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Haziran ayaklanmasında polisin
yakın mesafeden gaz fişeğiyle ba-
şından vurduğu Berkin Elvan 239
gündür komada.

Yapılan suç duyurularına rağmen
Berkin’i vuran polisler mahkemeye
çıkarılmamıştı. Geçen hafta, tam 229
gün sonra 7 polis, Berkin’i vurmak-
tan ifadesi alınmak üzere mahkeme
önüne çıkartıldı. 

229 gün boyunca adalet istedik.
Berkin’i vuran polislerin mahkeme
önüne çıkartılmasını istedik. En son
“SABRIMIZI SINAMAYIN” dedik.  

229 gün sonra Berkin’i vuran
polislerin mahkemeye çıkartılması
229 gündür ısrarla, kararlılıkla sür-
dürdüğümüz ADALET İSTEĞİ-
MİZİN ZAFERİDİR...

AKP, “destan yazdılar” diyerek
ilan ettiği katil polislerini hep koru-
du.  Halkın yoğun tepkisi sonucu fa-
illeri kamera görüntülerinden açıkça
tespit edilen katil polisler mahkeme-
ye çıkartılsa da AKP tarafından özel
olarak korunmaya devam ediyor. Es-
kişehir’de işkenceyle döve döve kat-
ledilen Ali İsmail Korkmaz’ın mah-
kemesi “güvenlik” gerekçesiyle Kay-
seri’ye gönderildi. 3 Şubat tarihinde
yapılan duruşmada “güvenlik”ten ki-
min güvenliğinin kastedildiği anla-
şılmıştır. Kayseri’ye Ali İsmail için
adalet istemeye giden halka yollarda
terör estirildi. Çok sayıda otobüs
Kayseri’ye sokulmazken Kayseri’de
ise adeta olağanüstü hal uygulandı.
Katiller sıkı bir korumaya alınırken,
halk için tam bir sıkıyönetim vardı. 

Ethem Sarısülük’ün katilinin kim
olduğu  kamera görüntüleriyle sabit.

Ethem’in katili polis Ahmet Şahbaz
görevinden bile alınmadığı gibi Ur-
fa’ya gönderilerek güvence altına
alındı. Mahkemelere yüzü tanınma-
sın diye peruk ile çıkartılıyor. Katil po-
lis Şahbaz’a verilen ceza sadece 24 ay
kıdem durdurma cezası.

Mehmet Ayvalıtaş’ın 5 Şubat’ta
görülen mahkemesinde  davaya sahip
çıkan halka polis yine saldırdı. Mah-
kemede heyet avukatların konuşma-
sına izin vermeden duruşmayı bitir-
di. Mahkemede bir yargılama yapıl-
mıyor, katiller mahkeme heyeti tara-
fından pervasızca sahipleniliyor.

Berkin Elvan’ı vuran polisler ise
“tespit edilemedi” denilerek mahke-
me önüne bile çıkartılmıyordu. Oysa
bugün kamera bulunmayan tek bir so-
kak cadde yok... Elvan’ın vurulduğu
yer olan Okmeydanı’nda ise esnaf-
larda bulunan kameralar dahil her yer
kamera doluydu. Ancak AKP’nin
polisi, savcıları kamera görüntüleri-
ni inceleyerek Berkin’i vuran polis-
leri bulmak yerine kamera görüntü-
lerini yok ettiler... Esnaflarda bulunan
kamera görüntülerini inceleme gere-
ği bile duymadılar... 

Adaletin Olmadığı Yerde
Adalet İstemek
Ekmek, Su, Hava
Kadar Zorunlu
Bir İhtiyaçtır! 

Berkin’i vuran polislerin mahke-
me önüne çıkarılmasını istemekten hiç
vazgeçmedik. Katillerin yargılanma-
sını düzenin mahkemelerinin keyfine
bırakmadık... Kesintisiz 229 gündür

adalet istemenin onlarca yolunu bu-
larak katillerin bulunup yargılanma-
sını istedik. Berkin için adalet ister-
ken yüzlerce insanımız gözaltına
alındı... Direnen insanlarımızın kafası
gözü patlatıldı. Kolu bacağı kırıldı.
Tutuklanan insanlarımız oldu... 

Muharrem Karataş, Berkinler için,
Haziran şehitleri için adalet isterken
Ankara’da Emniyet Genel Müdürlü-
ğü’ne yaptığı roketli eylemden son-
ra şehit düştü... 

Aylardır Berkin için Okmeydanı
Hastanesi’nin önünde Cepheliler nö-
bet tuttu. İstanbul’un yoksul gece-
kondu mahalleleri ve Halk Cephelilerin
bulunduğu ülkemizin her yerinde, her
hafta eylemler yapıldı. Mahalle du-
varları, okul tahtaları Berkin için ada-
let isteyen sloganlarımızla doldu..
“Bağırıp çağırıp” birkaç protesto ey-
lemiyle öfkemizin geçip unutacağımızı
sananlar yanıldıklarını gördüler. Öf-
kemiz büyüyerek tüm ülkeye yayıldı... 

Berkin için adalet istemek artık
halkımız için en meşru olandı. İradi
olarak örgütlediğimiz eylemlerin dı-
şında halkımızın çok çeşitli kesimle-
ri tarafından yapılan eylemlerle Ber-
kin Elvan sahiplenildi.

AKP bütün bunlara rağmen katil
polislerini korumaya devam etti. Ber-
kin için yapılan eylemlerimize per-
vasızca saldırdı.

En son “SABRIMIZI SINAMA-
YIN” dedik. Üç haftadır Taksim Anı-
tı önünde eylem yapıyoruz. AKP’nin
polislerinin saldırıp gözaltına almasına
rağmen tekrar tekrar çıktık Tak-
sim’e... Bir günde üç kez Taksim Anı-
tı’nın önüne çıkıp gözaltına alındık.

UNUTMAK İHANETTİR!
UNUTTURMAYACAĞIZ!

Berkin Elvan’ı Vuran Polisler 229 Gün Sonra Halk Cephesi’nin
Mücadelesi Sonucunda İfade Vermek Zorunda Kaldı: 

“BİLMİYORUM, HATIRLAMIYORUM, GÖRMEDİM!”
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Geçen hafta yine Tünel’den Tak-
sim’e doğru “Sabrımızı Sınamayın”
diyerek yürüyüşe geçtik... Havanın
dondurucu soğuğuna, polisin o so-
ğukta TOMA’larıyla sıktığı tazyikli
sularına rağmen direndik... Adalet
talebimizi kanımız, canımız pahası-
na ilmek ilmek örerek büyüttük... 

Sabrımız sınırsızdır fakat hesap
sormayı mahşere bırakmayız! Bunu
dost da, düşman da bilir... 

229 gün sonra Berkin’i vurmaktan
7 polisi mahkeme önüne çıkartmak
zorunda kaldılar... Bu; ısrarla, karar-
lılıkla, bedel ödemekten çekinme-
yen mücadelemizin sonucudur. Bu
mücadelemizin zaferidir.

AKP, 129  gün sonra “kahra-
man” ilan ettiği katil polislerini
mahkemeye çıkartmak zorunda kal-
dı.Ancak hemen şunu belirtelim: AKP
polisleri korumaktan vaz mı geçti? Ha-
yır! AKP, sonuna kadar katillerini ko-
rumaya devam edecektir. Sonuçta
AKP’nin mahkemeleri faşist düzeni ak-
lama kurumlarıdır. Berkin’i vuran pol-
islerin cezasız kalması ya da en az ce-
zalarla kurtulması için elinden geleni
yapacaktır. Daha şimdiden işkenceci,
katil polislerin savcılıkta verdikleri
ifadeleri bunu göstermektedir. 

“Bilmiyorum,
Hatırlamıyorum,
Görmedim!..”

239 gündür komada olan Berkin
Elvan’ı vuran polislerin verdiği ifa-
deleri böyle...

İnsan aklıyla alay eder gibi polis-
lerin savcılıkta verdikleri ifadeler
şöyle: 

Polis M.C.: Müdahele ettiğim
olayları tek tek hatırlamam müm-
kün değildir. Çok yoğun çalışıyor-
duk. Gezi olayları boyunca her
hangi bir şekilde gaz kullanmadım. 

Polis O. Ş.: Gezi olayları ne-
deniyle Mahmut Şevket Paşa Ma-
hallesi'ne gidip gitmediğimi ve ola-
yı hatırlamıyorum. Olaylar boyun-
ca biçbir gaz ürünü kullanmadım.
Şahsın nasıl yaralandığını bilmi-
yorum. 

Polis H.B.: Olay tarihi 16 Ha-

ziran 2013'te görevliydim. Ancak
olayın geçtiği yerde görev yaptığımı
hatırlamyorum. 

Polis R.Ç.: Müdahale ettiğim
olaylarda gaz kullanmadım. Kalkan
tutuyordum. Suçlamaları kabul et-
miyorum. 

Polis Ö.K.: Gezi olayları sırasın-
da gaz tüfeği kullandım. Fakat Ber-
kin Elvan'ın yaralandığı olayda ke-
sinlikle gaz tüfeği kullanmadım. Za-
ten olayı da kişiyi de hatırlamıyorum. 

Görüldüğü gibi polislerin hepsi de
hafızalarını yitirmişler, hiçbir şey
hatırlamıyorlar. 

Bütün ülkeyi gaza boğdular, onlar
gaz kullanmadıklarını söylüyorlar.
Ortada 14 yaşında başından vurulan
bir çocuk var. Ki, çok yakın mesafe-
den ateş açıldığı biliniyor, onlar “bil-
miyorum, hatırlamıyorum, gör-
medim” diyorlar... 

Siz Hatırlamıyorsanız
Biz Hatırlatacağız
İşkenceciler, hatırlamıyorlarmış...

Hatırlamayın. Halkın da unutacağını
sanıyorlar... Bizim unutacağımızı sa-
nıyorlar... UNUTMAK İHANET-
TİR! UNUTMAYACAĞIZ!..
UNUTTURMAYACAĞIZ... 

Devletin genel politikası; “Bağı-
rırlar, çağırırlar, öfke ne kadar büyük
olursa olsun nasıl olsa yatışır, unutu-
lur gider....”

Hayır, biz unutmayız... On yıllar da
geçse biz unutmayız... Devletin öl-
dürme özgürlüğü yok... İnsanlarımızın
kafasına gaz fişeği sıkarak beyinleri-
ni akıtma özgürlüğü yok. Gözlerini çı-
kartıp kör etme özgürlüğü yok... Ber-

kin Elvan ve ayaklanmada kafası kı-
rılan, gözü çıkartılan, katledilenlere hep
yakın mesafeden özellikle gözlerine,
başlarına nişan alınarak sıkılmıştır.
Öldürme ve ömür boyu sakat bırakma
kastıyla sıkılmıştır gaz fişekleri... 

Mahkemeler istediği kadar katil-
lerini, işkencecilerini korusun. Onla-
rı en az cezalarla aklamaya çalışsın...
Biz unutmayacağız. Halkımızın asla
unutmayacağı şekilde hafızalara ka-
zıyacağız... Göstermelik soruştur-
malarla, açılan göstermelik davalar-
la, tiyatro oyunundan ibaret mahke-
melerinizle olayın peşini bırakacağı-
mızı sanıyorsanız yanılıyorsunuz.
Suçlarınız halkımız nezdinde sabittir...
Sizi bu kokuşmuş mahkemeleriniz de-
ğil, halkımız yargılayacak... Hükmü
de halkımız verecek... 

Biz adalet istemeye devam ede-
ceğiz. Yine söylüyoruz: Sabrımızı
sınamayın! 

Berkin Elvan’ı vuran polislerin ve
Haziran ayaklanmasında katlettiğiniz
şehitlerimizin katillerinin yargılan-
masını istiyoruz... 

Berkin Elvan dışında onlarca ki-
şinin daha gözü gaz fişekleriyle çı-
kartıldı. Kafası, kolu, bacağı kırıldı...
Mustafa Ali Tombul’un kafası yine
gaz fişeğiyle kırıldı. Mustafa, iki aya
yakın komada kalırken katilleri hala
sokaklarda halkımıza gaz fişeği sı-
karak saldırmaya devam ediyor...
Mustafa’nın kafatasını kıranlar baş-
ka kafaları kırmaya devam ediyor.
Devlet, Mustafa’nın kafatasını kı-
ranları yakalamak yerine Mustafa’ya
dava açtı... Sen misin polisimize taş
atan... Gaz fişeğiyle öldüremediy-

sek mahkemelerde süründüreceğiz
diyorlar... 

BİZ DE DİYORUZ Kİ; SAB-
RIMIZI SINAMAYIN! BERKİN
ELVAN’I VURANLARI VE HA-
ZİRAN AYAKLANMASINDA ŞE-
HİT DÜŞENLERİN KATİLLERİ-
Nİ KORUMAKTAN VAZGEÇİN.
KATİLLERİ CEZALANDIRIN!
MAHKEMELERİNİZ KATİLLE-
Rİ KORUMAYA DEVAM EDER-
SE HALKIN DA ADALETİNİN
OLDUĞUNU UNUTMAYIN!..

Hayır, biz
unutmayız... Onyıllar da
geçse biz unutmayız...

Devletin öldürme özgürlüğü
yok... İnsanlarımızın
kafasına gaz fişeği sıkarak
beyinlerini akıtma özgürlüğü
yok. Gözlerini çıkartıp kör
etme özgürlüğü yok...
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15’inde bir fidan Berkin Elvan,
Haziran Ayaklanması’nda gaz fişe-
ğiyle vurulmuştu. Haziran ayından
beri uyuyor Berkin Elvan. Halk Cep-
hesi ve Dev-Genç'liler Berkin’i vuran
polislerin açıklanması için Tak-
sim’den Antalya’ya kadar Türkiye’nin
birçok şehrinde eylem yaptı.

İstanbul
Taksim’i Katil Polislere
Dar Edeceğiz!

1 Şubat’ta Halk Cepheliler İstanbul
İstiklal Caddesi'ndeki Tünel’de, “Sab-
rımızı Sınamayın Berkin Elvan’ı Vu-
ranları Açıklayın” pankartı açarak
halka megafonla sesli çağrılarda bu-
lundu. Çağrıda bulunan Nuri Cihan-
yandı “Tam 230 gündür yoğun bakımda
uykuda olan 15 yaşındaki Berkinimiz
için bugün Taksim Tünel’den Galata-
saray Lisesi önüne yürüyeceğiz ve
Berkin’i vuran katiller bulununcaya
kadar da eylemlerimize devam ede-
ceğiz” dedi. Henüz yürüyüş başladığı
sırada çevik kuvvet polisleri saldırdılar
ve Halk Cepheliler’i Karaköy yokuşuna
kadar sürüklediler. Halk Cepheliler
girdikleri bu sokakta pankartlarını aça-
rak oturma eylemine başladılar. 20
dakikalık oturma eyleminden sonra
tekrar yürümeye çalıştılar. İşkenceci
polisler bu sefer TOMA’larıyla saldırdı
ve Cepheliler’in etrafını sararak göz-
altına aldı. İşkencelerle gözaltına alınan
Halk Cepheliler’e çevik kuvvet poli-
sinin gözaltı aracında da işkence yaptığı
görüldü. Civardaki kafelerde oturan
halkın tepkisiyle karşılaşan polis, oto-
büsün ışıklarını kapatarak işkenceci-
liğini gizlemeye çalıştıysa da başara-
madı. Halk işkenceyi gördü. İstiklal
Caddesi üzerindeki insanlar hep bir
ağızdan “İnsanlık Onuru İşkenceyi
Yenecek”, “Her Yer Rüşvet Her Yer
Yolsuzluk” sloganlarını haykırdılar. 

İşkenceye karşı böyle tepki gösteren
halkın direnişi karşısında polis geri
adım atmak zorunda kaldı ve etrafları
polis ile çevrili Halk Cephelileri göz-
altına almaktan vazgeçti. Halk Cep-
heliler sesli çağrılarla “AKP’nin katil
polisi sizin cesaretiniz varsa gidin
Tayyip’in oğlu Bilal’i alın, bakanla-
rınızı alın, hırsızları alın halkı değil”
dediler. Buradan İstiklal Caddesi al-
tındaki sokaktan “Berkin Elvan Onu-
rumuzdur”, “Halkız Haklıyız Kaza-
nacağız” sloganlarıyla birlikte Gala-
tasaray Lisesi önüne yürüdüler. Burada
çağrıda bulunan Grup Yorum üyeleriyle
beraber bir basın açıklaması yapıldı.
Açıklamayı Nuri Cihanyandı sözlü
olarak yaptı. Konuşmasında; Berkin
Elvan’ın daha 14 yaşında bir çocukken
evinden ekmek almaya gittiği sırada
polisin yakından attığı biber gazı kap-
sülüyle vurulduğunu ve bunun için
suç duyurusunda bulunduklarını be-
lirten Cihanyandı, sonra bu suç du-
yurusuna ilişkin hiçbir adımın atıl-
madığını ve polisleri aklamak için çe-
şitli ayak oyunlarının yapıldığını söy-
ledi. Eylem “Berkin Elvan Onuru-
muzdur” sloganlarıyla sona erdi,

Berkin Elvan yaşamı için direnir-
ken, adalet isteyen Halk Cepheliler
iki gün sonra yine Taksim Meyda-
nı’ndan seslerini yükselttiler. 3 Şubat
günü Halk Cepheliler meydanda “Sab-
rımızı Sınamayın Berkin’i Vuranları

BERKİN ELVAN’I VURANLARI,
HAZİRAN AYAKLANMASI’NDA KATLEDENLERİ CEZALANDIRIN!

ADALET İSTİYORUZ! 
SABRIMIZI SINAMAYIN!

Berkin Elvan’ı vuranları,
Haziran Ayaklanması’nda
insanlarımızı katledenleri

unutmayacağız!

AKP katilleri koruyor.
Berkin Elvan’ı vuran

polisleri 229 gün korudu!
229 gün sonra Cephelilerin

mücadelesi sonucunda
savcılıkça ifadeleri alındı. 

Haziran şehitlerinden
Ethem Sarısülük’ü vuran

polis hala görevinin başında,
halka saldırmaya devam

ediyor! Ethem Sarısülük’ü
katletmenin cezası 24 aylık

kıdem durdurma!

Ali İsmail Korkmaz’ın
davası, katillerin güvenliği

için  Kayseri’ye taşındı!

Mehmet Ayvalıtaş’ın
mahkemesine katılanlara

alçakça saldırırken
avukatlara söz hakkı dahi

vermedi!

KATİLLERİ KORUYAN
ADALETİNİZİ

TANIMIYORUZ!

SABRIMIZI
SINAMAYIN!

HALKIN DA
ADALETİ VAR!
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Açıklayın/Halk Cephesi” yazılı pan-
kart açtılar. Taksim Anıtı’nın kar-
şısında “ Berkin Elvan Onurumuz-
dur” sloganlarıyla başlatılan eylemde
iki Halk Cepheli işkenceci polislerin
saldırısıyla gözaltına alındı. O es-
nada çiçekçilerin bulunduğu tarafta
2 Halk Cepheli daha pankart açtılar.
İşkenceci polisler onları da gözaltına
almaya çalıştı. 4 kişi polis otosuna
sürüklenerek götürülürken Taksim
Anıtı’nın önünden polislerin üzerine
doğru tek başına bir Liseli Dev-
Genç'li pankartını açarak ve slogan
atarak yürümeye başladı. Polisler
açılan üçüncü pankart üzerine şok
yaşadı. Tek başına pankart açan Li-
seli Dev-Genç'liye başta hiçbir şey
yapamadılar. Ancak bir süre sonra
kendilerine gelebilen polisler tek
başına eylem yapan Liseli Dev-
Genç'linin elinden zorla pankartı
alıp onu da işkencelerle gözaltına
aldılar. 

Kartal; Halk Cepheliler 1
Şubat'ta İstanbul’un Kartal İlçesi’nde
eylem yaptı. Ahmet Şimşek Öğret-
menevi önünde bir araya gelen Halk
Cepheliler "Diren Berkin Seninle-
yiz" ve "Sabrımızı Sınamayın! Ber-
kin Elvan'ı Vuran Polisleri Açıklayın
- Kartal Halk Cephesi" yazılı pan-
kartların arkasında kortej oluşturup
yürüyüşe geçtiler. Sloganları eşli-
ğinde Kartal Meydanı’na yürüdüler.
Burada yapılan basın açıklamasının
ardından, bir sonraki hafta cumartesi
günü tekrar buluşmak üzere eylem
bitirildi.

Antalya; Halk Cephesi, 1 Şu-
bat akşamı, Halk Bankası’nın önün-
de toplanarak meşalelerle Attalos
Meydanı’na yürüdüler. BDP ve
ÖDP”lilerin de destek verdiği ey-
lemde yürüyüş boyunca sloganlar
atıldı. Atılan sloganlara eylemi iz-
leyen Antalya halkı alkışlarla destek
verdi.

Meydanda yapılan açıklamada
“Her halk ne kadar acılar, katliamlar
yaşarsa yaşasın mutlaka yanan yü-
reklerini dindirmek için adalet neh-
rine ulaşmanın yolunu bulur” de-

nildi. Ardından dilek balonları uçu-
rularak eylem bitirildi.

İzmir; 2 Şubat'ta İzmir Kar-
şıyaka İzban Durağı’nda bir araya
gelen Halk Cepheliler, “Berkin El-
van için Adalet İstiyoruz!” yazılı
pankart açarak basın açıklaması
yaptı. Sloganlar atıldıktan sonra ya-
pılan açıklamada; “Ona haince sal-
dıran polisler ise sözde yargılanma
amacıyla sorguya çekiliyor ancak
hiçbiri suçlu bulunamıyor. Biz bu
oyunları Maraş’tan, Gazi’den, Ro-
boski’den, 19 Aralık’tan biliriz.
Berkin’i vuran sadece bir iki polis
değil halkın onurlu evlatlarının üze-
rine saldıran mavi gömlekli katil
sürüsünün hepsidir. Berkin’in vu-
rulması emrini veren sadece bir iki
tane amir değil, başbakanından ba-
kanına AKP’nin kendisidir" denildi.
Açıklama “Sabrımızı sınamayın
sloganlarıyla sokakları meydanları
dolduruyoruz, her bir insanımız
Berkin olup hesap soruyor!” deni-
lerek bitirildi. Halk Cepheliler daha
sonra Berkin’i vuran polislerin açık-
lanmasını talep eden sloganlar eş-
liğinde eylemi bitirdi.

Ankara;31 Ocak’ta Dev-
Genç'liler Berkin Elvan için  Yüksel
Caddesi’nde dayanışma standı açtı.
4 saat açık kalan masada tutsak
ürünleri sergilenirken 10 adet Yü-
rüyüş Dergisi ve Anayasa Taslağı
halkımıza ulaştırıldı.

Adana;1 Şubat günü İnönü
Parkı’nda bir araya gelen Halk Cep-
heliler her hafta olduğu gibi Berkin
Elvan’ı komaya sokan polislerin
ve emir verenlerin yargılanması
için açıklama yaptılar. Sloganlarla
başlayan açıklamada adaleti bula-
mayan halk, adaletini kendi sağlar
denildi. Açıklama sonunda sesli
olarak bugüne kadar yapılan suç
duyuruları ve cevap alınamayan so-
rular ile işlemeyen adalet anlatıldı.
Açıklamada, alkışlayarak desteğini
sunanlarla açıklamanın sonunda bil-
gi vermek için sohbet edildi.



Adında Devrimci Keli-
mesi Bulunan DİSK’in

Başkanı Kani Beko ve Ekibi AKP Faşizminin
Tutuklattığı Av. Taylan Tanay ve Devrimci İşçi
Berna Yılmaz’ı İşten Attı! 

İzin Vermeyeceğiz! İnsan İçine Çıkartmaya-
cak, Gördüğümüz Her Yerde Teşhir Edeceğiz!

Bunun arkasında bile dolaylı veya dolaysız patronlar,
patronların sözcüsü AKP ve onun iktidarı vardır.

Kani Beko, adının başında "Devrimci" yazan bir
sendikanın başındadır ama devrimcilere düşmandırlar.

Devrimcileri, devrimci mücadele ve örgütlenme an-
layışını tasfiye ederken, tasfiye ettiği bizzat mücadelenin,
DİSK örgütlenmesinin kendisidir.

İşçi sınıfı içindeki mücadele ta başından beri aynı za-
manda sarı sendikacılığa, devlet sendikacılığına karşı
bir yanı da içermiştir. Sarı sendikacılık devrimcileri her
zaman tasfiye etmeye çalışmıştır. 

Reformizm, baştan bu yana, devrimcilerin her önerisini,
'kitleleri kaybetmeme' adına reddetti; devrimcileri
'kitlelere gitme' adına tasfiye ettiler. 

Devrimciler çok radikaldi, çok keskindi, militandı,
kitleleri kaçırıyorlardı, kendileri  uysaldı, olgundu, sağ-
duyuluydu, kitleler ancak bunlarla toplanırdı. Herşey
'kitle' içindi; işte sonu! Demek ki o politikaları kitleleri
toplamıyor, dağıtıyor örgütlemiyor,  örgütsüzleştiriyor
çekmiyor, itiyor.

Bugün devrimcileri tasfiye edenler devrimci düşmanı
Kani Beko ve onun ekibidir... Bunun arkasında bile

dolaylı veya dolaysız patronlar, patronların sözcüsü AKP
ve onun iktidarı vardır.

Devrimcilikten, demokratlıktan, anti-emperyalistlikten,
anti-faşistlikten uzaklaştıkça  daha rezil konumlarda gö-
receğiz sendika başkanlarını. 

Oligarşinin icazetini bu "rezillikle" halk düşmanlığıyla
belki kazandılar, ama kitleleri kazanamadıkları kesindir.
Bugün ortaya yine çıkmıştır ki, devrimcilerin yok edildiği
her yapı, mücadele dinamiklerini de kaybeder.

Oligarşinin amacı da buydu zaten. Reformizmin
önünü açarken de bunu amaçlıyordu. Düzen solculuğu,
oligarşinin devrimcileri tasfiye edin anlaşalım, oyununa
geldiler. Ahmak sendikacılık sanıyordu ki, böyle yaparlarsa,
düzen mücadelesiz, çatışmasız haklarını verecekti.  Ver-
medi. Vermeyecektir de.

Bugüne kadar sendikalarda bize yönelik saldırıları,
tasfiye çabaları bunun bir parçasıydı.. 

Devrimcileri niye tasfiye ettikleri dün de bugün de
bizim açımızdan açıktır.

Çünkü düzeniçi statükolarının bozulmasından kor-
kuyorlar. 

Bırakın eylemlerde tüm halk kesimlerini, tüm örgütlü
güçleri birleştirmeyi, devrimci örgütlülüklere bile katıl-
mayın diyorlar. 

Kani Bekoların, şu andaki DİSK yönetiminin tasfi-
yeciliğini bir silaha dönüştürmeliyiz... Onları vuracak
bir silaha... Bunun yolu ise tasfiyecilerin karşısına işçi
kitlesini çıkarmaktır... Kendisine demokratım, sosyalistim,
yurtseverim diyen emekten yana herkes bu tasfiyeciliğe
karşı durmalı... 

Patronlar ve Patronların Sözcüsü AKP, Devrimcileri Hapsederken,

DİSK Başkanı Kani Beko da
Devrimci Av. Taylan Tanay ve

Devrimci İşçi Berna Yılmaz’ı İşten Atıyor!

Taylan ve Berna'nın faşizmin tutsaklığından
sonra DİSK tarafından da işten atılmasına ilişkin
kampanya sürüyor... İşten atan DİSK Başkanı
Kani Beko'yla  bu konuda görüşüldü. 

Kani Beko'yla yapılan görüşmeye ilişkin DİH'li-
lerin anlatımlarını okurlarımız ve tüm halkımızla
paylaşıyoruz...

"Görüşmede Berna'nın aslında işten çıkartılmadığını,
sadece SSK karşısında zor durumda kalmamak için
sigorta kaydı üzerinde çıkış yapıldığını, hatta bu
nedenle Berna'ya çıkışın bildirilmediğini, Berna
tahliye olduğunda isterse gelip çalışmaya devam ede-
bileceğini, eğer DİSK işbaşı yaptırmazsa 2 yıllık
maaşını toptan tazminat olarak ödemek zorunda ol-

duğunu söylemiş ve tahliye olduğunda kesinlikle
işbaşı yaptıracaklarını söylemiş.    Hatta bu yüzden
çıkışın Berna’ya bildirilmediğini, sadece sigorta ka-
yıtlarında bir çıkış yapıldığını söylemiş. Taylan’la
ilgili olarak yanlış yaptıklarını, Ankara'ya döner
dönmez yönetim kuruluyla görüşüp işe geri alınmasını
karara bağlayacaklarını söylemiş. 

Bizimkiler Taylan'ın işe geri alınmasını, Taylan'ı
ziyarete gidip özür dilemesini, ziyaretten dönünce de
basın açıklamasıyla işe geri aldığını duyurması gerek-
tiğini söylemişler. Kani Beko kendisinin de böyle dü-
şündüğünü, Ankara'da bu konuda karar aldırmaya ça-
lışacağını söylemiş. Arkadaşlarımız takipçisi olacaklarını,
asla bu işin peşini bırakmayacaklarını söylemişler...."

Kani Beko
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Bizim ayağa kaldıracağımız, bizim zorlayacağımız
güç yine işçilerdir... İşçiler içerisinde yoğun bir çalışma
yapmalıyız. 

Özellikle de DİSK'in örgütlü bulunduğu yerlerde..
İnsan içine çıkamaz hale getirmeliyiz. Devrimci, demokrat,
halktan yana olan herkes; DİSK Başkanı Kani Beko ve
onun tayfasını teşhir etmeye çağırıyoruz... 

Gördükleri, duydukları her yerde; isminde devrimci
olan bir sendikanın başkanı devrimci düşmanlığı neden
yapıyor bunu sormalıdır... 

Hesap sormalıdır; işçilerinin yanında olduğu için,
işçi davalarına baktığı için işkence gören, tutuklanan
Av. Taylan Tanay'a bir ceza da DİSK tarafından veril-

miştir... Suçları nedir?

Berna Yılmaz; işçi direnişlerinde, haklar ve özgürlükler
mücadelesinde yerini aldığı için AKP saldırmış ve tu-
tuklanmıştır. DİSK Başkanı Kani Beko da kendi işçisine
sahip çıkacağı yerde onu işten atmıştır. Evet, bunu yapan
adında devrimci sıfatı taşıyan bir sendikanın başkanıdır. 

AKP faşizmi devrimci bir işçiyi tutuklarken, kendi
işçisini sahiplenmeyip işten atan bir sendikacı işçinin
hiçbir hakkını koruyamaz. 

İşçiler; bizden kesilen aidatlarla altlarında araba pat-
ronlar gibi gezen bu asalak sendikacılara mahkum değiliz..
İşçisine sahip çıkamayıp işten atan bu asalak sendikacıları
sırtımızdan atalım... 

Çalışma yaptığı-
mız şehirde yozlaşmaya karşı bir komite kurulmuştu.
Biz de oradaki gençlere alternatif olabilmek için bir
müzik grubu, koro kuralım diye düşündük. Koro çalışması
yapmak için hazırlıklara başlamıştık. Bildiri çıkarttık
önce. O dönemde bir de basın açıklaması yapılacaktı ve
yoğun olarak bunun çalışmaları yürütülüyordu. Derneğe
yardıma gelen arkadaşlarımız da genel olarak bu çalış-
malara katılıyorlardı. Tek başıma kalmıştım. Liselere
gidip çalışma yapma konusunu konuşuyorduk arkadaş-
larla, ama öncelik basın açıklamasına verilmişti. Sonra
yaparız, biraz beklesin dendi... Kendim bir şeyler
yapayım diye düşündüm, oraları tanıyan bilenlere sor-
duğumda; “burada liseliler hep parça parça çıkıyorlar
okuldan. Onları bulamazsın” gibi şeyler söylediler. Bu
yüzden liselerde çalışmayı tamamen bıraktık. Koro ça-
lışmasını üniversiteye kaydırdık. Aslında üniversitede
çalışma yapmak bizim için daha kolaydı. Hem üniversitede
tanıdık arkadaşlarımız da vardı. Onlarla birlikte masa
açtık. Çevremizdeki gençleri çağırdık ve bir koro oluş-
turduk. Yine iki, üç günlük bir kitle çalışması yaptık ve
sonucunda 7-8 kişi kadar öğrenci kaydettik. Koro çalış-
malarına bu arkadaşlarla başladık. Yanımızdaki arka-
daşlarla birlikte 15 kişilik bir koro çalışması yaptık ve
bu çalışmanın sonunda bir konser
verdik... 

Aradan biraz zaman geçtikten son-
ra, koroyu büyütmeye karar verdik.
Bu kez liselilere gitmeyi kafamıza
koymuştuk. Ne olursa olsun lisede
çalışma yapacaktık. Yalnız şöyle bir
gerçek vardı ki yine tek başıma kal-
mıştım liselere gitme konusunda. Bu
kez kesin olarak gitmeye karar verdim.
Kaldığım evlerin birinin hemen kar-
şısında lise vardı. Komşulardan biri

de kantinde çalışıyordu. Kantine gittim önce. Teneffüse
çıkmalarını bekledim çocukların. Sonra birisi "Abla bir
tane çay verir misin?" dedi. Çayı doldurdum verirken
"Senin müzikle ilgilenen arkadaşların var mı? Böyle
sesi güzel olan arkadaşların falan varsa biz bir koro ku-
ruyoruz" dedim. Anlattım çocuğa detayları. O da zaten
"Olmaz mı abla dur ben hemen dersten çağırayım"
dedi. Dört kişi koşup geldiler dersten. Hepsi de çok he-
yecanlıydılar. Sonra o gün onlarla teneffüslerde sohbet
ettim, ben sanki okuldan biri gibi olmuştum. 

Koro çalışmasının olduğu dilden dile yayıldı. Herkes
"Abla bak bunun sesi güzel, bu arkadaş güzel
bağlama çalıyor" diye önermeye başladı. Böylece
oradaki liseden 10 kişi koroya kayıt oldu... Diğer
liselerden de katılanlarla 15 kişi daha kaydettik koroya,
bu kayıtları da 3 gün içinde yaptık, çok zamanımı da al-
madı. Ve tatil zamanına denk gelmişti, yani okulda çok
fazla öğrenci de yoktu. Yani biz gidersek kesinlikle
sonuç alabildiğimizi gördüm. En güzel yanı, liselerle
çalışırken fark ettim. Çok daha temiz, saf duygularla
geliyorlar. Liseliler gelmediğinde mutlaka arıyor, utana
sıkıla söylüyordu... Yani liselilerle şimdiye kadar çalış-
madığım için, beklediğim için kendime kızdım... Her
biri birer cevher gerçekten...

Hayatın 
Öğrettikleri

LİSELİLERİN HER BİRİ
BİR CEVHER

Eskişehir'den Ankara'ya Grup Yo-
rum konseri için otobüs kaldıracaktık.
Çalışmasını nasıl yapacağımızı plan-
lıyorduk. Güçlü bir ses sistemimiz
yoktu. Biz de sokak dinletileri yap-
maya karar verdik. Müzikle ilgilenen
arkadaşlarımız enstrüman çalan başka
arkadaşlara ulaştılar. Aşçı olan bir
arkadaşımız yemek yaptı, grafiker

bir arkadaşımız kartlar tasarladı. Yo-
rum şarkıları çalıp söyledik, halay
çektik, ürettiklerimizi sattık, bildiri
dağıttık, insanların ilgisini çeken
şenlikli bir ortam oluşturduk. Hem
maddi kaynak yaratmış hem de in-
sanlara ulaşmış olduk. Bu, konsere
insan götürme hedefimize ulaşmak
için bulduğumuz bir yöntem oldu. 

Devrimci Yaratıcılığın Sınırı Yoktur
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba-
kanlığı’nın açıkladığı, 2014 Ocak
ayı istatistiklerine göre, 11 milyon
600 bin 554 işçiden, 1 milyon 96
bin 540 işçinin sendikalara üyeliği
bulunuyor, yani işçilerin yüzde 9,45'i
sendikalı işçi... Elimizde bulunan bu
rakamlar bile sendikalı işçi sayısının
ne kadar az olduğunu gösteriyor.

Ancak elimizdeki bu rakamlar
ülkemizin gerçeğini yansıtmamak-
tadır. Çünkü bu rakamlar gerçek de-
ğildir. Nasıl ülkemizde işsizlik ra-
kamlarını açıklarken eksik ve bilerek
yanlış açıklıyorlarsa bu rakamları da
yanlış açıklıyorlar. Hesap 11 milyon
600 bin 554 işçi üzerinden yapılıyor...
Oysa Türkiye'de 27 milyon çalışan
bulunmaktadır. Bu çalışanların yak-
laşık 15.5 milyonu kayıtsız işçi sta-
tüsünde çalıştırılmaktadır. Yani bu
rakamları da göz önüne alırsak, Tür-
kiye'deki sendikalı işçi oranlarını
daha rahat görebiliriz.

Kayıtsız işçi konusu da önümüzde
büyük bir sorun olarak durmaktadır
ama bu yazımızda kayıtsız işçi ko-
nusunu ele almayacağımızdan dolayı
o konuya hiç girmeyeceğiz.

Peki, sendikalı işçi sayısının bu
kadar az olmasının sebepleri nelerdir?
Bunda kimin, ne gibi etkileri vardır?
Bu soruları sorduğumuz vakit önü-
müzde bir tablo belirecektir. Peki bu
tablo nedir? Bu tablo bugün sınıf
sendikacılığının geldiği noktayı özet-
lemektedir. Yukarıdaki somut rakam-
lar sınıf sendikacılığının geldiği nok-

tayı gözler önüne sermektedir.
Sendikacılığın bugünkü durumunun

açıklaması;düzenin baskıları, örgüt-
lenme önündeki yasaklar, düzenin her
birey üzerinde, her gün artan örgüt-
süzleştirme politikası denilebilir. Ki
bu saydığımız şeyler tabi ki gelinen
bugünkü duruma etkendir. Ama esas
olarak sendikaların bu duruma gel-
mesindeki etken kendileridir, sınıf sen-
dikacılığı çizgilerinden sapmalarıdır.

Sendikalar işçi sınıfı tarafından
mücadelenin bir aracı olarak kurulalı
neredeyse 200 yıl oluyor.

Neredeyse 200 yıla yaklaşan sen-
dikal pratik içinde, sendikaların ne
yapıp yapamayacağı, nasıl rol oynayıp
oynayamayacağı çok net görülmüştür.
Gerek Marks, gerek Lenin bunun
teorik çerçevesini de çok net çiz-
mişlerdir ve o günlerden bu yana da
sendikal mücadele alanındaki her
gelişme, her şey teorik çerçeveyi ka-
nıtlamıştır. Marks daha o zamanlar,
sendikaların ortaya çıkışı ve gelişimi
üzerine şöyle diyor mesela:

"... Bundan ötürü işçi sendikala-
rının ilk amaçları, doğal olarak,
günlük gereksinimlerini çözümlemek
ve kapitalizmin saldırılarından ko-
rumak sorunlarıyla (kısacası, ücretler
ve çalışma saatleri sorunlarıyla) sı-
nırlıydı."

Bunları belirttikten sonra: "Gü-
nümüzde emekçi sendikaları, kapitalizm
karşısında günlük savaşıma çok fazla
daldıklarından ücret köleliği sistemine
karşı eylem güçlerini henüz tümüyle

kavramış değillerdir. ... Oysa ilk amaç-
larının yanısıra, işçi sınıfının tam kur-
tuluşuna yönelik eylemde bulunmayı
öğrenmelidirler. Bu yöndeki toplumsal
ve siyasal hareketlere katılmalıdırlar...
Çabalarının, ayaklar altında ezilen
milyonların kurtuluşunu amaçladığını,
bütün dünyaya göstermelidirler."

Burada biz neyi görüyoruz? Gü-
nümüz sendika pratiği, sendikaların
ilk ortaya çıktıkları halindedirler ade-
ta. İşçi sınıfının bilincinin ve ideo-
lojisinin çok gerisinde bir sendika-
cılıktır bu.

Marks’ın bahsettiği gibi, "tüm
toplumsal ve siyasal hareketlerde
yer alırlar." Ama bizim ülkemizdeki
sendikacılık pratiğine bakıyoruz. Por-
takal gazı kanser yapar diye "yolları
açın işçiler evlerine gidecek" diyor.
Ve halkımız ön saflarda hak almak
için mücadele verirken, başında dev-
rimci sıfatı bulunan ama reformizme
teslim olmuş bir sendikacılık anlayışı
mücadeleden kaçıyor. Böyle bir sen-
dika anlayışının örgütlenmesi ve kit-
lelere umut taşıması mümkün müdür?
Ne diyor Marks, "ücret köleliği sis-
temine", ama bizim "devrimci" sen-
dikalarımız ne yapıyor. Mücadeleden
kaçıyor. Gerçek kurtuluşun sosya-
lizmde olduğunu, aslında işçilerin bu
duruma düşmelerine neden olan şeyin
bu sömürü düzeni olduğunu ve bunun
için canla, başla mücadele etmek ge-
rektiğini göz ardı ediyorlar.

Kazova işçileri direniş örgütlüyor,
işgal yapıyor, kendi işlerinin asıl sa-
hibi oluyor ama bizim "devrimci"
sendikalarımız nerede? Tozla duman
olmuşlar. İşte bu tablo, reformist
sendikacılığın işçileri getirdiği du-
rumdur.

