çalışma zorunluluğuna karşı 16
Kasım'da başlattığı süresiz açlık grevi, taleplerinin kabul
edilmesi üzerine, 12 Aralık'ta zaferle bitirildi.
27 gün süren direniş, Avrupa emperyalizminin hapishanelerindeki direniş geleneğimize eklenen yeni bir halka oldu. Almanya'dan Fransa'ya, Avusturya'dan Yunanistan'a kadar Avrupa'nın her yerinde artık emperyalistler, özgür tutsakların direniş geleneğiyle karşı karşıyalar.
Bu direniş, Şadi Özpolat'ın Bochum Hapishanesi’nde
gerçekleştirdiği ikinci süresiz açlık greviydi. 2012'nin Aralık ayında Tek Tip Elbise uygulamasına karşı süresiz açlık grevine başlayan Özpolat, 7 Ocak 2013'te, yani açlık
grevinin 29. gününde hapishane idaresi ile yapılan anlaşma
sonucunda direnişine son vermişti. Bu anlaşmaya göre, Şadi
Özpolat'a Tek Tip Elbise ve çalışma dayatılmayacaktı. Ancak sonraki süreçte hapishane idaresi, yapılan anlaşmaya uymayarak yeniden Tek Tip Elbiseyi dayatarak, Şadi
Özpolat'ın ziyaret hakkını gasp etmeye başladı ve bunun
yanısıra kölece çalışma zorunluluğu getirmeye çalıştı. Özpolat işte bunun üzerine 16 Kasım'da yeniden süresiz açlık grevine başlamıştı. Die Linke milletvekili Sevim
Dağdelen ve avukatı Tim Engels'in de yer aldığı görüşmeler sonucunda, onların da tanıklığında yapılan anlaşmayla Tek Tip Elbise dayatmasına son verilerek kendi elbiseleriyle ziyaret hakkı kabul edildi.

Şadi Özpolat Onurumuzdur
Devrimci tutsak Şadi Özpolat'ın TTE dayatmasına kar-

şı sürdürdüğü açlık grevine destek vermek ve Alman emperyalizminin baskılarını protesto etmek için Avrupa’nın
bir çok şehrinde eylem yapıldı.

Belçika:13 Aralık’ta Alman Konsolosluğunun kapısının önündeki inşaatın demirlerine Almanca “Şadi Özpolat’ın Talepleri Derhal Kabul Edilsin” yazılı pankart
asıldı. Bildirilerin dağıtıldığı eylem sloganlarla sona
erdi.

Almanya: Anadolu Federasyonu çalışanları, Berlin’de Adalet Bakanlığı’nın önünde 129a ve 129b yasalarına karşı pankart ve Şadi Özpolat’ın direnişini anlatan dövizler açtılar. Yaklaşık bir saat süren ve basın
açıklamasının yapıldığı eylem sloganlarla bitirildi.
Hamburg’da ise 12 Aralık’ta Messehalle semtindeki
mahkeme önünde Almanca "Siyasi Tutsaklar Üzerindeki Baskılara Son!” yazılı pankartın ve kızıl flamaların taşındığı bir eylem düzenlendi. Yapılan açıklamanın ardından
bildiri dağıtıldı.

İsviçre: 11 Aralık’ta Zürih’te bulunan Alman vatandaşlarının vize ve diğer işlemlerinin yapıldığı büronun
önünde, Halk Cepheliler bir açıklama yaparak yaşanan hukuksuzluğu protesto ettiler. Hazırlanan bildiri okunarak,
sloganlarımızla devrimci tutsakların yalnız olmadığı
haykırıldı.

Birken İki Olmalıyız
Belçika Anadolu Federasyonu tarafından 8 Aralık’ta Beringen şehrinde
kahvaltı düzenlendi. 50 kişinin katıldığı kahvaltıda, ailelerin ve Anadolu Federasyonu çalışanlarının hazırladığı yiyecekler dağıtıldı, kahvaltıda çaylar eşliğinde sohbetler edildi.
Kahvaltının bitimine yakın Anadolu Federasyonu’nun bir çalışanı kısa
bir konuşma yaptı. Yapılan konuşmada Avrupa ve ülkemizdeki gündem
anlatıldı. Sadi Özpolat’ın direnişinin anlatıldığı konuşmada daha fazla sahiplenmenin önemine vurgu yapıldı.
“Irkçılığın yaygınlaştığı, yozlaşmanın
arttığı Avrupa’da mücadele etmeliyiz,
örgütlenmeliyiz… BİRKEN İKİ OLMALIYIZ” diye bitirilen konuşmanın ardından küçük canlar küçük bir konser verdi. Grup Yorum’un son albümünden Halkın Elleri şarkısını ve diğer Grup Yorum
şarkıları büyük bir beğeniyle dinlendi.