Herhangi bir sendikada örgütlü
bir iş yerinde çalışmakla örgütlü ol-
madan bir işte çalışmak arasında bir
fark yoktur artık. Çünkü sendikalı
işçi ile sendikasız işçinin arasında
bir fark kalmamıştır. İşçinin herhangi
bir hak gaspında sırtını yaslayacağı

11 Milyon 600 bin 554 İşçiden, 1 Milyon 96 Bin 540 İşçi Sendika Üyesi

Bu Tablo Reformist, İşbirlikçi, İcazetçi,
Düzen Sendikacılığının Eseridir!..
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sendika örgütlenmesi yoktur. Varolan
sendikalar işçiyi grevlerde, alanlarda
satmaktadır.

Suç proletaryanın ekonomik mü-
cadelesindeki bir araç olan sendika-
ların olmasında mı? Tabi ki hayır.
Çünkü sendikalı işçi neyi bekler sen-
dikasından, herhangi bir hak gaspında
sendikasının arkasında durmasını,
gerekirse üretimden gelen gücünü
kullanıp hayatı durdurmasını ister.
Peki bizim "devrimci" sendikalarımız
böyle mi? Tabi ki hayır. 

Sendikanın avukatı olan Taylan
Tanay, AKP'nin faşist uygulamaları
yüzünden tutuklanıyor, sendikanın
sekreteri Berna Yılmaz da tutukla-
nıyor ve sendika iki çalışanını da
işten atıyorlar. Böyle bir sendika an-
layışı nasıl kitleleri örgütleyebilir!

Nasıl sendikasız işçilere, "gelin her-
hangi bir hak gaspında biz herşeyi
yaparız" diyebilir. Hadi onlar derler,
diyorlar da. Ama işçi sınıfı bu sendikal
mücadeleye güvenip örgütlenir mi?
Hem de bu kadar örgütsüzlük pro-
pagandasının yapıldığı bir ülkede...

Sendikaların işçi sınıfına, ekono-
mik mücadelenin yanında, kurtuluşun
sosyalizmde olduğunu, bunun için
de her şeyi yapmanın gerektiğini an-
latması gerekmektedir. Ama bizim
ülkemizdeki sendika anlayışında ne
yazık ki bu geçerli değildir.

Bir sendikacının çarpıcı bir deyimi
vardı yıllar önce "koltuk hırsıyla ve-
rilen ödünler, bir gün hepimizi kol-
tuksuz bırakabilir." Evet ülkemizdeki
sendikacılık anlayışı şimdi o nokta-
dadır. Ve sendikacılar bugün koltuk-

larını korumak için patronalara ya-
naşmakta ve patronlar için sendika-
cılık yapmaktadırlar. 

Sonuç olarak; elimizdeki sendi-
kalı işçi sayısının azlığını ve yeter-
sizliğini gördük. Yüzde 9,45 çok az
bir rakamdır. Sendikaların örgütsüz-
lüğünün sebebi işçilerin sendikalara
güvensizliğinden kaynaklıdır. Sendika
başkanları artık patronlaşmıştır. Patron
sendikacılığı yapmaktadırlar. Her-
hangi hak alma eyleminde radikal
kararlar almak gerektiğinde, sendika
başkanları işçileri orada satıp müca-
deleden kaçmaktadır. İşte bunun üze-
rine herşeyi yaratan işçilerin eylemleri
sahipsiz kalmaktadır. Suç işçilerin
örgütlenmek istememesinde değil,
sendikaların artık işçilere güven ver-
memesindedir.

KESK’li tutsak aileleri ve Kamu Emekçileri Cephesi
2 Şubat’ta Galatasaray Lisesi önünde bir araya geldi.
"Parasız Eğitim, Parasız Sağlık İstemek, İş Güvencemize
Sahip Çıkmak Suç Değildir, Komplolarla Tutuklanan
KESK’li Tutsaklar Serbest Bırakılsın" pankartıyla açıklama
yapıldı. 

İlk olarak Edirne F Tipi Hapishanesi'nde 12 aya
varan bir tutukluluk hayatı yaşadığını ifade eden Haber-
Sen üyesi Muzaffer Halisdemir bir konuşma yaptı. Ha-
lisdemir, "AKP’nin memuru olmadığımız için 11 ay F
tipi hücrelerde, tecritle bizi yola getirmeye çalıştılar,
AKP’nin polisi şunu bilmelidir ki biz asla ve asla
AKP’nin memuru olmayacağız. Haklıyız ve haktan yana
olacağız, haklıyı savunacağız" dedi.

Daha sonra sözü yine 11 ayı aşkın bir süre Kandıra F
Tipi Hapishanesi'nde kalan BES 1 No’lu şube başkanı
Dursun Doğan aldı. Doğan konuşmasında; "Bugün hala
8 arkadaşımız tutsak edilmiş durumda, o yüzden bir ya-
nımız buruk. Biz biliyoruz ki bu ülkede faşizm olduğu
sürece, bu ülkede yaşayan, mücadele eden tüm halk ke-
simlerinin karşılaştığı bir sorunla karşı karşıya kaldık.
Sanmasınlar ki baskılar, hapishaneler bizi yıldıracak, bi-
liyoruz, haklı ve meşruyuz, baskılar ve tutuklamalardan

korkmuyo-
ruz. Tüm
mücadele
arkadaşları-
mız serbest
bırakılınca-
ya, hapisha-
neler boşa-
lıncaya ka-
dar müca-

delemize devam edeceğiz" dedi.
Okunan basın açıklamasında 11 ayı aşkın bir süredir

gerek hapishanede gerekse dışarıda mücadeleye devam
ettikleri ifade edilerek, oturma eylemi yapıldı ve marşlarla
eylem bitirildi.

Tüm KESK’li Tutsaklar
Serbest Bırakılana Dek Susmayacağız

İstanbul’daki mahkemeden sonra tutukluğu devam
eden KESK’li tutsakların serbest bırakılması talebi ile
Kamu Emekçileri Cephesi yine Ankara Yüksel Cadde-
si'ndeydi. “KESK’li Tutsaklar Serbest Bırakılsın” şiarıyla
yapılan basın açıklamasına 20 kişi katıldı.

Yapılan açıklamada “İstanbul’daki mahkeme sırasında
evrakların eksik olduğu, iddia edilen fiiller ile cezaların
örtüşmediği, delillerin bulunmadığı, tüm davalara dayanak
edilen CD’nin bile dosyalarda bulunmadığı ve kamu
emekçilerinin KOMPLOLARLA gözaltına alınıp tutuk-
landığı gibi pek çok gerçeği tüm kamuoyu öğrenmiş
oldu... Tüm KESK’li tutsaklar serbest bırakılana kadar
her hafta cumartesi günü saat 14.00'te Yüksel Caddesi'nde
olmaya devam edeceğiz” denildi.

Tutsaklıklar KEC’in
Mücadelesini Bitiremez

11 aydır hukuksuz şekilde tutuklu bulunduktan sonra
çıkarıldıkları mahkeme tarafından serbest bırakılan Kamu
Emekçileri Cepheli memurlar için Esenyurt Özgürlükler
Derneği'nde yemek verildi. 4 Şubat’taki Esenyurt'ta
kalan Aşır Emir ve Hüseyin Kalanç'ın davet edildiği ye-
meğe 25 kişi katıldı. Yemeğin ardından hep birlikte
türküler söylendi, sohbet edildi.

KESK’li Tutsaklar Serbest Bırakılsın
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Devrimci İşçi Hareketi (DİH),
İstanbul Esenyurt'ta Kıraç Ma-
hallesi'nde 2013 Yılı İş Cina-
yetleri–Kazaları Raporu’nu
açıkladı ve ardından işçilerle
“Haklarımız” konulu bir panel
düzenledi. 

Türkiye’de iş kazaları denilen ci-
nayetlerde her yıl binlerce insan kat-
lediliyor, sakat kalıyor. İş kazası diye
bir şey yoktur. Patronların iş güven-
liği önlemlerini almaması nedeniyle
işçilerin katledilmesinden başka bir
şey yoktur. İş güvenliği önlemleri ek-
siksiz alınsa iş cinayetlerinin % 95’ini
önlemek mümkündür. Ancak iktidar
iş kazalarında (!) işçilerin katledil-
mesini kader, alın yazısı olarak gös-
termeye çalışıyor.

Panelin öncesinde, Kıraç–Kuru-
çeşme’de yapılan açıklamaya 50 ka-
dar işçi katıldı. Kuruçeşme Marma-
ris Büfe önünde toplanan kitle pan-
kartlar ve sloganlarla mahalle içine
yürüdü. “İşçiyiz Haklıyız Kazanaca-
ğız”, “Direne Direne Kazanacağız”,
“Taşeron Sistemini Cehenneme Gö-
meceğiz” sloganlarının atıldığı yü-
rüyüşe direnişte olan Goldaş işçileri
de destek verdi. Goldaş işçileriyle da-
yanışma amaçlı “Goldaş  İşçisi Yal-
nız Değildir”, “Yaşasın Goldaş Di-
renişimiz” sloganları da hep bir ağız-
dan atıldı.

Mahalle içinde yapılan yürüyüş-
ten sonra panelin yapılacağı kafeter-
ya önüne gelindi ve 2013 yılı iş ka-
zalarına (!) – cinayetlerine ait rapor

okundu. Raporun okunmasından son-
ra panelin yapılacağı kafeteryaya ge-
çildi ve panel başladı. Panelin konu-
su işçi olarak haklarımızdı. Yaklaşık
100 kadar işçinin katıldığı panelde ko-
nuşmacı olarak Türkan Albayrak,
Av. Behiç Aşcı, Av. Süleyman Gök-
ten yer aldı.

İlk olarak Türkan Albayrak ko-
nuştu. Türkan Albayrak kendi dire-
nişini anlattı. Direnmek ve kazanmak
için sayının önemli olmadığını, ken-
disinin tek başına direnerek kazan-
dığını vurgulayan Türkan Albayrak
önemli olanın ısrar ve kararlılık ol-
duğunu söyledi.

Ardından avukatlar işçilere kısa-
ca haklarını anlattılar. İşçi hakları ko-
nusunun çok geniş bir konu olduğu-
nu belirten avukatlar, pratikte en çok
karşılaşılan hak ihlalleri üzerinden iş-
çilerin yasalarda yazılı haklarının
neler olduğunu anlattılar. Sendikala-
rın ve örgütlenmelerin işçilere hak-
larını anlatma, işçileri bilinçlendirme
faaliyetlerinin olmadığını belirten
avukatlar bundan dolayı patronların
işçilerin haklarını gasp ettikleri hal-
de bunu yasalmış gibi kabul ettirdik-
lerini vurguladılar. Örneğin haftalık
çalışma süresinin yasada 45 saat ola-
rak tespit edildiği, bu sürenin aşılması
halinde fazla mesaiye gireceğini be-
lirten avukatlar patronların pratikte
bunu haftalık 60 saat olarak işçilere
kabul ettirdiklerini, bunun da yasalara
aykırı olduğunu belirttiler.

Panelin bundan sonrası işçilerle

soru–cevap şeklinde geçti. İşçilerden
gelen sorular şunlardı;

-Asgari geçim indirimi işçilere
verilmeden patronlar tarafından nasıl
gasp ediliyor?

-Patron işçiye ödemesi gereken üc-
retini kaç gün geciktirebilir?

-İşten çıkarılan bir işçi neler ya-
pabilir?

-İş kazası geçiren bir işçi ne yap-
malıdır?

-2 günlük rapor alan işçinin ücre-
tini patron ödemezse ne yapmak ge-
rekir?

-Pazar günleri çalıştırılmak yasal
mıdır? Pazar günleri de çalıştırılan iş-
çinin yapabileceği bir şey var mıdır?

Soru-cevap kısmının bitmesin-
den sonra Kazova işçilerinin direni-
şini anlatan belgesel izlendi. Saat
16.00’da başlayan program saat
20.00’da bitti.

Haklarımızı Bilelim,
Sahip Çıkalım

DİH'liler, panel öncesinde Kı-
raç'ta yaptıkları çalışma ile işçilere ka-
tılım çağrısında bulundular. 29 Ocak
günü Esenyurt/Kuruçeşme’de “İş
Kazası Değil, Cinayet-Devrimci İşçi
Hareketi” içerikli adet duvar yazısı ya-
pıldı.

Yine 29 Ocak günü Esenyurt / Ku-
ruçeşme’de UKiNOX Fabrikası’nın
vardiya çıkışında Hukuk Komisyo-
nu’nu tanıtımını yapan el ilanları iş-
çilere ulaştırıldı. 

30 Ocak'ta 50 adet A2 ebadında

"İŞÇİLER, HAKLARINIZI 
BİLİYOR MUSUNUZ?"
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afiş mahalleye asıldı. 31 Ocak'ta
masa açılarak, Grup Yorum şarkıları
eşliğinde el ilanı dağıtıldı.

Kazova Direnişi
Enternasyonalist
Dayanışmayla Büyüyor

Devrimci İşçi Hareketi öncülü-
ğünde sürdürülen Kazova İşçilerinin
direnişinde enternasyonalist daya-
nışma yaşanıyor. 15 Şubat 2014 tari-
hinde Küba Genç Milli Takımının
Bask ülkesi Genç Milli Takımıyla ya-
pacağı maçta giyeceği formaları Ka-
zova işçileri dokudu. 

Formaların tasarımını Halil Al-
tındere yaptı. Formalar, Küba Genç
Milli Takımı tarafından giyilecek.
Kazova direnişine bir destek de Kü-
ba'dan gelmiş oluyor. Kazova direnişi
enternasyonalist dayanışmayla daha
da büyüyor.

Hakkımızı Patronlara
Yedirmeyeceğiz,
Yalınkayalar
İşçilere Hesap Verecek

GOLDAŞ patronları Hasan Ya-
lınkaya ve Sedat Yalınkaya tarafından
alacakları gasp edilip, iflas bahane edi-
lerek işten çıkartılan işçiler İstanbul'da
Bakırköy Özgürlük Meydanı ve Flor-
ya’da Hasan ve Sedat Yalınkaya’nın
evlerinin önünde yaptıkları eylemlerle
haklarını istediler.

2 Şubat günü Bakırköy Özgürlük
Meydanı’nda toplanan işçiler “Ha-

san Yalınkaya ve Sedat Yalınkaya’ya
Hakkımızı Yedirmeyiz!”, “Goldaş’tan
Haklarımızı İstiyoruz!”, “Direnen
Goldaş İşçileri” yazılı pankartlar aça-
rak bir eylem gerçekleştirdiler. Ey-

lemde yaptıkları açıklamada işçiler,
haklarının nasıl, hangi yalanlarla
gasp edildiğini anlatarak, haklarını
alana kadar mücadele edeceklerini
vurguladılar.

Karanfiller Kültür Merkezi Müzik
Topluluğu da eyleme katılarak, GOL-
DAŞ işçileri için yapılan bir taşlama
türkü söylediler. 60 kişinin katıldığı
eylem, işçilerin okuduğu şiir ve slo-
ganlarla bitirildi. 

Bakırköy Özgürlük Meyda-
nı’ndaki açıklamadan sonra Flor-
ya’ya GOLDAŞ patronlarının evinin
önüne de gidilerek, burada da bir açık-
lama yapıldı. Yapılan konuşmanın ar-
dından sloganlar atılarak evin bah-
çesine “Hakkımız Olanı İstiyoruz” ya-
zılı ve patronların külçe altınlarla
birleştirilmiş bir resminin olduğu
ozalit asıldı. Sloganlarla bitirilen ey-
leme yaklaşık 50 kişi katıldı.

İşçi Sınıfından ve
Halktan Kopuk
Bir Sanat Düşünülemez

İstanbul’da, Kazova Direnişi Kül-
tür Sanat Komitesi, Direnkazova-
DİH mağazasının alt katındaki kültür
merkezinde 3 Şubat akşamı Kazova
İşçileri ile bir araya gelen Ezgi Bak-
çay Sanat Semineri Grubu, sanat, si-
yaset ve direniş ilişkilerini tartıştıkları
bir seminer düzenledi.

Ezgi Bakçay Sanat Semineri Gru-
bu, Kazova işçilerinin verdikleri mü-
cadeleyi kendi ağızlarından dinledi-
ler ve direniş sürecinde sanatçılarla
nasıl bağ kurduklarını tartışarak eği-
tim çalışmalarını sahaya taşımış oldu.

Ezgi Bakçay, politik sanatın yeni
tanımını tartışacağız diyerek sözleri-
ne başladı. Kazova İşçilerinin nasıl di-

renişe başladığını anlattı. Av. Behiç
Aşçı ve işçiler direnişin hangi aşa-
malardan geçtiğinden bahsederek,
başlarından geçen olayları anlattılar.

Seminere katılanlar özellikle, ne-
den 94 işçiden, 12 işçinin kaldığını
sordular. Aşçı, 21. yüzyılda kapita-
lizmin en azgın aşaması olan emper-
yalizmin dünyada hüküm sürdüğünü
ve bizim gibi yeni sömürgeleştirilmiş
ülkelerde sınıf bilincinden söz etme-
nin imkânsız olduğunu söyledi. Pat-
rona, polise, savcılara ve hâkimlere
karşı verilmiş bir direniş olduğunu ve
işçilere şu an patronları tarafından
açılmış olan 3 ayrı davanın olduğu-
nu söyledi. İşçilerin aç kalmamak için
aile baskısına karşı da direndiklerini
ve tüm bu olumsuzluklar karşısında
korkuların, kaygıların, umutsuzluk-
ların ön plana çıktığını ve 94 işçiden
12 işçinin direnmeyi tercih ettiğini an-
lattı. Seminerin ilerleyen bölümünde
katılımcılar işçilere üretim, yönetim
ve kooperatif hakkında sorular sor-
dular. Sanatçılar, işçilerin patronları
olmadan toplantılar yaparak kararla-
rı ortak alıp hayata geçirmesini "Biz
bir araya gelmek için bile bazen an-
laşamıyoruz, birbirimizi yiyoruz" di-
yerek etkilendiklerini söylediler.

Seminere, Kazova İşçileri için
kazak tasarımı yapıp, geçen hafta
yaptıkları açılışta bunları defile ile su-
nan ve yine Küba Genç Milli Takımı
ile BASK Bölgesi arasında yapılacak
dostluk maçında Kazova İşçilerinin
üreteceği formaları tasarlayan Halil
Altındere de katıldı.

Altındere, Kazova İşçileriyle bu-
luşmasını, “Onlar benim için bir il-
hamdı. Daha önce Kazova direniş ve
işgal fabrikasında Metin Yeğin’in
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büyük katkılarıyla bir defile ya-
pılmıştı. Orada Yeğin 'işgal et, di-
ren, üret' demişti. Bu sözler beni
aşırı etkiledi. Ben tek başıma
değildim. Pek çok sanatçı arka-
daşımın da katkıları oldu. Açılışta
da birlikte çalıştık ben önerileri-
mi sundum arkadaşlar da kabul
ettiler” diyerek özetledi. Kendi-
sinin aslında fazla bir iş yapma-
dığını, asıl emeğin işçilerin ol-
duğuna vurgu yaparak, “Biz de bu direnişi daha fazla du-
yurabilmek için mütevazı bir katkıda bulunduk” dedi.

Ardından hazırladığı bir sunumla daha önce yaptığı bazı

çalışmaları izlettirdi. Soru cevap
şeklinde, ilerleyen seminerde sa-
natçılar politik sanatın yeniden ta-
nımının yapıldığını, sanatın işçi-
lerden, halktan kopuk, elit bir tabaka
için yapılamayacağını dile getirdi-
ler. Bundan sonra Kazova işçileriyle
sık sık bir araya geleceklerini, baş-
ka çalışmalar da yapmak istedikle-
rini ve tüm bunları Kazova Kültür
Sanat Komitesi ile en kısa sürede bir

araya gelerek program çıkartacaklarını söylediler. Kazo-
va İşçilerinin daha fazla duyulması için ellerinden gele-
ni yapacaklarının sözünü verdiler. Seminere 30 kişi katıldı.

Çorum'da faaliyet yürüten Pir Sultan Abdal Derneği, ay-
lardır imza kampanyalarıyla, yaptıkları eylemlerle kurul-
masını istedikleri Pir Sultan Abdal Parkı'nı kendileri kur-
dular. 

Parkın tabelasını kendileri çakan dernek üyeleri 2 Şu-
bat’ta, yaptıkları
yazılı açıklama-
da aylardır eski
cumartesi pazarı
yerine yapılan
parkın isminin
Pir Sultan Abdal
Gezi Parkı ol-
ması için müca-
dele verdikleri-

ni belirterek, Çorum Belediyesi'nin sırf halkın kendi ira-
desiyle, mücadelesiyle kazandığı bir isim olmasın diye
parka Hacı Bektaş ismini koymak istediğini belirtti. 

Çaktıkları tabelanın sivil polisler tarafından sökülmesi
üzerine dernek üyeleri, "Bizler buradan Çorum Beledi-
yesi’ni de Çorum polisini de uyarıyoruz.

Sizin başka işiniz yok mu? Elinizi Pir Sultan'ın üze-
rinden çekin! Gidin hırsızlık, yolsuzluk yapanlarla,
uyuşturucu satanlarla, fuhuş yapanlarla uğraşın.

Hacı Bektaş’ın, Pir Sultan Abdal'ın yolundan yürümeye
devam edeceğiz!

O tabelayı oraya yine çakacağız. Gerekirse gece
gündüz orada yatar, başında nöbet tutarız. O pis ellerinizi
Pir Sultan'ın üstünden çekin!" açıklamasında bulundular.

11 ay önce 24 ilde Kamu Emekçileri
Cephesi'ne yönelik yapılan operasyon-
da gözaltına alınan ve tutuklanan Dr.
Cem Coşkun 24 Ocak günü tutuklu bu-
lunduğu Kandıra F Tipi Hapishane-
si'nden tutuksuz yargılanmak üzere ser-
best bırakıldı.

Tahliye haberini alan Kocaeli Genç-
lik Derneği üyeleri, Cem Coşkun'un ai-
lesi ile beraber onu karşılamak için Kan-
dıra F Tipi önüne gittiler. Hapishane
önünde çekilen halaylar ve atılan slo-
ganlarla Coşkun karşılandı.

AKP'nin Komploları
Halkın Sağlıkçılarının

Ücretsiz Sağlık Talebini
Durduramaz

Pir Sultan Sözümüz, Kerbela Yolumuz, Bu Yoldan Dönmeyiz

İstanbul Sarıgazi'de 16 Şubat
günü “Yozlaşmaya Karşı Yürü-
yüş”ün hazırlık toplantısı yapıldı.

Yozlaşmaya karşı kampanyanın
başlamasıyla daha önce Gazi Ma-
hallesi, Armutlu ve Okmeydanı’nda
da olduğu gibi, milyonlarca Hasan
Ferit olup uyuşturucuya, fuhuşa, ku-
mara, çeteleşmeye ve yozlaşmaya
Karşı 16 Şubat'ta Sarıgazi'de yü-
rüyoruz” Sarıgazi'de 16 Şubat yü-
rüyüşünün çalışmaları dahilinde
bir toplantı düzenlendi.

Birçok ailenin ve gencin katıl-
dığı toplantıda yürüyüş çalışmala-
rı için mahalle mahalle komiteler
örgütlendi. Toplantıdan sonra ye-
mek verildi. 55 kişinin katıldığı top-
lantı alınan kararlarla sona erdi.

Toplantıda alınan kararlara göre;
3 Şubat günü Demokrasi ve Atatürk
caddeleri ile İnönü, Meclis ve Mer-
kez mahallelerinde toplam 750 afiş
300 bildiri ve 10.000 kuşlama ya-
pıldı. Demokrasi Caddesi'ne masa
kurularak bildiriler dağıtıldı.

4 Şubat günü Atatürk ve İnönü
mahallelerinde 200 tane afiş yapıldı
ve bildiriler dağıtıldı. 

Ayrıca, Sarıgazi'de 1 Şubat’ta
Halk Okulu çalışması yapıldı. Sa-
rıgazi Haklar Derneği'nde düzen-
lenen ve 30 kişinin katıldığı “Halk
Okulu” programı “Nasıl bir ülke
kurmak istiyoruz” başlığı altında-
ki açıklamalar ve tartışmalardan
oluştu.

Yozlaşmaya İzin Vermeyeceğiz
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Yozlaşma kampanyası daha somut
adımlarla ilerlerken Gazi Halk Ko-
mitesi, bağımlıları pisliğin batağından
kurtarmak için rehabilitasyon merkezi
kurma yönünde çalışmalara başladı.
Uyuşturucu kullanan gençler için ya-
pılan bu merkezle çocukların, genç-
lerin kültürel ve sanatsal eğilimleri
de eğitilecek. Muharrem Cengiz, ya-
pılan röportajında, örgütlü mahallelere
sinsice sokulan yozlaşmanın AKP’nin
halkı teslim almak için en temel po-
litikası olduğunu vurguladı.

Yürüyüş: Bize Gazi Halk
Komitesi’nden ve yozlaşma
kampanyasından bahseder
miziniz? 

Muharrem Cengiz: Yozlaşma

aslında çok ciddi bir sorun. Yani
halkın yaşamını, gençlerin yaşamını
tamamen etkisi altına alan bir poli-
tika.  Yozlaşma deyince sadece mad-
de bağımlılığı değil, birçok etkisi
var. Bununla ilgili daha önceden
birçok kampanyalar yapılmış, ça-
lışmalar yapılmış ancak haberi ya-
zılmamış. 

Yürüyüş: Gazi Mahallesi’nde
yozlaşmanın boyutu nedir?

Muharrem Cengiz Daha çok
yoksulların yaşadığı ve daha çok
örgütlü mahallelerde, devrimcilerin
olduğu yerlerde baş gösteren bir
sorun. Yani devlet bugüne kadar bu
tür mahallelerde her türlü baskı, iş-
kence, katliam, hapislik gibi politi-

kalarını hayata geçirmeye çalışmış
ama bu tür mahallelerde, Gazi gibi
bir tarihi olan bir mahallede , Gazi
Katliamı olan Gazi Direnişi’nin ya-
şandığı bir mahallede katliamlarla
bir sonuç alamamış aslında. Bugün
çok daha aleni ve çok daha sinsi iş-
letiyor politikalarını devlet.  Gençleri
uyuşturucuya sürükleyen, genç kız-
larımızı fuhuş batağına sürükleyen,
bunların dışında kahvehanelerin, bar-
ların, türkübarların çok yaygın bir
şekilde açıldığı, kumarın yaygınlaş-
tırıldığı, kitleleri uyuşturacak, be-
yinleri uyuşturacak politikalar bugün
daha çok gündemde. Sorun sadece
Gazi Mahallesi’yle sınırlı değil. Gül-
suyu’nda yaşanan bir örnek var, artık
bu işlerle uğraşanlar kökleşmiş du-

rumda. Resmen bir örgütleri var. Bu
işi örgütlü olarak yapıyorlar yani.
Bu işin kullanıcısı var, torbacısı var,
sattıranı var, ciddi anlamda rant dö-
nüyor. Elbette ki bu tür mahallelerde
devletten habersiz, polisten habersiz
yapılmıyor bunlar, çok bilinçli bir
şekilde yapılıyor. Çok daha sinsi bir
şekilde mahallelerimizde sokakları-
mızda yaygınlaşmaya başladı. Bunu
nereden anlıyoruz? Her köşe başında
esrar kullanan çocuklarımıza rastlı-
yoruz. Her köşe başında esrar satan
gençlerimize rastlıyoruz. Ve bu ço-
cukların peşinde koşan anne babala-
rıyla sohbet ediyoruz. Anne babalar
derneklerimize geliyorlar, bu sorunu
nasıl çözeceklerini soruyorlar. “Bize
yardım edebilir misiniz  çocuğumuzu
bu illetten kurtarmak istiyoruz” di-
yorlar. Bu bir politika, devletin çok
bilinçli yürüttüğü bir politika ma-
hallelerde. Bugün açısından çok ciddi
bir sorun. Bununla ilgili bir kampanya
yürüyor. Hasan Ferit şehit düştükten
sonra özellikle çok daha yaygın bir
şeklide bunun çalışmaları yürütülüyor. 

Yürüyüş: Gazi özelinde biraz
daha somut anlatabilir misiniz,
yozlaşmaya dair en somut yaşa-
dıklarınızı...

Muharrem Cengiz: Önceden bu
kadar yaygın değildi. Daha önce de
bununla ilgili kampanya yürütülmüştü
ama bugün geldiğimiz aşamada çok
daha yaygın. Her köşe başında ak-
şamları gençler kendi mahallerinde

Röportaj

Muharrem Cengiz

HHalk Cephesi 16 Şubat’ta Sarıgazi’de Yürüyecek

MAHALLELERİMİZDE UYUŞTURUCUYA, 
FUHUŞA, KUMARA... YOZLAŞMAYA 

İZİN VERMEYECEĞİZ!

Gazi Mahallesi’nde Uyuşturucuya Karşı
Tedavi Merkezi Kurulacak!
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dolaşmaya çıkıyorlar. Uyuşturucu
kullanan gençlerle sohbet etmeye
çalışıyorlar. Kullananları uyarıyorlar,
bir daha bu işleri yapmamaları için
uyarılarda bulunuyorlar. Daha önce
uyarılanları, mahalle gençlerinin ken-
dince uyguladıkları bir adalet sistemi
var. Mahallelerinden kovuyorlar. Ama
somut yaşadığımız şeylerden biri;
daha 10 yaşında, 12-15 yaşındaki
gençlerimiz esrar kullanıyorlar, Bu
da artık doğal, sıradanlaşmış ve ha-
yatın bir parçası haline gelmiş du-
rumda. Biz tam anlamıyla bunun
önüne geçmek istiyoruz. Yani komi-
telerimizi  bunun üzerinden kurmaya
çalışıyoruz. Yozlaşma denilen şeyin
dediğimiz gibi  tek başına madde
bağımlılığı değil, yani kahvahanelerin
sayılarının artması, bu türkü barların
sayısının artması içki yerlerinin sa-
yısının artması. Artık sokaklarda içilir
hale gelmesi, yani yozlaşma dediği-
miz gibi tek başına esrar kullanmak
değil. Kültürel anlamda böyle bir
çarpıklık var, düşünce çarpıklığını
da yaratıyor insanlarımızda. En somut
şeyleri daha önce esrarı kullanıp bı-
rakan devrimcilik yapan insanları
gördük, insanlarımızı gördük. Biz
bu gençleri kazanabiliriz, bu gençler
bizim. Bu mahallelerde yaşıyorlar,
bu mahallede doğmuşlar, büyümüşler.
Tek yapacağımız doğru politikalar
yürütüp gençlerimizi kazanmak, bu
gençlerin  sorunlarını çözmek. Ger-
çekten de sorunlarını çözdüğümüzde,
bu bataklıkta kurtardığımızda aslında
nelerin çözüleceğini gördük biz.
Ayaklanmada Gazi’de altmış yetmiş
bin kişi sokağa dökülm-
üştü. Bunun yüzde ellisi
genç bir kitledir. Dedi-
ğimiz gibi devlet ve polis
çok bilinçli bir politika
yürütüyor mahallelerde
biz de bu politikaları
boşa çıkartmak için
gençlerimizle bir çalışma
faaliyeti yürütüyoruz.
Elbette ki bir mesafe kat
ettik. Bir çok insan şimdi
derneğimize geliyor, me-
sela geçen hafta bir ai-
lemiz gelmişti. “Çocu-
ğumuzu kurtarın, çocu-

ğumuzu ancak siz kurtarabilirsiniz”
diyor. Birebir bu tür çalışmalarımızı
duyan, mahallede oturan ailelerimiz,
gençlerimiz kendileri geliyor, “abi
biz bu illeti nasıl yenebiliriz, bize
yardım edin” diye. 

Yürüyüş: Bu çalışmalardan
sonra Gazi’deki halkın ilgisi
ne yönde değişti?

Muharrem Cengiz Son dönem-
deki yozlaşma kampanyasıyla talepler
arttı, yürüyüşlerle ve kampanyayla
da ciddi bir hava var mahallelerde,
ki Gazi’de bu hava var. Bu tür yürü-
yüşlerden, kahve konuşmalarından
etkilenenler, birebir akşamları çıkılıp
sohbet edilen gençlerden etkilenenler
var. 

Aileler polise gittiklerinde bunu
polisin çözmediğini çok net söylü-
yorlar mesela. Biz ne yapabiliriz ki
mahallede yüzlerce kişi içiyor. Biz
bu sorunu çözemeyiz diyorlar.

Yürüyüş: Peki bu
rehabilitasyon merkezi nasıl
hizmet verecek?

Muharrem Cengiz Biz de yeni
yeni öğreniyoruz, sağlıkçı arkadaşlarla
görüşüyoruz. Elbette doktorluk ya-
pabilir bir arkadaşımız, ama gününün
2 saatini de orada geçirebilir. Böyle
taleplerimiz olacak bizim. Ayrıca gi-
dip görüştüğümüz doktor arkadaş-
lardan eğer tüm gününü ayırmak is-
teyenler varsa tüm gününü ayıracak.
Eğer ben 2 saatimi ayırabilirim di-
yorsa bu da çok güzel bir dayanışma

örneğidir. Sorunun bir tarafından tut-
maktır. Tabipler Odası’na gitmeyi
planlıyoruz, gönüllü doktorlar iste-
meyi planlıyoruz. 

Yürüyüş: AKP’nin özellikle
yoksul mahallelerde uyguladığı
bir politika, Bunun Gazi’deki
etkisini de anlatır mısınız? 

Muharrem Cengiz: Etkisi şu
oluyor, sorgulamayan, düşünmeyen,
hesap sormayan bir halk, bir gençlik
istiyor karşısında. Şimdi böyle olunca
kendi sorunlarından uzak, mahalle-
sinin tarihine, kültürüne sahip çık-
mayan bir gençlik. Bu onun için teh-
like oluşturmuyor. Ama tam tersi biz
bu çalışmalarla politikalarını boşa
çıkarmaya çalışıyoruz. Ki dönem dö-
nem başarılı da olmuşuzdur. Bu yoz-
laşma kampanyasında da biz bir ko-
mite kuracağız. Bu komiteyle bir re-
habilitasyon merkezi açacağız. Yani
bu çocuklarımızın tedavi olduğu, ai-
lelerine ve kendilerine bu konuda
psikolojik destekte bulunmak isti-
yoruz. Bir taraftan o çocukları hangi
konuda eğilimleri varsa, gitardır, ti-
yatrodur, resimdir, halk oyunudur...
bu tür kültürel etkinliklerin de olduğu
bir rehabilitasyon merkezi düşünü-
yoruz. 6 katlı baktığımız bir yer var
orada kurmayı planlıyoruz, bir an
önce hayata geçirmeyi düşünüyoruz.
Bir taraftan sağlıkçı ve doktor arka-
daşlarla görüşüyoruz. Bu konuda biz
de çok fazla bilgili değiliz ama bir
işin ucundan başladık, sonuç alaca-
ğımıza inanıyoruz. Ama tabi bunu
genel anlamda halkla yapmak isti-

yoruz. Yani dev-
letin bugün bir şey
yapmadığını bili-
yoruz. Bugün
AKP iktidarı dö-
neminde hırsızlık,
madde bağımlılığı,
sokaklarda yatan
çocukların sayısı
çok daha fazla art-
mıştır. AKP’nin
bunları çözme gibi
bir derdi yok. Tam
tersine halkı soy-
makla uğraşıyor
şu anda. AKP ik-
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tidarının da, daha önceki iktidarların
da, devletin de bu sorunu çözmek
gibi bir derdi yok. Tam tersine daha
da yaygınlaştırmak istiyor, örgütsüz-
leştirmek istiyor. Örgütsüz bir halk
yaratmak istiyor. Halkın örgütlendi-
ğinde kendi mahallelerine nasıl sahip
çıktığını gördük. Kendi çocuklarına,
kendi sorunlarına sahip çıktığını gör-
dük. Gazi Ayaklanmasıdır, Halk Ayak-
lanmasıdır bunun en somut örneği.
Bu halktan bir şey olmaz dedikleri,
aşağıladıkları bu halk çok ciddi bir
tokat atmıştır. İşte örgütlenip bir güç
olabildiğinde ancak bunu yapabili-
yorsun. 

Yürüyüş: AKP bir taraftan
sigara alkol tüketilmesin diyor,
muhafazakar görünüyor ama
dediğimiz gibi diğer taraftan da
yoksul mahallelerin
yozlaştırılması için el altından
yürütülen bir saldırı var. Bunu
nasıl değerlendiriyorsunuz?

Muharrem Cengiz: Tamamen
göstermelik demokrasi oyunu oyna-
nıyor. Burada tamamen yasakçı bir
zihniyet var. Bugün yasal kumarha-
neler, yasal fuhuş evleri var mesela.
Önce AKP iktidarı bunları kapatmakla
uğraşsa ya. Vergisinin de alındığı,
açık fuhuş evleri var, önce bunları
kapatsın. AKP’nin bunları kapatmak
gibi bir derdi yok, asıl derdi bunları
daha da çoğaltmak. Çünkü bunları
mahallelere yaydığında halkı daha
rahat yönetebilir, örgütsüzleştirebilir.
Ama halkın örgütlenmeye başladığı
bir yerde ise korkmaya başlıyor AKP.
En yoksullar örgütlendikçe gelip o

iktidarı elinden alacağını biliyor AKP
iktidarı. Bundan korkuyorlar aslında.  

Rıza Özçolak Makina
Mühendisi, 28 yaşında. 
Yürüyüş: Bize Gazi
komitesinden ve yozlaşma
komitesinden bahseder misiniz?

Rıza Özçolak: Gazi mahallesinde
yozlaşma aslında tüm Türkiye’de ol-
duğu gibi süren bir aşamada. Özellikle
hak arayışında olan veya geçmişle-
riyle, direnişleriyle tanınan mahalleler
abluka altına alınmış. Şimdi uyuştu-
rucusuyla, fuhuşuyla, kumarıyla, bar-
larıyla mahallelerimize giriyor. Bun-
dan 14-15 sene öncesine kadar böyle
şeyler yoktu. Şimdi ise her köşe ba-
şında bir tekel, bir bar görebilirsiniz.
İnsanlar özellikle bu tür olayların
yoğunlukta olduğu yerlerde korkuyor
dışarıya çıkmaya. Bugün aslında
Gazi mahallesine baktığımızda Ga-
zi’yi oluşturan 5 yada 6 bölge var.
Bu bölgelerin başında gecekondu
bölgesi var ve özellikle bu bölge
uyuşturucu ve fuhuş bölgesi olarak
geçiyor. 

Yozlaşma hat safhada bu bölgede
ya da Gazi Mahallesi’ni göz önüne
aldığımızda aslında her 10 kişiden
6’sı mutlaka içiyordur geriye kalan
4 kişiden 3’ü ise eskiden kullanıp
bırakmışlardır bazı gençler geç de
olsa farkına varıyor bazı şeylerin ve
kendilerini kurtarabiliyorlar.  Her
gün bizlere insanlar şikayetlerini dile
getirmeye çalışıyorlar, her gün farklı
bir sesle karşılaşıyoruz fuhuş yapılan
evlerin adresleri veriliyor. Bugün as-
lında yozlaşmanın içine sadece bunlar
değil kıraathaneler, barlar bunun içine
giriyor çünkü. Gazi Mahallesi’nde
buna çok rastlamadık ama el altından
kumar oynatılan kıraathaneler var.
Kendi karısının, çocuğunun hakkını
masalarda kaybediyor ve bu başka
şeyler doğuruyor zaten. Şikayet geldi
mi mahalle halkı onlara yapılması
gerekeni de yapıyor. Mahallemizin
şu anki en büyük sorunları bunlar
ama başında gelen ise uyuşturucu.
Çünkü uyuşturucunun yaş ortalaması
inanılmaz derecede düştü artık bu
zehiri 12 yaşındaki çocuklar bile iç-

meye kullanmaya başladı. Devletin
belli noktalarda bazı politikaları var
1995 yılına kadar bölmeye çalışıp
yapamadığını şimdi ise yozlaştırarak
ve halkı uyutmaya çalışarak yapıyor.
Devletin bu politikalarına karşı tabi
ki Gazi halkı da zaman zaman halk
komiteleri kurarak, zaman zaman da
bazı şeylerin üzerine giderek önle-
meye çalışıyor ve şimdi de yine bun-
lardan biri uyuşturucuyla mücadele
merkezi olarak adlandırılıyor. Aslında
uyuşturucu kullanan gençlerin bir-
çoğunun arkasında aileleri var. Oğlum
ya da kızım devrimci olmasın da ne
yaparsa yapsın diyorlar ama iş ciddiye
binince tabi iş işten geçebiliyor bazen
bir dönem sırf bunları bizim yüzü-
müze söylüyordu ama şimdi gelip
yardım isteyebiliyorlar.

Yürüyüş: Gazi Mahallesinde
yozlaşmanın boyutu nedir?

Rıza Özçolak: Aslında biraz önce
söylediğim durumda, yani 10 gençten
6’sı kullanıyor geriye kalan 4 kişiden
3’ü ise denemiş ya da bırakmışlardır.
Fuhuş ise zaten yani ambargo uygu-
lanmış bir mahalle burası. Bildiğiniz
yoz batağı var ve tabi bundan çıkan
gençler de var, uzaklaşan eden aslında
baktığımızda mahalle halkının da
suçu var. Barlar sabah saat 5’lere
6’lara kadar açık, bangır bangır ça-
lıyor. Bugüne kadar ses çıkaran hiç
olmamış aslında biraz da korkula-
rından çıkaramamışlar. Çünkü ken-
dine solcuyum deyip yıllarca müca-
dele eden insanlar da artık oralara
gidince bir şey diyemiyor. 

Gazi Mahallesi’ndeki dükkanların
yüzde 50’sini sadece tekeller oluş-
turuyor. Burada gençlerden özellikle
uyuşturucu içicilerine ya da satıcıla-
rına karşı tepkilerini bekliyoruz çünkü
uyuşturucuyu kullanan onların abileri
olabiliyor ya da sevdikleri arkadaşları
hırsızlık yapabiliyor sonra kendi ba-
bası aşırı alkol tüketiyor diye tepki
gösterip gelenler oluyor. İşte bu yüz-
den gençler daha fazla sahipleniyor
bu konuyu ve bu mücadelenin içinde
olmak istiyorlar tabi ki bu mücade-
lenin içinde biz isteriz herkesin ol-
masını. Çünkü önce de dediğim gibi
gecekondu bölgesinde özellikle 4 bi-

Rıza Özçolak
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nin üzerinde hane var ve hangi anne
babaya dokunsan sana içini döküyor
ya kızı ya oğlu bu bataklıklarda sü-
rünüyor. Ve bir çoğunun oğlunun ya
da kızlarının uyuşturucu pisliğinden
kaynaklı öldüğünü duyabiliriz. Örnek
olarak burada 2 ya da 3 ay önce bir
çatışma sırasında ölen bir genci gör-
dük; Erdal’ı! Halk ve gençlik buna
müdahale etmediği sürece daha ileri
gidecektir bu durum.

Yürüyüş: Uyuşturucu
kullanımı özellikle yoksul
halkın yaşadığı mahallelerde
AKP’nin en temel yozlaştırma
politikası Bu durum
Gazi’de nasıl?

Rıza Özçolak: Şimdi Gazi’de en
yoksul olarak tabir ettiğimiz yerler
özellikle mezarlık bölgesi var. Bilinen
4 binin üzerinde gecekondu var orda
ve oraya da özellikle Suriye’den ge-
lenler yerleştirildi. Burada yerleşik
halkın çoğu Karadenizli ve polis bu-
raları denetlemiyor. Aslında denetliyor
ama umursamıyor. Düzen de zaten
bunların böyle olmasını istiyor. Şimdi
bunların birçok örneğini verebiliriz,
aslında Hitler halkı şiddet ile dur-
durmuştu. AKP ise yine şiddet katliam
ve uyuşturucuyla uyutarak durdur-
maya çalışıyor. Hırsızlıklarla halkı
ayırmaya çalışıyor. Özellikle yoksul
mahallelerde aslında çocuğu okula
gittiğinde onlara verebilecek 2 lirası
olmayan insanlar, ama bu gençler
dizilerden gördükleri veya öğrendik-
leriyle onların yaptıklarını uygulu-
yorlar. Örneğin adam o hayata ulaş-
maya çalışıyor ve o hayata ulaşmak

için ise ya kumar oynatacak, ya uyuş-
turucu satacak, ya hırsızlık yapacak
ya da başkalarının güdümünde te-
tikçilik yapacak. İşte insanlar bunlarla
büyüyor veya uyutuluyor.

Yürüyüş: Uyuşturucuya karşı
Gazi Halk Komitesi olarak
nasıl mücadele ediyorsunuz? 

Rıza Özçolak: Biz Halk Komitesi
olarak aslında mahallemizde tamamen
uyuşturucuyu ya da diğer şeyleri
teşhir etmeye yönelik çalışmalarımız
var. Teşhir ederek, nedir mesela;
uyuşturucu içen teşhir ediliyor, hır-
sızlık yapan teşhir ediliyor, içenler
ise uyarılıyor ve bırakmaları için uğ-
raşılıyor kazanılmaya çalışılıyor. Şim-
di komite içinde örnek olarak uyuş-
turucuyla mücadele merkezi halk
toplantımız var. Bu toplantıda uyuş-
turucu içen, içmiş olup bırakanlar
işte uyuşturucu satıcıları ve ailelerinin
konuşmasını istiyoruz. Yani mahal-
lenin gençlerinin devriye çalışmaları
var. Geceleri 15-20 genç hep beraber
devriye atıyor ve yakalananlarla soh-
bet ediliyor ya da uyarılıyor. Onlarla
sohbet ederek onları kazanmak ama-
cımız. Çünkü bizim yanımızda do-
laşan gençlerin birçoğu da kullan-
mıştır. Hatta bazıları satıcılığa kadar
çıkmıştır. Yani mahallemizde bizim
boş bıraktığımız noktaları düzen çok
rahat bir şekilde doldurabiliyor. 

Yürüyüş: Bu sağlık merkezi
nasıl hizmet verecek?

Rıza Özçolak: Bu sağlık merkezi
aslında şu şekilde hizmet verecek;
bildiğimiz Bakırköy’deki gibi değil

de yani yatakhaneli bir merkezden
çok, gençlerin gelebileceği spor ak-
tivitelerinin olabileceği, kütüphane-
sinin olduğu, eğlence bölümünün ol-
duğu tiyatro ve sinema ile ilgilene-
bilecekleri, aslında düzenin sunmuş
olduklarına bir alternatif sunabilmek
asıl amacımız. Rahat hareket ede-
bilmelerini sağlamak şu an zaten
uyuşturucu kullanımındaki gençlerin
başlamasının sebebi bunalımlı hal-
lerde bulunmaları. Biz bu merkezi-
mizle bunu ortadan kaldırmaya çalı-
şacağız. Tabi ileriki zamanlarda ya-
taklı da olabilir ama şu an ki hedefi-
miz bunlar.

Yürüyüş: Uyuşturucu tedavi
merkezi ile ilgili
çalışmalarınızdan bahsedebilir
misiniz? Şu an hangi aşamada?

Rıza Özçolak: Şu an, halk top-
lantısı aşamasında halkla tartışıp
halktan destek isteyeceğiz. Özellikle
uyuşturucudan muzdarip olan aile-
lerden onlardan orda çalışmalarını
isteyeceğiz. Yani her şey olabilir
oraya gelenlere çay demleyebilir,
elimden ne gelirse diyen herkes gelip
yanımızda olabilir bize destek vere-
bilir. Şu anki aşama, dediğimiz gibi
irili ufaklı komitelerin oluşması bunun
için doktorlarla görüşülüyor, şu an
yer bakıyoruz ve görüştüğümüz bazı
kişiler var. Belediyeyle görüştük
maddi olarak bize yardım edebile-
ceklerini söylediler, o konuda uğra-
şıyoruz yani en kısa zamanda nasıl
bir şey olacak o şekillenecek.

Yıllardır evlatlarını, "devrimci tutsakları" zulmün
zindanlarında yalnız bırakmayan, onları her koşulda
sahiplenen TAYAD'lı Aileler Ankara'daki tutsak
ve şehit ailelerini ziyaret ederek tutsakların hapis-
hanelerde yaşadığı sorunlarla ve ailelerin yaşadığı
genel sorunlarla ilgili sohbet ettiler.

30 Ocak-3 Şubat günleri arasında, biri geçmiş
olsun ziyareti olmak üzere toplam dört aile ziyaret
edilerek sohbet edildi.

İkitelli'de Halk Cepheliler, 3 Şubat’ta mahallenin so-
kaklarında seçim çalışması  yapan Saadet Partisi’nin seçim
aracını ve aynı gün AKP’nin seçim propagandasını yapan
seçim aracını taşlayarak kovdu.

AKP’nin katil polisleri, yalakalığını yaptığı partileri ko-
rumak için mahallenin içinde 2 tane akrep araçlarıyla devriye
atmaya başladı. Bunu gören Halk Cepheliler, müdahale
etmek için yanlarına giderken AKP’nin katil polisleri Halk
Cephelileri görünce mahalleden uzaklaştılar.

Tutsaklarımızı ve Ailelerini Yalnız
Bırakmayacağız

Düzen Partilerine Mahallelerimizde
Geçit Vermeyeceğiz Bırakmayacağız
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Yozlaşmaya karşı kampanyanın
başlamasıyla birlikte daha önce Ga-
zi’de, Armutlu ve Okmeydanı’nda da
olduğu gibi, “Milyonlarca Hasan Ferit
olup Uyuşturucuya, Fuhuşa, Kumara,
Çeteleşmeye ve Yozlaşmaya Karşı
16 Şubat'ta Sarıgazi'de yürüyoruz”
adlı çalışma başladı. Sarıgazi'de 16
Şubat yürüyüşünün çalışmaları dâhi-
linde bir toplantı düzenlendi.

17.00'de başlayan ve birçok ailenin
ve gençlerin katıldığı toplantıda yü-
rüyüş çalışmaları için mahalle mahalle
komiteler örgütlendi. Toplantıdan son-
ra yemek verildi. 55 kişinin katıldığı
toplantı 20.30’da sona erdi.

Sarıgazi'de 16 Şubat yürüyüşü için
afiş, bildiri ve stand çalışmaları ya-
pıldı

16 Şubat’ta Sarıgazi'de
Yapılacak Olan
Yozlaşmaya Karşı
Yürüyüşün Çalışmaları
Başladı 

3 Şubat günü Demokrasi Caddesi,
İnönü Mahallesi, Meclis Mahallesi,
Merkez mahallesi ve Atatürk Cadde-
lerine toplam 750 Afiş 300 bildiri ve
10.000 kuşlama yapıldı. Demokrasi
Caddesi’ne 14.00 - 16.00 ve 18.00 -
20.00 saatleri arasında stant kurularak
bildiriler dağıtıldı.

4 Şubat günü Atatürk Mahallesi,
İnönü Mahallesi’nde 200 tane afiş
yapıldı ve bildiriler dağıtıldı. Demok-

rasi Caddesi’ne 18.00 - 20.00 saatleri
arasında stand kurularak bildiriler da-
ğıtıldı.

Katillerden Hesap Sormak
İçin Bir Olalım

İstanbul Gülsuyu'nda 8 Şubat günü
yapılacak olan Hasan Ferit Halk Şen-
liği hazırlıkları kapsamında moral ye-
meği örgütlendi. 29 Ocak'ta Mahir
Hüseyin Ulaş Parkı'nda bir araya
gelen aileler, gençler, Halk Cepheliler
hep beraber hazırladıkları yemekleri
yediler ve ardından şenliğin nasıl ör-
gütlenmesi gerektiği üzerine sohbet
ettiler.

Önerilerin sunulduğu, yöntemlerin
tartışıldığı sohbette Hasan Ferit'in ka-
tillerinden hesap sorulması için bir
araya gelmenin önemi ve zorunlulu-
ğuna vurgu yapıldı. Canlı geçen soh-
bette şenliğin biletlerinden 650 tane
dağıtıldı. Programa 40 kişi katıldı.

Halk Cepheliler, 3-4-5 Şubat ta-
rihlerinde de mahalleyi afişlerle do-
nattılar. Minibüs yolu, Okul Durağı,
Kütüphane sokakları, Pazar sokakları,
Hasan Ferit Meydanı, Fatma Hanım
Meydanı, Çeşme, Mustafa Bakkal ve
ara sokaklara, mahalledeki kahvelere,
minibüslerin camlarına, Maltepe mi-
nibüs durağı, Beşçeşmeler’e 500 afiş
asıldı. Ayrıca Fatma Hanım’a inen
caddeye 8 metrelik dev ozalit yapıl-
dı.

Halk Cepheliler, afişlerin dışında

el ilanlarıyla da evlerin kapılarını tek
tek çaldılar. Şenliğin yapılacağı me-
kânın çevresindeki sokaklarda 300
kapıya el ilanı bırakıldı. 5 Şubat sabah
06.45-08.30 arasında da belediye oto-
büslerinin içine girilerek halka yüzlerce
el ilanı dağıtıldı. Otobüslerde ring
atıldı. Semt pazarında da yüzlerce el
ilanı dağıtıldı, dağıtılıyor. Mahallede
son iki gün araçla sesli çağrıya çıkı-
lacak.

“Milyonlarca Hasan Ferit
Gedik Olup Bataklığınızı
Kurutacağız!”

İstanbul Altınşehir Bayramtepe
Meydanı’nda 1 Şubat’ta, Halk Cep-
helilerin yozlaşmaya karşı yürüttüğü
mücadelede şehit düşen Hasan Ferit
Gedik’in pankartını meydandan sök-
meye çalışan iki sivil polise Cepheliler
müdahale etti. Müdahale sırasında
takviye ekiplerin de  gelmesiyle, Okan
Küçük ve Umut adlı İki Halk Cepheli
işkenceci polisler tarafından zorla
gözaltına alındı.

Cepheliler; “Pankartlarımızı afiş-
lerimizi sökebilirsiniz ancak sesimize
asla engel olamayacaksınız! Bizi asla
durduramayacaksınız. Yine geleceğiz
ve asacağız pankartımızı. Gözünüze
soka soka asacağız. Kopardığınız her
saç teli için halkın adaletine hesap
vereceksiniz!”, “Hasan Ferit Gedik
Ölümsüzdür!” sözleriyle kararlılık-
larını ifade ederken,  gözaltındakiler

Sarıgazi'de Yozlaşmaya Karşı
Yürüyüşün Toplantısı Yapıldı

Halk Cephesi 16 Şubat’ta Sarıgazi’de Yürüyecek
Sarıgazi Sarıgazi
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birkaç saat sonra serbest bırakıldı.

“Uyuşturucu Satmak
Suçtur!”

İstanbul İkitelli’de 30 Ocak sa-
baha karşı uyuşturucu satıcılarının
üs olarak kullandığı Beş kat Cafe’ye
Birol Karasu Yozlaşmaya Karşı Si-
lahlı Mücadele Ekipleri tarafından
uyarı bildirisi bırakıldı. “Sizi uya-
rıyoruz uyuşturucu satmaktan vaz-
geçin!” başlıklı bildiride, bunun sa-
dece küçük bir uyarı olduğu ve
uyuşturucu satmaya devam edildiği
takdirde bunun sonuçlarına katla-
nılması gerektiği belirtildi.

Bildiride: “Bizler, Birol Karasu
Yozlaşmaya Karşı Silahlı Mücadele
Ekipleri olarak buradan bir kez daha
belirtiyoruz. Uyarılarımız dikkate
alınmadığında uyuşturucu satıcılarına
yönelik eylemlerimiz sürecektir. Ey-
lemlerimiz, uyarı biçiminden daha
farklı biçimlere doğru devam ede-

cektir. Mahallemizde pislik
yuvalarına geçit vermeyece-
ğiz. Hiçbir güç de bizi engel-
leyemeyecektir. Bizler, Birol
Karasu ve Hasan Feritlerden
aldığımız güçle bundan sonra
çetecilerin korkulu rüyası ol-
maya devam edeceğiz.

Uyuşturucu Satmak Suç-
tur!

Torbacıları Cezalandıra-
cağız!

Çeteler Halka Hesap Verecek!
Yaşasın Halkın Adaleti!
Birol Karasu Yozlaşmaya Karşı

Silahlı Mücadele Ekipleri” ifadeleri
yer aldı.

Yozlaşmaya Karşı
Halk Komitelerinde
Birleşelim

Dersim’de 2 Şubat günü, özellikle
son yıllarda artan yozlaşmaya karşı
Dersim Halk Komitesi tarafından
başlatılan kampanya çerçevesinde
ozalitler asıldı. Çalışma sırasında
yoldan geçen insanların “kolay gel-
sin” diyerek selamladıkları görüldü.
"Dersim'de Yozlaşmaya Karşı Halk
Komiteleri'nde Birleşelim" ve "Der-
sim'de Uyuşturucuya, Kumara, Bi-
rahanelere ve Kültürel Yozlaşmaya
Hayır!" yazan 20 adet ozalit Yeni-
mahalle sokaklarına asıldı.

İstanbul Gülsuyu'nda Halk Cepheliler’in düzenlediği
Hasan Ferit Gedik Futbol Turnuvası, final maçıyla 2
Şubat’ta sona erdi. İlk olarak 3.'lük maçı oynandı. Hasan
Ferit Gedik Spor ve Erenler City arasında oynanan 3.'lük
maçı sonunda Hasan Ferit Gedik Spor 3.'lük kupasını
kazandı. Daha sonra final maçına gelindi. Final maçı,
Serhat Yıldız Spor ve Gülensu Market Spor’un arasında
oynandı. Çekişmeli ve heyecanlı geçen maçta Serhat Yıldız
Spor birincilik kupasını kazandı. Maçın ardından sahanın
ortasına konulan pastaların kesimine geçildi. Turnuvada,
yoz düzenin dayattığı futbol anlayışının ne kadar yanlış
olduğu, aslında futbolun dostluğu, dayanışmayı büyüttü-
ğümüz bir faaliyet olduğu anlaşıldı. Turnuva boyunca
birçok gençle tanışıldı ve aynı zamanda Gülsuyu’nda Hasan
Ferit Gedik yaşatıldı. 8 Şubat'ta yapılacak turnuvanın final
şenliği anlatıldıktan sonra turnuva bitirildi. 

Haziran Ayaklanması sırasında İstanbul Okmey-
danı'nda ekmek almaya giderken polis tarafından
gaz fişeğiyle vurulan ve aylardır yoğun bakımda
uyutulan Berkin Elvan için 22 Aralık 2013 tarihinde
oynanan Galatasaray - Trabzonspor maçı sırasında

pankart açıldı.
TT Arena

stadında oyna-
nan maç sıra-
sında tribünde
"Uyan Güzel
Çocuk, Senin-
leyiz Omuz
Omuza..." ya-
zılı pankart
açıldı.

Futbol Yozlaşmanın Değil
Dostluğun Aracıdır

"Uyan Güzel Çocuk, Seninleyiz
Omuz Omuza"

Gülsuyu

İkitelli
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F tipi hapishanelerde,
2000 -2013 yılları ara-
sında 2304 tutuklu ve hü-
kümlü yaşamını yitirdi.

Bugün, 162’si ağır
544 hasta tutuklu ve hü-
kümlü, AKP’nin katli-
amcı politikaları sonucu
hapishanelerde katledil-
meye çalışıyor. Emper-
yalizmin hapishanelerde
devrimcileri teslim alma
politikasının aracı olan
tecrit, bugün işbirlikçi ka-
til AKP’nin denetiminde
F tipi hapishanelerde sessiz imha
politikası olarak sürdürülüyor.

19-22 Aralık 2000 hapishaneler
katliamıyla, açtıkları F tipi tecrit ha-
pishaneleriyle teslim alamadıkları
devrimci irademizi bu kez de, evlat-
larımızı hapishanelerde hastalıklardan
ölümlere mahkum ederek yapmayı
amaçlıyor. AKP devrimci tutsakları
teslim almak için her türlü kirli yön-
temi  deniyor. Ama TAYAD’ın tarihi
böyle nice saldırıların, teslimiyet da-
yatmalarının boşa çıkarılmasıyla do-
ludur.Ve bir kez daha bunu, sessiz im-
hayı boşa çıkararak  göstereceğiz 

TAYAD’lı Aileler  olarak  bizler
zulme karşı direnişi 1984 Ölüm Oru-
cu direnişinden bugüne hapishane-
lerdeki devrimci evlatlarımızı her
koşulda sahiplenerek gösterdik. Bu
kararlılığımız sonucu, Güler Zere’nin
özgürlüğüne kavuşturulması, İbra-
him Çınar’ın serbest bırakılması, Ya-
semin Karadağ’ın zulmün elinden
çekilip alınmasından, Kemal Av-
cı’dan Mete Diş’e kadar hasta tut-
sakların serbest bırakılması konu-
sunda tarihimiz zaferlerle dolu. 

Şimdi yeni zaferler, yeni umutlar
bizi bekliyor. Biz gücümüzü tarihi-
mizden alıyoruz. Haklı ve meşru

mücadelemizden alıyoruz. Bir kez
daha hasta tutsaklar serbest bırakılsın
diye alanlara çıkacağız. Yoğun bir mü-
cadelenin içine gireceğiz. 

Tüm TAYAD’lı ailelerimize büyük
görev ve sorumluluklar düşmektedir.
Bu sorumluluk tarihsel bir sorumlu-
luktur. 

Evet, 162 tutsağın durumu ağırdır.
162 tutsak AKP tarafından gün gün
ölüme gönderiliyor... Hiçbir TA-
YAD’lı buna kayıtsız kalamaz. Biz ki
yedi yıl boyunca omuzlarımızda tabut
taşıdık... Onların AKP’nin zulüm
hücrelerinden çekip alınmasını yüre-
ğinde en çok hissedenlerdeniz. 

"Hasta Tutsaklar Serbest Bıra-
kılsın" kampanyamızı TAYAD’LI
AİLELER olarak başlatıyoruz.

Bu kampanyamız hem tüm hasta
tutsaklarımıza, hem de ailelerine can
olacak, biliyoruz.

Hasta tutsak evlatlarımız kaldık-
ları hapishanelerde hem zulme hem de
hastalıklarına karşı direniyorlar. Şim-
di görev yine bizde. Onların dışarıdaki
sesi soluğu biz olacağız. 

Sessizliği biz yarıp tutsakların se-
sini dünyaya taşıyacağız... 

Her zaman olduğu gibi iddiamız
büyük. Bu iddiamızı nasıl gerçeğe

dönüştüreceğimizi bi-
liyoruz. 

Soğuk, sıcak, kış,
yaz demeden biz ça-
lışacağız. 

Öncelikle tüm ai-
lelerimizi hasta tut-
sakların özgürlüğü
için seferber etmeli-
yiz. Afişlerimiz, bil-
dirilerimiz çıktı. Tüm
duvarlar, meydanlar
bizi bekliyor. 

Hep birlikte dire-
niş ateşimizi harlayıp büyüteceğiz. So-
kak sokak, cadde cadde, durak durak
dolaşacak, çalmadık kapı bırakma-
yacağız. AKP’nin katil, katliamcı
yüzünü, hapishanelerde evlatlarımı-
zı sessiz imha ile katletmeye çalıştı-
ğını herkese anlatacağız. “Hasta Tut-
saklar Serbest Bırakılsın” kampan-
yamızı duymayan kalmayacak. Ancak
böyle büyük bir sahiplenmeyle has-
ta evlatlarımızı zulmün kalelerinden
çekip alabiliriz.

Tüm  tutsak ailelerimize, AKP zul-
müne karşı direnen tüm halkımıza
çağrımızdır!

Hasta tutsaklarımızın özgürlüğü-
ne kavuşması için, hep birlikte tüm
gücümüzle, varımızla yoğumuzla her
şeyimizle TAYAD’a destek vererek
hasta tutsaklar mücadelesini büyüte-
lim...

HASTA TUTSAKLARIMIZA
UMUT OLALIM!

HASTA TUTSAKLAR
SERBEST BIRAKILSIN! 

TAYAD Adres: Merkez Mahal-
lesi Abide-i Hürriyet Caddesi

Hanım Efendi Sok. No :95/4
ŞİŞLİ / İSTANBUL

TEL : 0 (212) 231 57 73

AKP’nin “Sessiz İmha” Politikasının
Karşısına, “Hasta Tutsaklar Serbest

Bırakılsın” Kampanyamızla Dikilecek,
Hasta Tutsakları Zulmün Elinden Alacağız !

TAYAD’lı Aileler
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gök-
çek’in “bana suikast yapacaklar” açıklamasının ar-
dından 28 Ocak tarihli burjuva basında örgütümüze
ilişkin uydurma haberler yapıldı.

Örneğin 28 Ocak tarihli Sabah Gazetesi’nde çıkan
haberde şöyle deniliyor: “Ankara Büyükşehir Belediye
Başkanı Melih Gökçek’in, ‘bana suikast yapacaklar’
dediği olayın perde arkasında, Yunanistan’dan biri
kadın üç DHKP-C militanının seçim öncesi suikast
planları yaptığı bilgisi iddia edildi. İstihbarat kaynak-
larına göre seçim öncesi kaos ortamı amaçlayan odak-
ların suikastlarda DHKP-C ‘terör’ örgütünü taşeron
olarak kullanmayı planladıkları ve devlet büyükleriyle
siyasi parti liderlerine suikast yapacağı iddia edildi.” 

Halkımıza Duyurulur;
1- Basında çıkan “suikast düzenleyeceğimize” iliş-

kin haberlerin hepsi yalandır. 
2- Halk düşmanları suçlarını biliyorlar ve bu tür ya-

lan haberlerle kendilerince “güvenlik önlemleri”ni art-
tırmak istiyorlar.

3- “Suikast düzenlenecek” haberleri ile “mağduri-
yet” üzerinden politika yaparak kendi pisliklerinin üze-
rini örtmeye çalışıyorlar.

4- Halka ve örgütümüze yönelik saldırıları “suikast”

yalanı ile meşrulaştırmak istiyorlar.
5- Bu tür yalan haberlerle devrimcilere ve demokra-

tik kurumlara yönelik saldırılara zemin hazırlıyorlar.
6- Halka ve devrimcilere karşı suç işleyen tüm halk

düşmanları işledikleri suça göre örgütümüzün hedefi-
dir. 

7- Örgütümüz hedeflerini hiçbir zaman gizlememiş,
önceden ilan etmiştir. AKP’nin Ankara Büyükşehir Be-
lediye Başkanı mafya çetesi artığı Melih Gökçek elbet-
te görevde bulunduğu sürece halk düşmanı birçok poli-
tikayı hayata geçirmiştir. Sadece son süreçte halkın ta-
leplerini hiçe sayarak ODTÜ arazisi içinden geçirilen
yol bunlardan birisi... Elbette yaptıklarını, halk düş-
manlığını yanına bırakmayacağız. Ancak bugün için
Melih Gökçek ne siyasi, ne askeri olarak öncelikli he-
deflerimiz arasında değildir. 

Sonuç olarak;
Basında çıkan bu haberlerin tamamı yalandır. Başta

Melih Gökçek olmak üzere AKP’lilere sesleniyoruz; 
ÖRGÜTÜMÜZ ÜZERİNDEN MAĞDURİYET

ROLÜNE BÜRÜNEREK POLİTİKA YAPMAK-
TAN VAZGEÇİN!

DEVRİMCİ HALK KURTULUŞ CEPHESİ

Basında yer alan Ankara Büyükşehir Belediye
Başkanı Melih Gökçek ve bazı politikacılara

yönelik suikast düzenleyeceğimiz
haberleri yalandır!

Tarih: 31 Ocak 2014                             Açıklama: 422

İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Odası'nda dinleme
cihazı bulundu. İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Ku-
rulu’nca 30 Ocak tarihinde yapılan açıklamaya göre,
Ankara Mimarlar Odası’nda dinleme cihazı bulunmasından
sonra İMO’da toplantı odasındaki masanın altından da
dinleme cihazı çıktı.

Halkın Mühendis Mimarları tarafından konuyla ilgili
yapılan açıklamada: “Artık hiçbir şey hiç kimseyi şaşırt-

mıyor. AKP odalarımıza saldırıyor. Odaları idari ve mali
yönden bakanlıklara bağlarken bir taraftan da meslek
odalarının meşruluğunu zayıflatmak için komplo hazırlığı
içine giriyor, her tarafa dinleme cihazları yerleştiriyor.
Yargının Fethullahçılarla AKP’liler arasında pinpon topu
gibi sektiği bir ülkede bir yere dinleme cihazı konuyorsa
bunun anlamı açıktır: Faşizm meslek odalarına saldırmanın
zeminini aramakta, komplo hazırlığı yapmaktadır.

Faşizmin bu saldırısı ilk değildir, son da olmayacaktır.
Tüm bu saldırılara karşı meslek odalarımızı sonuna
kadar savunacağız. Gizli dinleme, dinleyici koyma suçtur,
komploculuktur" sözlerine yer verildi

İMO’DAKİ DİNLEME CİHAZI
AKP’NİN KOMPLO

HAZIRLIĞININ İSPATIDIR
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Ocak ayında, AKP yeni bir torba
yasa teklifini meclise sundu. 

Teklif içinde;

Kamu tüzel kişilerin koopera-
tiflerin yönetiminde söz sahibi ol-
malarına; 

Sosyal hizmetler kanunundaki
muhtaçlık kapsamının değiştiril-
mesine; 

Spor Genel Müdürlüğü’nce
2012 yılına kadar yaz ve kış olim-
piyat oyunlarına hazırlanmak ama-
cıyla en az 4 bin sporcunun yetiş-
tirilmesine; 

Uzman erbaş kadrosunun 3 bin
kişi arttırılmasına; 

"Biruni Üniversitesi" adıyla
yeni bir vakıf üniversitenin kurul-
masına; 

Bahis ve şans oyunlarında dü-
zenleme yapılmasına;

HSYK’nın tam anlamıyla Ada-
let Bakanlığı’nın denetimine gir-
mesi; 

İnternete getirilecek yasaklara
kadar birbiriyle alakasız pek çok
yasa maddesi var.

Tabi ki bunlar şimdilik ve görü-
nürdeki yasa maddeleri... 

Çünkü genellikle torba yasalar
Meclis Genel Kurulu’nda görüşü-
lürken bile her dakika yeni bir madde
teklif metnine eklenebiliyor. Kimse
ne olduğunu anlayamadan oldu-bitti
ile yasalar geçiriliyor...

Şu anda gündemdeki torba yasanın
hali hazırda 125 maddesi var... Tabi
bu sayı her an artabilir... Yasa teklifi
Plan ve Bütçe Komisyonu’ndayken,
Genel Kurul’da görüşülürken, bir
gece yarısı oturumunda AKP millet-
vekilleri bile uyuklarken her an halka
saldırı maddelerinden birisini daha
teklife ekleyebilirler.

Torba Yasa’da, AKP saldırısının
ana gövdesini şu anda "internet ya-
sakları" oluşturuyor. 25 madde in-

ternete ilişkin "düzenlemelere" ay-
rılmış. 

Kişilerin trafik bilgilerinden, in-
ternette hangi sitede, hangi sayfada
ne kadar süreyle kaldıklarına kadar
her şeyi denetimlerine almaya çalı-
şıyorlar.

TİB (Telekomünikasyon İletişim
Başkanlığı) internet alanını tam bir
diktatör gibi yönetecek yetkilere
sahip oluyor.  İktidarın bu alandaki
eli kolu, tek yetkili merci haline ge-
tiriliyor. 

TİB yargı kararına başvurmadan
"sitelere erişim"i veya "yazılara
erişim"i engelleyebiliyor.

Örneğin TİB bir yayının "özel
hayatı ihlal" ettiğine karar verirse
o yayını doğrudan durdurabilecek. 

Yolsuzluk, hırsızlık yapan AKP’li
bakanın oğlu ile yaptığı telefon gö-
rüşmesini yayınlayan ya da bu konuda
görüş bildiren birisinin yazısı "özel
hayatı ihlal" kapsamına girebilecek. 

AKP çıkarlarına uygun bulmadığı
her tür yayını TİB eliyle 4 saat içinde
yayından kaldırabilecek...

Evet, TİB uyarı gönderdiği andan
itibaren "erişim sağlayıcı" şirketin
4 saat gibi kısa bir süre içinde yazıyı
yayından kaldırması gerekiyor. Bu
da AKP faşizminin korkusunun bü-
yüklüğünü gösteriyor.

Siteden yayını yapan kurum ya
da kişiye ise söz ya da itiraz hakkı
tanınmıyor.

TİB tüm bu yasaklamaları "mah-
keme kararı" olmadan uygulaya-
bilecek. Erişim sağlayan şirket mah-
kemeye başvurarak yasağın kaldı-
rılmasını isteyebilecek.

Yani önce yasak uygulanacak
sonra "yargı yolu" açılacak..

Kısacası faşizm göstermelik "yargı
kararı" oyununu bile artık bir kenara
bırakmış durumda... Kriz o kadar
derin ki iktidarın demokrasicilik oyu-
nu oynamaya bile nefesi yetmemek-
tedir.

Torba Yasa Nedir?
İktidar birbiriyle ilgisi olmayan

yasaları aynı teklif metni içinde
biraraya getirerek meclisten ge-
çirdiği için bu uygulamaya "torba
yasa” deniyor. 

Yani bir biriyle ilgisiz pek çok
yasa değişikliği bir "torba"ya dol-
duruluyor.

Torba yasa uygulamasıyla tekel-
lerin ve AKP’nin çıkarlarını en hızlı
şekilde yasa haline dönüştürecek
yöntem hayata geçiyor.

Böylece faşizm kendi hukukunu
bile çiğnemiş oluyor.

Bir dizi "iç tüzük" maddesi atla-
narak hızla tasarı yasa haline dönü-
şüyor. Yasa teklifi maddeleri arasında
burjuva anlamda dahi bir uyum, tu-
tarlılık, kanun tekniği açısından uy-
gunluk bulunmuyor. Burjuva muha-
lefetin sesini çıkarması bir yana,
AKP’nin kendi milletvekilleri bile
bazen ne olup bittiğini anlayamadan
yasa çıkartılıyor.

Elbette STK (Sivil Toplum Ör-
gütleri) dedikleri düzeniçi kurumların
düşüncelerini almanın, burjuva an-
lamda da olsa demokrasi işletmenin
lafı bile edilmiyor.

AAKP’nin Halka Saldırısında Yüzyılın İcadı: 

TORBA YASA
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Egemen sınıfın hukuku en derme
çatma, en pespaye haliyle hayata ge-
çiriliyor.

Torba Yasalar, Faşizmin
İcrası İçin Hazırlanan
Yasal Kılıflardır

Geçmişte ANAP iktidarı döne-
minde, KHK (Kanun Hükmünde Ka-
rarname)’ler de aynı işleve sahipti-
ler.

İktidarın kendi hukukunu çiğneme
ihtiyacı, burjuva muhalefete bile ta-
hammül edememesi vb. nedenlerle
uzun bir süre KHK’lerle faşist uy-
gulamalarını hayata geçirmişti. 

AKP iktidarı da benzer ihtiyaçlar
nedeniyle Torba Yasa uygulamasına
başvuruyor.

Torba Yasa uygulaması "AB’ye
uyum" adı altında tekellerin ihtiyaç-
larını karşılamak için, meclis daha
hızlı karar alsın diye hayata geçiril-
meye başlandı. 

Elbette emperyalist tekellerin doy-
mak bilmez kar hırsları bitmediği;
bu nedenle AKP’nin faşist saldırılara
daha fazla ihtiyacı olduğu için Torba
Yasa sürekliliği olan bir uygulama
haline dönüştü.

TBMM’nin Temmuz 2012 veri-
lerine göre 2000-2012 yılları arasında
2 bin tasarı ve teklif yasalaşmış.

2007 yılına kadar mecliste toplam
1100 yasa maddesi Torba Yasa ola-
rak çıkarıldı.

2007-2013 arası da 4 bin 800
yasa maddesi yine Torba Yasa kap-
samında düzenlendi.

Burjuva hukukunda yasa yapılır-
ken uyulması gereken bazı aşamalar
bulunuyor. 

Torba Yasalar hazırlanırken bun-
ların hiçbirine uyulmamıştır.

Plan ve Bütçe Komisyonu’na ge-
len yasa teklifi ile genel kuruldan
çıkan yasaların sayısı ve niteliği ara-
sında uçurum denebilecek farklar
oluşuyor.

Çoğu zaman AKP milletvekilleri
bile neye imza verdiklerini, neye
“evet” dediklerini bilmiyorlar. 

Başbakanlık kendi yönetmeliğine
dahi uymuyor. Bu yönetmelik "kanun
hazırlanırken etki analizi yapılır" di-
yor. Yani bir kanunun yaratacağı so-
nuçlar, mali yükümlülüğü vb.nin
araştırılmasını öngörüyor. 

Komisyondan Genel Kurul aşa-
masına kadar gelen süreç içerisinde
yasaya ne eklenmiş, ne çıkarılmış
farkedilemiyor, takip edilemiyor.

Yine prosedür içerisinde "uzman
görüşü" alınması gerekiyor. Oysa
"uzmanlar" bile çoğu zaman yasa
değişikliklerini bilmiyorlar, bulamı-
yorlar ya da tesadüfen öğreniyorlar.

Meclis iç tüzüğüne göre tasarı ve
tekliflerin milletvekillerine en az 48
saat önce dağıtılmış olması gerekiyor.
Bu kuralların hiçbirisi işletilmiyor.

Normal olarak Torba Yasa "özel
bir yasama" uygulamasıdır... Oysa
AKP iktidarı döneminde sürekliliği
olan genel bir uygulamaya dönüşmüş
durumdadır. 

Temel yasa ve Torba Yasa uygu-
lamaları içiçe geçiriliyor.

Burjuva hukukunda Medeni Ka-
nun, Türk Ceza Kanunu vb. temel
yasalardan sayılıyor.

Torba Yasa diye gelen tasarılar
temel yasaya dönüştürülerek çıkıyor. 

Düzen kendi içinde ucubeler üre-
tiyor. 

İMKB (İstanbul Menkul Kıymet-
ler Borsası)’nın özelleştirildiğinden
SPK (Sermaye Piyasası Kurumu)
yöneticisinin haberi olmayabiliyor. 

Öyle yasal düzenlemeler yapılıyor
ki yasaların ayrıntısına gizlenmiş şe-
kilde  1.5 milyar euroluk 6 tane
emlak bir anda TOKİ’ye devredi-
lebiliyor. 

Hazırlanan yasalar gerek yasa ha-
zırlama tekniği gerek dilbilgisi gerekse
de anlaşılabilirlik açısından tamamen
yetersiz ve karmaşık hale getiriliyor.

Zaten AKP iktidarının amacı da
hiç kimse anlamadan hızla yasanın
çıkması, emperyalistlerin ve oligar-
şinin çıkarlarına uygun olan düzen-
lemelerin hızla hayata geçebilmesi-
dir.

Bundan 2100 yıl önce sömürgeci

ve talancı Roma İmparatorluğu bile
birbirleriyle ilgisiz konuların aynı
kanunla değiştirilmesini yasaklamış. 

AKP Roma İnparatorluğu kadar
bile "kendine güvenli" değil...

Özellikle en kritik maddeler saat
19.00 dan sonra devam eden gece
görüşmelerine bırakılıyor. Bu saatten
sonra Meclis TV yayın yapmadığı
için çıkarılan yasaların ne olduğu ve
içeriğini gizlemek daha kolay olabi-
liyor. 

Yine bazı kritik maddeleri yasama
yılının sonuna, haziran ayına bırak-
mak ve hızlıca çıkarmak da bir başka
AKP taktiği oluyor.

"Burjuvazinin sirki" Mecliste oyun
bitmiyor elbette..

AKP, görüşme ve kabul için yeter
sayıda milletvekilini Meclis’te nöbetçi
bırakıyor. Bunlar da bir köşede uyu-
yorlar. 

Muhalefet, milletvekilleri yasa
çıkması için yeter, sayıda milletvekili
olmadığını ileri sürerek sayım iste-
diklerinde derhal AKP’liler kendi iç
iletişimleriyle hızla uykularından
uyandırılarak salona getiriliyorlar.
Hepsi koşa koşa salona geliyorlar
ve oy kullanıyorlar. 

Hatta muhalefet milletvekillerinin
salt AKP’lilerin rahatlarını bozmak
için sık sık sayım istedikleri söyle-
niyor.

Torba Yasaların İçinde
Halkın Yararına
Hiçbir Madde Yoktur

AKP genellikle Torba Yasa tasa-
rılarının içine göstermelik bazı "hak
kırıntıları" yerleştiriyor.

Bu tartışma üzerinden de Torba
Yasa’nın halkın yararı için çıkarıldığı
demagojisini yapıyor.

Torba Yasalarda halk yararına
atılmış tek bir adım yoktur. Tamamen
halka saldırı yasalarıdır.

2011 yılında çıkarılan Torba
Yasa’da tam 234 madde yer almış-
tır.

Bu yasa paketi çıkarılmadan önce
bolca "vergi affı" demagojisi yapıldı.
Birikmiş vergi, elektrik, su, emlak
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borcu olanların borçlarının taksit-
lendirileceği söylendi.

Tabi "vergi affı"nın asıl hedefi
küçük esnaf, emekçi kesimler de-
ğildi. Asıl vergi borcu olanlar büyük
sermaye sahipleriydi.

Yine 2011 Torba Yasalarıyla bazı
idari para cezaları silindi. Park cezası,
emniyet kemeri takmama, seçimlerde
veya referandumlarda oy kullanmama
cezaları gibi...

Öğrencilere af çıkarıldı, okullarına
dönmeleri sağlandı.

Toplam 234 yasa maddesi içer-
sindeki "halkın yararına" olan mad-
deler bunlardır...Yalan ve hileyle po-
litika yapmak faşizmin karakteri ol-
duğu için AKP de bol bol demagoji
yapmaktan geri kalmamıştır.

Halka en ciddi saldırıların yer al-
dığı, tamamen tekellerin çıkarlarına
göre emekçi kesimlere yönelik dü-
zenlemelerin yapıldığı paketlerden
birisi budur.

"Ulusal İstihdam Stratejisi"
diye emekçileri köleliğe, sömürüye
ve örgütsüzleştirmeye mahkum et-
meye çalışan anlayış bu süreçte ortaya
atıldı.

Esnek çalışma ve güvencesizlik
yasal hale getirildi.