Sayı: 396

Yürüyüş
22 Aralık
2013

Anti-Faşistler
Yargılanamaz
Yunanistan’ın Selanik şehrinde, 9 Aralık günü Paok futbol takımının taraftarlarından oluşan anti-faşist bir grubun, Nazi
artığı faşist Altın Şafak’a ait bir büroyu basan 46 üyesinin mahkemesi görüldü.
Mahkeme öncesinde Politik Tutsaklarla
Dayanışma Komitesi, FBI ajanlarının Yunanistan’daki Cepheli tutsakları sorgulamak, sorgularına katılmak istemeleriyle ilgili açıklamalarını dağıttılar.
Anti-faşist bir eyleme dönüşen mahkemeye 70 kişi katıldı. Mahkeme, yargılanan anti-faşistlerin tümünün beraatıyla sonuçlandı.
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Amerika'ya Hizmet Etmekten Vazgeçin
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Yunanistan’da tutsak olan Ahmet Düzgün Yüksel ve
Erdoğan Çakır’ın FBI Ajanları tarafından sorgulanmak istemesinden dolayı Avrupa'da protesto gösterileri yapıldı.
İngiltere’nin başkenti Londra’da 12 Aralık’ta İngiltere Halk Cephesi’nin düzenlediği eylemde ıslıklar ve zılgıtlar eşliğinde sloganlar atıldı, bildiri dağıtıldı. Bildiri gösteri boyunca 3 kez mikrofondan okundu. Elçiliğin posta
kutusundan da içeri bildiri atıldı.
Berlin’de 11 Aralık 2013 tarihinde, yabancıların yoğun yasadığı Kreuzberg semtinde toplanan Anadolu Federasyonu çalışanları “Samaras Hükümeti Devrimcilerin
Üzerinden Elini Çek” yazılı pankart ile Erdoğan Çakır ve
Ahmet Düzgün Yüksel’e özgürlük dövizleri açtılar.
Eylemde Türkçe ve Almanca yapılan açıklamada, devrimci tutsaklara yönelik yapılan baskılara değinildi. Yaşanan
bu olayın uluslararası bir skandal olduğu ve Samaras hükümetinin derhal bu tarz uygulamalara son vermesi gerektiği
ifade edildi. Eylem sloganlarla bitirildi.
Yunanistan’ın başkenti Atina’da ise dünya halklarının
baş düşmanı ve halkların tüm acılarının baş sorumlusu
Amerikan emperyalizmi, işbirlikçileriyle aralarındaki
bir anlaşmaya dayanarak Yunanistan’daki Cepheli Özgür
Tutsakları sorgulama girişimlerine devam ediyor. FBI ajanlarının, Yunan devletinin savcılarıyla birlikte Koridallos
Hapishanesi’ne giderek Cepheli tutsak Ahmet Düzgün
Yüksel’i sorgulama çabasının ardından, Ahmet Düzgün

Bahar Kimyongür Türkiye’ye
İade Edilemez
Bahar Kimyongür, 21 Kasım'da İtalya'da tutuklandı. 21 Kasım'dan 4 Aralık'a kadar Bergamo
Hapishanesi’nde tutuldu. Kimyongür, 4 Aralık'ta
İtalya'nın Marinadi Massa bölgesinden çıkma yasağı konularak serbest bırakıldı. Türkiye faşist yönetimi tarafından gönderilecek belgelere bakılarak,
"Türkiye'ye iade" edip etmeme kararı verilecek.
Bahar Kimyongür’ü arayarak ona destek olalım: 00 39 340 063 84 48
Berlin’de Anadolu Federasyonu çalışanları 13
Aralık’ta Bahar Kimyongür’ün tamamen serbest
bırakılmasını ve yaşadığı ülkeye kendi iradesiyle dönmesiyle ilgili İtalyan Büyükelçiliği’nin
önünde protesto eylemi gerçekleştirdiler.
Eylemde Anadolu Federasyonu pankartı ve Bahar Kimyongür’ün
Berlin serbest bırakılmasını isteyen dövizler taşındı. Bir saat
süren eylem “Bahar Kimyongür’e
Özgürlük!” sloganlarıyla sona
erdi.
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Yüksel ve Erdoğan Çakır 10 Aralık Salı günü için tekrar
sorguya çağrılırken, 11 Aralık Çarşamba gününe Hasan
Biber ve Mehmet Yayla, 12 Aralık Perşembe gününe Sinan Oktay Özen’e çağrı geldi.
Emperyalist saldırganlık ve gayri hukukilik yeni
adımlarla sürdürülmeye çalışılırken, bu saldırganlığa ve
Yunan Devletinin işbirlikçiliğine karşı direniş de adım adım
yükseltiliyor.
9 Aralık günü, Atina’nın en işlek caddelerinden Patission üzerinde bulunan Politeknik Üniversitesinin parmaklıklarına “Amerikan Emperyalizmi Devrimcileri Sorgulayamaz! Amerikan Emperyalizmi Halklara Hesap
Verecek!” yazılı bir pankart asıldı.
Yunanistan’ın Selanik kentinde Aristotelos Meydanı’nda Türkiyeli Politik Tutsaklarla Dayanışma Komitesi tarafından bildiri dağıtımı yapıldı. Amerikan FBI ajanlarının Yunanistan’da bulunan
Cepheli tutsakları sorgulamak istemelerine ilişkin
hazırladıkları bildirileri dağıttıkları halktan olumlu tepkiler aldılar.
Berlin

129b Maddesi Kaldırılmalıdır
Almanya'nın Bielefeld şehrinde 11 Aralık tarihinde, Bielefeld
Üniversitesi’nde Av. Britta Eder ve bir Uluslararası Tecritle Mücadele Platformu temsilcisinin katılımıyla Almanya'nın anti terör yasa maddesi 129-b’yi konu olarak ele alınan bir panel düzenlendi.
Av. Britta Eder bu maddeyi sadece hukuki açıdan ele almadı
kendi katıldığı davalardaki deney ve tecrübelerinden de yola çıkarak, onun siyasi etkilerini de gözler önüne serdi.
UTMP temsilcisi 129b maddesinin sadece “yabancı teröristleri” ilgilendirdiği için, Alman solcular tarafından pek ilgi ve dayanışma görmediğini ifade etti.
UTMP temsilcisi Anadolu Federasyonu’nun maruz kaldığı baskıları ve son olarak yaşadığı tutuklamalardan bahsetti. 129b davalarının sahiplenilmesinin önemine vurgu yapıldığı panel canlı katılımların da sağlanmasıyla sona erdi.

Kurumlarımız Dayanışmanın ve
Paylaşımın Merkezleridir
Avusturya’da Viyana Anadolu Kültür Merkezi, her pazar, ailelerle toplu kahvaltılar örgütlemeye devam ediyor. 15 Aralık günü
paylaşımın ve dayanışmanın yaşatıldığı kahvaltıya, bu hafta 28
kişi katıldı. Önümüzdeki günlerde yapılacak faaliyetlerin duyurusu yapıldı ve öneriler alındı. Kahvaltıdan sonra, bir ailenin ameliyat olan çocuğun ziyarete gidildi.

19-22 ARALIK’TA KURULAN BARİKATLAR

AVRUPA’dakiBİZ

Kapitalizm İnsanlık Onurunu Yok Ediyor!

Avrupa’da Bebeklerin Bırakıldığı
Kutuların Sayısı Artıyor!
Kapitalizm; bencillik, ahlaksızlık, oburluk, onursuzluk, kar, vahşilik... bu sıralama daha uzar gider.
Kapitalizm insan olma özelliğini insanın elinden alıyor.
Kapitalizm hiçbir değer, hiçbir duygu bırakmıyor insanlarda. Doymuyor kapitalizmin yarattığı insanlar. Vicdan, ahlak, sevgi... bunlar çok uzak değerler kapitalizme.
Kapitalizm ile yönetilen Avrupa ülkeleri kendi halklarını bu kültür ile eğitiyor yetiştiriyor.
İşte kapitalizmin bencilliğine, vahşiliğine bir örnek
daha. Avrupa’da yaygınlaşan bebek kutuları.
Almanya'da istenmeyen bebeklerin bırakıldığı “bebek
kutularının” sayısı artmaya devam ediyor. İstenmeyen
bebekler deniliyor adına, sanki bir eşyadan bahsediliyor.
Sanki küçücük bir beden değil sokağa atılan.
Son olarak başkent Berlin'de bir hastane, ebeveynlerin gizlice bebeklerini terk edebilmesi için bir “bebek kutusu” geliştirdi.
Berlin'deki Saint Joseph Hastanesi'nin dış duvarına yerleştirilen "Babyklappe" adı verilen sistemde, bebek, fırına benzeyen kapaklı bir bölmeye yerleştiriliyor. Kutu kapatıldıktan sonra içindeki alarm çalmaya başlayarak hastane personelini uyarıyor.
Bebek 2-3 dakika içinde personel tarafından, bölmenin hastane içindeki tarafından alınıyor. Kutunun içinde
bebeği bırakanlara hitaben yazılmış bir mektup da bulunuyor.