İşsizlik Fonu tekellere sunuldu.

Kamu emekçilerinin fişlenmesi
ve sürgünler yasalaştırıldı.

Taşeron işçilik yaygınlaştırıldı,
çocuk çalıştırma yasağı kaldırıldı.

Turizmde sezonluk çalışan emek-
çilere 4 ay "denkleştirme süresi" ge-
tirilerek turizm sezonunda fazla mesai
uygulamasına son verildi...vb.

2013 yılında kabul edilen Torba
Yasa’da da benzer uygulamalar hayata
geçirildi.

18 yaşını tamamlamamış engelli
yakınına bakanlara aylık bağlanmasına
ilişkin kimi düzenlemeler yapıldı.

Kamu kurumlarına 100 bin söz-
leşmeli personel alındı.

Kırıntı bile denemeyecek birkaç
maddenin dışında sayısız saldırının
hayata geçmesi sağlandı.

AKP’nin hedefinde büyük kent-
lerdeki rantın tekellerin elinde top-

lanması vardı. Afet riski altındaki
alanların yeniden düzenlenmesi
adı altında Kentsel Dönüşüm saldı-
rısının önünü açtılar. 2B Kanunu ile
ormanları talan etmeye başladılar. 

Yapı Denetimi Kanunu ile yapı-
ların üretim sürecini tekellere açtılar.
TMMOB’u tasfiye etmeye çalıştı-
lar.

Ülkemiz topraklarını talan ederek
300 milyar dolar civarındaki ranta
el koymayı hedeflediler.

"Yapı Denetimi Yasası"nı de-
ğiştirerek binaların denetimini teknik
müşavirlik firmalarının eline bırak-
tılar; bu firmalara proje yapma yetkisi
tanıdılar.

“İmar Kanunu”nu değiştirerek
planlama sürecini tekelleştirmeye;
kamu için ayrılan otopark, cami, hal
gibi hizmet alanlarını özel mülkiyete
konu olacak şekilde yapılaşmaya aç-
tılar. 

Yine İmar Kanunu’ndaki deği-
şiklikle Türk Silahlı Kuvvetleri’ne
ait olan yerler daha önce devredile-
mezken bu alanları Maliye Bakanlı-
ğı’na devretmenin önünü açtılar. 

Ki bu devir işlerinden biri de geç-
tiğimiz aylarda İstanbul’da gerçek-
leştirildi. Milli Savunma Bakanlı-
ğı’na ait 66. Mekanize Piyade Tu-
gayı’na ait olan araziyi, Maliye
Bakanlığı eliyle Bilal Erdoğan’ın
başında olduğu meşhur TÜRGEV
vakfına devretmeye çalıştılar. 

17 Aralık yolsuzluk operasyon-
larında TÜRGEV’in adı sıkça geçince
bu devir işini dondurmak zorunda
kaldılar.

"Kıyı Kanunu"ndaki değişiklikle
kıyılardaki yapılaşmanın sınırı için
belirlenen mesafede değişiklik yapıldı,
kumsallara binaların yapılmasının
önü açıldı.

Kıyı ve dolgu alanları koruma alan-
larından çıkartıldı ve talana açıldı.

Kıyılarda akaryakıt ve enerji
üretim tesislerinin yapılmasına izin
verildi; 1992 yılından önce yapılmış
yapılara da af getirildi.

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu
değiştirilerek eseri üretenin yarat-
tığı eserle ilgili söz hakkı ortadan

kaldırıldı.

Mera Kanunu değiştirilerek me-
ralar da talana açıldı.

Odaların mesleki yeterlilik faali-
yetinde bulunma, belge düzenleme
ve eğitim vermesi bakanlığın iznine
bağlandı.

Yine odaların 6235 sayılı kanun
uyarınca yönetmelik yayınlaması ba-
kanlığın onayına bağlandı.

Yani odaların siyasi iktidara
bağlanması ve bağımsızlıklarının
gaspedilmesi hedeflendi.

2013 Torba Yasası ile Sosyal Si-
gortalar ve Genel Sağlık Sigortası’nın
ticarileştirilmesi, tekellere hizmet et-
mesi hedeflendi.

Özel Hastanelerin Fiyatlandırıl-
ması Komisyonu’na, özel hastane
temsilcilerinin de alınması sağlandı.

Böylece artık özel hastane sahip-
leri kendi ceplerine girecek olan pa-
rayı yine kendileri belirleyebilecek-
ler.

ÇED (Çevresel Etki Değerlen-
dirme) muafiyetinden vazgeçilerek
doğanın talan edilmesine yönelik bir
adım daha atıldı.

Geçmişte çıkartılan Torba Yasa-
ların saldırılarını daha da sayabili-
riz...

Özünde hepsinin amacı emper-
yalizmin ve işbirlikçilerinin çıkarla-
rına hizmet etmek, ülkemizin maddi
ve manevi tüm değerlerini kara dö-
nüştürmek ve buna engel olabilecek
her tür muhalefeti susturmaktır.

Torba yasalar halk düşmanı
AKP’nin saldırı politikalarının bir
bölümüdür. 

Hedefi; AKP’nin faşist saldırı-
larına yasal zemin sağlamaktır.

Dün KHK’ler, bugün Torba Ya-
salar... Adları değişse de hepsi özünde
faşist düzenin uygulamalarıdır. 

Bu düzeni paramparça etmeden
faşizmin yasal ya da fiili saldırılarının
ardı arkası kesilmeyecektir.

Tek kurtuluşumuz halkın iktida-
rıdır.

Örgütlenmek, mücadele etmek ve
kendi yolumuzu yapmaktan başka
kurtuluş umudumuz yoktur.
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Terörle Mücadele Kanu-
nu kaldırılacakmış,  

Özel Yetkili Mahkemeler
kalkacakmış,  

Özel savcı, hakim olma-
yacakmış, 

Yeniden yargılama for-
mulleri hazırlanacakmış...  

Uzun tutukluluğa son ve-
rileceklermiş...

Meğer ne haksızlıklar varmış da
görememişler! Birden farkediverdi-
ler. Mağdur edebiyatı ile beslenen
AKP iktidarı yarattıkları düzenin
çarkına takılınca herkesten çok ba-
ğırmaya, herkesten çok şikayet et-
meye başladı. 

Kendi yarattığı düzen onları da
vurdu. Bağırmaları ve çığlıkları bun-
dan. Bununla birlikte yolsuzluk dos-
yalarını gizlemek, kendi pisliklerinin
üstünü örtmek, dosyaları kaçırmak
için yargıyı denetim altına aldı.  Yol-
suzluk dosyaları ile ilgili yargıla-
maları engellemek ve tekrar benzer
soruşturmalardan kaçmak için   özel
yetkili mahkemeleri kaldıracağını
duyurdu. Önce bu alanda yaşanan
mağduriyetleri ön plana çıkarttılar,
Balyoz, Ergenekon dosyalarını tar-
tıştılar uzun uzun. Şu an  söz konu-
su hazırlığın seçimlerden önce ye-
tişmesi için  çalışmalarına hız verdi-
ler.  Seçimlerden önce “devrim ni-
teliğinde” olduğunu söyleyip yine
demokratikleşme paketleri  açıkla-
yacaklar. Açıklayacakları “de-
mokratikleşme paketi”nin içeriği
hakkındaki bilgiyi de  basına  ver-
meye başladılar. Açıklamalara göre
yapılması düşünülen değişiklikler
iki ayrı pakette yer alacakmış. 5.
Demokratikleşme Paketi’nde tele-
fon dinlemelerinin sınırlanması, özel

yetkili mahkemelerin ve te-
rörle mücadele kanunun kal-
dırılmasına, sonraki pakette
yeniden yargılama ve adli
kollukla ilgili düzenlemelere
yer verilecekmiş. 

“5. Demokratikleşme Pa-
ketin”de yer alacak düzenle-
melerin bir kısmı  şöyle;

1- Telefon dinlemeleri, iz-
leme, teknik takip konusunda ve-
rilecek kararları eskiden, ya adına
“özgürlük hakimi” dedikleri
hakimler, ki bunlar terörle müca-
dele kanunun yetkilendirdiği ha-
kimlerdi ya da sulh ceza hakimi
karar verirken yapılacak düzenle-
melerde buna ağır ceza mahke-
meleri oybirliği ile karar verecek.
Ağır ceza mahkemeleri, savcılıklar-
dan gelen dinleme talepleri ile ilgili
oybirliği ile ilgili karar almazsa talep
reddedilmiş sayılacak. 

Ağır ceza mahkelemeri 3 hakim-
den oluşur. Üç hakimden birisi itiraz
ederse dinleme yapılamayacak. Yine
sadece isim veya IMEI numarasıyla
dinleme kararı verilemeyecek. Tele-
fonu dinlenecek kişinin kimliği açık-
ça ortaya konacak. 

Dolaylı dinleme ortadan kalka-
cakmış. Yani hakkında dinleme kara-
rı olan bir kişi hakkında dinleme kararı
olmayan biriyle telefon görüşmesi
olursa bu görüşme arşivlenemeyecek.
Hakkında dinleme kararı olmayan kişi
hakkında suça karıştığı ortaya çıkarsa
bu aleyhine kullanılamayacakmış.

Bununla AKP kendisine yönelik
yapılacak dinlemelerin önünü ka-
patmaya çalışmaktadır. Hakimlerin
üçte birinin kendi kadrolu hakimle-
ri haline getirdikten sonra kendisi hak-
kında telefon dinlemesinin önünü
tamamen kapatabileceklerdir. Zaten
son hakim atamaları ile AKP kendi
kadrolarını oluşturmaya başladı. 

29 Ocak 2014 tarihinde avukat-
lıktan hakimliğe kabul edilen 445
yargıç ve savcısının kur'a çekilişleri ya-
pıldı. İlk kez kur'adan İstanbul'a yar-
gıç ataması yapıldı. Hem de 49 yargıç.
Hiçbiri savcı olarak atanmazken gö-
reve yeni başlayan 49 yargıcın 8’i Ana-
dolu (Kartal), 17’si Bakırköy, 24’ü İs-
tanbul (Çağlayan) adliyelerine atandı.
Ki bunlar daha önce AKP yöneticili-
ği yapmış hakimlerdir. Büyük ço-
ğunluğu ağır ceza mahkelerine ata-
nacaklardır. AKP kendisine yönelik
dinleme kararlarını böyle çözecektir. 

2- Bir başka düzenleme soruş-
turma dosyaları hakkında bilgi
sızdırmalar ortadan kalkacakmış. 

Soruşturmanın gizliliğini ihlal su-
çuna verilen cezalar artırılacak. Bu-
güne kadar özellikle devrimcilerin
dosyaları hakkındaki tüm bilgileri
polis paylaşıyordu. Bunun suç olma-
sına rağmen savcılar bir kez bile kılı-
nı kıpırdatmadı. Suçu engellemediler.
Devrimcilere yönelik yalan bilgi açık-
lamalarında yine engellenmeyecektir. 

3- Telefon dinlemeleri 6 ay ile sı-
nırlı tutulacakmış. 

Herkesin her an dinlendiği konu-

AAKP’nin Yeni “Demokrasi Paketi” 
Pisliklerin Üstünü Örtme Paketidir!

Demokrasi̇ Paketleri̇ Bugüne Kadar Halka Deği̇l, Faşi̇zme Yaradı

Özel Yetki̇li̇ Mahkemeler
Kalkıp Yüksek İhti̇sas

Mahkemeleri̇ Geti̇ri̇lecekmi̇ş.
DGM’ler Kaldırılıp ACM’ler
Geti̇ri̇lmi̇şti̇. Değişen Sadece

Tabelalardır!

Halkın 
Hukuk
Bürosu
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sunda kimsenin tereddütü yoktur sa-
nırız. İnsanlar yasadışı bir şekilde sü-
rekli dinleniyorlar zaten. Yasal din-
lemeleri 6 ay ile sınırlamak göster-
melik uygulamadır. 

4- Ağır ceza mahkemeleri, nor-
mal mahkemelerdeki usül hüküm-
lerini uygulayacak. 

TMK’nın kaldırılıp bu hükümlerin
ceza kanuna  taşınmasıyla artık kısa sü-
reli hapis cezaları ertelenebilecekmiş. 

Siyasi davadan yargılananlar için
tahliyeler başlayacak.

Anayasa Mahkemesi’nin iptal
ettiği “terör” suçunda 10 yıla uzayan
tutukluluk süresi azami 5 yıla inecek. 

Bölge mahkemesi uygulaması
kalkacak. 

Artık suçun işlendiği yerdeki ağır
ceza mahkemesi davaya bakacak-
mış. 

Gözaltı süresi 48 saatten 24 saa-
te düşürülecek. 

Özel yetkili savcılar HSYK tara-
fından belirleniyordu. Artık bu suçlara
bakacak savcıları Cumhuriyet Baş-
savcısı belirleyecekmiş. 

Bu düzenlemeler muhtemelen sa-
dece yolsuzluk, uyuşturucu, ihaleye fe-
sat karıştırma gibi suçlar için geçerli ola-
caktır. Çünkü Adalet Bakanı Bekir
Bozdağ yaptığı açıklamalarda eski dü-
zenin devam edeceğini üstü kapalı bir
biçimde belirtti. Bozdağ; “Özel yetki-
li mahkemelerde devam eden davalar
olumsuz etkilenmeyecek, ama savun-
malar güçlenecek. 9 yerde
ÖYM’ler var ve bunların özel
yetkisi falan olmayacak. Bundan
sonra mevcut davaları aynı he-
yet görecek ancak ÖYM ismi
olmayacak ve davalar yeni hü-
kümlere göre görülecek. Yasal
anlamda da yeni hüküm ile
eski hüküm aynı anda geçerli
olamaz. Artık yeni hükümler ge-
çerli olacak. Savunmayı güç-
lendiren bir adım atmış olacağız. 

74’üncü maddenin atıf
yaptığı Terörle Mücadele Ka-
nunu’nun 10’uncu maddesini
değiştireceğiz. Bazı suçlar
doğrudan soruşturmaya tabii
olacak. Onun dışında genel hü-

kümler uygulanacak. Bir kısmı doğ-
rudan soruşturma iken bir kısmında
izin aranacak. 

Özel Yetkili Mahkemeleri dü-
zenleyen Terörle Mücadele Kanu-
nu’nun 250’inci, 251’inci ve 252’nci
maddeleri kaldırılacak dedi.

Açıklamalardan anlıyoruz ki, Te-
rörle Mücadele Kanunu, Ceza Ka-
nu’nun içine alınıyor. Eski amacı ney-
se aynı amaçla yaşamaya devam ede-
cek. Bu değişiklik bazı suçları korumak
için yapılıyor. Bunu da  açıkça belirti-
yorlar. O bazı suçlar halkın mücade-
lesini boğmak için ortaya attıkları suç-
lardır. Bazı suçların soruşturması ve ko-
vuşturması eskisi gibi devam edecek. 

Özel Yetkili
Mahkemelerin Yerine
İhtisas Mahkemeleri
Gelecek

DGM’lerin ACM’lerle tabelasının
değiştirilmesinde olduğu gibi, aynı
yargıçlar, aynı davalara bakmaya de-
vam edecek. 

Yine soruşturma aşamasında avu-
katların dosyaları görebilmeleri ve
gizli tanıklar hakkındaki düzenle-
melerin de değişeceğini söylediler.
Bunlar savunma yapma hakkını ta-
mamen ortadan kaldıran düzenleme-
lerdi. Her yönü ile teşhir oldukları için
bu düzenlemeleri değiştireceklerini
söylüyorlar. Keyfi yargılamanın önü-
nü açtığı için vazgeçeceklerini san-

mıyoruz. Sadece yumuşatmaya çalı-
şacaklar ya da sınırlayacaklardır. 

Faşizmde Yargının
İşlevi Değişmedi
Onu Değiştirecek Olan
Örgütlü Mücadelemizdir

Yargı faşizmde özel bir öneme sa-
hiptir. Halka karşı yürütülen savaşın
parçasıdır. Halkın örgütlü mücadelesini
yükseltmedikçe bu durum değişme-
yecektir. Özel yetkili mahkemelerin kal-
dırılması ülkemizde faşizmi bitirme-
yecektir.  Terörle Mücadele Yasası’nın
kalması hiçbir şeyi değiştirmeyecek,
çünkü gerçekte kalkmıyor. Aynı mad-
deleri başka bir yere alacaklar o kadar.
Faşizme demokrasi süsü verecekler. 

AKP yolsuzluk operasyonlarıyla sı-
kışmasaydı ne özel yetkili mahkeleri
ne de “terör” yargılamaları gündemi-
ne almayacaktı. Yolsuzluk dosyalarında
sıkıştığı için bir yandan kendini kur-
tarma,  öte yandan Kürt milliyetçile-
rini, ve halkın çeşitli kesimleri kendi-
ne yedekleme ihtiyacı duydu. 

Yeniden yargılama konusundaki
çalışmaları da  aynı amaçla yapılacak.
AKP sadece  işine geldiği kişilerin yar-
gılanması ve serbest bırakılması sağ-
layacak. Yeniden yargılama Fethul-
lahçılara karşı bazı kesimleri arkasına
alma çabasıdır. Özel formüller arama
çalışmaları bu nedenledir. Yine herke-
sin değil bazı kişilerin yeniden yargı-
lamasının yapılacağını ifade ediyorlar.

AKP  iktidarları boyunca ne ka-
dar adaletsizlik,  baskı, terör ve
pis işleri varsa hepsini Fethul-
lahçıların üstüne yıkıp kendini
aklanmaya çalışıyor.... 

Sonuç olarak, TMK’nın
değişmesi halk ve devrimciler
açısından hiçbir şey değiştir-
meyecektir... AKP ihtiyacına
göre düzenlemeler yapıyor.
Dün demokrasi paketleri nasıl
baskı, hak ihlali, terör getir-
diyse bugün de paketten baş-
ka bir şey çıkmayacaktır.  Çün-
kü zulüm, baskı ve terör
AKP’yi ayakta tutan tek poli-
tikadır. 

TMK 10. Madde ve Özel Yetkili
Ağır Ceza Mahkemeleri Kaldırılıyor,
Gözaltı Süreleri 24 Saate İndiriliyor.

Peki Ne İçin? Kendilerini Kurtarmak
İçin. Ya Bugüne Kadar Bu Mahkeme-
lerde Yargılanan Halka, Devrimcilere

Ne Olacak? Ya Bundan Sonra
Devrimciler İçin,

Halk İçin Ne Değişecek? 
Daha Önce de DGM'leri

Kaldırmışlardı, Yerine Ondan Daha
Kötülerini Getirdiler, Şimdi de Farklı

Olmayacak!
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AKP iktidarı,  2010 yılında re-
ferandum sonrası dönemini ustalık
dönemi olarak adlandırmıştı. Us-
talık dönemi dediği 3. dönemde
yasaklar, tutuklamalar, sokak or-
tasında işkence uygulamaları, göz-
altılar, katliamlar, katliamcıları
koruma ve hırsızlık konusunda
ustalaştığını kanıtlamış oldu. Bu us-
talık döneminde yasak koymadığı
alan kalmadı. 

Son yasak akademisyenlerin dü-
şüncelerini açıklamaları ve hakları
için mücadele yürütmeleri konu-
sunda yapılan yasaklardır.

Yasaklar   “Yükseköğretim Ku-
rumları Yönetici, Öğretim Elemanı
ve Memurları Disiplin Yönetmeli-
ği”ne yapılan eklemeler  ile 29 Ocak
2014 tarihinde Resmi Gazete’de ya-
yınlanarak yürürlüğe girdi. 

Buna göre Disiplin Yönetmeliği-
nin  kınama cezasını gerektirecek
fiiller başlığı taşıyan 6. maddesine
eklenen maddeler şöyle: 

- Bilimsel tartışma ve açıklamalar
dışında, yetkili olmadığı halde basına,
haber ajanslarına veya radyo ve te-
levizyon kurumlarına resmi konularda
bilgi veya demeç vermek, 

- Yazılı uyarıya rağmen kurulları
toplamamak. 

Bu değişiklikle birlikte akade-
misyenlerin basın açıklamaları yap-
maları, alanları ile ilgili sorunları
dile getirme, alanlarını ilgilendiren
konularda açıklamalar yapmaları
engellenmeye çalışılmaktadır.

Bu, elbette AKP karşıtı akade-
misyenler için geçerli  olacaktır. AKP
yandaşı ya da onların sözcüsü haline
gelen akademisyenler istedikleri za-
man ve yerde açıklamalar yapabile-
cektir. Örneğin ekranlardan hiç eksik
olmayan Gazi Üniversitesi Öğretim
Üyesi Hüseyin Yayman için bu yasak
söz konusu olmayacaktır. Yıldırım
Beyazıt Üniversitesi’nde Öğretim
Üyesi ve AKP’nin MKYK Üyesi ve

Dış İlişkilerden Sorum-
lu Genel Başkan Yardımcısı Yasin
Aktay hakkında da söz konusu ol-
mayacaktır. Bunlar her konuda bilgisi
olsun olmasın ekrana çıkıp AKP’nin
sözcülüğünü yapıyorlar. 

Bir diğer değişiklik  Kademe İler-
lemesi başlıklı 9. maddede  yapıldı: 

- Ders, seminer, konferans, labo-
ratuvar, grafik çalışma, sınav gibi
öğretim çalışmalarının yapılmasına
engel olmak, görevlileri, öğrencileri
eğitim-öğretim alanı dışına çıkartmak,
görev yapılmasına engel olmak, öğ-
rencileri bu tür davranışlara teşvik
etmek veya zorlamak ya da bu mak-
satla yapılacak hareketlere her ne
suretle olursa olsun iştirak etmek…

Bu madde de hukuk dışı keyfi
davranışa karşı tavır almak isteyen
akademisyeni cezalandırmak istiyor.
Biz her türlü haksızlığı yapabiliriz,
fakat sen koyun gibi başını eğecek,
kabul edeceksin diyorlar.  

Grev, Boykot 
En Ağır Suç

Grev, boykot anayasal haklardır.
Memur, işçi ya da çalışan hangi sta-
tüde bulunursa bulunsun grev hakkını
kullanma, iş yavaşlatma hakkına sa-
hiptir. Bu bir disiplin suçu maddesi
olarak düzenlenemez. Fakat yönet-
melik anayasa tarafından güvenceye
alınan hakları da suç kapsamına alıyor. 

Üniversitelerde örgütlü öğretim
üyelerinin grev hakkını kullanmaları,
üniversitedeki görevlerine son veril-
mesine neden olacağı gibi belediye
dahil devletin hiçbir kurumunda ça-
lıştırmama cezası ile cezalandırılıyorlar.  

Böyle bir di-
siplin cezası
daha önce
yoktu. Bu di-
siplin cezasını
da AKP icat
etti. Altını tek-
rar çizmek ge-
rekirse; grev ya-
pan akademis-

yen bir daha memur olamayacak,
devletin herhangi bir kurumunda ça-
lışamayacak.  İşte bu AKP’nin emek
düşmanlığıdır.  Ayrıca bu kapsamdaki
disiplin suçları yeni eklenmiştir.

Kamu Görevinden Çıkarma baş-
lıklı 11. maddede yer alan disiplin
suçlarının bir kısmı  şunlardır:

a- İdeolojik, siyasi, yıkıcı, bölücü
amaçlarla eylemlerde bulunmak veya
bu eylemleri desteklemek suretiyle
kurumların huzur, sükun ve çalışma
düzenini bozmak; boykot, işgal, en-
gelleme, işi yavaşlatma ve grev gibi
eylemlere katılmak ya da bu amaçlarla
toplu olarak göreve gelmemek, bun-
ları tahrik ve teşvik etmek, yardımda
bulunmak,

b- Yasaklanmış her türlü yayını,
siyasi veya ideolojik amaçlı bildiri,
afiş, pankart, bant ve benzerlerini
basmak, çoğaltmak, dağıtmak veya
bunları iş yerine veya iş yerindeki
eşya üzerine yazmak, resmetmek ve
asmak, teşhir etmek veya sözlü ideo-
lojik propaganda yapmak,

c- İzinsiz veya kurumlarınca kabul
edilebilir özrü olmaksızın bir yıl için-
de toplam olarak devamlı statüde
olanlar için 20 gün göreve gelmemek,
kısmi statüde olanlar için 80 saat
devamsızlık göstermek,

e- Kamu hizmeti veya öğretim
elemanı sıfatı ile bağdaşmayacak ni-
telik ve derecede yüz kızartıcı ve
utanç verici hareketlerde bulunmak,

f- Yetki almadan gizli belgeleri
açıklamak,

g- Siyasi ve ideolojik eylemlerden

AAKADEMİSYENLERİN DE 
KONUŞMASI YASAKLANDI
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arananları görev mahallinde gizle-
mek,

ğ- Yurt dışında devletin itibarını
düşürecek veya görev haysiyetini
zedeleyecek tutum ve davranışlarda
bulunmak,

ı- Kanun dışı kuruluşlara üye ol-
mak, bu kuruluşlarda faaliyette bu-
lunmak veya yardım etmek,

i- Yükseköğretim kurumlarının
çalışmalarını sekteye uğratacak ni-
telikte bir disiplin suçuna üniversite
öğrencilerini veya mensuplarını teşvik
veya tahrik etmek,

k- İş yerinde veya bağlı yerlerde,
arama, herhangi bir kimsenin eşyasına
el koyma, bilerek postalarını açma
ve benzeri eylemleri düzenlemek,
başkalarını bu yolda kışkırtmak veya
bu gibi eylemlerde görev almak,

n- Bir başkasının bilimsel eserinin
veya çalışmasının tümünü veya bir
kısmını kaynak belirtmeden kendi
eseri gibi göstermek.

Görüleceği üzere yönetmelik aka-
demisyenleri sadece kendi hakları
için mücadele etmeleri engellemiyor
,ayrıca sosyal hayatlarını, siyasal gö-
rüşlerini, bilimsel  çalışmaları baskı
altına almaya çalışmaktadır. Birçok
madde muğlak ifade edilmiş ve her-
yöne çekilebilecek niteliğe sahiptir.
Yasaklanmış yayın olmasa da aka-
demisyenlerin siyasi ve ideolojik ni-
telikte  her şeyden uzak durmaları
istenmektedir. Tabi siyasi ve ideolojik

kavramlarını solcular, sosyalistler
için kullanıyorlar. AKP lehine yapa-
cakları çalışmaları ideolojik ve siyasi
çalışma olarak değerlendirmeyecek-
lerdir.   

Bu maddenin b fıkrasına göre
Eğitim-Sen takvimi asmak, bildi-
risini dağıtmak ya da basılmış ki-
tabı bulundurmak suç sayılacak.

Siyasal Bilimler Fakültesi ne ya-
pacak merak ediyoruz. Siyasal bi-
limler fakültesi Marx, Lenin, Stalin,
Mahir Çayan, Che gibi sosyalist dev-
rimin düşünürlerini tartışmayacak
mı? Yasal ya da yasadışı siyasi mü-
cadele yürüten ideolojileri inceleye-
meyecekler mi? Bu maddeye göre
inceleyemezler. Onların kitap, bildiri,
bröşürlerini bulunduramazlar.  Sosyal
bilimlerdeki akademisyenleri nereden
beslenecekler? İslamiyet ve libera-
lizmden mi? 

Yine yönetmelikte yeni eklenen
bir diğer madde disiplin suçunun
belli bir dönemde tekrar işlenmesi
halinde disiplin cezasının artırılması
hakkındadır. Akademisyen kınamayı
gerektirecek bir suçu 5 yıl içerisinde
tekrar işlerse daha ağır ceza ile ce-
zalandırılacaktır. Her tekrarda bir
kez daha artırılacaktır. 

Örneğin kınama cezasını gerek-
tiren bir fiil 4 kez işlendiğinde
kamu görevinden atılma cezası ile
cezalandırılacaktır. Yani akade-
misyen kınama cezası alacağım

önemli değil, diyemeyecek. 

5 yıl içerisinde 4 defa kınama
cezası alan akademisyen kamu gör-
evinden atılabilecektir. 

Bir de son dönemin Avrupa stan-
dartlarına uyumlu olsun diye “İyi
halli” maddesi eklemişler. 

Yönetmeliğin 16. maddesi,  “Geç-
miş hizmetleri sırasında çalışmaları
olumlu olan, ödül veya başarı belgesi
alan yönetici, öğretim elemanları
ile memurlar ve diğer personel için
verilecek cezalarda bir derece hafif
olanı uygulanabilir” şeklindedir. 

Pişmanlık gösterenlerin AKP’ye
yanaşanların cezası hafifletilecekmiş.
Bu maddede diğerlerinin aksine bir
kesinlik yok. Takdir disiplin kuru-
lunda. Disiplin kurulu isterse ceza
hafifletilecek.  Bu maddeyi işlerine
geldiğinde uygulacaklar. 

Sonuç olarak, bilimsel, özerk aka-
deminin merkezi olması gereken üni-
versitelerde öğretmenler konuşamaz-
sa, düşüncelerini ifade edemez, hak-
ları için mücadele edemezlerse, Ana-
yasal haklarını kullanamazlarsa öğ-
rencilere ne verebilirler? Anayasal
haklarını kullanamayan hukuk fa-
kültesindeki bir akademisyen huku-
kun hangi ilkelerini anlatacaktır! An-
latamazlar! Bu uygulamalar sadece
akademisyenleri baskı altına almıyor,
üniversitelerin de içini tamamen bo-
şaltmış oluyor.

“Devrimci Tutsaklara Özgürlük ve Adalet İstiyoruz,
Alacağız”, “Ahmet ATAKAN , Abdullah CÖMERT ve
Ali İsmail KORKMAZ ’ın Katilleri Yargılansın” talebiyle
Hatay-Armutlu Uğur Mumcu
Bulvarı’nda basın açıklaması
ve oturma eylemi yapıldı. Ey-
lemde okunan açıklamada; “8
Kasım gecesi düşman işgale
gelir gibi evlerimizi, dernek-
lerimizi basarak arkadaşlarımızı
gözaltına aldı. Tutsak arkadaş-
larımız serbest bırakılana kadar
her hafta alanlarda olmaya devam edeceğiz! Arkadaşlarımız
Bahar UÇUCU, Orhan ÇAPAR, Yılmaz VİRANER,
Ahmet ATILGAN serbest bırakılsın. Bu halkın emeğini

çalmanıza izin vermeyeceğiz! Haklı mücadelemize devam
edeceğiz. Ahmet’e, Ali İsmail’e, Abdullah’a sözümüzdür.
Katilleri bir kez daha uyarıyoruz.

Biz her hafta alanlarda adalet
istemeye devam edeceğiz. Katiller
yargılanana kadar Ahmet’in, Ab-
dullah’ın, Ali İsmail’in sesi olaca-
ğız” denildi. Halkın da destek ver-
diği eylemde yaklaşık 150 adet
“Devrimci Tutsaklar Serbest Bıra-
kılsın” konulu el ilanı dağıtıldı.

Öte yandan Hatay Armutlu Mahallesi'nde 3 Şubat'taki
Ali İsmail Korkmaz'ın mahkemesine Halk Cepheliler,
15 adet çağrı afişi astı. 
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Başbakan Erdoğan dünya liderleri arasında zen-
ginlikte 8. sırada yer alıyor. Büyükşehir belediye
başkanlığından bugüne zenginliğini 1000 kat
oranında artırdı.

Bu zenginliğini nasıl arttırdığı artık herkesin
malumu. Her malvarlığının altında bir yolsuzluk ya
da haraç var.  Ülkede satmadığı, yağmalamadığı,
talan etmediği bir alan, bölge kalmadı. Malvarlığını
nasıl elde ettiği parça parça ortaya çıkıyor. En son
kızının ve kendisinin İzmir-Urla İlçesi’nde bulunan
villalarını nasıl elde ettiklerine ilişkin 6 tane ses
kaydı ortaya çıktı. 

Ses kayıtları vilları yapan Mustafa Latif Top-
baş, Tayyip Erdoğan, Sümeyra Erdoğan, Top-
baş’ın adamı olan Oğuzhan Boyacı ve Kültür ve
Tabiat Varlıkları Koruma Genel Müdürü Osman
İyimaya’ya ait. 

Ses kayıtlarından anladığımıza göre süreç şöyle
gelişiyor; 

İzmir’in Urla İlçesi’nin Zeytineli Köyü birinci
sit alanıdır. 

Kanuna göre birinci sit alanında kesinlikle yapı-
laşma yapılamaz. Sadece sit alanını korumak için
zorunlu olması durumunda kısmi inşaat izni verile-
bilmektedir….Villa, ev gibi yapıların yapılması ya-
saktır. Fakat Erdoğan’ın yakın çevresinden olan
Mustafa Latif Topbaş sözkonusu yerde villalar
yapmak istiyor. Ona göre sözkonusu yerde birkaç
tane taş varmış, sit alanı falan değilmiş. Bu amaçla
1. sit alanının değiştirilmesi için dava açıyor. Bu
aşamalarda inşaata başlıyor. 

2012 yılının şubat ayında İzmir Valisi M. Cahit
Kıraç SİT alanında yapılan villa inşaatlarını yıkacağını
söylüyor. 

Topbaş 05.01.2013 tarihinde Başbakan Erdoğan’ı
arayarak valiyi şikayet ediyor ve villaları yıkacağını
söylüyor. Bunun üzerine vali mayıs ayında yayın-
lanan kararname ile Diyarbakır’a atanıyor.  

Yapılacak villaların iç mimarisiyle, bahçedeki ha-
vuzuyla, çevre konumuyla Sümeyra Erdoğan ilgi-
leniyor.

Bunu Mustafa Latif Topbaş ile Sümeyra Erdoğan
arasındaki telefon görüşmelerinden anlıyoruz. Bir
araya gelip villaların planlarını görüşüyorlar.

Bu arada inşaatlar devam ederken bir yandan da
bu hukuk dışılığa, yağmaya hukuki kılıf bulmaya
çalışıyorlar. Minare çalınmış. Kılıfını uydurmak
hiç de zor olmasa gerek...

Rüşvetin Paravanı TÜRGEV
17 Aralık yolsuzluk operasyonunu takip eden günlerde

"işleri takip edilen" kişilerin, aldıkları ‘hizmetin’ karşılığı
olarak Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV)’na
"bağış" yaptıkları ortaya çıkmıştı. Ali Ağaoğlu, Bakırköy’deki
arazinin imar işini belediye başkanı ile çözemeyince kendi
deyimiyle "büyük patron"dan yardım istemiş; yine kendi
deyimiyle "büyük patron fatura"yı kesmişti.

İşte kesilen bu "fatura" TÜRGEV’e verilen arsalardı.
Bilal Erdoğan’ın, TÜRGEV Başkanı Ali Ergün’e "Bu
Ağaoğlu’nun bize bağışlayacağı araziyi takip etmemiz ge-
rekiyor, o zaman onu sen yap" dediği polisin yaptığı
dinleme kayıtlarında geçiyordu.

TÜRGEV’in yönetiminde Bilal Erdoğan başta olmak
üzere Başbakan Tayyip Erdoğan’ın çocukları buluyor.

Malum istifa eden bakanlar da rüşvete aracılık işini
"oğullarına" emanet etmişlerdi.

Her taşın altından TÜRGEV çıkmaya başladı.

Başbakan’ın zengin patronlara, tekelcilere, her türlü hır-
sızlığa verdiği "hizmet"in karşılığı mutlaka TÜRGEV’e
nakit para ya da arsa olarak dönüyor.

Son olarak İstanbul’da 66. Mekanize Piyade Tugay Ko-
mutanlığı’nın bulunduğu 130 hektarlık askeri arazinin TÜR-
GEV’e devredilmesi için çalışıldığı ve bunun için Maliye
Bakanlığı’nın devreye girdiği ortaya çıktı... Ancak yolsuzluk
operasyonlarında TÜRGEV’in adı sürekli geçince yapılan
işlemleri dondurmak zorunda kaldılar. 

Yine Ümraniye Belediyesi’ne ait Yeşil Vadi Konakları’nda
yeralan sosyal tesisler, 2013 yılında TÜRGEV’e veriliyor.

Yeşil Vadi Konakları’nda halkın yararlanması için
açılan sosyal tesisler, Bilal Erdoğan’ın vakfına hiç kimseye
haber verilmeden devredilmiş... TÜRGEV’de burasını
Palet Montessori Kreş ve Gündüz Bakım Evi olarak işletmeye
başlamış. Tabi bu Palet okullarındaki 1-3 yaş grubu öğren-
cilerinden yıllık olarak alınan para 14.580 TL. 

Kısacası TÜRGEV bizzat başbakanın tezgahladığı rüşvetler,
yolsuzluklar nedeniyle  altın yumurtlayan tavuğa dönmüş.
Çalmanın çırpmanın, emeğimizi sömürmenin adı TÜRGEV
olmuş. Eğitime hizmet adı altında rüşvet alıyorlar. Vakıf da
rüşvete paravan hizmeti görüyor. 

Rüşveti de, pisliği de yaratan bu düzendir. Bu düzenin
sahiplerinden yedikleri her lokmanın, çaldıkları her kuruşun
hesabını soracağız.

Çaldıkları Emeğimiz, Yediklerı Etimiz
İçtikleri Kanımızdır!

AKP ve Tayyip Erdoğan
Yolsuzluğa Kılıf Bulmada ‘Usta’dır!
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Bunun için önce yönetmeliğe
bir madde eklenerek değişiklik
yapılması planlanıyor, gerekli ha-
zırlıklar için Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı ile görüşülüyor. Fakat
yönetmeliğin değiştirilmesi duru-
munda bundan birçok kişinin ya-
rarlanacağını düşündükleri için
ikinci bir yol deniyorlar. Telefon
görüşmelerine göre bu işle bizzat
Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma
Genel Müdürü Osman İyimaya
ilgileniyor. 

1. derece sit alanın 3. dereceye
dönüştürülmesi için mahkemeye
sunulmak üzere sahte rapor hazır-
lanabileceğini söylüyor. 

Üniversiteden ayarladıkları 6 üni-
versite hocası ile sahte bir rapor
hazırlıyorlar.

Hocalara bunun karşılığında
130.000 TL rüşvet veriliyor. 

Raporların alınması işlemleri Top-
baş’ın adamı olan Oğuzhan Boyacı
ile Urla Kaymakamı Şehmus Gü-
naydın ilgileniyor. Kamu işi ile meş-
gul olduğunu sandığınız kaymakamlar
işi gücü bırakmış Erdoğan’ın villaları
ile ilgileniyor. 

Bu işlemler tamamlandığında Er-
doğan ailesine iki ayrı villa tahsis
edilmiş oluyor.

Tarihi ve kültürel değerler Erdoğan
ailesinin sefası için yokediliyor, yasal
değişiklikler Erdoğan’ın talimatı ile
değiştiriliyor. İşine gelmiyorsa rüş-
vetle sahtekarlıklar yapıyorlar.  Yol-
suzluklara bir kılıf bulmaktaki ma-
rifetlerini bütün teşkilatlarına Erdoğan
ve ailesi öğretmiş olmalı. Hatırlaya-
lım, Muammer Güler’in oğlu Barış
Güler de yaptıkları yolsuzlukları giz-
lemek için Reza Zarrab ile danış-
manlık sözleşmesi imzalamışlardı.
Fakat bu kılıflar bir süre örtebiliyor
onları. Sahte kılıfları yırtılıyor. Sırıtıp
ortaya çıkıyorlar. 

AKP’lilerin Tümü
Yolsuzluk Batağındadır

Her geçen gün yeni yolsuzluk
operasyonları yapılıyor. Geçtiğimiz
hafta ortaya çıkan yolsuzluklardan
bir tanesi de Amasya Şeker Fabri-

kası’ndaydı. Amasya Şeker Fabri-
kası’ndaki yolsuzluk operasyonunda
haksız kazanç, yolsuzluk, şeker ko-
talarının usulsüz kullanımı, resmi
belgede sahtecilik gibi suçlamalar
31 kişi gözaltına alındı. 