Avrupa’da Yaygınlaşıyor...
Bu uygulama Avrupa'da Ortaçağ'da kullanılıyordu. BM
Çocuk Hakları Komitesi, bebek kutularının Avrupa'da birçok ülkede kullanıldığını, fakat 99 kutuyla en yüksek rakamın Almanya'da olduğunu açıkladı. Almanya'yı, 45 kutuyla Polonya takip ediyor. Çek Cumhuriyeti, Vatikan,
İsviçre gibi ülkelerin yanı sıra, Kanada ve Malezya'da
da bebek kutuları bulunuyor. Yine BM, bu sayıların sürekli artması konusunda endişelendiklerini açıkladılar.
Kapitalizm budur işte. Bebekler bir yurda verilme gereği dahi duyulmuyor, yoldan geçerken at bir kutuya. Aslında çöpe atılır gibi atılıyor bebekler. Peki bu kutulara bebek bırakan insanları kim eğitiyor? Kim bu kadar bencilleştiriyor? Kapitalizmin yoz bencil eğitim sistemi.
Daha anaokulunda kendi ekmeğini dahi paylaşmamayı
öğreten eğitim sistemi.
“18 yaşından sonra ne biliyorsa onu yapsın, artık seni
ilgilendirmez çocuğunun geleceği” diyen bir eğitim sistemi.
Emperyalizm çocuğuna dahi güvenme diyor. Hayvan dahi

yavrusuna sahip çıkar, ama insandan annelik özelliklerini
alıyor emperyalistler. Hislerini, duygularını yok ediyor.

Kapitalizmin Bu Yoz Kültürüne Karşı
Örgütlülüklerimizi Geliştirelim!
Kapitalizmin bu ahlaksız, vicdan ve vefanın olmadığı sisteme karşı tek alternatifi devrimci değerlerle büyütülen halk kültürüdür.
Avrupa'da yaşayan 3.5 milyon halkımız bu bencil, vahşi, obur kültüre karşı kendi değerlerine sahip çıkarak ayakta kalmaya çalışıyor 50 yıldır. Kendi çocuklarını Anadolu kültürü ile yetiştirmeye, bencillikten uzak tutmaya çalışıyor. İnsana dair bildiği ne kadar güzel duygu varsa onu
öğretmeye çalışıyor. Ama tek başına onlar buna yetmiyor.
Çünkü bizim çocuklarımız da bu kültürlerle iç içe yaşıyor.
Avrupalılarla aynı okullara gidiyoruz, aynı yerlerde yaşıyoruz ve bu bencil kültürlerden biz de etkileniyoruz.
Bebek kutularına çocuk bırakmıyor olabiliriz şu an.
Ama eğer değerlerimize sahip çıkmazsak, gençlerimize,
çocuklarımıza sahip çıkmazsak onları devrimcileştirmezsek, kurumlarımızı kapitalizmin alternatif kurumları haline getirmezsek bizim insanlarımız da bu bencilliğin bir parçası haline gelecekler.
Kapitalizmin yoz kültürünün alternatifi kurumlarımız,
derneklerimizdir. Halkımız kendi değerleri ve bildikleri
ile bencilliğin karşısında durmaya çalışıyor, ama bu tek
başına yeterli olmuyor, olmayacak. Bu yüzden sorumluluk devrimcilerindir, eğer örgütlülüklerimizi yaratmaz, sağlamlaştırmazsak bizim insanlarımızın da sonu kapitalizmin yarattığı insanlıktan çıkmış bu insanlar gibi olacaktır.
KAPİTALİZMİN AHLAKSIZLIĞINA, BENCİLLİĞİNE KARŞI DERNEKLERİMİZİ, ÖRGÜTLÜLÜKLERİMİZİ GELİŞTİRELİM.
GENÇLERİMİZİ, AİLELERİMİZİ BU YOZ KÜLTÜRÜN ELLERİNE BIRAKMAYALIM...
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Bağımsızlık Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

Yitirdiklerimiz
29 Aralık – 04 Ocak

Kalender
KAYAPINAR

Ali SABAN

Kalender Kayapınar, hapishanede kanser
teşhisi konulmasına rağmen tedavisi sürekli engellenip ölümcül noktaya geldiğinde tahliye edildi. 3 Ocak 1996ʼda tahliyesinden dört gün sonra şehit düştü. Tutsaklıktan önce Tıp Fakültesi öğrencisiydi. Tutsaklığı sürecinde Malatya,
Amasya, Antep ve Çanakkale hapishanelerinde
kaldı.

Ali Saban, 1980ʼe kadar devrimci hareketin saflarında mücadele etti. 12 Eylülʼde Lübnanʼa geçerek Filistin Halk Cephesi saflarında savaştı. Hareketle yeniden ilişki kurma aşamasındayken, 2 Ocak 1987ʼde Filistin kamplarında bir çatışmada şehit düştü.