Gözaltına alınanlar arasında  Şeker
Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı
AKP eski Merzifon İlçe Başkanı
Metin Uysal, Şeker Fabrikası Yö-
netim Kurulu Üyesi AKP’li İl Genel
Meclis üyesi Erol Özarslan, Şeker
Fabrikası Genel Müdür Yardımcısı
Ertuğrul Özaydın, Şeker Fabrikası
Genel Müdür Yardımcısı Fehim
Ünal bulunmaktadır. AKP eski Amas-
ya milletvekili Akif Gülle’nin, fabri-
kayı perde arkasından yönettiği ve
asıl söz sahibinin kendisi olduğu söy-
lenmektedir… 

Raporlara göre toplam yolsuzluk
12 Milyon lira dolaylarındaymış…
Şirketin yüzde 97’si zarara uğra-
tılmış…

Yolsuzluk soruşturmasında yer
alan bilgiler Mali Suçları Araştırma
Kurulu (MASAK), Tarım ve Köy
İşleri Bakanlığı müfettişliği ve güm-
rük müfettişliği raporlarına dayan-
dırılıyor. Buna göre yüz binlerce ton
şeker bedelsiz olarak Uğrak Gıda’ya
verilmiş. Uğrak Gıda ticari sicil ka-
yıtlarına göre AKP’li İl Genel Mec-
lisi üyesi Adnan Zenun’a ait. Göz-
altına alınanlar arasında Adnan Ze-
nunda vardı. AKP’lilerin birbirine
bedelsiz şeker verilmesi dışındaki
yolsuzluk tespitleri şöyleydi:

1- İnceleme konusu 2004-2005-
2008-2009-2010-2011 yıllarına ait
dönemde Amasya Şeker Fabrika-
sı’nın zararının toplamda
4.402.470,196 TL olduğu,

2- Yine inceleme konusu dönem-
de haksız kazancının ise 1.775.000
TL olduğu tespit edildiği,

3-  Bu dönemde yapılan geç ve
usulsüz kayıtlar nedeniyle devletin
1.583.000 TL vergi kaybına uğra-
tıldığı,

4-  İnceleme konusu 2005-2010
yıllarına ait dönemde S.S.Amasya
Pancar Ekicileri Kooperatifi’nin za-
rarının toplamda 6.078.434,94 TL
olduğu tespit edildiği,

5-  Mersin’de bulunan bir hakim
ayarlanarak, C kotası şekerin A
kotasına çevrildiği, bu durumun
öğrenilmesi sonucu aynı hakime
dönemin parasıyla 500 milyar rüş-
vet verildiği,

6- Yönetim kurulu ve denetim
kurulunu oluşturan örgüt elemanla-
rının kendileri adına elde etmiş ol-
dukları haksız kazançların kamufle
edilmiş olması ve kayıtlarda hiçbir
şekilde görülmemesi nedeniyle her
ne kadar tespitlerde görünmese de,
şeker fabrikası adına haksız kazanç
ve zarar olarak tespit edilen yolsuz-
luklardaki toplam miktar; 12.255.905,
136 TL tespit edildi.

Nerede bir AKP’li varsa orada
hırsızlık, talan, dolandırıcılık var.
AKP ve çevresinin bir anda zengin-
leşmesinin başka yolu yoktu. Son
13 yıllık AKP iktidarında yeni yeni
zenginler pıtrak gibi gibi çoğaldı.
Bu onlara tanınan yolsuzluk, dolan-
dırıcılık sayesinde gerçekleşti. Başka
türlüsü de olamazdı. Yolsuzluk miktarı
Amasya Şeker Fabrikası'nın kurulu
olduğu Suluova İlçesi’nin muhteme-
len 50 yıllık gelirleri toplamına eşittir.
Önleri açılmadan, yol gösterilmeden,
göz yumulmadan zenginleşemezlerdi.
Halkın açlığı büyürken AKP’liler
zenginliklerine zenginlik katıyorlardı.
Halkımızın dediği gibi “Çok mal
haramsız, çok laf yalansız olmaz”
Din, iman, müslümanlığı ağızlarından
düşürmeyip yalanlarla yönetiyor, ha-
ramla zenginliklerini arttırıyorlar.  
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Sevgili Devrimci Okul okurları
Merhaba;

Sadece iddiasını sürdürüp vaz-
geçmeyenler zafere ulaşabilirler.

44 yıllık cüret, ısrar, mücadele ve
kararlılık iktidar iddiamızın büyük-
lüğünden kaynaklanmaktadır...

Mahirlerin gerçekleştirdiği tarih-
sel adımın ve mücadele mayasının
Anadolu topraklarında tutmasının te-
mel nedeni; zaferi kazanmak id-
diasından ileri gelmektedir...

Bin yıllık Anadolu ayaklanmala-
rı geleneğinin sürdürücü-
südür Mahir ve Dayı...

Devrim iddiası Ana-
dolu İhtilalinde ısrarda so-
mutlanmaktadır. 

"Halk devrim gerçeği-
ne ulaşacaktır..."(Dayı)

Dayımız halka duyulan
sınırsız güvenin ve inancın
adıdır. Halka güvenmeyi
ve her koşulda halka inan-
mayı Dayımız öğretti bizlere...  En
zorlu yıllarda dahi Dayımız halka ve
devrime olan inancını yitirmedi.
Onun haklılığı her gün pratik yaşam
içerisinde tekrar tekrar somutlanı-
yor. En son örnek de Haziran Ayak-
lanması'dır...

Halk kitleleri düzen partilerine
oy veriyor olabilir, her zaman tepki-
lerini yüksek sesle dile getirmiyor,
alanlara çıkmıyor olabilir. Lakin dev-
rim halk kitlelerinin eseri olacak!
Devrim iddiamız, halk kitlelerinin
devrim hedefi etrafında örgütlenme-
siyle somutlanacak, hayat bulacaktır...

"Halk (...) örgütsüzlüğünden, neyi
nasıl yapacağını bilmemekten kay-
naklı olarak, ya tepkilerini yanlış
yönlendirmekte veya çeşitli din tüc-
carlarının gerici-faşist partilerin de-
magojik söylemlerine kanarak, ara-
yışlarını buralarda sürdürmektedir-
ler. (...) Bu çelişkiyi çözmeliyiz. Dev-

rimin, halkın
eseri olacağı
basit gerçeğin-
den hareketle,
halk kitleleri-
ni, sınıfsal ka-
rakterleriyle
ele alıp, gerici,
karşı-devrimci
düşüncelerin

geçici ve demagojik olduğunu görüp
devrimci propagandayı, halkımızın
değerlerini göz önünde bulundurarak
şekillendirecek ve ısrarla onlara gi-
deceğiz. Gerçekleri açıklayacağız.
(...) gerici propagandalar giderek
etkisiz hale gelecek ve halk devrim
gerçeğine ulaşacaktır." (Emperya-
lizme ve Oligarşiye Karşı Kurtuluş,
sayı: 18, 10 Haziran 1995 / Aktaran
Yürüyüş, sayı: 175, syf: 19.)

Halk bizi tanıdıkça, devrim id-
diamızın gerçekliğini, devrimin ger-

çekleşebileceğini kavradıkça alternatif
olduğumuzu görecektir. Bunun için
halka ısrarla ve kararlılıkla gitmeliyiz.
Çalmadığımız kapı, girmediğimiz
sokak, atölye, iş yeri, fabrika... kal-
mamalıdır.

İddiamız
Mücadelemizde
Somutlanmalıdır...

Devrimcilik bir yaşam biçimidir.
Devrimcilik önderimiz Mahir Ça-

yan'ın dediği gibi... "bir ruh, coşku ve
yurtseverlik duygusudur..."

Devrimcilik büyük ideallere, dü-
şüncelere sahip olmaktır.

Devrimci heyecanımız, yurtse-
verlik duygumuz mutlaka yaşam ve
çalışma tarzımıza yansıyacaktır.

Bu bizim farkımızdır.
İddiamızın irili ufaklı tüm prati-

ğimizde somutlanmasıdır.

Halk bizim farkımızı tavır ve dav-
ranışlarımızda görmelidir. Halk iddialı
olanın yanında olur, destek verir, gü-
venir ve canla başla mücadele eder...

Devrimcilik yüzlerce yıllık düze-
ne; halkların gelişmesini, refaha ka-
vuşmasını engelleyen yüzlerce yıllık
gerici zincire meydan okumaktır.

"Söylediğini yapmak, yaptığını
savunmak" sadece Cephelilere özgü
bir gelenektir. Halk bizi böyle tanır.
Bu şekilde yaşamak, her davranışı-
mızın temelini bu düşünce etrafında
şekillendirmek her Cephelinin en
önemli görevlerinden biridir...

Her Cepheli Dayı’nın"Dünyayı
bir kez de Türkiye'den sarsacağız" sö-
züne uygun olarak hareket etmeli,
mücadelesini bu misyona uygun şe-
killendirmelidir...

Her Eylemde
İddialı Olmalıyız!..

Eylemde iddia, sonuç alı-
cılıktır. Sıradan bildik, icazet-
çi eylem tarzıyla hiçbir sonuç
alınamaz.

Emperyalizmin yeni-sö-
mürgesi olan ve faşizmle yö-
netilen ülkemizde en ufak bir
hak dahi bedel ödeyerek, hat-
ta canlar verilerek kazanılıyor. 

Ülkemizde mitinglerin, ba-
sın açıklamalarının, eylemlerin ya-
pılacağı alanların; eylem biçimlerinin
sınırlarını faşizm belirlemeye çalışır.

O sınırlar aşıldığı andan itibaren fa-
şizm pervasızca saldırıyor, işkence
yaparak gözaltına alıyor ve tutukluyor...

Hemen her gün birçok arkadaşı-
mız basın açıklamalarında düzenin sı-
nırlarını kabul etmediği; meşruluk ze-
mininde hareket ettiği için işkence gö-
rüyor, kolu-bacağı kırılıyor,  gaza bo-
ğuluyor ya da tecrit hücrelerine atı-
lıyor...

Düşman da biliyor ki Cepheliler
her türlü bedeli göze alarak sonuç alı-
cı eylemler yaparlar... Çünkü Cep-
heliler iddialıdır, yasak dinlemez,
uzlaşma nedir bilmezler. Küçük de
olsa o mevziyi kazanana kadar her tür-
lü bedeli öderler ve bir kez olsun geri
adım atmazlar... Bu tarz Cephelilerin
ve her zaman diğer soldan farkı ol-
muştur... Bu Cepheli tarzıdır...

Ders:
İddialı Olmak

İddialı Olmak,
İktidar Alternatifi

Olmaktır
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Eylemlerdeki kitlesellik
de iddiamızı ortaya koyar...

İşçilerin, emekçilerin da-
yanışma ve birlik günü olan 1
Mayıslarda Cephe kortejleri-
nin en görkemlisi, en kitlese-
li olması tesadüf değildir.  

Cephe’nin doğrudan ira-
desinin olmadığı mitingler, ey-
lemler sönük geçmektedir...
Patron sendikacıları, reformist-
oportünist anlayıştaki yöneti-
ciler kitlelerin, Cephe’nin ini-
siyatifinde alanlara akmaması
için, düzenin icazet sınırları
zorlanmasın diye can siperane bir şe-
kilde çalışmaktadırlar... Haziran Ayak-
lanması'nda kitleler, Cephe anlayışıy-
la çatışmış, düşmandan hesap sormuş,
kitlesel devrimci şiddet örnekleri ser-
gilemişlerdir... Reformist, oportünist dü-
zen içi anlayıştakiler ayaklanmayı son-
landırıp halkı evlerine döndüreme-
miştir... Halk, Cephe’yle birlikte hareket
etmiş düşmandan hesap sormuş, gü-
cünü bir kez daha görmüş, fark etmiş-
tir!..

Haziran Ayaklanması her Cephe-
li’ye birçok yönden dersler vermeli-
dir. Bundan sonraki kitlesel direniş-
lerde ya da ayaklanmalarda önderli-
ğin fiili olarak da Cephelilerin elin-
de olması gerektiği gerçeğini her
Cepheli kavramalıdır...

Nasıl "milyonları örgütlemek" bi-
zim iddiamızsa, ayaklanmalarda kit-
leleri yönetmek de iddiamız olmalıdır...

Her zaman eylemlerimizde id-
dialı olmalı, kitleselliği hedeflemeli
ve militan-sonuç alıcı tarzdan asla
vazgeçmemeliyiz. "Günlük müca-
delenin ayrıntıları içinde boğulma-
dan, olayların peşinde sürüklenme-
den, programlanmış hedeflerimize
varmak için ısrarı elden bırakma-
malıyız. Programlı ve ısrarlı olma-
yanın cılız ve etkisiz protestolardan
öteye bir şey üretmesi de mümkün
değildir"... (Yeni Kurtuluş-Ekim
2013-Syf: 170)

Mücadelede ısrar, cüret, kararlılık
ve militanlık sonuç alır... Her Cepheli
de bu gerçeğin ışığında hareket etmeli,
devrim ve iktidar iddiasını bir an bile
aklından çıkarmamalıdır...

İddialı Olmak,
İktidar Alternatifi
Olmaktır

"İddialı olun, iktidara alternatif
olduğunuzu unutmayın" (Dayı)

Bu şiar her Cepheli’nin en önem-
li görevi ve sorumluluğudur.

Dayı, iktidara alternatif oluşumu-
za vurgu yaparken, kitlelere de yaşa-
dıkları tüm sorunları; açlığı, yoksul-
luğu, adaletsizliği vb. çözmeye de
aday olduğumuzu ilan ediyor. Bu
çağrı bizim pratiğimize de yansıma-
lıdır... Hayatın içerisinde, halk kitle-
lerine düzene alternatif olduğumuzu
çözüm yöntemlerimiz, yaptıklarımız,
emekçiliğimiz... ile gösterebilmeliyiz.
Ancak böyle halkla aramızda güçlü
bağlar oluşur, güven ilişkileri gelişir,
halk saflarımıza katılır, bize inanır...
Öncelikli olarak her Cepheli halka de-
ğer vermelidir. Halkın içinde olmalı;
onun sorunlarına, dertlerine, sevinç-
lerine vakıf olmalıyız.. 

Cepheliler her zaman halka sar-
sılmaz bir güvenle ve tüm sorunlara
da devrimci bir coşkuyla meydan
okuyarak yaklaşırlar. 

Halk kitleleri sadece düzen karşı-
sında umut ve çare olarak gördükle-
ri güvenebilecekleri, kimselerin pe-
şinden giderler. On yıllardır kendile-
rini kandıran düzen politikacılarına,
partilerine alternatif tek gerçek güç ol-
duğumuzu halka gösterebilmeliyiz.

Cepheliler yarattıkları direniş ge-
lenekleriyle, cüretleriyle, disiplinle-
ri ve iradeleriyle, sorumluluk bilinç-
leriyle düzene alternatif tek güçtür. 

İddialı olmak, her koşulda halka

gitmektir. İktidara alternatif ol-
mak, halkın sorunlarına çö-
züm üretebilmektir. Faşist dü-
zene karşı nasıl mücadele edi-
lebileceğini, haklarını nasıl
alabileceklerini, düzeni nasıl
alt edebileceklerini, kendi
kendini yönetebileceği örgüt-
lülükleri nasıl kurabilecekle-
rini öğrenen halk kitleleri,
gerçekleri kavrayacak ve dev-
rim saflarındaki yerini ala-
caktır...

İddialı Olmak;
Hiçbir Koşulda
Teslim Olmamak,
Sonuna, Sonsuza,
Sonuncumuza Kadar
Direnme Kararlılığına
Sahip Olmaktır!

'90'lı yıllarda Sovyetler Birliği ile
birlikte revizyonist iktidarların yıkıl-
masıyla daha da pervasızlaşan em-
peryalizm Yeni Dünya Düzeni
(YDD)'ni ilan etti. Halklara, direnen
güçlere olan saldırganlığını arttırdı...

Karşı-devrim rüzgarları kendine
M-L diyen, sosyalist, ilerici hare-
ketleri de olumsuz yönde etkiledi.
Bayraklardan orak-çekiçler çıkarıldı.
Kızıl bayrakların yerini mor, sarı, be-
yaz, mavi gibi renkler almaya başla-
dı...

Dünyada sadece ülkemizde dev-
rimci hareket silahlı mücadeleyi yük-
selterek M-L'in orak-çekiçli kızıl
bayrağını daha da yükseltti ve em-
peryalizme meydan okuyarak devrim
mücadelesini cüret ve kararlılıkla
sürdürme kararı aldı. 

44 yıllık Cephe tarihi emperya-
lizme ve işbirlikçi oligarşiye karşı tes-
lim olmama ve direnme, meydan
okuma tarihidir...

Oligarişinin silahlı güçleri Mahir
Çayan ve Hüseyin Cevahir'i Malte-
pe'de, Ulaş Bardakçı'yı Arnavutköy'de
teslim alamamıştır. Hüseyin Cevahir
1 Haziran 1971'de, Ulaş ise; 19 Şubat
1972'de şehit düşmüştür. Devrimci ha-
reketin önderi Mahir Çayan da ağır ya-
ralı olarak tutsak düşmüştür ama asla
teslim olmamıştır...

İddialı olmak, her koşulda halka
gitmektir. İktidara alternatif olmak,

halkın sorunlarına çözüm
üretebilmektir. Faşist düzene karşı

nasıl mücadele edilebileceğini,
haklarını nasıl alabileceklerini, düzeni
nasıl alt edebileceklerini, kendi kendini

yönetebileceği örgütlülükleri nasıl
kurabileceklerini öğrenen halk kitleleri,

gerçekleri kavrayacak ve devrim
saflarındaki yerini alacaktır...
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Mahirler, asıl olarak 30 Mart
1972'de direnişin ve teslim olma-
manın manifestosunu yazmışlardır.
Mahir, "Biz buraya dönmeye değil öl-
meye geldik" diyerek Türkiye devrim
tarihine kanla yazılan bir destan ek-
lemiştir, dokuz yoldaşıyla birlikte...

'84 yılında cuntanın en karanlık
yıllarında Dayımızın önderliğinde
yaratılan ölüm orucu direnişiyle 4 şe-
hit verilerek oligarşiye teslim olun-
mamış, ölümüne direnilmiş ve zafer
kazanılmıştır...

12-14 Temmuz '91 direnişiyle em-
peryalizme ve işbirlikçi oligarşiye kar-
şı direnilmiş; devrimci hareketin önder
kadroları da dahil 12 şehit verilmiştir...
Ama asla teslim olunmamıştır...

16-17 Nisan '92 direnişiyle Sabo-
lar; "Bayrağımız ülkenin dört bir ya-
nında dalgalanacak" demişler; orak-
çekiçli kızıl bayrağı dalgalandırarak
ölüm mangalarına karşı direnmişler ve
çatışarak şehit düşmüşlerdir...

'96 Ölüm Orucu direnişinde; 2000-
2007 Büyük Direnişinde;  Buca'da,
Ümraniye ve Ulucanlar hapishane-
lerinde şehitler verilmiş, asla teslim
olunmamıştır.

18 yaşındaki komutan Sibellerimiz
"teslim ol" çağrısı yapan düşmana,
"asıl siz teslim olun halkın savaşçı-
larına" diyerek meydan okumuştur...

Teslim olmama bir Cephe gele-
neğidir. Cephe’nin 44 yıllık tarihinin
her sayfasında sayısız örnekleri var-
dır. Gözaltılarda, işkencelerde, zin-
danlarda, Dev-Genç ruhuyla Engin
Çeberler gibi direniriz. Kuşatmalar-
da son mermimize kadar direniriz.
Katlediliriz belki ama asla cellatları-
mıza teslim olmayız... F tipi hapis-
hanelerde tecrit saldırısını boşa çı-
kararak 13 yıldır direniyoruz... 

Tarihimiz boyunca emperyalizm ve
işbirlikçileriyle göğüs göğüse geldiği-
miz her çarpışmayı başımız dik, teslim
olmadan sonuçlandırıyor ve yeni za-
ferler kazanıyorsak bunun temelinde
İDDİALI OLUŞUMUZ vardır.

Bu iktidar iddiasıdır...
İktidar iddiası düşmanla karşı kar-

şıya kaldığında, onun gözünün içine
cesaretle ve yenme azmiyle bakabil-
me gücüdür!..

Her Cepheli bu iddiası ve cüretiyle
yaşar, savaşır...

Bundan dolayıdır ki; her Cepheli

dünya ve ülkemiz halklarına önder-
lik edebilecek tek gerçek M-L ör-
gütlenme ve güç olduğunun bilinciyle
hareket etmelidir.

İddialı olmak, her koşulda devri-
mi istemektir... Halka sınırsız güven
duymak, bir Cephe geleneğidir. Ma-
hirlerden Dayı'ya uzanan kavga yo-
lunda, 44 yıllık tarihimizle bunu bir-
çok defa gösterdik ve göstermeye de-
vam ediyoruz...

Ülkemiz ve dünya, yeni ayak-
lanmalara, devrimlere gebedir...

Dünyada ve ülkemizde devrim
ancak ve ancak Cephe çizgisiyle yü-
rütülen bir mücadele ve savaş tarzıyla
gerçekleşebilir...

Ülkemizde de Türk, Kürt Arap,
Laz, Çerkez, Gürcü, Boşnak vd. mil-
liyetlerden Alevi-Sünni inaçlardan
76 milyon insanımızı birleştirip sa-
vaştırarak devrimi gerçekleştireceğiz. 

Bağımsız, demokratik ve sosyalist
bir ülke kurabilmek için iddialıyız...

İddiamız devrimdir... Bu iddiamızı
gerçekleştireceğiz!..

Sevgili Okurlar;
Haftaya başka bir konuda görüş-

mek üzere... Hoşçakalın..

Tecrite Karşı Mücadele Platformu
(TKMP), hapishanelerdeki Ocak ayı
hak ihlallerini 1 Şubat günü İstanbul
Taksim Galatasaray Lisesi önünde
yaptığı eylemle duyurdu. Özellikle ço-
cuk tutsaklara yönelik saldırıların
arttığının vurgulandığı açıklamada, fa-
şist devletin kendi yasalarına dahi
uyulmadığı vurgulandı. Çocuk yaştaki
tutsakların cinsel taciz, tecavüz ve şid-
dete maruz kaldığının altı çizildi.

Eylemde, hasta tutsakların duru-
muna da dikkat çekildi. Açıklamada
19 maddeyle sıralanan Ocak ayı hak
ihlallerinde sohbet yerlerine ve ha-

valandırmalara takılan kameralara
karşı tutsakların başlattığı direnişin
görüş cezaları ve hücre cezalarına
dönüştürülmesi, hasta tutsakların
tahlil geciktirme gibi yöntemlerle
engellenmesi ve dışarıyla iletişimin
sınırlandırılması temel başlıklar ola-
rak öne çıktı. Slogan ve anmalara kar-
şı yağdırılan cezalar ve tutsakların
günlük yaşamdaki en temel ihtiyaç-
larının dahi engellenmesi de hak ih-
lalleri olarak duyuruldu. Açıklama
tutsakların direnişine dışarıdan da en
gür sesle destek verileceği çağrısıy-
la bitirildi.

Mahir Çayan Dursun
Karataş

Niyazi Aydın S abahat
Karataş

Sinan Kukul Sibel Yalçın İbrahim
Çuhadar

Muharrem
Karataş

Evlatlarımızı
Zindanlardan Çıkaracağız!
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UMUDU BÜYÜTMEK MO-
RAL ÜSTÜNLÜĞÜNÜ KAPTIR-
MAMAKTIR

UMUDU BÜYÜTMEK KEN-
DİMİZİ SÜREKLİ YENİLEMEK-
TİR

REHAVET VE TEDBİRSİZLİK
CEPHELİ'NİN DÜŞMANIDIR.

Tüm dünyanın gözleri Cepheli-
ler’in üzerinde… Dostun da düşma-
nın da gözleri Cepheliler’i tarıyor...
Cepheliler’in her kazanımı halkların
ve devrimin hanesine yazılırken düş-
manın öfkesini ve kinini, kudurgan-
lığını artırmaya yetiyor. Her de-
fasında umudun inançla yolun-
da yürümesinden dem vurarak;
"Bir siz yola gelmediniz, teslim
olmadınız" diyorlar...

Cepheli’nin umut olduğunun
düşman da farkında. Bunun için
Fransa'dan Yunanistan'a, Al-
manya'dan Avusturya'ya ve
ABD'ye varıncaya kadar em-
peryalistler ve işbirlikçilerinin
saldırılarıyla karşı karşıya kalı-
yoruz. 

"Şafak baskını" denilerek gece ya-
rıları helikopterleriyle, binlerce katil
sürüsüyle kurumlarımız basılıyor,
talan ediliyor, insanlarımız gözaltına
alınıyor, tutuklanıyor. 

Bir insanımızı Yunanistan'dan
alıp Türkiye oligarşisine teslim ede-
bilmek için üç ülke -ABD, Yunanis-
tan, Türkiye- olanaklarını seferber
ediyor, işbirliği yapıyor...

Sürekli hapishaneler yapılırken,
binlerce gardiyanını, polisini, aske-
rini, ajanlarını, teknik takip sistem-
lerini bizi izleyebilmek, takip ede-
bilmek için ve bizi kontrol altına ala-
bilmek için seferber ediyorlar...

Çünkü, düşman kendi zulüm dü-
zeninin daimi olmayacağının far-

kında. 
Çünkü; düşman, Cepheliler’in

gücünden ve iradesinden korkuyor...
Tüm silahlı örgütler tasfiye olsa,
tüm silahlı örgütler emperyalizmin
güdümüne girse de, Cepheliler’in
devrim yürüyüşünden vazgeçmeye-
ceğini biliyor...

Ki, bu sır değildir zaten...
Marks: “Komünistler görüş ve ni-

yetlerini gizlemeyi reddederler” di-
yordu. İlan ediyoruz: "Dünyayı bir
kez de Türkiye’den sarsacağız!"
diyoruz. Bu korku oligarşiye yetiyor.
Bundan korkuyorlar!

Devrimcilik yapmak, devrimi is-
temek ve hatta faşizm koşullarında en
demokratik hakkını kullanmak bile
faşizmin şimşeklerini üzerine çekmek
için yeterlidir. Mesele şimşekleri
üzerine çekmek değildir elbette. Cep-
heliler söyleyeceklerini ta Mahir Ça-
yan'ın ağzından "Varsın bütün ok-
lar üzerimize çevrilsin..." diyerek
vermiştir zaten...

Bundan dolayıdır ki; Cepheliler,
bütün okların ve gözlerin üzerine çev-
rildiğini bilerek yaşar ve yaşantılarına
yön verirler. 

Düşmanın gözleri Cepheliler’in
üzerindedir. Cepheliler bu bilinçle ha-
reket ederler. Düşmanın gözleri ne-
den üzerimizdedir sorusu Cepheliler

için sır değildir. Her Cepheli bunun
cevabını rahatlıkla verir. Bu anlamıyla
her Cepheli, hem ideolojik anlamda
hem de fiziki anlamda düşmanın
saldırılarının hedefinde olduğunu bir
an olsun aklından çıkarmaz. Yaşan-
tısını buna göre düzenleyip gerekli
önlemlerini alır. Her zaman tedbirli-
dir. Hapishanede, iş yerinde, okulda,
mahallede, kurumlarda, yolda yü-
rürken, bir eyleme giderken  bulun-
duğu her alanda ve her yerde bunla-
rı göz önünde bulundurur. 

Bunları görmezden gelmek,
"amaan bir şey olmaz" demek
gerçeklere gözlerini kapatmak
demektir. O an için yapılabilecek
çok basit bir işi yapmamak, üşen-
mek, vurdumduymaz olmak dü-
zenin yaşam biçimidir. İnsanı çü-
rütür bu yaşam biçimi. Bu tür alış-
kanlıklar devrimciliği yok eder.
Bununla da kalmaz, bilerek ya da
bilmeyerek örgütüne, yoldaşları-
na ve halka zarar verir. Cepheli-
ler’in yaşantısında bunlara yer
yoktur. 
Rehavete kapılmak gevşekliktir.

Vurdum duymazlıktır...
Tedbirsizlik, önlemini zamanında

almamak, gereğini gerektiği zaman-
da yapmamak, her şeyi oluruna bı-
rakmaktır. Düşmana açık kapı bı-
rakmaktır...

Rehavete kapılmak da, tedbirsiz
davranmak da en az düşmanın ken-
disi kadar tehlikelidir. Düşmanın
girmesi ve zarar vermesi için öncü rol
oynar. Açık bırakılan bu kapıdan
düşman girecektir. 

Cepheli iradidir. Ne rehavete ka-
pılır ne de tedbiri elden bırakır. Bu sa-
vaş gerçeğidir. Bunu yaparken ne
abartır ne de düşmanı küçümser.
DOĞRU OLANI YAPAR!..

Kendini Geliştirmeyen Düzeni Geliştirir

“Neyiniz var? Bir moral üstünlüğünüz
var. Moral üstünlüğü kaptırdık” diyor

AKP’nin, Fethullah’ın çocukları...
Kaptırmadınız! Biz; dişimizle,
tırnağımızla söküp aldık onu...
Alişanlarla anti-emperyalizmin
bayrağı olduk... Muharremlerle
Adalet... Yozlaşmayı, çürüyen

düzeninizi Feritlerle yeniyoruz!

“BİZ KAZANACAĞIZ”
ÇÜNKÜ MORAL ÜSTÜNLÜK

BİZİMDİR!
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BDP Muş Milletvekili Sırrı Sa-
kık’ın açıklaması burjuva medyayı
bile şaşırttı. “Sakık’tan ilginç yol-
suzluk açıklaması” gibi haber yapıldı. 

Nedir ilginç olan? 

Açıktan AKP’nin dahi sahiple-
nemeyip “darbe girişimi” diye üstünü
örtmeye çalıştıkları HIRSIZLIK,
YOLSUZLUK, RÜŞVET olayını
Sırrı Sakık sahiplendi... 

31 Ocak’ta yaptığı konuşmada
şöyle dedi Sakık: "Bu paralar bütçeye
gelmiş, bunlara dağılmış, bir başka-
sına gitmiş... Bu şekilde para çalın-
masa bir başka şekilde çalınır. Bizim
açımızdan ne olur biliyor musunuz,
bu paralar hazineye gelirse F-16'lar
alınır, bunlar gider Roboski'yi bom-
balar, sokaklarda gaz bombasıyla
halkımıza döner....

Evet, yolsuzluğun üzerine bir bütün
olarak gidin, gidelim. Evet, bu hazi-
nenin bekçisi değiliz yani hazine çok
da bizim hayatımıza bir şey yansıtmıyor.
2002'den bugüne kadar eski parayla
tam 1 katrilyon 732 tirilyon para al-
mışsınız hazineden. Biz bir tek lira
para almamışız.  Bir de bize diyorsunuz
gelin hazinenin bekçiliğini yapın. 

Yani hazinede bol miktarda para
olsa ne olacak? Halkın sofrasına,
cebine mi yansıyacak? Yok, vallahi
biz Kürtler için şu olacak: F-16'lar
alınacak. Yine gidip operasyon yapıp
bombalar yağdıracaklar." (1 Şubat,
Hürriyet)

“Benden gayrısı tufan” diyor Sırrı
Sakık... Hazineden nasıl olsa bize
birşey yok, kim çalarsa çalsın diyor...
Kürt milliyetçiliğinin geldiği nokta...
Kendi dışlarında olup-biten umurla-
rında değil... Dünya onların etrafında
dönüyor, değilse batsın bu dünya...
Bu yolsuzluk, hırsızlık, rüşvet ope-
rasyonları “İmralı süreci”ni bozmak

için yapıldı... Ya-
rım ağız “yolsuz-
luklara da karşı”
olduklarını söylü-
yorlar ama her ko-
şulda AKP’ye koltuk
değnekliği yapmanın
gerekçesi var... “Süreç
bozulmasın!”

Oysa ortada Kürt
sorununun çözümüne
ilişkin işleyen bir “sü-
reç” yok... Adım adım teslimiyetin
dayatıldığı bir Kürt hareketi var...
Fakat oligarşiyle uzlaşıp düzen içine
yerleşmeye o kadar istekli bir anlayış
var ki, her koşulda AKP’ye destek
veriyor.

Başta Abdullah Öcalan, AKP-
Fethullahçılar arasında yaşanan iktidar
kavgasını "paralel devletin AKP'ye
darbesi" olarak değerlendirdi ve
"darbe"yi “Londra merkezli bir ser-
maye grubu, Yahudi lobisi,
Chicago'daki sermaye grupları ve
Utah'daki akademi" diyerek nere-
deyse Tayyip Erdoğan’ın sözlerinin
aynısını tekrarladı...  

BDP Eşbaşkanı Demirtaş “Yol-
suzluk operasyonu çözüm sürecini
bozar” dedi. Yani AKP’nin yolsuzluk,
hırsızlık, rüşvet olayının üstüne gi-
dilmesin diyor. AKP ne yaparsa yap-
sın yeter ki çözüm süreci bozulma-
sın... 

İşte Kürt milliyetçiliğinin geldiği
nokta burasıdır. Aynı milliyetçi bakış
açısıyla Haziran Ayaklanması’nda
AKP’ye destek verdiler... Aynı man-
tığın sonucudur ki Kürt milliyetçi
hareket AKP’nin her türlü halk düş-
manı politikalarına rağmen yanında
durmaktadır.

Sırrı Sakık’ın bu açıklaması bunun
en tipik göstergesidir.

Sakık, AKP iyi ki hırsızlık yapıyor,
diyor. Hırsızlık değil de bu paralar
hazineye gitse “F-16'lar alınır, bunlar
gider Roboski'yi bombalar, sokaklarda
gaz bombasıyla halkımıza döner...”
diyor. 

Kürt milliyetçi hareket bu dema-
gojiyi yıllardır yaptı ve yapmaya de-
vam ediyor... 

Yıllardır “savaşa değil eğitime
bütçe”, “savaşa değil sağlığa bütçe”
gibi uzlaşmacı politikalarını işbirlikçi
oligarşik devletin gerçek niteliğinin
üstünü örterek “barış”ı savundular...
Ne sanıyorsunuz? Savaş durunca faşist
iktidarlar bütçedeki parayı halkın sağ-
lığı için, eğitimi için mi harcayacak?

Oligarşiyle uzlaşınca Kürt halkına
mı yaryacak sanıyorsunuz? 

Hayır... Bu söylem bir aldatmacadır.
Halkı kandırmaktır. Uzlaşmacı, re-
formist politikaları gizlemektir... Dev-
letin faşist niteliğini, işbirlikçi tekellerin
devleti olduğunu gizlemektir... 

Devlet Kürdistan’da ve halka karşı
savaşa ayırdığı bütçeyi “savaş biterse”
halkın eğitim, sağlık,  konut... vb.
ihtiyaçları için, harcamayacaktır... O
paralar başka bir şekilde yine tekellere
akıtılacaktır... 

Merak etmesin Sırrı Sakık,
AKP’liler hırsızlık, yolsuzluk yapınca,
rüşvet alınca Roboski’ye atacak bom-
bası tükenmez, halkın üstüne atacak

Kürt Milliyetçileri
Hırsız AKP’yi de Sahiplendi!..

UNUTMAK İHANETTİR! UNUTTURMAYACAĞIZ!36
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BDP Milletvekili Sırrı Sakık:
“Çalınmasın da Hazinede F-16’ya Bomba mı Olsun!”  



gaz bombası tükenmez... 

Hırsızlığı, yolsuzluğu, rüşveti o
bomba ihalelerinin arasında yapıyor... 

Ayrıca Sakık “bu paralar hazi-
neye gelirse F-16'lar alınır, bunlar
gider Roboski'yi bombalar, sokak-
larda gaz bombasıyla halkımıza
döner...” diyerek demagoji yapıyor.

Kürt milliyteçi hareket Roboski’ye
atılan bombalar da, halkın üzerine
yağdırılan gaz bombalarının da “süreç
bozulacak” diye karşısında olma-
mışlardır. Tam tersine Roboski’de
evladı katledilen ailelerin, katliamı
ısrarla gündeme getirmelerinden bile
rahatsız olmuşlardır.. 

AKP’den Roboski’nin hesabını
soracakları yerde, katil Tayyip Er-
doğan ile şehit ailelerini aynı iftar
sofrasına oturtmaya çalışmışlardır. 

AKP iktidarı 34 kişinin katilleri
hakkında soruşturmaya gerek olma-
dığına karar verdi. Hani ne yapıyor-
sunuz Roboski için? 

AKP ülkenin dört bir yanında
halkın üzerine gaz bombası yağdır-
maya devam ediyor; ne yapıyorsu-
nuz?

Hiçbir şey!.. Her koşulda AKP’ye
destek veriyorsunuz... Size göre her
şey “süreç”i bozmak için... Aman
“süreç” bozulmasın... Her koşulda
AKP’den desteklerinizi esirgemeyen
Sakık’ın bu açıklaması da AKP’ye
verilen desteğin gerekçesidir. Tesli-
miyetçi, uzlaşmacı politikaları Kürt
milliyetçi hareketi hırsızlıkları, yol-
suzlukları, rüşveti dahi sahiplenir
hale getirmiştir... 

Bu yol yol değildir. Hırsızlığı,
yolsuzluğu, rüşveti savunarak,
AKP’nin halk düşmanı politikalarını
savunarak Kürt halkının mücadelesi
verilemez... 

Kürt milliyetçi hareket, uzlaşma-
cılıktan, faşist AKP iktidarına destek
vermekten vazgeçmelidir... Faşist
AKP düzeninde Kürt halkının çözümü
yoktur... Halkı kandırmaktan, faşist
AKP iktidarına destek vermekten
vazgeçin... 

Kürt halkının kurtuluşu Türkiye
halklarıyla birlikte savaşmakta ve
halkın iktidarını kurmaktadır... 

"Egemenin acıması yoktur. Sömü-
rünün gereği budur. Çünkü kişinin,
egemenin elinde değildir vurmadan
durmak. Olmayanda, biz de, hiç acı-
masız olmalıyız. Göğsümüzden yüreği
çıkarıp salt hınç koymalıyız yerine.
Ancak o zaman zalimin zulmünü başına
geçirme olanağımız vardır. Yoksa öy-
lesine güçlenir ki, egemen vurdukça
daha bir ezer. Adalet, egemenin ağ-
zından çıkandır... Yasayı baştaki yapar.
Ve kendi hiç uymaz bu yasalara. Ken-
disi için değildir çünkü..." (Azap Or-
takları)

600 yıl öncesinden Şeyh Bedreddin
böyle sesleniyor ezilen halklara. Bed-
reddin o günün egemeni olan beyleri,
paşaları, sultanları için söylerken bun-
ları, aynı zamanda bugünün egemenleri
ve işbirlikçilerine de işaret ediyor. Yani
egemen ve ezilen halkların olduğu her
düzen de Bedreddin’in söyledikleri
geçerliliğini koruyor.

Egemenlerin ezilen halklara karşı
acıması yoktur. Kaynağını daha fazla
sömürmekten alan sınıfsal bir kin du-
yuyorlar.

Devletin yasaları, hukuku vardır
güya ama o yasalardan sorumlu olan
sadece halklardır. Ezilen halklar mut-
lak suretle yasalara uymak ve onlara
göre hareket etmek zorunluluğundadır.
Yasaları belirleyen, onlara hakim olan
ve uygulayan da egemen güçlerdir.
Yani günümüzün emperyalistleri ve
ülkemizdeki işbirlikçileridir. İktidar
onların elindedir. Keyiflerine göre hu-
kuku uygularlar.

Eskişehir’de Halk Ayaklanması
sürecinde polisler ve sivil faşistler ta-
rafından linç edilerek katledilen Ali
İsmail Korkmaz’ın davasında ikti-
darın hakimiyetini görebiliriz. Dava

artık Eskişehir’de
değil Kayseri’de
görülüyor. AKP
iktidarı katilleri
korumaya, sakla-
maya çalışırken
zorlamalarla açı-
lan davaların da
üstünü örtmek

için elinden geleni
yapıyor. Önce kame-
ra kayıtları, deliller
yok edilmeye çalışıl-

dı. Katliamın peşine düşen gazeteci
ve halk tehdit edildi. Ancak halkın
sahiplenmesi neticesinde bir dava açıl-
dı. Yargılama göstermelik de olsa
AKP buna da tahammül edemiyor.
Polisinden valisine, yargısına kadar
halka olan öfkeleriyle ortak hareket
ediyorlar.

Neden dava Kayseri’ye götürüldü?
"Güvenlik için" denildi. Kimin gü-
venliği? Elbette iktidarın güvenliği.
Çünkü Ali İsmailler adalet, özgürlük
istiyorlar. Çünkü halk bu talebe ve
evlatlarına sahip çıkıyor.

Halkın davasına sahip çıkmaması
için, öfkesini iktidara yöneltmemesi
için ellerinden geleni yaparlar. Mah-
kemeleri uzakta olan şehirlere de gön-
derirler. Baskıyla, şiddetle sahiplenmeyi
engellemeye de çalışırlar. Kayseri’ye
girişleri de engellemek isterler. Yaşa-
nanlarda hukuk aramak yanlış olur.
Açık ve net olarak bu, faşizmin halka
olan öfkesi, düşmanlığıdır. Ali İsmail’in
davasıysa ne ilktir ne de son. Daha
önce defalarca örneklerini yaşadık: 17
Nisan Katliamı davası, Gazi Katliamı
davası, Uğur Kaymaz davası gibi...

Bedreddin’in dediği gibi, "Adalet
egemenin ağzından çıkandır." Böyle
bir durumda halkların o yasalara uygun
hareket etmesi, haksızlığa, adaletsizliğe
karşı öfkesini patlatmaması düşünü-
lemez. Öfkesini büyütmeyenler, ege-
men-ezilen arasındaki savaşta, teslim
olmaya, yok olmaya mahkûmdurlar.
Egemenin acımasızlığı karşısında biz
de ezilen halklar olarak acımasız ol-
malıyız. Yasalar onların olsun, meşru
ve haklı olan biziz. Egemene karşı
hınçla, sınıf kiniyle dolu yüreklerle
mücadele etmeliyiz.

Sınıf KiniSınıf Kini
Halkların bütün acılarının

hesabını sormak için

Göğsümüzden Yüreği Çıkarıp
Salt Hınç Koymalıyız Yerine
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Kürt milliyetçi hareket 90’ların ba-
şında her yıl bir sonraki yılın “zafer” yılı
olacağını söylüyordu. Bu amaçla 1992
Newrozu’nda “serhıldan” ilan etti ve
“93’ün Newrozu’nun zafer yılı” ola-
cağını ilan etti. Ancak ‘93 Newrozu gel-
diğinde “ateşkes” ilan edip oligarşiyle
uzlaşma sürecini başlattı. 93 yılından beri
20 yıldır Kürt milliyetçi hareketin stra-
tejik hedefi oligarşiyle uzlaşıp düzen içi-
ne yerleşmek oldu. 

Kürt milliyetçiliğinin Kürt sorununu
çözemeyeceğini, düzen içinde Kürt so-
rununun çözümünün olmadığını başın-
dan beri söylüyoruz. 

93’lerden bugüne geçen 20 yıl “ba-
rış” adı altında sürdürülen uzlaşma po-
litikaları göstermiştir ki, düzen içinde
Kürt sorununun çözümü yoktur. 

Bağımsız Kürdistan hedefiyle yola
çıkan Kürt milliyetçi hareket federas-
yondan özerkliğe savundukları tüm
stratejik hedeflerini terk edip oligarşiy-
le, emperyalizmle uzlaşıp düzen içine
yerleşmek için can atmaktadır. 

Gelinen aşamada başında söylediği-
mizi tekrarlıyoruz: Kürt halkının kur-
tuluşu Türkiye halklarının kurtuluşun-
dan bağımsız değildir. KÜRDİS-
TAN’DA TEK YOL DEVRİM!

Oligarşiyle uzlaşıp düzen içine yer-
leşmenin “çözüm” diye sunulduğu, em-
peryalizmin “turuncu devrimleri”nin
solda da “devrim” diye savunulduğu, halk
düşmanı AKP’nin tek müttefikinin Kürt
milliyetçi hareket olduğu bu süreçte kö-
şemizden Kürt halkının gerçek kurtu-
luşunun nerede olduğunu, nasıl kur-
tulacağını ve Kürt milliyetçi hareketin
çarpıklıklarını ele alacağız... 

***
Devrimcilerin görevi oligarşinin kri-

zini derinleştirmek ve halk kitlelerine çö-
zümün devrimde olduğunu göstermek;
halkı devrim mücadelesine katmaktır. 

Bugün AKP iktidarı tarihinin en bü-
yük siyasi krizini yaşıyor. AKP’nin yö-
netememe krizi artık temsilciliğini yap-
tığı TÜSİAD gibi işbirlikçi tekelleri
dahi rahatsız eder duruma gelmiştir. 

Böyle bir süreçte Kürt milliyetçi ha-
reket AKP’ye adeta can simidi olmakta-
dır. Uzlaşma politikaları çerçevesinde
AKP’nin tek ittifakı haline gelmiştir.

Başta Abdullah Öcalan 30 Mart’ta-
ki yerel seçimlerin sonuna  kadar AKP
iktidarına destek vereceğini açıkladı. 

Kürt milliyetçi hareketin seçim dö-
neminde AKP’ye verdiği ilk destek de
değil bu. Öcalan, “AKP’ye iktidarı al-
tın tepside sunduk” demişti. Kürt mil-
liyetçi hareket AKP iktidara geldiğinden
beri tüm seçimlerde AKP’ye doğrudan
destek vermiştir. 

KCK Yürütme Konseyi Üyesi Zü-
beyir Aydar AKP iktidarına verdikleri bu
desteği şöyle ifade ediyor: "2002 genel,
2004 yerel, 2007 genel, 2009 yerel, 2010
referandum, 2011 genel seçimleri sü-
recinde AKP hükümeti arabulucular
gönderdi ve ateşkesler ilan edildi. AKP
bu seçimleri kazandı. Bu süreçler ge-
rillanın fedakarlığı üzerine kuruldu"
(17 Ekim 2011)

Düzeniçi ittifaklarını dahi yitiren
AKP’ye destek vermek bugün dolaysız
olarak faşizme destek vermek de-
mektir. Ezilen, yok sayılan, inkar edilen
Kürt halkının kurtuluşu için mücadele et-
tiğini söyleyen Kürt milliyetçi hareke-
ti bu noktaya getiren “küçük burjuva
milliyetçi” ideolojisidir.

Bu ideoloji Kürt milliyetçi hareket ile
AKP faşizmini aynı noktada buluştur-
muştur. Onun için diyoruz ki, emper-
yalizmle, işbirlikçi olişgarşiyle uzla-
şan, halk düşmanı faşist AKP iktidarıy-
la ittifak yapan Kürt milliyetçiliği, Kürt
halkının kurtuluşunu sağlayamaz. 

Kürt halkının da, Türk halkının da,

Anadolu’da yaşayan tüm halkların da ka-
deri ortaktır. Dolayısıyla kurtuluşu da or-
taktır. Aynı düşman tarafından eziliyo-
ruz, sömürülüyoruz, aç bırakılıyoruz,
zulmediliyoruz. Onun için Kürdistan’da
Kürt sorununun da tek çözüm yolu
DEVRİMDİR!

THKP-C 43 yıl önce Türkiye devri-
minin yolunu netleştirirken Kürt ulusal
sorununun çözümünü de netleştirmiştir.
Elbette bu sorunun çözümü için devrimci
bir perspektif ortaya konulmaksızın
Türkiye devriminin yolu da netleştiril-
miş sayılamazdı.

Türkiye’de Kürt sorununa ilişkin
70’lerden bugüne çok çeşitli stratejiler,
taktikler onlarca grup tarafından savu-
nulageldi. Kürt milliyetçilerinin önem-
li bir kısmı da dahil olmak üzere bugün
pek çok kesimin dönüp dolaşıp geldiği
çözüm THKP-C’nin 43 yıl önce ortaya
koyduğu çözümdür. 

Bu çözüm her şeyden önce Türk ya
da Kürt burjuva ve küçük-burjuva mil-
liyetçiliğinin eleştirisi üzerinde temelle-
nir: “Biz, ulusların kendi kaderini tayin
hakkı ışığı altında diyoruz ki, ‘Her şart
altında her zaman meseleyi Misak-ı
Milli sınırları içinde ele almak gerekir
veya Kürt emekçi halkının çıkarlarıyla
bağdaşan tek çözüm yolu ayrılma hak-
kının kullanılmasıdır’ diyen görüşler
yanlıştır. Bu görüşlerin sahipleri, her iki
tarafın burjuva ve küçük-burjuva mil-
liyetçi unsurlarıdır.” (Mahir Çayan, Ay-
dınlık Sosyalist Dergiye Açık Mektup)

Mahir, en başta meselenin her şart al-
tında “Misak-ı Milli” sınırları içinde ele
alınamayacağını belirtir. Bu oligarşinin,
Kemalizm’in ve o dönemde Türkiye so-
luna egemen olan anlayışların dışında,
onları reddeden bir yaklaşımdır. Şove-
nist, düzeniçi herhangi bir sınırlamaya
devrimci bir temelde tavır alınmıştır. 

İkinci eleştirilen nokta ise “ayrılma
hakkının mutlaklaştırılması”dır.

Tüm bunlar ortadayken, Kürt milli-
yetçi çevreler uzun yıllar Mahir'i THKP-
C'yi ve devrimci hareketi Kemalizm’in
etkisi altında kalmakla, Misak-ı Milli sı-
nırlarını aşamamakla eleştirip durmuştur.

THKP-C’yi ve devrimci hareketi
“Kemalizm’in” etkisi altında kalmakla
eleştiren Kürt milliyetçi hareketin Ke-
malizm konusunda geldiği noktayı haf-
taya ele alacağız. 

Bugün gelinen noktadaki tek gerçek
Kürdistan’da tek yol devrimdir! 

Uzlaşmak Çözümsüzlüktür
Çözüm Devrimdedir! 

THKP-C’yi ve Devrimci Hareketi “Kemalizm”in
Etkisi Altında Kalmakla Eleştiren Kürt Milliyetçi

Hareketten Kemalizm’e Övgüler! -1

Tek Yol DevrimTek Yol Devrim
Kü rd ist an ’daKü rd ist an ’da
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28 yıllık devrimci basın tarihinin
devamcısı Yürüyüş Dergisi halkın
ellerinde yükseliyor. Yürüyüş Dergisi
okurları ve çalışanlarıyla İstanbul’un
meydanlarını aşmaya devam ediyor...
Taksim barikatları tereddütsüz öne
atılan Yürüyüş dağıtımcılarının ve
çalışanlarının ısrarı ve kararlılığıyla
aşıldı. Halkın, gerçeklerin sesi Yü-
rüyüş, halkın ellerinde ona güç veren
bir silah oldu, Taksim’deki ablukayı
yardı.

Yürüyüş İstanbul’un en merkezi
yerlerinde halka ulaştırılmaya devam
ediyor. 2 Şubat günü Yürüyüş Dergisi
toplu dağıtımı Kadıköy’de büyük
bir coşku ve inançla yapıldı. Dergi
dağıtımı için Kadıköy’de Eminönü
İskelesi önünde saat 14.00’te top-
lanmaya başlandı. Vapurdan inenleri
mücadeleyi anlatan türkülerle, ha-
laylarla ve halkın sesi Yürüyüş’le
karşıladı Halk Cepheliler.

Kadıköy Rıhtım bölgesinde
Yürüyüş Dergisi okuru bir grup
duraklara dağılarak dergi da-
ğıtımı yaparken, yürüyüş okuru
bir başka grup halaylarla ve
marşlarla Kadıköy’ü eylem ye-
rine çevirdiler. Havanın soğuğu
çekilen halaylar ve türkülerle
kırıldı. Gerçeğin sesi Yürüyüş
Dergisi sloganlarla, sesli çağ-
rılarla halka anlatıldı. 

Ferhat’ın, Engin’in ve İr-
fan’ın hesabını sormak için

Kadıköy’ün en dar sokaklarını dahi
adım adım arşınlayan Yürüyüş emek-
çileri dergileri esnaflara, yoldan ge-
çenlere ve kafelere dağıttı.

Bahariye’ye “İşbirlikçi AKP, Su-
riye halkını katletmek için tırlarla
silah taşıyor. Gerçekleri Yürüyüş
yazıyor” “Ekmek adalet ve özgürlük
için Yürüyüş dergisi okuyalım”,
“Yürüyüş okuyacağız Yürüyüş oku-
tacağız, birken iki olacağız”, “Ba-
ğımsızlık demokrasi sosyalizm için
Yürüyüş”, “Hapishanelerde işkence
var. AKP çocuklarımıza işkence ya-
pıyor, gerçekleri Yürüyüş yazıyor”,
“Yürüyüş halkın haklının sesidir”
sesleriyle girdiler. 

Ferhat’ın Yürüyüş Dergisi dağı-
tırken polisler tarafından vurulduğu
ve felç kaldığı anlatıldı. Ferhat’ın
3,5, onu vuran polislerin ise 2,5 yıl
hapis cezasına çarptırıldığı vurgulandı. 

Kadıköy’ün ara sokaklarında da
süren dağıtımda yoldan geçen polis
devriye araçlarına karşı da Yürüyüş
Dergisi gösterilip sloganlar atıldı.
“Mahir, Hüseyin, Ulaş, Kurtuluşa
Kadar Savaş” sloganıyla mücadele-
deki kararlılık yeniden vurgulandı.
Polisler hızla caddeyi terk ederken
de Halk Cepheliler “Zafer Yakında”
marşıyla Kadıköylüleri selamladı. 

Yürüyüş dergisi dağıtımının bi-
timinde Boğa Heykeli’nin etrafında
halay çekildi. Çekilen halayları iz-
leyen çevre esnafı, otobüs bekleyen
insanlar alkışlarla destek verdiler.
Coşkulu geçen toplu dergi dağıtı-
mında 280 dergi halka ulaştırıldı.

İstanbul-İkitelli
İstanbul İkitelli’de Halk Cephe-

liler, 29 ve 30 Ocak günleri halkın
sesi olan Yürüyüş der-
gisinin 401. sayısının da-
ğıtımını Atatürk ve Meh-
met Akif mahallelerinde
yaptılar. Yapılan çalış-
mada toplam 30 dergi
halka ulaştırıldı.

İstanbul-Örnektepe
“Yürüyüş Dergisi

Okuyalım Okutalım”
kampanyası çerçevesinde
yapılan kahvaltılar Ör-
nektepe Mahallesi'ne ta-
şındı. 2 Şubat günü Yü-

TTaksim Barikatlarını Yürüyüş’le Aştık!Taksim Barikatlarını Yürüyüş’le Aştık!
İstanbul’un Bütün Meydanları Bizimdir, İstanbul’un Bütün Meydanları Bizimdir, 

Yürüyüş Dergisi Kadıköy’deYürüyüş Dergisi Kadıköy’de



2 Şubat'ta Ankara Sanat Tiyatrosu
salonunda toplanan Ankara Sanat Mec-
lisi'nin ilk toplantısına halk için sanatın
her zaman yanında yer alan Halkın Mü-
hendis Mimarları da katıldı. Birçok
farklı alandan sanatçının katıldığı top-
lantıda Sanat Meclisi'nin İstanbul'daki
çalışmalarından bahsedildi.

Grup Yorum'un da katıldığı toplantıda
konuşanlar sanat alanında mücadelenin
örgütlenmesi üzerine çeşitli fikirler
beyan ettiler. Ankara'daki meclisin nasıl
çalışacağı İstanbul'la ilişkilerin nasıl
kurulabileceği ve diğer illere de bu ça-
lışmaların taşınması için neler yapıla-
bileceği üzerine düşünceler paylaşıldı.
Halkın Mühendis Mimarları'nın da bu-
lunduğu toplantıya yaklaşık 50 kişi ka-
tıldı

rüyüş okurları toplandılar ve sofrayı
kurdular. 20 kişiyle başlayan kah-
valtıya herkes evinden, işyerinden
sebzesiyle, böreğiyle bir şeyler ka-
tarak katıldı.

Yenilen yemeklerin ardından Yü-
rüyüş Dergisi ve kampanya üzerine
sohbete başlandı. Sohbette öncelikle
devrimci basın tarihi ve Yürüyüş
Dergisi’nin kan ve can bedeli üzerine
kurulu olduğu anlatıldı.

Ankara
Ankara Mamak'ta da 30 Ocak

günü Natoyolu üzerinde bulunan du-
raklarda işe gitmek üzere otobüs
bekleyen insanlara Yürüyüş Dergisi
ulaştırıldı. Bir saat süren çalışmada
16 adet Yürüyüş dergisi halka ulaş-

tırıldı. 2 Şubat’ta ise Halkın Mühendis
Mimarları Ankara Yüzüncü Yıl Ma-
hallesi'nde ev ev dolaşarak Yürüyüş
Dergisi'nin tanıtımını yaptı.

Yaklaşık bir buçuk saat süren da-
ğıtım sırasında 20 adet dergi halka
ulaştırıldı.

4 Şubat’ta da Mamak Natoyolu
üzerinde 5 kişiyle 2 saat süren ça-
lışma sonucunda 40 adet dergi halka
ulaştırıldı. 

İzmir
2 Şubat'ta 3 Yürüyüş okuru İz-

mir’in Güzeltepe Mahallesi'nde Yü-
rüyüş Dergisi dağıtımı yaptı. Halkın
evine davet ederek destek verdiği
dağıtım 1 saat sürdü. 

Bursa
4 Yürüyüş okurunun katılımıyla
Gemlik merkezden başlayarak, Balık
Pazarı Caddesi, Alemdar Caddesi
ve Lise Caddesi boyunca yürüyüşün
sesi yankılandı.  26 Yürüyüş Dergisi
Gemlik halkına ulaştı.

Antalya
Antalya'da Yürüyüş Dergisi’nin,

mahallelerde ve Kışlahan Caddesi’ne
açılan stantlarla tanıtımı ve dağıtımı
devam ediyor..

Bu çalışmalarla birlikte Yürüyüş
Dergisi’nin, ezilen, sömürülenlerin,
hakkını arayıp, mücadelesini veren-
lerin dergisi olduğunu duyurmak için
Antalya Özgürlükler Derneği binasına
2x4 metrelik pankart asıldı.

Grup Yorum, 31 Ocak’ta dinleyicileriyle İstanbul Taksim'de Galatasaray
Lisesi önünde bir araya geldi. 24 Ocak'ta başlayan eyleme ikinci haftasında
yaklaşık 500 kişi katıldı. Grup Yorum'dan önce Tünel'den Galatasaray
Lisesi önüne Berkin Elvan için yürümek isteyen Halk Cepheliler’e polis
saldırmış ve yaklaşık on kişiyi gözaltına almıştı.

Grup Yorum da türkülerini söylemeye başlamadan önce polisin bu
saldırısını teşhir etti ve Berkin Elvan'ın geçen yıl burada gerçekleştirdikleri

eylemlerde kendileriyle bir-
likte olduğunu, halaylar
çektiğini, fakat 230 gündür
hangi polisin vurduğu belli
olmadan komada yattığını
ifade ettiler. 

Grup Yorum Berkin El-
van için “Büyü” şarkısını
seslendirdi. Ardından yeni
ve eski albümlerden şarkı-
larını söyledi. Yaklaşık bir
saat süren eylem haftaya
tekrar buluşma çağrısıyla
son buldu.

Ankara İzmir Antalya

Sanat ya da Mühendislik,
Çalışmalarımız Halka

Ulaşmalı, Halk İçin
Çalışmalıyız

“Halkın Elleri” İçin
Her Cuma Taksim’deyiz
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Bağımsızlık Demokrasi ve Sos-
yalizm için Yürüyüş Dergisi'nin
400. sayısını kutlamak amacıyla İs-
tanbul Okmeydanı Serhat Düğün
Salonu’nda 2 Şubat günü bir prog-
ram düzenlendi. Salona inen mer-
divenlerin iki tarafına Yürüyüş Der-
gisi’nin eski sayılarından oluşan fo-
tobloklar asıldı. Merdivenlerin tam
karşısında ise “İşçiler, Memurlar,
Köylüler, Emekliler, Esnaflar, Öğ-
renci Gençlik... Türk, Kürt, Laz,
Çerkez, Gürcü, Arap, Tüm Milli-
yetlerden Alevi, Sünni, Süryani Tüm
İnançlardan Halkımız! Yürüyüş Der-
gisi Sizin Sesinizdir”, “Ekmek, Ada-
let ve Özgürlük İçin Yürüyüş Oku-
yalım, Okutalım!” yazılı bir pankartla
salona gelenler karşılandı.

Salonda Yürüyüş Dergisi sergisi
,28 yıllık devrimci basın geleneğinde
Yürüyüş Dergisi’nin değerinin bir
ifadesi oldu. 1996 yılında Kurtuluş
Gazetesi dağıtırken katledilen İrfan
Ağdaş’ın, 17 yaşında Yürüyüş Der-
gisi dağıtımı yaparken sırtından vu-
rularak felç bırakılan Ferhat Ger-
çek’in ve Yürüyüş dağıtımı sırasında
gözaltına alınarak tutuklandığı Metris
Hapishanesi’nde işkencede katledilen
Engin Çeber’in siluetlerinin olduğu
ve üzerinde “İrfanların, Ferhatların
ve Enginlerin Sesini Susturamaya-
caksınız” yazılı pankart asıldı. Pan-
kartın önünde Yürüyüş Dergisi ve
kitap satış masası açıldı. Salona
giren herkesin tam karşısında göre-
bileceği yerde 28 yıllık devrimci
basın şehitlerinin fotoğrafları yer
aldı.

“Ekmek, Adalet ve Özgürlük
İçin Yürüyüş  Okuyalım Okutalım”
kampanyasının sloganının yazılı ol-
duğu pankartın asıldığı sahneden:
“Yürümek, dervişin eylemidir bu
engebeli, dolambaçlı ve sarp yolda.
Her adımın bir devrim fırtınası ya-
ratacağını bilerek hem de. Yürüye-
ceksin hiç durmadan Mahirce. Der-
vişlik budur bizce... Yolunu kese-
cekler. Kaç kez! Kessinler, sen, Pir
Sultan olup ‘Dönen dönsün ben
dönmezem yolumdan’ dediğin an,
zamanın dışına çıkacaksın. Yaşadığın
artık tarih olacak. Ve bir adım daha
atacaksın zulmün de, ölümün de
üstüne. Üstüne, bir adım daha. Çün-
kü sen, devrim yolunun dervişisin...
Devrim yolunun dervişi olanlar, hoş
geldiniz…” konuşmasıyla program
başladı. Halkın kurtuluş sancağı
olan başta devrimci basın şehitleri
olmak üzere tüm devrim şehitleri
için bir dakikalık saygı duruşu ya-
pıldı. Saygı duruşunun ardından Yü-
rüyüş Dergisi adına konuşmayı yap-
mak için Hakan Özek çağrıldı. Na-
zım Hikmet’in Yürümek şiiri ile
başlayan konuşmada “Yürüyüş, hal-
kın hakikat savaşçısıdır... Yürüyüş,
Mahir’dir, Dayı’dır, İrfan’dır, Engin
ve Ferhat’tır... İşte onun için bu ses
susturulamaz. Çünkü biz yalnızca
kalemle yazmadık yazılarımızı...
Kalemi mürekkep diye kanımıza
batırdık, uykusuz günlerimizi alın
terimize kattık. En ufak bir haberi
halka ulaştırmak için dövüldük, sö-
vüldük, tutuklandık ve öldürüldük”
denildi. Özek konuşmasında bu yü-
rüyüşün daha hızlı devam edeceğini,

228 Yıllık Devrimci Basın Tarihinde Yürüyüş’ün 
400. Sayısı Yemeği...

Ekmek, Adalet ve Özgürlük İçin
Yürüyüş Okuyalım, Okutalım!

İşçiler, Memurlar, Köylüler, Emekliler, Esnaflar, Öğrenci
Gençlik... Türk, Kürt, Laz, Çerkez, Gürcü, Arap... Tüm

Milliyetlerden Alevi, Sünni, Süryani...
Tüm İnançlardan Halkımız! 

Yürüyüş Dergisi Sizin Sesinizdir



komplolarla, baskılarla, tutuk-
lamalarla hatta katletmelerle
durdurulamayacağını söyledi.

Yapılan konuşmanın ardından
“...Ve yürek denilen şu afet /
Çataldı çatal / Ve eğilmeden öl-
mek / Boynumuzun yakışığıdır”
diyerek Yürüyüş Dergisi kurgusu
izlendi. Yağmur, çamur, sıcak,
soğuk demeden sokaklarda “şim-
di durma vakti değil, dergi da-
ğıtma vakti” diyerek kapıları
çalan Yürüyüş Dergisi dağıtımcıla-
rından İrfan ve Mustafa konuşma
yaptılar. İrfan, tüm zorluklara karşı
Yürüyüş dağıtmaya çalıştığını bunu
herkesin yapması gerektiğini söyle-
yerek herkesin Yürüyüş dağıtmasını
önerdi. Yürüyüş Dergisi dağıtımcısı
olan Mustafa ise eşinin hamile olduğu
zaman 8 ay boyunca Yürüyüş da-
ğıttığını, kendisinin de şimdi 1 ya-
şındaki kızıyla birlikte Yürüyüş Der-
gisi dağıttığını söyleyerek derginin
dağıtımının önemine ve sürekliliğine
dikkat çekti.

Ardından sahneye gelen Dev-

Genç’liler hazırladıkları skeçleriyle
hem güldürdüler hem de ne yapılması
gerektiğini de anlattılar. Skeçleri te-
levizyon haberleri şeklinde hazırlayan
Dev-Genç'liler, Halk Ayaklanma-
sı’ndan beri yasaklı olan Taksim
Meydanı’nda yapılan toplu dergi da-
ğıtımı, 21 Ocak’ta Yürüyüş çalışan-
larının serbest bırakılması için eylem
yapan Mehmet Emin Kaçmaz’ı ve
Yürüyüş Dergisi için, devrimci basın
geleneği için ödenen bedeller can-
landırılarak “Ben İrfan’ım, Engin’im,
Ferhat’ım” denildi. Daha sonra  Ha-
kikat Savaşçısı marşının son bölümü

olan “Ant olsun, söz olsun bu
dava kalmaz yarına adaletin kılıcı
çekilecek yeni şehitler pahasına...
Ant olsun” marşı söylendi. Prog-
ramın sonunda hep birlikte dost
sofrasında yemek  yenildi. 

400. sayı için Ferhat Gerçek
ve İrfan’ın kestiği pasta, güzel
skeçlerinden dolayı Dev-Genç’li-
lere hediye edildi.

Yenen yemeğin ardından Grup
Yorum, Yürüyüş Dergisi okurları

ve dağıtımcıları ile birlikte Grup
Yorum türküleri eşliğinde halaylar
çekildi. Halayların ardından Yürek
Çağrısı ve yeni albümden Bırayemê
şarkısı söylendi. Kavga türkülerini
söyleyen Grup Yorum’un ardından
“28 yıllık tarihimizin Yürüyüş’le
geçen 400. sayısını da okurlarımızla
ve her türlü emeği sakınmayan yol-
daşlarımızla paylaşmanın onurunu
yaşıyoruz” denilerek tüm dergi okur-
larına, dergi dağıtımı yapan emek-
çilere teşekkür edildi. Program “Yü-
rüyüş Halktır Susturulamaz” slo-
ganlarıyla bitirildi.

Cepheliler, düzenledikleri kahvaltılarla biraraya ge-
lerek, birlik ve beraberlik duygusunu  büyütüyorlar. 

İzmir
2 Şubat'ta İzmir Güzeltepe Mahallesi'ndeki Ege

Kültür Sanat Merkezi’nde, Mustafa Ali Tombul'la birlikte
dayanışma yemeği yenildi. 8 Temmuz 2013 tarihinde
Taksim İstiklal Caddesi'nde katıldığı eylemde başından
vurularak komaya sokulan Halk Ayaklanması gazisi M.
Ali'nin katılımıyla daha da anlamlı halen gelen yemekten
sonra birlikte sohbet edildi.

Dersim
2 Şubat'ta Dersim Haklar Derneği'nde, yozlaşmaya

karşı birlik ve beraberliği geliştirmek, paylaşımı arttırmak
için yemek verildi. Birlikte hazırlanan ve yenilen yemeğin

ardından çay içilerek sohbet edildi. Yemeğe 10 kişi katıldı.

Ankara
Halkın Mühendis Mimarları, 2 Şubat günü ODTÜ

Mezunlar Derneği, Vişnelik Tesislerinde İnşaat Mühend-
islerinin dayanışma ve tanışma kahvaltısını düzenledi.

Saat 11'de başlanılan kahvaltıya Halkın inşaat Mü-
hendisleri'nin hazırladığı, güncele ve inşaat mühendis-
lerinin çalışma yaşamlarına dair sorulara yer verilen
birer anket uygulanmasıyla devam edildi.

Bu anket sorularının değerlendirilmesini de içerisinde
barındıran bir konuşmayla, önümüzdeki dönemde inşaat
mühendislerinin örgütlenmesinin ve bu mevcut birlik-
teliğin korunmasının önemine değinildi. Kahvaltıya 30
kişi katıldı.

Cepheli Ruhu Büyütecek, Cepheli Kültürü Yayacağız



Amerikan emperyalizmi bugün,
dünya halklarının akıtılan her bir
damla kanının, döktüğü her bir damla
gözyaşının, yaşadığı tüm acıların baş
sorumlusudur. Şimdiye kadar mil-
yonlarca insanı katletti, işkencelerden
geçirdi, atom bombalarıyla, kimyasal
silahlarla vurdu. Bizler buna kan ve
gözyaşının olduğu tüm dünya ül-
kelerinde tanıklık ettik. 

Ve bunu en yakın zamanda,
Afganistan’da, Irak’ta, Libya’da,
Suriye’de gördük, görüyoruz.
Amerikan emperyalizminin tüm
çabalarına rağmen bugün dünya
halkları bulundukları her alanda
elde silah savaşıyorlar. Irak’ı,
Afganistan’ı, Libya’yı, Suriye’yi
teslim alamadılar. Her gün bir
NATO askeri ölüyor. Halkların di-
renişi sürüyor.

İşte böyle bir süreçte bir feda
savaşçısı Alişan Şanlı, Amerika’nın
dünya halklarına yaşattığı acıların
hesabını sormak için Türk ve Kürt
halklarının umudunu kuşanıp zul-
mün kalesini vurdu.1 Şubat 2013
tarihinde Ankara'da bulunan Ame-
rikan Büyükelçiliği'ne gerçekleş-
tirdiği feda eylemi ile şehit düştü.

Alişan Şanlı'nın ölümünün 1.
yıl dönümünde Halk Cepheliler 31
Ocak akşamı İstanbul'dan yola çı-
karak Ordu'ya gittiler.

Fatsa’ya doğru yola çıktıktan
sonra Gürgentepe girişinde AKP’nin
katil polisi takibe başladı. Alişan

Şanlı’nın köyünün girişinde de bu
sefer jandarma durdurdu. Halk Cep-
heliler kimlik kontrolünün ardından
köye girdiler. Mezara kadar AKP’nin
katil polisi takip etti ve mezarlıkta
da jandarma yığınak yapmıştı.

Yağan kar nedeniyle mezarın üstü
karla kaplıydı. Önce mezar temizlendi

ve üzeri sarı kırmızı karanfillerle
süslendi. Ardından pankart ve fla-
malar çıkarıldı. Atılan sloganlarla
anma başladı. "Alişan Şanlı Ölüm-
süzdür", "Kahramanlar Ölmez Halk
Yenilmez", "Kahrolsun Amerikan
Emperyalizmi" ve Feda sloganı atıldı.
Ardından Alişan Şanlı nezdinde tüm

devrim şehitleri adına bir dakikalık
saygı duruşu yapıldı. Bize Ölüm
Yok marşı hep birlikte söylendi.
Ümit İlter'in Alişan Şanlı için yaz-
dığı "Özlem" şiiri okundu. Halk
Cephesi adına Nagehan Kurt, Ali-
şan Şanlı’nın vasiyetini okuduktan
sonra iki Halk Cepheli karşılıklı
olarak Alişan Şanlı'nın çok sevdiği
Hasan Hüseyin Korkmazgil’in
"Yolcu" şiirini okudu. Anma slo-

ganlarla bitirildi.

Anmanın ardından Halk Cep-
heliler kar altında Alişan Şanlı'nın
doğduğu eve yürüdüler. Aile, Alişan
Şanlı'nın yoldaşlarının hepsini eve
davet edip çay ve kahvaltı ikram
ederek, seneye tekrar beklediklerini
söyledi.

Önce Kristof Kolomb buldu
Amerika’yı

sonra biz.

Umutlar azaldı günden güne,
mutluluklar,

ve ekmeğimiz.

Bir çocuk ağlasa dağ başında

Gözyaşında  Amerika akar.

Vurdularsa birini, kanı şorladıysa

bilin ki kurşunlarda Amerika var.

Kişi kişiye köle tutulduysa, asıldıysa

darağacında Amerika var.

Ama biz yine de direneceğiz

sonuncumuza kadar.

Cahit KÜLEBİ

ŞŞİMDİ HESAP SORACAK 
YÜZLERCE ALİŞAN VAR! 

"Alişan Şanlı
Ölümsüzdür"

Edirne’de Dev-Genç'liler Ali-
şan Şanlı’nın bağımsız Türkiye
yolunda şehit düşmesinin yıldö-
nümünde halkın matbaası olan
duvarlara 2 Şubat’ta yazılamalar
yaptı.
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Bugün 1 Şubat. Alişan abimizin tüm
emperyalistlere ve işbirlikçilerine korku
saldığı gün. Tam 1 yıl geçti o şanlı  eylemin
üzerinden. Alişan abimizi anmak üzere
yola çıktık. Hepimizde Alişan abimizin
yanına gitmenin verdiği heyecan, coşku
ve düşmana duyduğumuz öfke yoğunluğu
vardı. Yolculuk boyunca marşlar ve tür-
küler söyledik. Onun en çok sevdiği şar-
kıları söyledik. Almanya'da onunla beraber
çalışan arkadaşlarımızın dilinden Alişan
abinin anılarını dinliyoruz:

‘İbrahim Çuhadar’ın eylemi haber-
lere çıktığında dernekte Alişan abiyle
birlikteydik. Alişan abiye haberi gös-
terdiğimde önce bana sımsıkı sarıldı:
"İşte başladık" dedi.  İki saat boyunca
marşlar söyledik ve halaylar çektik.
Heyecanı ve coşkusu onu yerinde du-
ramıyordu.

Almanya'da benim bölgem ondan ay-
rıydı. Önceden benim bölgemde o çalışma
yapıyormuş. Her gittiğim evde bir arıza
olduğunda Yücel olsaydı şimdi tamir
ederdi, Yücel olsaydı şimdi hallederdi,
gibi şeyler duyuyordum.  En sonunda
onun Alişan abi olduğunu öğrendim.
Herkesin kafasında böyle bir profil çizmiş.
Bir ara mahkemede karşılaştık .  Yanımda
oturuyordu. Hakim "DHKP/C" İsmini
yanlış telaffuz etti. Alişan abi kalktı, dü-
zeltti. Sonunda ekledi "Ben o isme kurban
olurum"

Bu anlatımlardan sonra Alişan Abi’ye
olan sevgimiz,  saygımız daha da arttı. 

Öğle saatlerinde Ordu'ya vardık.  Şim-
di asıl mesele ‘Hırçın Karadeniz'in yüksek
yaylasına’ Alişan Abimizin yaşadığı yere
çıkmaktı.  Uzun yollar ve dağlar aştıktan
sonra köye vardık.  Köyün girişinde jan-
darma yolumuzu kesti.  Kimlik kontrolü
yaptı.  Kontrolden sonra yolumuza devam
ettik.  Tabi yalnız değildik. Bizi yolcu-
luğumuzun başından beri yalnız bırak-
mayan Siyasi Şube de arkamızdaydı.
Şimdi onlara jandarmanın akrebi de ka-
tılmıştı. Yollar karlı olduğundan mezarlığı
bulmak cok zor oldu.  Uzun uğraşlar
sonucu mezara ulaştık.  Orada jandarmalar
bekliyordu.  Ellerinde kameralarla bizi
çekiyorlardı. Biz anmamıza başladı.  

Saygı duruşundan sonra Ümit İlter'in
Alişan Abi için yazdığı şiiri okuduk.

Daha sonra Alişan
Abi’nin vasiyetini oku-
duk.  Vasiyetinde ai-
lesine ‘yoldaşlarım ya-
nınıza gelecektir, onları
bizim geleneklerimize
göre uğurlayın’ yazı-
yordu. Bizden istediği
şeyler vardı. Çoğunu
yerine getirdik. Geti-
remediğimizi ise en
kısa zamanda yerine
getireceğimize dair söz verdik.  Alişan
abinin en çok sevdiği ‘Nehirler aka
aka’ şiirini okuduk.  Yaptığı eylem üzerine
‘Defol Amerika’yı söylememizi istemişti.
Biz de ‘Bize ölüm yok’ ve ‘Defol Ame-
rika’ marşlarını söyledik. Mezarın üstüne
sarı, kırmızı karanfillerimizi dizdikten
sonra anmamızı sonlandırdık.  Kar yo-
ğunluğunu arttırdı.  Yola devam etmezsek
karın yolu kapatma ihtimali vardı.  Ama
TAYAD'lı analarımızın,  babalarımızın
isteği üzerine aileyi ziyarete gittik. Bize
nasıl davranacakları konusunda tered-
dütlerimiz vardı. Çünkü cenaze sırasında
polisin aileyi tehdit edip korkutması so-
nucu bize kötü davranmışlardı. Ama bu
gidişimizde kapılarını bizlere açtılar ve
Alişan Abi'nin yoldaşlarım sizi ziyarete
gelecektir vasiyet diye ettiğini söylediler.
Hepimiz sobanın etrafına oturduk. Aileyle
sohbet ettik.  Bizi gerçekten sıcak karşı-
ladılılar.  Yüzlerindeni Alişan ABi'ye
duydukları özlem okunuyordu. Tanıyan
arkadaşlar Almanya’da onu son gördük-
lerinde çok mutlu ve heyecanlı olduğunu
neden devrimciliği seçtiğini anlattığını
söylediler.  Hepimiz bir kez daha Alişan
Abiye olan saygı ve sevgimizi büyütmüş
olduk.  Uzun sohbetin ardından artık ay-
rılma vakti geldi. Hepimizle tek tek ku-
caklaştılar.  Kucaklaşırken Alişan
Abi'nin babası üzerinde Alişan'ın ko-
kusu var dedi ve daha sıkı sarıldı.  Ali-
şan abinin annesi de Alişan abiyi Al-
manyada tanıyan arkadaşımıza "sen kal
benim kızım ol seni büyüteyim" dedi.
Hepimiz cok duygulandık.  Ayrılırken o
kadar kara rağmen inişli çıkışlı yollarda
bizi uğurlamaya geldiler. Tekrar gelme
sözü verdikten sonra oradan ayrıldık. 

Alişan abi'nin evine giderken daha

önce hiç karadenize gelmemiş,  bu
kadar soğuğu daha önce hiç tatmamış
insanlar vardı. Ev bayağı tepede olduğu
için ve kar yağdığı için araba oraya
kadar gelemedi. Her taradın karla dolu
olması cıkmamızı cok zorlaştırıyordu.
En sonunda içimizden biri ‘Alişan bu-
raları kim bilir kaç kere arşınlamıştır,
onun bilinciyle daha hızlı çıkmaya ça-
lışalım’ dedi. 

Anmaya giderken uğradığımız bir lo-
kanta,  akşam tekrar geleceğimizi bildiği
için çevrelerindeki insanlara "Alişan'ın
yoldaşlarının geleceğini" söylemişler.
Biz geri döndüğümüzde bizi bekliyorlardı.
Teyzelerin üzerinde yöresel Karadeniz
kıyafetleri vardı.  Bize sıkı sıkı sarıldılar.
Devrimcilere olan özlemleri her konuş-
tukları kelimeden belliydi. Bize uygulanan
baskılara, tutuklamalara cok üzüldüklerini
anlattılar.  Zaten kardeşleri 12 eylül dö-
neminde işkencelerden geçirildiği ve
daha sonra Devrimci Sol savaşçısı olarak
şehit düştüğü için bizi tanıyolardı. Şu an
demokrat göründüğü için,  CHP'li ol-
duklarını söylediler. Seçimlerde CHP’ye
oy vereceklerini söylediler. Seçimler üze-
rine konuşmamız ardından sandığı boykot
etmeye karar verdiler.  Bizim söylediğimiz
her sözü gözleri parlaya parlaya dikkatle
dinliyorlardı.  En çok etkilendiği şeylerden
biri ise içimizde hem liselilerin hem de
yaşlı TAYAD’lı anaların babaların ol-
masıydı.  Mücadeleyi her alanda insanın
sürdürdüğünü söylememiz onları daya
çok mutlu etti ve umutlarını büyüttü. 

Artık gitme vakti gelmişti.  Hepimize
tek tek veda ettiler.  Aldığımız iyi dileklerin
ardından oradan ayrıldık.  Bir çok dev-
rimciye ev sahipliği yapan,  yükses yaylalı
hırçın Karadenize veda ettik.”

BBİR DEV-GENÇ’LİNİN GÖZÜNDEN
ALİŞAN ŞANLI İÇİN YAPILAN ANMA
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Halkın Günlüğü’nün 16-31 Aralık
2013 tarihli sayısında yayınlanan "20
Ekim 2000 Şanlı Ölüm Orucu Dire-
nişi" başlıklı yazıyı okuduk.

MKP, direniş kaçkınlığını örtbas
edemez. Çünkü hiçbir demagoji, di-
reniş kaçkınlığını ve direnmeyenin
çürüdüğü gerçeğini örtemez, gizleye-
mez.

Söz konusu yazıyı okuyanlar,
MKP'nin direnişe ne zaman ve kimle
başladığını bu yazıdan öğrenebilir.
Ama MKP'nin neden, ne zaman, nasıl
ve kimlerle direniş saflarını terk etti-
ğini öğrenemez. Çünkü yazmamışlar,
yazamamışlar.

Neden? MKP, bu soruya cevap
vermek yerine, yine Büyük Dire-
niş’imizi karalamaya çalışmış. 

Diyorlar ki; "Dokuz ay süren tar-
tışmalarda F Tipi saldırısını geri
püskürtecek ciddiyetle devrimci ha-
reketin bütünü tutarlı duruş sergile-
yemedi. Oportünist çizgilerine uy-
gun gerekçeler ileri sürdüler. Fakat
gerekçeleri hatalı ve tutarsızdı. MKP
ile DHKP/C dışındaki örgütler, Ölüm
Orucu Direnişini savunmadı. Sonuç
olarak MKP, TKİP ve DHKP/C sü-
resiz açlık grevine başladı ve 19 Ka-
sım 2000'de direnişi Ölüm Orucu'na
dönüştürdü." (Halkın Günlüğü  16/31
Aralık 2013)

Doğrudur, direnişe birlikte başladık.
Peki, sonra ne oldu da direnişe başla-
mama gerekçelerini "hatalı ve tutar-
sız" bulduğunuz oportünist çizgilerle
birlikte direniş saflarını terk ettiniz?

Direnişe başlamamalarını "hatalı ve
tutarsız" bulduğunuz grupların direniş
saflarını terk etmeleri "doğru ve tutarlı"
oldu, öyle mi?

Geçin bunları.
Büyük Direnişimiz, 20 Ekim

2000'de başladı. 22 Ocak 2007'de
zaferle sonuçlandı. 122 şehit verdik.
MKP'lilerle birlikte başlamıştık di-
renişe, doğrudur. Oportünizmin di-
renişe başlamama gerekçesi "hata-
lı ve tutarsız" idi, doğrudur. MKP,

daha sonra bu gruplarla birlikte Mayıs
2002'de direnmeyi bıraktı. Büyük Di-
reniş, kendi yolunda devam etti. Ağır-
laşan bedeller göğüslendi.