Turgut İçpınar, 1959 Ordu, Fatsa'da doğan
İçpınar, 1975'lerde başladığı örgütlü yaşamının büyük bölümünde İstanbul mahalli birimlerde çalıştı. Ayrıca Karadeniz'de de faaliyetler yürüttü. 12 Eylül koşullarında 5 yıl tutsak yattı. Sonrasında da tutsaklıklar yaşadı. AlmanTurgut İÇPINAR ya'ya gidişinden bir yıl sonra, işkencelerin vücudunda yarattığı tahribatların yol açtığı rahatsızlığı sonucu 1 Ocak 2004 tarihinde aramızdan ayrıldı.

Yüksel Erol, 2 Ocak 1979ʼda İstanbul Mecidiyeköyʼde faşistlerin kurduğu pusuda katledildi. Gültepe semtinin örgütlenmesinde yer
alan bir devrimciydi.

Yüksel EROL

Anıları Mirasımız
Bir Yoldaşı Kalender KAYAPINAR’ı
Anlatıyor: “DURU BİR SU GİBİ”
Kalender'i Çanakkale Hapishanesiʼnde tanımıştım. Antep Hapishanesiʼnden sevk olmuşlardı. İki ay kadar süre beraber kaldık. Ancak aylarca, hatta yıllara sığdırılamayacak
bir yaşamı, paylaşımı bu kısa süreye sığdırmıştık.
İnanç, kararlılık, sadelik ve yaşama bağlılık onun karakteriydi. Çünkü bu kısacık sürede bu özelliklerin hepsini onda
gördüm. Kürt ve yoksul bir ailenin çocuğuydu. Yöresel şivesi
ve ulusal özellikleri de yine onun karakteriydi. Genç yaşta babasını kaybetmesi onun annesine olan yakınlığını daha da
artırmıştı. "Benim anam bir tanedir" derdi.
Tıpta okuyormuş tutuklanmadan önce. O'na takılırdık
"Sen de mi Che'ye özendin de tıbbı seçtin doktor?" diye.

“Ben direnişleri, düşmanla çatışmayı hep kitaplardan
okudum, şimdi sıcağı sıcağına kendimiz yaşıyoruz,
direnmenin ne demek olduğunu daha iyi görüyorum.”
Rıza Boybaş

Abdulmecit
SEÇKİN

Orhan ÖZEN

Rıza BOYBAŞ

Gültekin BEYHAN

Ümraniye Hapishanesiʼnde 4 Ocak 1996ʼda, devrimci tutsaklara karşı gerçekleştirilen katliam saldırısında, direnerek
şehit düştüler.
Abdülmecit Seçkin, 1972 doğumlu olan Abdülmecit Seçkin, Bursa İnegölʼde işçi emeklisi Gürcü milliyetinden yoksul bir
ailenin çocuğuydu. Aslen Artvin-Şavşatʼlıydı. 1991ʼde derimci
hareketle tanıştı. İnegölʼde mahalli alan örgütlenme çalışmaları
içinde yer aldı. 1992 Mayısında milis olarak görev alıp illegal
faaliyete çekildi. Kasım 1992ʼde tutsak düştü.
Orhan Özen, 1974 Dersim doğumludur. Bir çatışma sırasında yaralı olarak tutsak düşmesine rağmen, o, hiçbir zaman kendini bırakmamış, yatağa hapsetmemiş, taşımış olduğu
coşku ve hırsıyla, hep ayakta olmuştur. Olumsuzluklarını, eksiklerini aşmada sürekli çaba harcamıştır. Onun öğrenmeye
olan açlığı, arayışı şehit düştüğü ana kadar hep var olmuştur. Ümraniye direnişimizle kahramanlaşarak şehit olmuştur.
Rıza Boybaş, 1967 yılında Tokat'ın Almus İlçesi'ne bağlı
Çamdalı Köyü'nde doğdu. Türk milliyetinden yoksul bir Alevi
ailesinin çocuğuydu. 1995 başlarında örgütlü ilişkiler içine alındı. O artık Parti-Cepheliydi. "Ailem" dediği devrimci harekete kavuşmuştu. Savaşmak, gerilla olmak isteğini dile getirdi.
Ancak nerede ihtiyaç duyuluyorsa da yapmaya hazırdı. Ümraniye Hapishanesiʼndeki planlı ve katliam amaçlı saldırıda direnerek şehit düştü.
Gültekin Beyhan, 1969 Kars, Tuzluca doğumludur. Azeri milliyetinden olan Gültekin, şehit SDB savaşçılarından Nurhayat Beyhan'ın amcasının oğludur. 1989 yılında gidip gelmeye
başladığı ÇİH-KAD'da devrimci mücadele ile tanıştı. 1991 yılından itibaren daha iradi olarak bulunduğu örgütsel çalışmada
Bağcılar Çiftlik mahalli alan içerisinde yer aldı.
Kızardı "Doktor değil önce devrimciyim" derdi. Her zaman
güleç ve espriliydi. Hatta bu tavrını yaşamının her anında
görmek mümkündü. Yaşadıklarına bir yandan güler ama bir
yandan da ondan öğrenirdi. Bir gün Amasya Hapishanesiʼne
sürgün olur. Bu süreç 9 Eylül genelgesine karşı '93 genel
direniş sürecidir. Sevk olduğu yerde haberleşme imkanları yok ve aynı zamanda mektupları da engellenir. Bu ara direnişe geçtiğini ve SAG'a başladığını gönderdiği faksta şöyle anlatıyordu;
"Ben Somaliʼye gidiyorum. Dönmeyebilirim. Avukatlara
da haber verin..." faksı alan arkadaşlar ilk anda çözmekte
epey zorlanmışlar. Somaliʼnin "açlık", dönmeyebilirimʼin ise
"süresiz" olduğu anlaşılmış sonunda.
Yine bir gün derslerin birinde kesintisiz devrimi anlatmaktadır. "Aslında söylenecek bir şey yok. Kesintisiz devrim duru
bir su gibidir. Daha ne söyleyeyim" der ve bekler. İlk başta şaşırmıştım bu konu bu kadar mı anlatılır diye. Daha sonra neden duru bir su gibi olduğunu anlattığında hak vermiştim.