Çünkü, yola çıkarken, şöyle de-
miştik: "Bir kefen giymek gerekirse
eğer, bu asla düşmanın bize biçtiği ke-
fenler olmayacaktır. Devrim eğer can-
larımıza ihtiyaç duyuyorsa, kızıl bant-
larla, kızıl bayraklarla süslenecek ke-
fenleri giymekte tereddüdümüz olma-
yacaktır."
İşte bu kararlılıktan asla vazgeç-

medik.
Ve bakın, direnişi tek başına sür-

dürdüğümüz dönemde Ölüm Orucuna
başlayıp şehit düşen Hüseyin Çukur-
luöz, Bekir Baturu yoldaşlarımız ne di-
yordu: "Tek kelimeyle bugün zafer;
devrim ve işbirlikçilerine karşı baş eğ-
memek, teslim olmamak demektir.
Bugün zaferin adı, ölümüne diren-
mektir."

MKP ise, direnişin başlangıcında
"hatalı ve tutarsız" bulduklarının yanına
dönmüştür. Hala oradadır. Ki sınıf sa-
vaşının "Direnmeyen çürür, savaş-
mayan ölür" kanununa örnek olma-
ya devam ediyorlar.

Direniş saflarını terk edenlerin
gerillası da elindeki silahı düşmana
verip teslim oluyor. 

MKP'liler 19 Aralık öncesi altına
imza attıkları feda eylemi kararına, 19
Aralık'ta uymamışlardır.

Faşizmin direnişe saldırması kar-
şısında direnişçilerin feda eylemi ya-
pacağı karar altına alınmış ve dosta
düşmana ilan edilmiştir. Ahmet İbi-
li'den Fidan'a, yoldaşlarımız bu kara-
rın gereği olarak feda eylemi yapmış-
lardır. Peki ya MKP?

MKP, dosta düşmana ilan ettiği
"feda eylemi yapma" kararına uymadı.

Bakın, bu tutarsızlığı nasıl açıkla-

dı MKP: "Her ne kadar intihar ey-
lemlerini savunmasak da, ancak sa-
vunulmayan bu tür anlayışların teh-
dit amaçlı da olsa yazılması doğru bir
siyaset değildi." (Büyük Direniş ve Sol,
Syf: 554, Boran Yayınları)

Birincisi, feda eylemlerine "intihar
eylemi" demek, burjuvazinin dilidir.

İkincisi, gereğini yerine getireme-
yeceğiniz eylemleri "tehdit amaçlı"
ilan edilmesine blöf yapmak denir. Ki
"blöf" devrimci bir tavır değildir. Sa-
vaş gerçekliği içinde yeri yoktur. Dev-
rimciler ne söylerse yapar, ne yaparsa
savunur. Ya MKP? O blöf yapar. Her-
halde düşmanı kandıracağını zanneder.

Omuzlarının üstünde, feda ruhu
ve direnişi reddeden bu kafa yapısını
taşıyanlar, direnip savaşamazlar. Der-
sim'de olduğu gibi, düşmanın ölüm si-
lahı karşısında silahları bırakıp teslim
olurlar.

MKP, Büyük Direniş’imizle ilgili
yayınladığımız kitaplardan ne kadar
korktuğunu da itiraf etmiş bu yazısın-
da. Yalanın, gerçeklerden korkusudur
bu. Oysa Büyük Direniş’imizle ilgili
her kitabımız, direniş saflarını terk
edenler için, devrimci bir muhasebe
çağrısıdır.

Direnmeyen çürür. Çürümeye kar-
şı alınacak tedbir, kendini kandırmak
değildir... O zaman çürüme daha da bü-
yür. İşte, Dersim'deki MKP'li gerilla-
ların silahlarını düşmana verip teslim
olmaları da bir utanç olarak yazılır ta-
rihlerine. 

Yazımızı, Ölüm Orucu direnişçimiz
ve feda savaşçısı olarak Amerikan ka-
rargahında eylem yapan şehidimiz
Alişan Şanlı'nın "son" sözleriyle biti-
riyoruz:

"Halka devrimcilik adına yapılan
ayak oyunlarını ters yüz etmek isti-
yoruz. Devrim yapmak isteğimizin
onlarda karşılık bulmasını istiyoruz.
Bunun yolu da DEVRİM YOLUNDA
KENDİNİ FEDA EDEN DEVRİM-
CİLERDEN GEÇİYOR."

ÖZGÜR TUTSAKLAR

Özgür TutsaklardanÖzgür Tutsaklardan

DİRENMEYEN ÇÜRÜYOR...
BİZ YÜRÜYORUZ...

YÜRÜYÜŞÜMÜZ SÜRÜYOR... 
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19 Şubat 2013’te 28
ilde 200’ün üzerinde ev basılarak 184
Kamu Emekçileri Cepheli (KEC)
devrimci memur gözaltına alındı. AKP
iktidarının şimdiye kadar yaptığı en
büyük saldırılardan biriydi. İstanbul
55,  Ankara 27,  İzmir 9, Eskişehir1,
Kütahya 1, Çanakkale 3,  Kocaeli 1,
Antalya 5, Malatya 10, Dersim 2,
Mersin 8, Erzincan 2, Hatay 10, Artvin
1, Tekirdağ 1, Gaziantep 3, Balıkesir
3, Aydın 3, Bursa 6, Kars 2, Konya 2
ve Sivas’ta 1 devrimci memur gözal-
tına alındı. Bu 184 devrimci memur
AKP iktidarını o kadar rahatsız etti
ki, AKP sindirme operasyonuna baş-
ladı. AKP’nin rahatsızlığının, hazım-
sızlığının nedeni; KESK üyesi olan
KEC’li memurların devrimci sendikacı
anlayışına göre hareket edip, anti-
faşist,  anti-emperyalist mücadele bay-
rağını elden ele dolaştırmasıydı. Bu
bayrak örgütlenme bayrağıdır. Örgüt-
lenme hakkı,  düzenin çizdiği sınırlar
içerisinde mücadele etmemektir. Pa-
rasız eğitim,  parasız sağlık için ‘hak
verilmez alınır’ düşüncesiyle hayata
yön vermektir.

KESK üyesi 184 KEC’liyi AKP
iktidarı bu yüzden dize getirecekti.
KESK’e bakarsak; mücadele anla-
yışları, AKP faşizmine karşı mücadele
etmekten çok, düzenin yasal sınırları
içerisinde hareket eden bir anlayıştı
ve düzeni tehdit edemez. Çünkü re-
formizm KESK’i yiyip bitiren bir
hastalık gibidir. Gün gelir AKP’nin
akil adamı olunur Lami Özgen gibi,
gün gelir eyleme götürdüğü kitlesini
yarı yolda bırakıp kaçılır. Her geri
adım atışında,  reformizm bir alanı
daha düşmana terk etmiş olur.

Kamu Emekçileri Cephesi alanlara
çıkıp,  ‘basın açıklaması yapamaz-
sınız,  çadır kuramazsınız’ denilen
yerlerde düzenin memuru olmaya-
cağını bir kez daha haykırır. 19 Şu-
bat’ta gözaltına alınan ve 72 devrimci
memurun tutuklanmasıyla başlayan
süreçte KEC ve KEC’li tutsakların

aileleri Çağlayan Adliyesi’nin bu-
lunduğu yerde çadır açmak isterken
saldırıya uğramışlardır. İşte o gün
AKP’nin memuru olunmayacağı ve
tutuklanan memurların da yola gel-
meyeceği Kamu Emekçileri Cephesi
olarak bir kez daha dile getirilmiş
oldu.

Ülkemizde haklar ve özgürlükler
mücadelesi vermenin yolu direnmek-
ten geçer. Direnmek haktır,  diren-
meyen çürür. Çocuklarına,  öğrenci-
lerine onurlu bir gelecek bırakmak
isteyen öğretmenler,  yoksul gecekondu
mahallelerinde ücretsiz ilaç dağıtıp,
parası olmadığı için doktora gideme-
yen insanlara sağlık taraması yapan
hemşireler,  doktorlar gözaltına alınıp
tutuklanırken AKP’nin yolsuzluk,  rüş-
vet batağında yüzen iktidarı ve tem-
silcileri bugün yargılanmazken ekmek,
adalet,  özgürlük için direnmek na-
mustur, onurdur. Tutuklanan 72
KEC’linin tutuklanma gerekçesi de
onuruna,  namusuna sahip çıkmaktır.
KEC için onur,  tutuklanma gerekçesi
olarak saydıkları Kızıldere’ye gitmek,
Mahir Çayan’ı anmaktır,  sendikal
faaliyetlerde bulunmaktır,  Grup Yorum
konserine katılmaktır, 8 Mart’a git-
mektir. Bunu suç sayanlar,  ‘örgüt
yöneticisi ve örgüt üyesi’ ilan etti
devrimci memurları. 

“1055 No’lu CD’de adın çıktı”
komplosu 23-24-27 Ocak’ta görülen
mahkemeyle çökmüştür. Öyle bir
CD yoktur ve olmayan bir delille 11
ay boyunca tutuklu kalan devrimci
memurların ömründen 11 ay çalın-
mıştır. Bunun hesabını AKP iktidarı
verecek! Bunun hesabını biz sora-
cağız. Nasıl mı?

-8 Mart’a gideceğiz.
-Kızıldere’ye gideceğiz.
-Grup Yorum konserine katı-

lacağız.
-Ücretsiz sağlık taraması yapa-

cağız.
-Yoksul halka eğitim vereceğiz.
-Yasak edilen alanlarda basın

açıklaması yapacağız.
-Tutuklu bulunan 8 devrimci

memur arkadaşımızın dışarıdaki
sesi soluğu olacağız.

Hesap sormak AKP’nin gayri-
meşruluğunu teşhir etmektir. Geri
adım atmamaktır. KEC, memur sen-
dikalarını ilk kurandır. Kam-Sen,
Bem-Sen,  Sağlık-Sen’le kamuda ilk
sendikaları kuran biziz. Biz böyle
bir geleneğin devamıyız. Bu geleneği
dost da,  düşman da bilir. Hiçbir za-
man derdimiz düzenin sendikacısı
olmak olmamıştır. KESK’in, 11 aydır
tutsak olan  üyeleri olan devrimci
memurlar için doğru düzgün bir şey
yapmadığını bu süreci bizzat yaşa-
yarak gördük. (Gözaltına alınan
184 kişi, KESK Merkez Yönetim
Kurulu üyesi  Akman Şimşek ve
KESK’e bağlı Eğitim-Sen,  BES,
Haber-Sen,  Tüm Bel-Sen,  Tarım
Orkam-Sen ve Yapı Yol-Sen’e bağlı
sendikaların üyeleri,  yöneticileri
ve şube başkanlarıdır.) 

23 Ocak’ta İstanbul Adliyesi C
kapısı önünde, KEC’li oldukları için
tutuklanan devrimci memurlara öz-
gürlük için devrimci memurlar pan-
kart açtı ve AKP’nin paralı katilleri
olan polisler tarafından saldırıya uğ-
radı. Aylardır İstanbul Adliyesi’nin
C kapısında basın açıklaması yapmak
için gelenler ağızları burunları kırı-
larak bedel öderken aynı cüreti
AKP’nin sindirmeye çalışmak istediği
memurlar da gösterdi. Ve ‘İş güven-
cesine,  örgütlenme ve direnme hak-
kına sahip çıkan devrimci memur-
lara özgürlük istiyoruz’ pankartını
açtı devrimci memurlar. Ve ilk defa,
alan yasak edildikten sonra o alanda
açıklamayı memurlar yaptı. Düzenin
sınırlarına hapsedilmek istenilen me-
murlar AKP’nin yasaklarını delmiş
ve AKP faşizmini çaresiz bırakmıştır.
Kurdukları tüm komplolar çökmüştür. 

Bir kez daha ilan ediyoruz
AKP’nin baskısına, terörüne, kom-
plolarına boyun eğmeyeceğiz...

KEC; FAŞİZME KARŞI BİR MEVZİ,
DEVRİMCİ MEMURLUK GELENEĞİNİN ÖNCÜSÜDÜR

Kamu Emekçileri Cephesi
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Ülkemizde Gençlik

Feda... Feda nedir? Ne için, ne kadar feda edebilir in-
san kendinden?

Sevda nedir? Ailelerimiz bizleri çok sevdiklerini
söylerler, severler de elbet, bu yüzden korumacı davra-
nırlar sakınırlar. Analarımız, bizim karnımız doysun diye
kendilerinden feda ederken, babalarımız biz daha iyi ko-
şullarda okuyalım diye gecesini gündüzüne katıp dişini
tırnağına takıp çalışarak bizler için en büyük fedakarlı-
ğı yapmışlardır. 

Bakarsak fedakarlığın temeline sevdadan doğar tüm
fedakarlıklar. Feda yapıyoruz evet. Çünkü sevdalıyız. Bu
vatana, bu topraklara, halkımıza sevdalıyız. 

Ülkemiz toprakları emperyalist işgalciler ve yerli iş-
birlikçileri tarafından işgal altındadır. Ülkemizin kay-
nakları alabildiğine sömürülürken halkımız yoksullukla,
açlıkla yaşam mücadelesi veriyor. Halka açlığı reva gö-
renler villalarında, gemiciklerinde sefa sürüyorlar. Hal-
kımızı yozlaştırıyorlar. Gençlerimiz uyuşturucu bataklı-
ğına sürükleniyor, kadınlarımız fuhuşa, ahlaksızlığa iti-
liyor. 

Emperyalizm halklara düşmanlığını vatanımızda
füze kalkanları, radar üsleri, askeri üsler kurarak sürdü-
rüyor. AKP hükümeti de daha önceki uşakların, yaptığı
gibi el pençe divan duruyor uşaklık yapmaya devam edi-
yor. 

Amerikan emperyalizmi Irak'a demokrasi götürece-
ğini söyleyip Irak'ta bir buçuk milyon insanı katletti. Bin-
lerce kadının ırzına geçip, kundaktaki bebekleri kana bu-
ladı. Libya'da, Afganistan'da, Somali'de birçok Ortado-
ğu ülkesinde katliamlara imza attı. 

AKP hükümetide kuruluşundan günümüze ileri de-
mokrasi palavraları atmaktadır. AKP, demokrasiyi
ABD'den öğrenmiştir. Haziran Ayaklanması’nda 6 kişi kat-
ledilmiş, 12 kişinin gözü çıkartılmış, binlerce insan iş-
kencelere maruz kalmıştır. İşte emperyalizmin demok-
rasi anlayışı budur. 

Alişan Şanlı, 1 Şubat 2013 günü ABD emperyaliz-
mini Ankara Büyükelçiliği’ne yaptığı Feda eylemiyle sars-
mıştır. Alişan Şanlı vatanına, halkına sevdalı bir dev-
rimciydi. Sırf bu yüzden emperyalistler ve uşakları onu
F tipi hücrelere atmış işkencelerden geçirmiştir. Alişan
Şanlı her seferinde düşmanlarına direnişle, feda ile kar-
şılık vermiştir. Hapishanelerde F tipi hücrelere karşı ölüm
orucu direnişlerinde 19 Aralık Katliamı’nda hep en
önde olmuştur. Armutlu Katliamı’nda yoldaşları gözle-
ri önünde katledilmiştir. Alişan halkının yoksulluğunu hiç
unutmadı. Sınıf kinini hiç yitirmedi. 

Alişan Irak'ta 14 yaşında tecavüze uğrayıp katledilen
Abir'i hiç unutmadı. Alişan açlıktan ölen Kübra bebeği
hiç unutmadı. Gözleri önünde öldürülen, katledilen yol-
daşlarını hiç unutmadı. 

Vatanına, ülkesine, halkına sevdasının bir gereği ola-
rak Alişan bedenini, yaşamını feda etmiştir. Alişan halk-
ların yüreğine su serpmiştir. Alişan bu halkın yiğit evla-
dıdır. Onu tanıyanlar bilir ki, Alişan’ın diğer adı da fe-
dadır karşılıksız. Bu topraklarda Alişanlar bitmez. Alişanlar
dünyanın öbür ucundaki ezilenlerin, mazlumların ahını
yüreklerinde taşırlar. Alişanlar düşmana karşı duyulan kin-
dir, öfkedir. Alişan’ı ölümünün birinci yılında saygıyla
anıyoruz.

Gençlik Federasyonu’ndan

SEVDADAN FEDAYA SELAM
OLSUN FEDA SAVAŞÇILARINA

1 Şubat günü Ankara Yüksel Caddesi’nde Dev-Genç tarafından,
tutsak öğrencilerin serbest bırakılması için eylem yapıldı. 20 kişinin
katıldığı eylemde basın açıklamasını Dev-Genç’lilerden Özlem Eda
Ortakçı okudu. Ortakçı açıklamada, “Üniversite derslikleri bir bir bo-
şalırken, ülkemiz hapishanelerle çevrilmiş durumda. İktidar sahip-
leri türlü türlü yolsuzluklarla, geleceğimizi ayakkabı kutularına dol-
dururken, parasız, eşit, bilimsel, anadilde eğitim isteyen, bağımsız,
demokratik, sosyalist Türkiye mücadelesi veren, devrimci-demokrat,
ülkenin umudu gençlik, tutsaklıklara mahkum edilip, düşünceleri tes-
lim alınmaya çalışılıyor” dedi. Eylemde “Tutsak Öğrenciler Serbest
Bırakılsın, Berkin Elvan Onurumuzdur” sloganları atıldı.
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Gençliği Tutuklayarak Yok Edemezler!



Faşist AKP hükümeti emper-
yalistlerin uşaklığını yapmaya, hal-
ka pervasızca saldırmaya devam
ediyor. Haziran Ayaklanması’nda 14
yaşındaki Berkin'i, vuranların hala
bulunmaması AKP'nin suçudur. Biz
Berkin için adalet istedikçe AKP sal-
dırılarını dahada büyütüyor. San-
masınlar ki korkup geri adım ata-
cağız. Berkin için can pahasına
adalet istemeye devam edeceğiz.

Bunun en son örneği 31 Ocak
günü Berkin'i vuranların bulunma-
sı için Taksim Tünel'den Galatasa-
ray Lisesi’ne yürümek isteyen Halk
Cephelilerin, Dev- Genç’lilerin  iş-
kenceyle göz altına alınmalarıdır.

On binleri, diğer sol örgütleri,
çevrecileri yürüten AKP Halk Cep-
he'lilere gelince TOMA’larını, po-
lisini seferber ediyor. AKP'nin kor-
kusu apaçık ortadadır. AKP'nin
korkularını büyütmeye devam ede-
ceğiz. 31 Ocak akşamı AKP’ nin po-
lisi yoldaşlarımıza defalarca sal-
dırmıştır. Polisi yetmemiş TO-
MA’sıyla saldırmıştır. Liseli Dev-
Genç'liler de yine en ön safta Ber-
kin için adalet istediklerini haykır-
mışlardır. Liseli Dev-Genç'liler de-
falarca polis barikatına yürümüşler,
polisin saldırıları karşısında asla geri
adım atmamışlardır. Liseli Dev-
Genç’lilerin kararlılığı karşısında
AKP'nin katil polisi Liseli Dev-
Genç'lileri işkenceyle göz altına
almıştır.

Ey AKP hükümeti bu kadar kor-
kuyorsun bizden. Her birimiz bin ta-
nenize bedeldir. En demokratik ey-
lemlerimize bile izin vermeyerek
bizleri durdurabileceğinizi sanı-
yorsanız yanılıyorsunuz. Bizleri
durduramazsınız. Bunu İbrahim-
lerle, Alişanlarla, Muharrem Kara-
taşlarla kanıtladık. En korunaklı

karargahlarınıza girdik. Haziran Ayak-
lanması’nda nasıl kanla, canla, bedellerle
girdiysek Taksim’e yine gireceğiz. Bizi en-
gelleyemeyeceksiniz.

Bizler Liseli Dev-Genç'lileriz. Yıllar-
dır bedeler ödeyerek, can pahasına müca-
dele ediyoruz ve umudumuzla büyütüyo-
ruz. Liseli Dev-Genç'liler olarak Berkin
için adalet istemeye devam edeceğiz. Hal-
ka kapattığınız bütün alanları direne-
rek,savaşarak alacağız. Taksim halkındır
hırsızların değil. En ön saflarda yine biz-
ler, Liseli Dev-Genç'liler olacaktır.

Berkin'in de, Halka Kapatılan Alanların da
Hesabını Soracağız!

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

Liseliyiz Biz

Ankara

Antalya

Antalya
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Eski Sovyet Cumhuriyetlerinden
Ukrayna'da Devlet Başkanı Viktor
Yanukoviç'in Avrupa Birliği’yle im-
zalaması planlanan Serbest Ticaret
Antlaşması’ndan vazgeçmesi üze-
rine Kasım ayı sonunda başlayan ve
başkent Kiev'den ülke geneline ya-
yılan AB yanlılarının eylemleri devam
ediyor. 

Faşist ve milliyetçi örgütlerin ön-
cülük ettiği eylemlere polisin müda-
hale etmesiyle şimdiye kadar 5 kişi
hayatını kaybetti. 

Muhalefet olarak gösterilen AB
yanlısı faşist ve milliyetçiler eski
başbakan Yulia Timoşenko'nun da
aralarında bulunduğu tutsakların
serbest bırakılmasını, Kasım ayında
askıya alınan AB ile ticaret anlaş-
masının imzalanmasını, bu yıl er-
ken seçime gidilmesini ve geçtiğimiz
ocak ayında çıkarılan, gösteri ve
yürüyüşleri kısıtlayan yasanın kal-
dırılmasını istiyor. 

Ukrayna Hükümeti ve AB yanlı-
ları arasında süren şimdiye kadarki
görüşmelerde hükümet, eylemleri ör-
gütleyen örgüt liderlerine başbakanlık
ve başbakan yardımcılığı teklif etmiş,
16 Ocak’ta çıkarılan yasa geri çekil-
miş ama aralarında bir uzlaşma sağ-
layamamışlardı. Halen devam eden
çatışmalar ülkenin dört bir yanına
yayılırken, göstericiler kentlerde be-
lediye binalarını, bazı bakanlıkları
işgal etmeye devam ediyor. 

AB Yanlısı Eylemlere
Öncülük Eden
Gerici Faşist Örgütlerdir

Halkı sokaklara çıkaran asıl neden
yaşadığı yoksulluklar,  adaletsizlik-
lerdir. Ukrayna halkı Sovyetler Bir-
liği'nin dağılmasından sonra yapılan
özelleştirmelerle, uygulanan liberal
ekonomik politikalarla sefalete sü-

rüklendi. Halkın re-
fah düzeyi Sovyetler
Birliği zamanındaki
seviyelere hiçbir za-
man yükselemedi.
Halkın öfkesi asıl
olarak yaşadığı yok-
sulluğadır. Fakat
emperyalistlerin gü-
dümündeki gerici fa-
şist örgütlenmeler
halkın bu öfkesini
kullanarak empeya-
listler arasındaki çe-
lişkilerde taraf haline
getiriyorlar. 

Eylemleri ve hükümet
binalarını işgallerini örgüt-
leyen üç örgütten öne çıkanı
Svoboda’dır. Svoboda
açıktan faşizmi savunan
bir örgütlenmedir. 2. Pay-
laşım Savaşı'nda Nazilerle
birlikte savaşan, Ukrayna
Milliyetçileri Örgütü’nün
kurucularından Stepan
Bandera'nın doğumunun 105. yılında
Kiev'de düzenlediği meşaleli yürüyüş
örgütlediği eylemlerden bir tanesidir.
Aynı örgütün lideri daha Oleh Tyah-
nıbok, daha birkaç ay önce ABD'li
Senatör John McCain ile Kiev'de
aynı kürsüyü paylaşmaktan memnun
olduğunu söylüyordu.  Amerika'nın
ve AB'nin desteğini alan bu örgütler
halkın yoksulluğa, yolsuzluklara,
baskılara olan öfkesini emperyalizmin
çıkarları doğrultusunda örgütlüyor,
halka kurtuluş yolu olarak tüm dünya
halklarının baş düşmanı emperya-
listleri gösteriyor.

Halk, Emperyalistler
Arası Pazar Kavgasında
Taraf Haline Getiriliyor

Bugün Ukrayna'da yaşananlar ile-
rici bir isyan veya halk ayaklanması

değildir. Demokrasiyle, özgürlüklerle
bir alakası yoktur yaşananların. Fa-
şistlerin, milliyetçilerin öncülük ettiği
Lenin heykellerinin yıkıldığı, sol de-
ğerlerin hedef alındığı, AB bayrak-
larının sallandığı bir ayaklanmadan
demokrasi ve özgürlük adına hiçbir
şey çıkmaz. Bu ayaklanma işbirlik-
çilerin ülkelerini emperyalistlere peş-
keş çekmenin yolunu yapan gerici
bir ayaklanmadır. Ayaklanmanın ar-
kasında bizzat emperyalistler vardır. 

Sorunun temelinde emperyalistler
arası pazar kavgası vardır. Sovyetler
Birliği dağıldıktan sonra ortaya birçok
devlet çıktı. Ortaya çıkan her devlet
emperyalistler için paylaşımı tamam-
lanmamış bir pazardı. 

Ukrayna, Ermenistan, Gürcistan,
Azarbeycan, Türkmenistan, Kırgı-
zistan gibi ülkeler ABD ve AB em-
peryalistlerinin paylaşmak için can

Ukrayna’da Olanlar Demokrasi Mücadelesi Değil, 

ABD ve AB emperyalistlerinin
Rusya’yı Kuşatmasıdır!
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attıkları yeni pazarlardı. 

Sovyetler Birliği’nin dağılmasın-
dan sonra emperyalistler bu ülkelere
leş kargaları gibi üşüştüler. İşbirlikçi
yönetimleri iktidara getirdiler... De-
mokrasi, özgürlük, refah getirecek-
lerdi buralara... Ancak çok geçmeden
hepsi de açlığın, yoksulluğun, fuhu-
şun, yozlaşmanın, rüşvetin, yolsuz-
lukların kolgezdiği mafya devletleri
haline geldiler... 

Zengin enerji yeralı kaynaklarına
sahip olan Rusya 2000’lerden sonra
ekonomik olarak yeniden toparlandı.
ABD ve AB emperyalistlerinin yağ-
maladığı Rusya’nın arka bahçesi sa-
yılan Ukrayna, Ermenistan, Gürcistan,
Azarbeycan, Kırgızistan, Türkmenis-
tan, Kazakistan gibi devletlerde halkın
yaşadığı açlık ve yoksulöfkeyi  öfkeyi
işbirlikçi iktidarlara yöneltti. Bir ço-
ğunda halkın tepkisiyle iktidarlar de-
ğişti. Rusya’nın bu ülkelerdeki haki-
miyeti yeniden etkili olmaya başladı.

ABD ve AB emperyalistleri ile
Rusya’nın çatışması bu ülkelerin pazar
olarak paylaşılmasının yanı sıra bölge
üzerindeki hakimiyet kavgasıdır. 

Bu ülkeler zengin enerji kaynak-
larına sahip olan ülkelerdir. Amerika

ve AB emperyalistleri bu ülkeler
üzerinde hakimiyetlerini kurarak bü-
tün Kafkasya’yı denetim altına almak
istiyorlar. 

Ancak ekonomik olarak hızla
yükselen ve tekrar önemli bir güç
haline gelen Rusya, arka bahçesi ola-
rak gördüğü bu devletleri Amerika
ve Avurupa’lı emperyalistlere bırakma
niyetinde değil.  

Ukrayna’da yaşananların özünde
de bu çıkar çatışması vardır. Ukray-
na’nın da içinde olduğu yukarıda
saydığımız ülkeler tek başına o ül-
kenin pazar olarak paylaşılmasının
ötesinde bütün olarak bölgeye hakim
olmak için stratejik öneme sahiptir. 

ABD ve AB emperyalistleri Rus-
ya’nın burnunun dibindeki bu ülkelere
hakim olarak Rusya’ı kuşatmak isti-
yorlar. Rusya’yı ekonomik, siyasi,
askeri olarak  kontrol altına almak
istiyorlar.

AB emperyalistlerinin Türkiye’yi
60 küsur yıldır AB’ye almazken,
Ukrayna’yı AB’ye üye yapmaların-
daki bu kadar istekli olmalarının ne-
deni Ukrayna’yı Rusya’nın etkisinden
kurtarmak ve kendi denetimleri altına
almaktır. Aynı zamanda bu Rusya’nın

burnunun dibinde ABD ve AB em-
peryalistlerinin girmesidir. 

Ukrayna üzerindeki emperyalist-
lerin bu savaşı yeni değildir. Daha
önce “Turuncu Devrim” diye gün-
deme gelmişti. 

2004 yılında yapılan seçimlerde
AB ve ABD yanlısı Yuşçenko seçimi
kaybettikten sonra seçime hile ka-
rıştırıldığını ileri sürmüş ve AB ve
ABD'nin desteğiyle finanse edilen
eylemlerde yüzbinlerce kişi Ukray-
na'da sokaklara çıkmıştı. Seçimi ka-
zanan Yanukoviç'i destekleyen Rusya
ise bu durumu Ukrayna'nın iç işlerine
müdahale olarak değerlendirmişti. 

Bugün uygun zeminini bulan ABD
ve AB, işbirlikçiler aracılığıyla halkın
açlık ve yoksulluğun yarattığı mem-
nuniyetsizliği kullanarak Ukrayna’ya
hakim olma savaşını sürdürüyor. 

Olayların demokrasiyle, Ukrayna
halkının çıkarlarıyla bir ilgisi yoktur. 

Ukrayna halkı kendini bu savaşta
kullandırtmamalıdır. Ülkelerini em-
peryalistlerin bölgedeki turuva atı
olmasına izin vermemelidir. 

Ukrayna halklarının kurtuluşu
emperyalistlerin işbirlikçisi olmakta
değil, sosyalizmdedir. 

24 Ocak günü Berkin Elvan’ın karnesini almak için
Milli Eğitim Bakanlığı önünde yapılan basın açıklama-
sında 10 Dev-Genç’li işkenceyle gözaltına alındı. İş-
kenceden kaynaklı Ali Altunsoy Numune Hastanesi
Acil Bölümü’ne kaldırıldı. Numune Hastanesi’nde
polisin yaptığı işkenceyi devralan sağlık görevlisi Erkan
Gür’ü teşhir etmek için 31 Ocak günü Dev-Genç’liler
hastane önünde basın açıklaması yaptı. 

6 kişinin katıldığı basın açıklamasında “Mengele
Artığı Erkan Gür’den Hesap Soracağız” yazılı bir ozalit
açıldı. Yapılan açıklamada yaşanan gözaltı ve işkenceler
anlatıldı. Ayrıca açıklamada Numune Hastanesi’nin dev-
rimcileri katletmek için uğraştığı belirtilerek 2000-2007
Büyük Direniş’te Numune Hastanesi’nde zorla müdahale
ile tutsaklara nasıl saldırıldığı, 20 Eylül günü Ankara
Dikmen’deki Polisevine ve Emniyet Genel Müdürlüğüne
yönelik eylemin ardından yaralı olarak getirilen ve gün-
lerce yoğun bakımda kalan Serdar Polat’ın tedavisini
önce saatlerce geciktiren, daha sonra mahkum koğuşunda
tutan ve tedavisi henüz bitmeden 6. gününde F tipi

tecrit hücrelerine gönderilmesine göz yuman hastane
olduğu hatırlatıldı. 

Numune Hastanesi personeli olan Erkan Gür’ün Ali
Altunsoy’a işkence ederek müdahale ettiği vurgulanırken
“Sen serumu işkence ederek çıkarırken sırtını sıvazla-
yanların gözüne girebildin mi? Halk, senin gibi halkın
sağlığını hiçe sayanları çok iyi biliyor. Çünkü halkımız
bu sistemin parasızlıktan tedavi olamadığı için ölen in-
sanlarımızla dolu olduğunu biliyor. Bizler Berkin Elvan'ı
vuran polisler bulunana kadar, Mengele artığı Erkan
Gür ve Numune Hastanesi döktükleri devrimcilerin ka-
nının hesabını verene kadar, yeni Berkinler yeni Ali İs-
mailler olarak, Dev - Genç’liler olarak direnmeye devam
edeceğiz” denildi.

İşkenceci polis gerçeklerin halka anlatılmasından
korktuğu için bir çevik otobüsü ve 30’a yakın sivil
polis ile hastane önünü abluka altına aldı. Ancak polisin
tüm bu çabaları boşunaydı hastane önünde yakınlarını
bekleyen halk basın açıklamasına destek verdiklerini
belirttiler.

Mengele Artığı Erkan Gür’den Hesap Soracağız
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Sempozyumun birinci günü olan
25 Ocak’ta ilk oturum "ileri demok-
rasi" başlığı altında gerçekleşti.

Bilgisayar uzmanı olan Jeromin
sistemin bilgisayar teknolojisini kul-
lanarak nasıl insanları dinleyip nasıl
bilgi sattığını anlattı. 

Faşizmi yargılayan halkın avu-
katlarının davasını izlemek için Tür-
kiye’ye giden İADL Başkan Yardım-
cısı Jan Fermon ve meslektaşı Ties
Prakken gözlemlerini paylaştı-
lar…"500 tane avukat HHB'lı mes-
lektaşını savundu, 3 bin tane avukat ise
cüppeleriyle birlikte eylem yaptılar"
dedi.

Aynı davayı gazeteci Thomas Ei-
peldauer'de izlemeye gitmişti. Avu-
katların “biz devlete karşı savaşıyoruz,
mücadelemiz meşrudur” dediğini söy-
ledi. 

Sanat Meclisi'ni tanıtan Caner
Bozkurt, Haziran Ayaklanması’na ka-
tılan sanatçıların üzerindeki baskıla-
rı anlattı. Grup Yorum'un gördüğü bas-
kıları anlattı.

Halkın Mühendis Mimarları üye-
si Neslihan Kızıl Şimşek kentsel dö-
nüşümü anlattı. Kentsel dönüşüm
projesinin talan ve yağma projesi ol-
duğunu söyledi. Eğer Armutlu'ya sal-
dırı olursa, kendilerinin de barikatlarda
halk ile birlikte mücadele edeceklerini
söyledi.

Yeni Mücadele
Biçimleri

Sempozyumun birinci günü olan
25 Ocak tarihindeki ikinci panelin baş-
lığı “Yeni Mücadele Biçimleri” idi.

İzleyicilere küçük bir sürpriz ile
başlandı. Tahliye olan HHB avukat-
larından Nazan Betül Vangölü Koz-
ağaçlı ve Şükriye Erden canlı bağ-
lantıdan sempozyuma katıldılar. Yurt-
dışı yasakları olduğu için sempozyu-
ma katılamamanın üzüntüsünü ve
asla yılmayacaklarını, mücadeleleri-
ni aynen devam edeceklerini söyledi. 

Antakyalı, Arap Dili ve Tarihi
mezunu olan Meltem Halaceli, Hazi-

ran Ayaklanması şehit-
lerinden üçünün Antakyalı
olduğunu ve orada halkın
daha önce politik olmayan
insanların dahil, hepsinin
sokağa döküldüğünü anlat-
tı.

Alman antifaşist örgüt
olan ALB, Bloccupy Frank-
furt ile ilgili konuştu. Bloc-
cupy Frankfurt'un temel dü-
şüncesinin “canavarın kal-
binde bulunan Avrupa Mer-
kez Bankası’nı işgal etmek”
olduğunu söyledi. 

Devrimci İşçi Hareketi
temsilcisi Türkan Albayrak
Kazova direnişini anlattı.
İşçiler, yasal yolların de-
ğil, meşru mücadelenin ol-
ması gerektiğini Kazova di-
renişiyle gösterdiler.

Gazeteci, yazar Metin Yeğin Ka-
zova direnişiyle Haziran Ayaklanma-
sı arasındaki bağı gösterdi. 

Bir öğretim görevlisi olan Oc-
cupy Wall Street temsilcisi Michael
Marchman, ayaklanmanın Amerika
boyutunu anlattı. Başlangıçta tek dert-
leri işsizliği dile getirmek olan işsiz-
ler, direnişi ülke çapına yaymayı ba-
şardılar. 

Halk Ayaklanması’nın tanığı olan
TAYAD temsilcisi Lerzan Caner, Ana-
dolu yakasından başlayan, Boğaz
Köprüsü’nü geçerek yaptıkları yürü-
yüşü, Beşiktaş’ta onları karşılayan
polis saldırısını, şehitleri ve direnişin
nasıl devam ettiğini anlattı.

Halkın Mühendis Mimarları tem-
silcisi Neslihan Kızıl Şimşek sempoz-
yumun katılımcılarına . Halkın Bahçe-
leri, Küçükarmutlu'da cemevi projesi,
enerji üretme projesi elektrik dağıtım
projesi gibi yeni projelerini anlattı.

Birinci gün (25.01.14), üçüncü pa-
nel Halk Ayaklanması

Üçüncü Panelde “Halk Ayaklan-
ması” işlendi.

Halk Cephesi temsilcisi Ahmet

Kulaksız Haziran Ayaklanması'nın
birden ortaya çıkmadığını, bunun
uzun bir direniş geleneğinin birikimi
olduğunu söyledi. Haziran Ayaklan-
ması'na gelmeden önce, İstanbul'un sa-
yısız direnişler, ayaklanmalar yaşayan
bir kent olduğunu söyledi.

Topraksız köylüler, Kolombiya…
Julian Cortes topraksız köylülerin
neden topraksız olduğunu, paramili-
terler, uyuşturucu kartelleri ve devle-
tin kendisinin yaptığı baskı terörden
kaynaklı olduğunu anlattı. 

FARC ile Kolombiya devletinin
barış görüşmelerini topraksız köylü-
ler için yaptığını ve devletin bu soru-
nu çözmek için ileri adım atmadığını
ifade etti. 

Gazeteci Thomas Eipeldauer ayak-
lanmanın uluslararası karakterini or-
taya koydu. “Arjantin, İspanya, Yu-
nanistan, Türkiye... Bu protestoların
biçim ve yöntem olarak ortak yönle-
ri vardır… Mesela Yunanistan’daki,
VİO, ve Küçükarmutlu gibi. Ancak
devlet saldıracaktır ve bu esnada hal-
kı, nasıl korunması gerektiği nokta-
sında eğitmek lazım” dedi. 

Av ru pa’da Uluslararası Tecrite Karşı Mücadele
Sempozyumu Hollanda’nın

Amsterdam Şehrinde Yapıldı
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Sempozyumda Birinci
Günün Sonunda F Tipi
Film izlendi

Sempozyumun İkinci Günü
(26.01.14), Birinci Oturumu: Em-
peryalist Müdahaleler

26 Ocak günü sempozyum de-
vam etti.

İlk oturumunda emperyalist mü-
dahale tartışıldı.

İlk sözü Mohammed Safa aldı.
Emperyalizmin Arap halklarını böl-
düğünü söyledi. Arap Baharı’na sı-
nıfsal bakılmadığı için, ayaklanmala-
rın bir kazanım ile sonuçlanmadığını
belirtti. Ortadoğu’da şiddetin sürdü-
ğünü, bu durumun İsrail'i sevindirdi-
ğini belirttikten sonra, Fransa'da 30 yıl-
dır tutsak bulunan Georges İbrahim
Abdallah'dan söz etti.
Daha sonra sözü June Kelly aldı.

Kelly, Suriye'de, ABD’nin kitle
imha silahları yalanına başvurduğunu,
asıl amacın ülkenin yeraltı zenginlik-
lerini ele geçirmek olduğunu, bu ülkede
eğitimin ve sağlığın ücretsiz olduğunu
belirtti.
Karam Khella:

Suriye'deki, Irak’taki savaş ülke-
leri paramparça etti, bunlara karşı
birlikte ne yapabiliriz sorusunun so-
rulması gerektiğini söyledi… Suriye
için bir şey yapmamız gerektiğini
belirtti. 
Desmond Ferrnandez, Campacc:

ABD'nin Yemen, Pakistan, Belu-
cistan, Filipinler, Türkiye, Meksika
gibi ülkelerde direk müdahale timle-
ri olduğunu, insanları öldürüp ya da
başka yerlere götürerek direk harekete
geçtiklerini söyledi.
Ahmed Bensada, Cezayir:

Arap baharı olaylarının kendili-
ğinden gelişen hareketler olmadığını,
bunların ABD tarafından finanse edi-
len, barışçıl, şiddete karşı örgütler ta-
rafından planlandıklarını, belgelerle
kanıtlamaya çalıştı.
Ademunyiwa Banjoko, All-African
People ́s Revolutionary Party:

Tüm Afrika'nın birlikte mücade-
lesini savunduklarını, kendilerini sö-
mürgecilerin böldüklerini belirtti.

Amilcar Cabral’ın şu sözünü ha-
tırlattı: “Emperyalizmin iki silahı var.

Biri şiddet, diğeri yalan-
lar” ... “Afrika emperya-
lizme mezar olacak” di-
yerek sözlerini bitirdi.
NDFP, Filipinler:

Haiyam fırtınasının na-
sıl emperyalizm tarafından
kullanıldığını anlattı. Tai-
fun fırtınası 8 Kasım'da
saatte 315 km hızla esti.
40 milyon insan etkilendi,
6 milyon insan öldü. 4
milyon aile evini kaybet-
ti. 6 Amerikan gemisi, 10
bin Amerikan askeri gel-
di, bu ne demek? Filipin-
ler”de 110 bölgenin 8'i
gerillanın elinde. ABD
stratejik bir alan istiyor.
Hint Okyanusu’nu kontrol
altına almak istiyor….Em-
peryalizm yenilecek, halk
kazanacak" dedi.