Şerif AYGÜN

Şerif Aygün, 29 Aralık 1969ʼda İstanbul Gamak Motor Fabrikası'nda işten çıkarmaları protesto eden işçilere,
polisin açtığı ateşle katledildi. Saldırının
hemen ardından İstanbul'un bütün üniversitelerinde öğrenciler forumlar yaparak polisi protesto etmek için boykota gittiler.

Gültekin Koç, 9 Nisan 1977 ErzincanÇayırlı doğumludur. İstanbulʼda büyüdü. Devrimcilere sempatisi lise yıllarında
başladı. 1995ʼten itibaren örgütlü bir
devrimci oldu, gençliğin akademik demokratik mücadelesine katıldı. 1 Mayıs
Gültekin KOÇ 1996ʼda tutuklandı, Eskişehir Hücre Tipi
Hapishanesiʼne götürüldü. Hücreleri tanıdı. Defalarca gözaltılar, tutsaklıklar yaşadı. 19-22 Aralık Katliamıʼnda dışarıdaydı ama yüreğiyle diri diri yakılan, kurşunlanan yoldaşlarının yanındaydı. O andan
itibaren öfkesiyle, kiniyle yoldaşlarının hesabını sormaktan başka bir şey düşünmedi. 19-22 Aralık Katliamıʼna misilleme olarak 3 Ocak 2001ʼde, saat 13.50ʼde
Şişli Emniyet Müdürlüğüʼne karşı feda eylemi gerçekleştirerek şehit düştü.

Gültekin Koç
Madem ki,
Sokaklarda kepenk, dillere kilit indi
Madem ki,
Ne sen sor, ne ben söyleyeyim hali
Madem ki,
Kimse sormasın kimse söylemesin emri
O halde hakikat patlayıp
yalanı boğacaktır
Artık hınç damlayacak taşma vakti erişti
O damla haddini kanla doldurmuştur.
Ki damlayı kanatan zulümdür
Karayağız ve karanfil rengi bir gül
Yaprak yaprak açacaktır orta yerde
“Ve zulmedenler göreceklerdir”
Aralık’ta yakılanların ruhu
Ocak’ta Gültekin’le geri dönecektir...
...
Onur yok ediliyorsa gözlerinin önünde
Ya kör olmaktır tercihin
Ya da onuru var edeceksin
Mesele ölümü kutsamak değil
Göze almak hayat kadar
Ki onur yegane kutsallıktır
Ve aslolan savaşmaktır hayat için
Bir onurdur böylesi yaşayıp ölmek
Ve nasıl bir hayat sorusunun sırrıdır
Bizim ölümlerimizde haykıran gerçek...
Ümit İlter

Ayaklanma Şehidi Mehmet
Ayvalıtaş’ın Annesi Yaşamını Yitirdi
Haziran Ayaklanması şehitlerinden Mehmet Ayvalıtaş'ın annesi Fadime Ayvalıtaş, rahatsızlanarak kaldırıldığı Göztepe Eğitim
ve Araştırma Hastanesi’nde 13 Aralık
2013 tarihinde hayatını kaybetti. Ana yüreği faşizmin zulmüne dayanamadı. Hesabını soracağız!

Gençliğin Öncü ve Örgütlü Gücü
Dev-Genç Tutsakları Onurumuzdur
Dev-Genç'liler, yoldaşlarını içeride-dışarıda zulmün eline bırakmazlar. Mahir Çayanlar, siper yoldaşlarının özgürlüğü için
Kızıldere'de canlarını feda etmişlerdir. Dev-Genç'li Ali Rıza Kurt,
İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu'nda 1 Aralık işgalinin yaratıcısı olan Dev-Genç'li Hamiyet Yıldız'ı düşmanın
eline bırakmamak için çatışmıştır. Şehitlerimizden miras kalan
yoldaşına sahip çıkma geleneği bugün tutsak Dev-Genç'lileri F
tiplerinden çekip almak için sürdürülüyor. Tutsak öğrenciler serbest bırakılsın!

İstanbul
Dev-Genç’liler 14 Aralık’ta İstanbul Taksim’de masa açtılar. Tutsak öğrencilerin serbest bırakılması için imza toplamak
amacıyla açılan masaya halkın ilgisi yoğundu. “Dev-Genç’i gördüm hemen geldim”, “Siz oldukça bu vatana hiçbir şey yapamazlar” diyenler oldu. Halkla uzun uzun sohbetler de eden DevGenç’liler 7 imza föyünü doldurdular.
İmza toplanan masada aynı zamanda, Tutsak Öğrenciler Serbest Bırakılsın dayanışma gecesinin çağrısı yapıldı. 9 adet dayanışma gecesi kartı halka ulaştırıldı; 8 tane de dergi dağıtıldı.
15 Aralık’ta da Dev-Genç’liler yol kesme eylemi gerçekleştirdiler. Harbiye önünde Taksim geliş ve gidişini trafiğe kesip kendilerini yere yapıştıran Dev-Genç’liler ellerinde “Yaşasın Dev-Genç Yaşasın Dev-Genç’liler!”, “Tutsak Öğrenciler Serbest Bırakılsın!”, “Kahrolsun Faşizm Yaşasın Mücadelemiz!”,
“Adalet İstiyoruz!” dövizlerini taşıdılar. Halkında alkışlarla destek verdiği eylem 15 dakika sürdü.
Eylemi sabote etmek, halkı galeyana getirmek isteyen sivil polisler teşhir edildi.
Eylemi iradi olarak bitiren Dev-Genç’liler 2776 tutsak öğrenci serbest bırakılana kadar eylemlerinin süreceğini
söyleyerek tüm halkı tutsak öğrencileri sahiplenmeye çağırdılar.

Ankara

EKMEK ADALET ÖZGÜRLÜK İÇİN
YÜRÜYÜŞ OKUYALIM, OKUTALIM!

İrfanların, Enginlerin, Ferhatların sesi mahalle mahalle, kapı kapı gezmeye devam
ediyor. Halk Cepheliler, emeklerini 2 katına
çıkartarak, Yürüyüş’ü ulaşabildiğimiz her eve
ulaştırma kararlılığıyla çalışıyor.

İstanbul: Bu hafta da Nurtepe Mahallesi’nde Yürüyüş Dergisi dağıtımı yapıldı. 12
Aralık saat 18.00’de başlayan dergi dağıtımında çalınmadık kapı bırakılmadı. Sokaklarda yapılan sesli konuşmalarda, Yürüyüş
Dergisi’nin halk için, devrim için soluksuz
yayın yaptığı ve gündeme dair gerçek sorunlarımızı-çözümlerimizi yazdığı belirtildi.
Derginin de anlatıldığı sesli konuşmalarda
mahalle halkı pencerelerden ilgiyle dinledi.
Saat 19.30’da biten dergi dağıtımında 133
dergi dağıtıldı.
“Ekmek Adalet ve Özgürlük için Yürüyüş
Dergisi Okuyalım Okutalım” kampanyası dahilinde Çayan Mahallesi’nde bir araya gelen
Yürüyüş dergisi çalışanları ve okurları kahvaltı
yaptı. Kahvaltıdan sonra Yürüyüş Dergisi’nin
Devrimci Okul bölümü okundu, ardından
kampanyanın içeriği konuşuldu.
Yürüyüş dağıtım sayısını iki katına çıkartma
hedefi vurgulandı. Mahalle mahalle, sokak
sokak, kapı kapı gezilerek emek harcayarak
hedefe ulaşılacağı konuşuldu.
Dev-Genç’liler 11-12-13 Aralık tarihlerinde
İstanbul Üniversitesi’nde Yürüyüş Dergisi’nin
afişleri asıldı. Dev-Genç’liler aynı zamanda
Edebiyat Fakültesi yemekhane duvarlarına
da “Yürüyüş Dergisi Polisin 17’sinde Sırtından
Vurarak Felç Ettiği Ferhat Gerçeklerin, Halkın
Sesidir! Ekmek, Adalet ve Özgürlük için Yürüyüş Okuyalım” yazılaması yapıldı. 13 Aralık
günü de Dev-Genç’liler Yürüyüş afişlerini
Kadıköy’de astılar.
Dev-Genç’liler 16 Aralık’ta da İstanbul
Üniversitesi’nin her yerini Yürüyüş Dergisi’nin
afişleriyle donattılar. Hergele Meydanı’nda
masa açıldı. Tutsak öğrencilerin serbest bırakılması için imza da toplandı.