İkinci Oturumda: 
Göçmen Sorunu
İşlendi

Vincent: Frontex'in za-
limliklerini anlattı. Sınır-
larını nasıl kontrol ettiği-
ni belirtti. Avrupa'nın Tür-
kiye ile Türkiye üzerinden
Avrupa'ya geçen göçmen-
leri, Türkiye'ye geri gön-
derilmesi anlaşması im-
zaladıklarını söyledi.

Somali göçmeni
yoonis osman nuur söz
aldı. 10 yıldır Hollanda'da
olduğunu, ama iltica tale-
binin reddedildiğini, “Biz
Buradayız” isimli bir örgüt
olduğunu evleri işgal edip
oturduğunu ve kooperatif
kurduklarını anlattı.
Savaha Koolen:

Mültecilere ülkelerine geri gitme-
den yardım ettiklerini, lobileşme ve
farkındalık yaratma faaliyeti yürüt-
tüklerini,  eğitim verdiklerini anlattı.
Siyasi Tutsaklar

Sempozyumun İkinci
Günündeki İkinci Panelinde
Siyasi Tutsaklar Ele Alındı

Filmin sonunda Mumia Abu Ja-

mal'ın yaşantısını anlatan belgesel
“A Long Distance Revolutionary Mu-
mia Abu Jamal gösterildi.

Diarmuid Mac Dubhghlais, Irish
Republican Sinn Fein, Ireland:

İrlanda'nın 850 yıldır işgal altında
olduğunu, yeni yasalarla tecriti daha
ağırlaştırdıklarını, İrlandalı tutsakla-
rın savaş tutsakları olduklarını söyle-
di. 
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Faiz Baluch
Belucistan'ın 1948'e kadar bağımsız

olduğunu, sonra Pakistan tarafından
işgal edildiğini ve 1939'da da İngilte-
re'nin saldırısına uğradıklarını söyledi.

Pakistan'ın 27 Mart 1948 işgalinden
sonra, Belucistan'ın üçe bölündüğünü,
bir kısmının İran'da, bir kısmının Af-
ganistan'da, bir kısmının da Pakis-
tan'da kaldığını belirtti. Belucistan'dan
Afganistan'a kaçıp mücadele ettikleri-
ni, hapse atıldıklarını, 1500 insanın öl-
düğünü, eğitimci, sanatçı, avukat, öğ-
renci, şairlerin öldürüldüğünü söyledi.

Sanatçıların boğazlarına kimyasal
madde akıtılarak bir daha şarkı söyle-
yemeyecek hale getirildiklerini söyledi
Lucas Restrepo, avukat, Kolombi-
ya:

Kolombiya'dan geldiğini söyledi.

80'lerde 50 avukatın öldürüldüğünü,
şimdilerde avukatları öldürmediklerini,
ama müvekkilleriyle iletişim kurma-
larını engellediklerini, adalet siste-
minin sadece kağıt üzerinde kaldığı-
nı, Amerika'nın direk gerillaları öl-
dürttüğünü, Kuzey Amerika'da Hüc-
re tipi hapishaneler ile tutsakları tec-
rit ettiğini, tutsakların not defteri ve ka-
lemlerini bile aramada aldıklarını ve
İncil’den başka kitaba izin verme-
diklerini söyledi. 
Tuncay Yılmaz, Anadolu
Federasyonu:

129 a+ b yasalarından bahsetti.
Almanya'da devrimcilere karşı ya-

saların 1970'lerde ki RAF hareketinden
sonra iyice katılaştırıldığını söyledi. Ul-
ricke Meinhof'a Beyaz İşkence yapıl-
dığını, katledildiği gün ve sonra ken-

disini astı denildiğini ekledi.
Sonra Almanya'da kendilerine yö-

nelik yapılan operasyonlardan söz
etti. 26 Haziran'da ırkçılığa karşı kon-
serden sonra operasyon düzenlendiğini
dile getirdi.
Sevcan Adıgüzel, Siyasi Tutsaklar
ile Dayanışma Komitesi:

Özgür Aslan'ın hafızasını kaybet-
tiğini ekledi.

Fransa'da 2008'den sonra bu yıl 2.
operasyonun yapıldığını ve 1-7 yıl ara-
sında cezaların istendiğini söyledi...

Son olarak Şadi Özpolat'ın ve Yu-
nanistan'daki tutsakların direnişlerin-
den söz etti ve “tutsakların sesi olalım,
onlarla dayanışalım onlara mektup ya-
zalım, dayanışma platformu yarata-
lım” dedi.

Almanya'nın Hamburg şehrinde Anadolu Federasyonu
üyeleri her ayın ilk pazar günü yaptıkları pazar kahval-
tısı için 2 Şubat’ta yine bir araya geldiler. Kahvaltı son-
rası yapılan seminerde Avrupa'da demokrasi kavramı iş-
lendi ve dinleyicilerinde katılımlarıyla Avrupa'da de-
mokrasi nedir ne değildir sorusuna dair konuşuldu.

Avrupa'da sunulan hayatın insanları ittiği bireyselliğe
ve yaşanılan hak gasp-
larına karşı yapılması
gereken örgütlenme ve
Avrupa'da verilen mü-
cadele çalışmaları üze-
rine konuşmalar ya-
pıldı.

Avusturya Halk Cephesi, 1 Şubat’ta Avusturya’nın
Innsbruck şehrinde, geçen yıl Ankara’da bulunan Ame-
rikan Büyükelçiliği'ne yaptığı feda eyleminde şehit
düşen Alişan Şanlı’yı andı. "ABD Ankara Büyükelçili-
ği’ne karşı hayatını feda eden DHKC savaşçısı Alişan
Şanlı ölümsüzdür" pankartının açıldığı anma, DHKP-
C’nin 402 No’lu açıklamasının okunması ve Alişan Şan-
lı’nın son konuşmasının izlenmesiyle devam etti. Daha
sonra söz alan bir Halk Cepheli "Alişan Şanlı'yı herke-
se anlatmalıyız. Belki şu an sayımız az ama tek bir kişi
de olsak anmalarımızı yapacağız" diyerek şehitlerin na-
sıl sahiplenilmesi gerektiğini ifade etti. Alişan Şanlı’nın
anısına helva verilerek anma bitirildi. Anmaya 15 kişi
katıldı. 

Almanya Wuppertal'da Anadolu Federasyonu salo-
nunda 26 Ocak’ta “Türkiye ve Avrupa’da yozlaşma ve
yozlaşmaya karşı mücadelemiz” konulu söyleşi gerçek-
leştirildi. Söyleşide öncelikle yozlaşmanın ne demek ol-
duğu, egemenlerin iktidarlarını sürdürebilmesi için na-
sıl bir işleve sahip olduğu ele alındı.

Yozlaşmanın en temelde halkın değerlerini çürüttüğüne
vurgu yapılan söyleşide Hasan Ferit Gedik ve Birol Ka-
rasu’nun yozlaşmaya karşı mücadelede şehit düştükleri
ve Halk Cephesi’nin çetelere, fuhuşa, kumara karşı ge-
cekondu mahallelerinde Gülsuyu’ndaki, Gazi’deki, Ok-
meydanı’ndaki mücadelesi anlatıldı. 

Yozlaşmaya karşı mücadelenin bencilliğe, köşe dön-
meciliğe karşı mücadele olduğu, gençliğin uyuşturucu,
kumar, fuhuş, bataklığında çürütülmesine karşı bir mü-
cadele olduğu ifade edilirken yozlaşmanın önüne ancak
ben yerine biz diyerek, örgütlenerek, omuz omuza vererek
geçilebileceği konuşuldu. Söyleşide söz alanlar “Bize da-
yatılan yoz yaşamın yerine halk kültürünü ve değerleri-
ni devrimci değerlere dayalı alternatifler yaratarak yoz-
laşmayla mücadele edebiliriz. Kurumlarımızda neler
yapabiliriz, hangi faaliyetleri örgütleyebiriz birlikte tar-
tışmalıyız” dediler. 

İki buçuk saat süren söyleşiye 25 kişi katıldı.

Birlik Güçtür

Uyuşturucu, Kumar, Fuhuş Bataklığına
İzin Vermeyeceğiz!

Alişan Şanlı Onurumuzdur
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İsviçre TA-
YAD Komitesi
Türkiye’deki has-
ta tutsakların te-
davilerinin yapı-
labilmesi için ser-
best bırakılmaları
konusunda Avrupa
Komisyonu İnsan

Hakları Bölümü’ne sunulmak üzere imza kampanyası
başlattı.

2012 yılında 18, 2011 yılında 67, 2010 yılında 70,
2009 yılında 66, 2008 yılında 71, 2007 yılında 57 tut-
sağın hapishanelerde katledildiği belirtilen kampanya
metninde hasta tutsakların tedavilerinin engellendiği adli
tıp kurumlarının verdikleri raporlarla bu cinayetlere or-
tak olduğu belirtiliyor. Bu katliamlara kayıtsız kalmak
istemeyenlerin bir imzalarını feda etmeleri gerektiği be-
lirtilerek kampanyaya destek çağrısı yapılıyor.

Siz de imzanızla İsviçre TAYAD Komitesi’nin kam-
panyasına destek olun.

Kampanya linki: https://secure.avaaz.org/de/pe-
tition/Europaeische_Union_Europaeische_Komissi-
on_HASTA_TUTSAKLAR_SERBEST_BIRAKIL-
SINTECRITLER_KALDIRILIP_OLUMLER_DUR
DURULSUN/

İsviçre TAYAD Kuruldu
TAYAD’ın İsviçre’de kuruluş programı 31 Ocak'ta

yapıldı. Çok sayıda davetlinin katıldığı etkinlikte Tür-
kiye’de uygulanan hapishaneler politikasını anlatan
Almanca video gösterimi yapıldı. Okunan bir şiirin ar-
dından Özgür Tutsak Nurgül Acar'ın gönderdiği mektup
okundu.

Türkan Albayrak, Pol Mac Adaims ve Ahmet Ku-
laksız'ın TAYAD mesajlarını sundukları video
gösteriminden sonra klarnet eşliğinde okunan şii-
rin ardından yine klarnetle müzik dinletisi veril-
di. Daha sonra el işi sergisinin olduğu bölüme ge-
çilerek kadınlarımızın evde hazırlayıp getirdikle-
ri yemeklerden yenilip sohbet edildi. Programın so-
nunda Almanya’da tutsak olan Şadi Özpolat’ın aç-
lık grevi eylemi konusunda açıklama yapıldı.

Eyleme des-
tek amaçlı
TAYA D ’ l ı
Ailelerin de
Zürich’te bir
faaliyet yap-
masına karar
verildi.

Yunanistan Halk Cephesi,
17 Kasım Örgütü’nden bir tut-
sağın firar etmesinden sonra
Yunan hükümetinin estirdiği
terör üzerine bir açıklama yap-
tı. Yaptığı açıklamada: “İşbir-
likçi Samaras iktidarı 6 Ocak
2014’te firar eden 17 Kasım Ör-
gütü üyesi Hrıstodoulos Ksiros isimli tutsağın kaçma-
sını gerekçe yaparak, Yunan halkı üzerinde faşist terör
estiriyor. 6 Ocak tarihinden bu yana Atina ve Selanik'te
kapılar kırılıp, evler dağıtılıyor, ilerici-demokrat insan-
lar gözaltına alınıyor.

Elbette faşist terörün gerçek nedeni bir tutsağın firarı
değildir. İşbirlikçi Samaras iktidarı, bunu fırsat bilmiş,
uzun süredir katil CIA ve FBI ajanlarının eğittiği polis
ordusunu halkın üzerine salmıştır. Amaç, bu saldırılar-
la Yunan halkına gözdağı verip, korku ile teslim almaktır.

Operasyonların hemen öncesinde Amerikan Dışişleri Ba-
kanı Jhohn Kerry'nin çok açık bir şekilde ve pervasızca 'Eko-
nomik kriz konusunda size destek vereceğiz, ama siz Ksi-
ros'u yakalayın ve yerine hapishaneye koyun' talimatının
hemen ardından operasyonların başlaması Samaras hükü-
metinin işbirlikçiliğinin göstermektedir" denildi.

Açıklama, "Yunanistan'da Halk Cepheliler’e karşı ay-
lardır saldırılar sürdüren, işbirlikçi faşist AKP ile dev-
rimciler üzerinden pazarlık yapıp, devrimcileri kaçıran,
gözaltına alan iktidar, bugün saldırılarını doğrudan Yu-
nan halkına yöneltmiştir.

Bugün Yunanistan'da yaşananlar bize hiçde yaban-
cı değildir...

İşbirlikçi iktidarın, Yunan halkı üzerindeki faşist te-
rörünü kınıyoruz!

Samaras iktidarı, gözdağı ve korku operasyonları ile
Yunan halkını teslim alamaz!" denilerek bitirildi.

Almanya’nın Berlin kentinde Alevi Dernekleri Federasyo-
nu’nun çağrısıyla bir araya gelen demokratik kitle örgütleri Baş-
bakan Erdoğan’ı protesto etti.  4 Şubat’ta yaklaşık 3000 kişinin
katıldığı protesto mitinginde Berlin Halk Cephesi de 30 kişilik
korteji, kızıl bayrakları ve pankartıyla yer aldı. Mitingteki ko-
nuşmalarda aylardır Haziran Ayaklanması’nda polisin gaz kap-
sülü ile başından yaralanan Berkin Elvan için açıklama yapıldı.

Tayyip Erdoğan ve Merkel’in görüşme yaptığı parlamento bi-
nasına dönülerek hep birlikte, “HIRSIZ TAYYİP”, “HALKIZ
HAKLIYIZ KAZANACAĞIZ”, “FAŞİZME KARSI OMUZ
OMUZA” sloganları atıldı.

Onlar Canlarını Feda Ediyorlar,
Sen İmzanı Feda Et!

Faşist Samaras İktidarından
Yunan Halkına Gözdağı

“Hırsız Tayyip!
Halkız Haklıyız Kazanacağız!”
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İsviçre TAYAD Komitesi Şadi Özpolat’la dayanış-
ma amacıyla açlık grevine başlayacaklarını açıkladı. Ya-
pılan açıklamada:  

“Değerli Dostlar,

Bilindiği gibi Almanya devleti tutsağımız Şadi Naci
Özpolat’a bir sindirme ve dize getirme politikası olarak
haksız baskılarına devam ediyor. Kendisi bu baskılara
boyun eğmeyeceğini göstermek üzere insan onurunu kı-
ran aramalara karşı 23.01.2014 tarihinden itibaren aç-
lık grevine başlamıştır.

Biz de kendisinin bu onurlu direnişini destekliyor ve
onun yanında olduğumuzu
bildiriyoruz. Bu sebeple 3
günlük açlık greviyle tutsa-
ğımızla dayanışma içinde
olduğumuzu gösteriyoruz"
denildi. Açlık grevi 6-9 Şu-
bat tarihleri arasında yapıldı.

Şadi Özpolat Üzerindeki Baskılara Son
Almanya'nın Hamburg şehrinde 3 Şubat günü mah-

keme önünde devrimci tutsak Şadi Özpolat’a uygula-
nan keyfi ve onursuz arama dayatmasına karşı protes-
to eylemi yapıldı. Anadolu Federasyonu üyeleri Almanca
"Siyasi Tutsaklar Üzerindeki Baskılara Son" pankartı-
nı ve kızıl bayraklarını açtılar.

Almanca yapılan açıklamada Şadi Özpolat’a yöne-
lik yapılan uygulamanın; onun devrimci kişiliğine yö-
nelik bir saldırı olduğu belirtilerek Şadi’nin Tek Tip El-
bise dayatmasına karşı başlattığı açlık grevi direnişi so-
nucu kazandığı haklarının gasp edilerek O’nu teslim al-
mayı amaçladığı vurgulandı. Bir saat süren eylemde sık
sık Almanca ve Türkçe “Devrimci Tutsaklar Onuru-
muzdur”, “Kahrolsun Faşizm Yaşasın Mücadelemiz”,
“Siyasi Tutsaklara Özgürlük”, “Şadi Özpolat Onuru-
muzdur”, “Faşizme Karşı Omuz Omuza”, “Tecrit İşkence
ve Ölümdür” sloganı atıldı.

“Sömürü Düzenini Yıkacağız!”
Berlin’deki Yürüyüş okurları Berlin’in çeşitli semt-

lerinde başlattıkları kampanya çerçevesinde afişleme ve
çıkartmalar yapıldı. 4 Şubat’ta Berlin’e gelen Tayyip Er-
doğan’ın konuşma yapacağı salonun çevresi "Pisliği dev-
rim temizler, sömürü düzenini yıkacağız" afişleriyle
donatıldı. Yürüyüş okurları Şubat ayı boyunca tanıtım ve
afişleme faaliyetlerini sürdüreceklerini ifade ettiler.

Bütün Londra Yürüyüş’ü Tanıyacak!
1 Şubat’ta Londra’da Yürüyüş Dergisi masası açıldı.

Woodgreen Kütüphanesi önünde açılan masaya AKP fa-
şizmi ve seçimler konuşuldu. Bir amca yaklaşık 10 da-
kikalık sohbetinin sonunda “bir umudum sizsiniz” diye-
rek ayrıldı. Yunanlı olduğunu söy-
leyen iki gençle Yunan hükümetinin
politikaları ve Yunanistan’daki Tür-
kiyeli devrimci tutsaklar konuşuldu.

2 saat boyunca açık kalan masa-
da 11 dergi halklara ulaştırıldı.

Grup Yorum 28 yıllık tarihinde ilk kez Almanya'nın
Aachen şehrinde konser verdi. Konser Yorum'un tari-
hinden kesitlerin sunulduğu bir konuşmayla başladı. Al-
manya'da tutuklu bulunan Anadolu Federasyonu tutsakları
da anlatılarak, tutsakları sahiplenme ve ırkçılığa karşı bir-
leşme çağrısı yapıldı.

Sunuşun ardından Aachen Die Linke (Sol Parti) Mil-
letvekili Andrey Hunko söz aldı. Hunko, Grup Yorum'un
ilk kez Aachen'de olmasından dolayı çok sevindikleri-
ni, Grup Yorum'u çok geniş bir kesimin tanıdığını, kon-
serlerinin ırkçılığa karşı yapılmasının Almanya açısın-
dan anlamlı olduğunu, sol partinin ırkçılığa karşı prog-
ramını anlattı.

Konuşmalardan sonra sahneye Grup Yorum çıktı. Yo-
rum üyeleri, Taksim'de 10 kişinin gözaltına alındığı Ber-
kin Elvan eyleminden çıkıp geldiklerini, oranın coşku-
sunu buraya getirdiklerini, buranın coşkusunu alıp ülkeye
götüreceklerini vurgulayarak başladılar türkülerine. Ara-
dan sonra 2. bölüm, Dans Of Harmoni'nin gösterisiyle baş-
ladı. Dans Of Harmoni, Karadeniz'den Ege'ye, sema-
zenlerin gösterisinden semaha, Anadolu'nun kültüründen
bir "harmoni” sundu. Gösteri sonrasında "Bu Bizim Ali-
şan” şiirinin dizeleri okunmaya başlandı sahneden... Sa-
londan "Alişan Şanlı Ölümsüzdür" sloganı yükseldi. Hal-
kın Elleri albümünün bir şarkısı olan  Lanet, salondaki
900 kişiyle birlikte söylendi. "Kurtuluş Kavgada Zafer
Cephede", "Türküler Susmaz Halaylar Sürer", "Berkin
Elvan Onurumuzdur", "Önder Yoldaş Dursun Karataş!"
sloganlarının atıldığı konserde, salona "Irkçılığa Karşı Mü-
cadele Etmek, Suç Değil, Görevdir", "Asimile Olmaya-
cağız Irkçılığa Boyun Eğmeyeceğiz", "Çaldıklarınızın He-
sabını Vereceksiniz! Hep Birlikte Batacaksınız! Bu Pis-
liği Sadece Devrim
Temizler" ve Hasan
Ferit Gedik'in resmi-
nin olduğu, "Bütün İs-
tanbul Bizim olacak"
pankartları asıldı.

Şadi Özpolat’la Dayanışma
Açlık  Grevi

“Türküler Susmaz Halaylar Sürer”

Yürüyüş Halkın Sesidir
SUSMAYACAK!
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Bir bağımsızlık savaşçı-
sıdır o. ABD emperyalizmi-
ne karşı Latin Amerika’da
bağımsızlık bayrağını ilk
dalgalandıranlardandır.
Sandino, 1893’te, bir köylü
ailesinin çocuğu olarak dün-
yaya geldi. Bir emekçi ola-
rak büyüdü; madenlerde,
petrol işletmelerinde çalıştı.
1926’da ülkesindeki yaban-

cı işgaline karşı savaşmak üzere birkaç yüz ki-
şiyle dağlara çıktı. Nikaragua halkı tarafından
“Özgür İnsanların Generali” olarak anıldı hep.

Sandino’nun üzerine ABD’nin kurup örgüt-
lediği faşist “Ulusal Muhafızlar” sürüldü. Sandi-
no’nun önderliğindeki köylü gerilla hareketi hız-
la gelişti, yaygınlaştı. ABD’nin hava saldırıları da
bu gelişmeyi engelleyemedi. ABD, halkın bu di-
renişi karşısında 1933’te kuvvetlerini Nikara-
gua’dan çekmek zorunda kaldı. Sandino, yok-
sul Nikaragua halkı için mücadele etmeye devam
etti. Köylü kooperatifleri kurma, ülkeden kaçan
ABD sermayedarlarının mallarına el konulması
gibi politikalar geliştirerek mücadeleyi sürdü-
rürken, 22 Şubat 1934’te Ulusal Muhafızlar ta-
rafından kaçırılarak katledildi. Nikaragua halkı
Sandino’nun öldüğüne inanmadı. Bir gün dö-
neceğini düşünüyordu. 45 yıl sonra onun adını
taşıyan gerilla hareketi ortaya çıktı ve “Sandi-
nistler” 1979’da Nikaragua devrimini zafere
ulaştırdılar.

16 Şubat - 22 Şubat

“Dediğimizi yapmalıyız!”
Ulaş Bardakçı

Yitirdiklerimiz
Bağımsızlık Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

Amerikan 6.
Filosu 10 Şubat
1969’da İstanbul Bo-
ğazı’na gelip demir-
lediğinde vatanse-
ver devrimci gençlik
ve emekçiler “ABD

Defol” demek ve 6. Filo’yu protesto etmek için 16
Şubat'ta İstanbul’da bir yürüyüş düzenlerler.
Yürüyüş Beyazıt’tan başlayıp Taksim’de bite-
cektir. Devrimciler, vatanseverler yürüyüşe ha-
zırlanırken gerici, faşistler de yürüyüşü engel-
lemek için hazırlıklarını sürdürdüler. Gerici, fa-
şist gazetelerde, “ya tam susturacağız, ya kan
kusturacağız”, “kızılları boğmanın vakti geldi” gibi
yazılar yazılır. 16 Şubat günü yürüyüş kolunda-
ki ilk gruplar, Taksim alanına girerken, araların-
da şu anki AKP’nin yöneticilerinin de olduğu ge-
ricilerin ve faşistlerin saldırısına uğradılar. Sal-
dırıda Ali Turgut Aytaç ve Duran Erdoğan adın-
daki devrimci işçiler katledildiler. 

Ali Turgut AYTAÇ

ULAŞ BARDAKÇI
Mavzeri, türküsü ve partisi mirastır bize

THKP-C’nin önder kadrolarından olan Ulaş,
1947’de Kırşehir’in Hacıbektaş İlçesi’nde doğdu.
ODTÜ’de okuduğu yıllarda devrimci mücadele
içinde aktif olarak yer aldı. 60’lı yıllarda Türkiye
devrim mücadelesine egemen olan reformist ke-
simlere karşı tavır alarak doğru devrimci bir çiz-
gi oluşturma mücadelesinde Mahir Çayan, Hü-
seyin Cevahir’le birlikte aynı safta yer aldı.
1968’de Fikir Kulüpleri Federasyonu’nun Dev-

Genç’e dönüştürülmesinde yer alanlardan biri de Ulaş’tır. 60’lı yılların
sonlarında gerek reformizme karşı ideolojik mücadelede, gerekse de
emekçilerin tütün, fındık gibi direnişlerinde, köylünün toprak direniş-
lerinin içinde yer aldı.

Dev-Genç mücadelesinin en ön saflarında örgütleyicilerinden bi-
riydi. 6 Ocak 1969'da ODTÜ’ye gelen ABD’nin Ankara Büyükelçisi
Robert Commer'in arabasını yakan öğrencilerin başında yer alanlardan
biri de Ulaş’tı. 

Türkiye devrim mücadelesine yön verecek bir partinin zorunlu-
luğunu tespit eden Mahir’in, Cevahir’in yanında, Ulaş’ı da görüyoruz.
Türkiye Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi’ni birlikte kurarlar. Ulaş, par-
tinin ilk Genel Komitesi’nde yer alır. THKP-C’nin kuruluşundan tu-
tuklanmasına kadar geçen sürede, partinin tüm eylemlerinin içinde
yer alanlardan biridir. 1971 yılında İstanbul’da gözaltına alınır, iş-
kencelerden geçirilerek tutuklanır. Konulduğu Maltepe Askeri Ha-
pishanesi’nde, devrimci bir tutsak olmanın bilinciyle hareket eder. Bir
yandan örgütlenen özgürlük eyleminin örgütleyicilerinden olurken di-
ğer yandan Selimiye Kışlası’nda hücrede tutulan Mahir Çayan’ın da
Maltepe Hapishanesi’ne getirilmesi ve “firar” eyleminden yararlan-
ması için yollar ararlar. Mahir Çayan’ın da Maltepe’ye getirilmesiy-
le 29 Kasım 1971 günü firar eylemi gerçekleştirilir. Mahir Çayan, Ulaş
Bardakçı, Ziya Yılmaz, Cihan Alptekin, Ömer Ayna Maltepe Askeri
Hapishanesi’nden firar ederler. 

Savaşı kaldığı yerden sürdürmek isterler. Mahir, Ulaş ve bazı
THKP-C yönetici ve kadrolarının tutuklanması ve Cevahir’in şehit düş-
mesinden sonra dışarıda mücadeleyi sürdürmek yerine, partiyi hare-
ketsiz hale getirip can derdine düşen Münir ve Yusuf ihanetçileriyle he-
saplaşıp partiden uzaklaştırırlar. Mahir ve Ulaş başta olmak üzere par-
tiyi yeniden organize edip, mücadeleye kaldıkları yerden devam etme
kararı alırlar. Bu süreci yaşarlarken, 19 Şubat 1972’de İstanbul Ar-
navutköy’de Ulaş’ın kaldığı ev kuşatılır. Tereddütsüz çatışmayı seçer.
Silah elde çatışan Ulaş katledilir. Mavzeri, türküsü ve partisi miras ka-
lır Türkiye halklarına.

ULAŞ BARDAKÇI

16 Şubat 1991 İstanbul Okmeydanı’nda, emper-
yalist savaşa karşı halkı mücadeleye çağırırken göz-
altına alındı. İşkenceciler önünde boyun eğmediği için
Beyoğlu Emniyeti’nin 3. katından aşağıya atıldı. Kal-
dırıldığı hastanede şehit düştü. Ali Rıza, 1971 Tunceli
Ovacık doğumluydu. Yedi çocuklu yoksul bir Kürt işçi

ailesinin oğlu olan Ali Rıza, orta okuldayken öğrenimini
bırakmak zorunda kaldı. Oturdukları Okmeydanı Örnektepe mahal-
lesinde çocukluk arkadaşları, çevresinde bulunan insanlar gibi o da
devrimci harekete sempati duydu ve mücadeleye katıldı. 

Ali Rıza AĞDOĞAN

Duran Erdoğan

Augusto Cesan SANDİNO



"Ulaş Bardakçı adım, 1947 doğumluyum. Türkiye Halk
Kurtuluş Partisi Cephesi'nin bir savaşçısıyım"... 

28 Mayıs 1971'de tutsak düşer Ulaş... Direnir işkence-
de. Bu cümleden fazlasını öğrenemez düşman. Şubede iki
kez özgürlüğe ulaşmayı denediği için hücreye konulur. Daha
hapishaneye getirilirken tüm çevrenin planını kafasına
resmetmiştir. THKP-C savaşçısıdır O. Bulunduğu her yer
bir mevzi, bir savaş alanıdır. 

Ulaş tutsakken Mahir Çayan ve Hüseyin Cevahir Malte-
pe'de düşmanla çatışma-
ya girerler. Bu çatışmada
Cevahir şehit, Mahir ise
tutsak düşer ve Selimiye
Kışlası’na götürülür. Düş-
man THKP-C önderini
tecrit etmek istemektedir.
Ulaş, düşmanın politika-
sına tavırsız kalmaz. Ön-
derinin, Mahir Çayan'ın
Maltepe Hapishanesi’ne
getirilmesi için açlık gre-
vi yapılmasını örgütler.

Mahir henüz Malte-
pe'ye getirilmeden yoldaşları savunmayı hazırlama görevini
onun yapmasını isterler. O güne kadar hep “askeri” yanıyla
tanınan Ulaş, yoğun bir teorik çalışmaya girer. Bu alanda da
en az askeri alandaki kadar yetkin, yetenekli ve azimlidir. 

Hazırladıkları savunmayı mahkemede kendileri okumaz.
Çünkü bundan önce tutsaklıklarına kendi elleriyle son ver-
mişlerdir. Özgürlük tutkusu, Ulaş daha hapishaneden adı-
mını atar atmaz, plan, proje yapmaya dönüşmüştür.
THKO'luların başlattığı ve daha sonra THKP-C'lilerle or-
taklaştırılan firar çalışması sonucu, 29 Kasım 1971'de Ma-
hir Çayan, Ulaş Bardakçı, Ziya Yılmaz, THKO'lu Cihan Alp-
tekin, Ömer Ayna, gerçekleştirdikleri özgürlük eylemiyle sa-
vaşın içine koşarlar.

...
Parti'nin bu dönemde karşı karşıya kaldığı ihanet kar-

şısında da tereddütsüzdür Ulaş. Savaş kaldığı yerden de-
vam edecektir. Ulaş, yeniden mavzeri eline alacak, kurtu-
luş türküsünü söylemeye devam edecektir. 

...

Tarih: 13 Şubat 1972 
Yer: İstanbul, Levent 

"Tevkifatın başladığı haberi geldiğinde evde Ulaş, Ziya
ve ben vardık. Haberi getiren arkadaşlar ev arama çabasına
giriştiler. Sonunda 13 Şubat günü bir yer bulunmuştu ama
oraya ancak akşam hava karardıktan sonra gidebileceklerdi.
Ulaş'la, Ziya eşyalarını topladılar... Kapıya çıktım. Merdi-
venlerin önünde 15 kadar sivil giyimli şahıs alçak sesle bod-
rumu göstererek konuşuyorlardı... Ellerindeki silahları o sı-

rada gördüm. Geldiler dedim sa-
dece. Onlar da kimin geldiğini sor-
madılar. Zaten bu sırada içeriye
ateş etmeye başladılar. Ziya ve
Ulaş ateşe karşılık verdiler... Bu
arada bir iki el bombası attılar.
Hatta yatak odalarından birinin
panjurunun kapalı olduğunu far-
ketmeden attıkları bir bomba pan-
jura çarpıp odaya düştü. Odada

patlar diye, Ulaş koşup benim üzerime kapanmıştı, korumak
için. Bereket patlamadı. Çatışma sırasında Ziya çevresiy-
le pek ilgili değildi. Ulaş ise sık sık benim tutukluk yapan si-
lahımla ilgilenmek zorunda kalıyordu... Bir ara evden çık-
maya karar verdiler sanırım. Önce Ulaş yola bakan yatak
odasının penceresinden atladı. Bu sırada 'yandım anam' diye
bir ses duyduk. Çatışmada ağır yaralanan polisti. Ulaş at-
ladığında onunla yüz yüze gelmiş..." 

Teslim olmayı reddediş... yoldaşını koruma... Cephe'nin ge-
lenekleri kuşatılan üslerde işte böyle
yaratılıyordu. 

Tarih: 19 Şubat 1972 
Yer: İstanbul Anavutköy 

"Sabah yediye geliyordu. Evin
çevresi askerlerle çevriliydi... Bizim
evin kapısını çaldılar. Kapıyı açtım
bir yığın adam girdi içeriye. Evde kim-
senin olup olmadığını sordular! 'Yok'
dedim. Tam giderlerken polisin biri-
si Ulaş'ın paltosunu ve ceketini gör-
dü... Kuşkulandılar ve tekrar eve gir-
diler. Anında silahlar patlamaya baş-

ladı. İçeriye giren polisler bunun üzerine dışarıya kaçtılar.
Çatışmanın 15-20 dakika sürdüğünü sanıyorum..." 

Halk kurtuluş savaşçıları için teslim olmak halka ihanet
demektir. Bunun için basar tetiğe... Düşman Ulaş'ı teslim ala-
maz. Ulaş, Devrimci Sol ve DHKP-C savaşçılarının direniş
çizgisinde gelenekleşen çatışma kültürünün tohumu olur.
Ulaş bir öncüdür. Tıpkı Mahir gibi, Cevahir gibi...

Ulaş'ın mavzeri türkü söylüyordu. Artık hep böyle ölecekti
bizimkiler. 

Nesilden nesile geçecek bir geleneğin yaratıcısı, başlan-
gıcıydı onlar. Ulaş'ın ilk satırlarını yazdığı türkü, 30 Mart 1972'de
Kızıldere'de bir manifestoydu artık... Genç Cepheliler bu ma-
nifesto'nun yolunda ilerlerler. Mahir'lerin, Cevahir'lerin, Ulaş'la-
rın mirasına göz diken akbabalara yem etmezler mirası... 

Yıllar sonra aynı ezgi Halk Kurtuluş Savaşçılarının dilinde
tilililere dönüşecekti. Kuşatılan üslerde asılan bayraklar, du-
varlara kanla yazılan imza olacaktı. Niyaziler, Sabolar, Sinanlar,
Esmalar, Recailer, Avniler, Sibeller, Adaletler, Kemal Aske-
riler, Bediiler, Berdanlar, İdiller, Erhanlarla çoğalır Ulaş...

Cephe'nin kurtuluş bayrağı tüm ülkede dalgalanıyor ar-
tık. Ulaş'ın türküsü, gecekonduların yoksul sokaklarından
Dersim'in, Torosların, Karadeniz'in, Ege'nin dağlarına ka-
dar her yerde yankılanıyor. Arnavutköy, Çiftehavuzlar olu-
yor, Kızıldere, Balkıca... Savaş sürüyor. Türkü sürüyor. 

Anadolu ihtilali onların bıraktığı mirasla büyümektedir şim-
di. Onların bıraktığı mirasla yürüyor zafere... Onların bıraktığı
şiarı yayıyoruz Anadolu'nun dört bir yanına... MAHİR...
HÜSEYİN... ULAŞ... KURTULUŞA KADAR SAVAŞ!..

Ulaş’ın Elindeki Mavzer
Anadolu İhtilalinin 

Türküsünü Söylemeye Devam Ediyor!

Anıları Mirasımız



Üç Amerikan askeri Iraklı bir amca-
nın bakkalına girerler alışveriş yaparken

“Kahrolsun Amerika” diye ses du-
yarlar. Etrafa bakınırlar ve sesin bir pa-
pağandan geldiğini görürler.

Bunun üzerine Iraklı bakkal amcaya
“Bu papağanı buradan yok et yarın

geldiğimizde görürsek seni mahvederiz”
derler.

Askerler gittikten sonra bakkal amca
kara kara düşünmeye başlar çünkü pa-
pağan kuşunu çok sevmektedir. Derken
aklına cami imamlarının papağanı gelir.
Hemen imamın yanına koşar başından
geçenleri anlatır ve

“Hocam eğer sakıncası yoksa papa-
ğanları değişelim” der.

Hoca kabul eder ve değişim gerçek-
leşir. Ertesi gün işgalci Amerikan as-
kerleri gelir, papağanı görürler ve kıza-

rak:
“Biz sana bunu yok edeceksin de-

medik mi?”
Amca bu papağan o değil dese de

inandıramaz.
Sivri zekalı askerin biri ben şimdi an-

larım bunun dünkü papağan olup ol-
madığını der ve papağanın tekrarlama-
sını umarak bağırır:

“Kahrolsun Amerika!”
Ses çıkmayınca bakkal amca dahil

hep birlikte bağırmalarını söyler:
-Kahrolsun Amerika!
(ses yok)
-Kahrolsun Amerika!
(ses yok)
-Kahrolsun Amerika!
Papağan dile gelir:
-Amin evlatlarım...

Fıkra

Hikmet, motosikleti ile Meksika sı-
nırına gelir. 

Arkasındaki iki büyük çantayı gören
sınır polisi şüphelenir ve içinde ne ol-
duğunu sorar. 

Hikmet, "Yalnızca kum" diye yanıt
verince polis, 

"Aç bakalım çantaları" der. 
Hikmet çantaları açar, polis didik

didik kontrol etmesine rağmen kum-
dan başka bir şey bulamaz çantada!

Bununla yetinmeyen polis, gece
yarısına kadar kumu her tür
tahlilden geçirtir ancak saf kum-
dan başka bir şey yoktur. 

Polis, çantalarını Hikmet'e geri ve-
rir ve sınırdan geçmesine izin verir. 

Ertesi gün Hikmet motosikletinin ar-
kasında iki büyük çantayla tekrar sınırda
belirir. Polis Hikmet'i gene durdurur, di-
dik didik arar, bir şey bulamaz ve Hik-
met'i serbest bırakmak zorunda kalır. Bu

olay, polis emekli olana dek yıllarca de-
vam eder! 

Bir gün emekli polis Meksika'da bir
barda otururken Hikmet'in içeri girdiğini
görür ve derhal yakasına yapışır; 

"Senin yıllardır bir şeyler kaçırdı-
ğından eminim. Çıldıracağım. Gecele-
ri uyku uyuyamıyordum senin yüzün-
den. Lütfen anlat bana ne kaçırdığını.
Aramızda kalacağından emin olabilir-
sin." 

Hikmet gülümseyerek yanıtlar, "Mo-
tosiklet" 

(Ana halkayı yakalamalıyız)

Öykü

“Baskı iktidarı, iktidar zenginliği

getiriyor, zenginlikse baskının daha da

artmasına neden oluyordu.” 

Şeyh Bedreddin

KULAĞIMIZA 
KÜPE OLSUN

Özlü Söz

Şu dünyada 
Ayrılık var
Ölüm var
İlle de
Zulüm var
Gözüm başım üstüne
Hangi kitap 
Yazıyor kardaş
Ben çalışam
Eller ala...

ENVER GÖKÇE

Şiir

ANA HALKAYI YAKALAMAK
KUM ÇANTASI VE MOTOSİKLET



ÖÖğretmenimizğretmenimiz

Hangi söylemle yola çıkarsa çıksın, ne tür büyük silahlı
bir gücü elinde bulundurursa bulundursun, emperyalizme
tavır alma yan, onunla uzlaşan her hareket, nihai sonuçta

emperyalizmin denetimi altına girmeye ve ülkesini 
sömürgeleştirmeye mahkum dur. 

Emperyalizm, kendisine tavır almayan
özelliklerini korudukla rı sürece, dünyadaki politik dengeleri ve

çıkarları çerçevesinde bu örgütlerin yaşamalarına, 
gelişmelerine izin vermekte
bir sa kınca görmeyecektir... 

Bu hareketler, aynı zamanda halkların kur tuluş 
yolunu saptıran, devrimci potansiyellerini tüketen, 

milliyetçi-pragmatist ideolojileriyle de sosyalizme karşı
inançsızlığı gelişti rerek, kapitalist bencilliği körükleyen

bir işlev gördüğünden, bu olumsuz 
yanlarıyla halkların kurtuluş mücadelesinin 

gelişmesini dolaylı da olsa
engelleyici bir rol oynuyorlardı...

Bu nedenle, milli yetçiliği de körükleyip,
kendi kendini tüketmesini sağlayarak,

sos yalizm mücadelesi önünde bir engel olmaları
emperyalizmin işine gelmektedir...

Yürüyüş Okurları Kadıköy’de
Ekmek, Adalet ve Özgürlük İçin

Halkın Sesini Halkımıza Ulaştırıyor!
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Soonucunda İfade Vermek Zorunda Kaldı: “Bilmiyorum, Hatırlamıyorum, Görmedim!”

Berkin Elvan’ı Vuran Polisler 229 Gün Sonra Halk Cephesi’nin Mücadelesi 

Soonucunda İfade Vermek Zorunda Kaldı: “Bilmiyorum, Hatırlamıyorum, Görmedim!”

UNUTMAK İHANETTİR!
UNUTTURMAYACAĞIZ!

HALKIMIZ;
HALK KOMİTELERİNDE 

ÖRGÜTLENELİM...
Gazi Mahallesi’nde

Uyuşturucuya Karşı Tedavi Merkezi Kurulacak!

Halk Cephesi 16 Şubat’ta 
Sarıgazi’de Yürüyecek!

MAHALLELERİMİZDE 
UYUŞTURUCUYA, 

FUHUŞA, KUMARA... 
YOZLAŞMAYA İZİN 
VERMEYECEĞİZ!
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