Antalya: 15 Aralık’ta Göksu Mahallesi’de Yürüyüş okurları dergi dağıtımı yaparken mahalle halkı ile mahalle ve iş sorunları
üzerine sohbet etti. Devrimci avukatların nasıl
ve neden tutuklandıkları anlatıldı. Yaklaşan
19 Aralık Katliamı’nın yıldönümü için yapılacak çalışmalara çağrı yapıldı. 1 saatte 20
dergi halka ulaştırıldı.
İzmir: 12 Aralık’ta Buca İlçesi’nde Yürüyüş dağıtımı yapıldı. Halkla bire bir ilgilenildi. Gündeme ilişkin konularla ilgili sohbet edildi. 2 saat süren dergi dağıtımında 15
tane Yürüyüş okuyucusuna ulaştırıldı. Ayrıca 2 tane “Efsanelerden Destanlara” ve 1
tane “Sana Geldik Ali” kitapları okurlara
ulaştırıldı.
Bornova Naldöken Mahallesi’nde Yürüyüş dağıtımı yapıldı. Halkla sohbet edildi.
Halkın sorunları hakkında konuşuldu. Bir
buçuk saat süren dergi dağıtımında 10 tane
Yürüyüş Dergisi okuruna ulaştırıldı.

İstiklal Cad.

İstanbul Üniversitesi

Çorum: Halk Cepheliler, 4 Aralık’ta 50
Yürüyüş, 5 Aralık’ta 10 adet Kurtuluş ve 15
adet Grup Yorum albümü halka ulaştırdı. 6
Aralık’ta ise Uğur Mumcu ve Bahabey Caddeleri boyunca 50 adet Yürüyüş kampanyası
afişi asıldı. 13 Aralık’ta ise Uğur Mumcu ve
Emek caddelerinde 50 adet Yürüyüş Dergisi’ni halka ulaştırdı. 2 kişinin katıldığı çalışma bir saat sürdü.

Çorum

Ankara: 11 Aralık’ta Tuzluçayır'da Yürüyüş Dergisi afiş çalışması yapıldı. İki saat
kadar süren çalışmada 75 afiş yapıldı.

Eskişehir: Gültepe Mahallesi’nde 15 Aralık’ta dergi dağıtımı yapıldı. 1 saat süren çalışmada 13 dergi halka ulaştırıldı. Kapısı
çalınan evlerdeki insanlara yozlaşmaya, çetelere, uyuşturucuya karşı verilen mücadele
anlatıldı.

Ankara

Ö ğretmenimiz

Merhaba!
18 Ocak 2013 tarihinde Halkın Hukuk Bürosu ve Çağdaş
Hukukçular Derneği üyesi devrimci, sosyalist avukatlarımız
uyduruk gerekçelerle gözaltına alınıp, tutuklandılar.
“Suç” olarak, halkın hak ve özgürlüklerini savunmaları
gösterildi. İşte bu “büyük suç” yüzünden aylardır içerideler...
İlk duruşmaları, 24-25-26 Aralık günlerinde “meşhur”
Silivri Yerleşkesi’nde yapılacak.
Davetlimizsiniz, devrimci avukatların faşizmi nasıl
yargılayacaklarına tanık olmaya çağırıyoruz sizi...
Hoşça kalın...

Özgür Tutsaklar
NOT: Bu davetiye, bir kişilik olmakla birlikte, yanınıza
“Büyük İnsanlığı” da alıp gelebilirsiniz.
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Slogan yaratıcı ve yaşayan bir kavramdır.
Sloganlarımız dikbaşlı,
kafa tutan kelimelerimizdir.
Slogan kitleye hitap etmelidir;
bizim iddiamızı dile getirmelidir.
Olayı anlatmalıdır.
Süreçle birleştirmelidir.
Sade olmalıdır.
Slogan bir devrimcinin sesi, soluğu, silahıdır.
En zor anlarda düşmana teslim olmadığımızı ifade
ederek halkımıza moral verirken, kazandığımız
zaferlerde de zaferimizi halkımıza anlatır.
Düşmanın sesimizi boğmaya çalıştığı her saldırıda
atılan her slogan, düşüncemizden vazgeçmeye
ceğimizin ifadesi olurken, piskolojik üstünlüğün
bizde olmasını sağlar. Bu nedenle sloganlarımız
düşüncemizdeki netliği en kısa sürede,
en vurucu şekilde ifade etmelidir.
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DÜNYA HALKLARININ
BAŞ DÜŞMANI AMERİKA
DEVRİMCİLERİ SORGULAYAMAZ!

AMERİKA KATLİAMLARININ

HESABINI VERECEK!

