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2785 TUTSAK ÖĞRENCİYİ
FAŞİZMİN HÜCRELERİNDEN

ALACAĞIZ!

AKP-Fethullahçılar arasındaki iktidar kavgası...
Tayyip Erdoğan’ın kendi medyasını oluşturmak için müteahitlere
ihale vermesi...
Müteahhitlerden aldığı 630 milyon
dolar rüşvetle oluşturduğu “havuz”la
ilgili telefon konuşma kayıtları...
Erdoğan’ın ihale medyasını nasıl
susturduğunun ortaya çıktığı telefon
konuşmaları...
AKP’nin hırsızlıklarına, yolsuzluklarına dokunulmazlık zırhı getiren
5. yargı paketi tartışmaları...
Yolsuzluklar, hırsızlıklar, rüşvet...
Rıza Sarraf’ın, rüşvetten gözaltına
alınan AKP’lilerin ve müteahhitlerin
mal varlıklarına koyulan tedbir ve
yurt dışına çıkma yasağının kaldırılması... (Grup Yorum üyelerine ise
halkın türkülerini söylediği için yurt-
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dışına çıkmak yasak...)
AKP’ye dokunan bedelini ödüyor;
poliste, yargıda devam eden sürgünler...
Meclisten geçen internete sansür
getiren yasa tasarısı...
Demokratikleşme adı altında halka
karşı faşist terörü pekiştiren yeni paketler... Haziran Ayaklanması’ndan
sorumlu tutulan Taksim Platformu’na
açılan soruşturma... Taksim’e çıkan
herkese polis terörünün pervasızca
sürmesi... Yerel seçimler etrafında
dönen dolaplar... Ve daha onlarcasıyla
Türkiye gündemi...
AKP’nin her alanda faşist saldırıları
pervasızca sürerken Dev-Genç’liler
bütün bunlara meydan okurcasına
kendi gündemiyle haklar ve özgürlükler mücadelesini sürdürüyor.
2785 öğrenci faşist AKP iktidarı
tarafından tutuklandı. Kimisi aylardır,

kimisi yıllardır hapishanede olan ve
sayısı sürekli artan 2 bin 785 öğrencinin suçu AKP’nin gerici eğitim
sistemine karşı parasız bilimsel eğitim
istemek, haklar ve özgürlükler mücadelesi vermek... Faşizm koşullarında haklar ve özgürlükler mücadelesi vermenin berdelini ödüyorlar...
Yoğun faşist terör ve Türkiye gündemi arasında Dev-Genç’liler yeni bedeller ödeme pahasına tutsak düşen 2
bin 785 öğrencinin özgürlüğü için Galatasaray Lisesi’nin önünde 2 Şubat’ta
bir günlük oturma eylemi yaptılar...
Dev-Genç’lilerin tutsak öğrencilerin özgürlüğü için yürüttükleri kampanya sadece İstanbul ile de sınırlı
değil, ülkenin dört bir yanında tutsak
2 bin 785 öğrencinin özgürlüğü için
mücadele ediyorlar...
AKP faşizminin tutukladığı öğ-

renci arkadaşlarının “yoğun gündem”
arasında kaybolup gitmesine, unutulmasına izin vermiyorlar...

Faşizmin Tutsak Ettiği
2785 Öğrenciye Sahip
Çıkmadan Gençliğin
Akademik, Demokratik
Hak ve Özgürlük
Mücadelesi Sürdürülemez
Hapishanelerdeki 2 bin 785 öğrenci durduk yere tutuklanmamıştır...
Onlar gençliğin demokratik, akademik
mücadelesini verdikleri için tutuklandılar.
Eğitimi daha çok paralı hale getirerek yoksul halk çocuklarına üniversitelerin kapatılmasına karşı parasız bilimsel eğitim istedikleri için
tutuklandılar... Faşist yasalarla, genelgelerle gençlik üzerinde oluşturulan faşist teröre karşı direndikleri
için tutuklandılar...
Faşist saldırılar karşısında boyun
eğmedikleri için, eğitim haklarına
sahip çıktıkları için tutuklandılar...
Tarihinin en büyük yönetememe
krizini yaşayan AKP iktidarının korkularını büyüttüğü için tutuklandılar...
Gençlik her dönem faşizmin baskılarına, saldırılarına, faşist terörüne

boyun eğmeyen, meydan okuyan
toplumun en dinamik, en hareketli
kesimi olmuştur.
AKP faşizmi 2 bin 785 öğrenciyi
toplumun en dinamik, en militan kesimini baskı altına almak, sindirmek,
susturmak için tutuklamıştır...
Tutsak 2 bin 785 öğrenciye sahip
çıkmak gençliğin mücadelesine sahip
çıkmaktır.
AKP’nin faşist terörüne karşı çıkmaktır. Haklar ve özgürlükler mücadelesine sahip çıkmaktır.
2 bin 785 öğrenciye sahip çıkmadan, onların özgürlüğünü istemeden, gençlik üzerinde estirilen terör
durdurulamaz.
AKP’nin gençlikten nasıl korktuğunu en iyi Haziran ayaklanmasında
gördük...
2 bin 785 öğrencinin tutuklu olması yeni Haziranların yaratılmasının
önünü kesmek içindir. Onun içindir
14 yaşındaki Berkinler’in, Mustafa
Aliler’in başına nişan alarak gaz fişeklerini sıkmaları... Ondandır Ali
İsmail Korkmazları işkenceyle katletmeleri...
Tutsak 2 bin 785 öğrencinin özgürlüğünü istemek onun için çok
önemlidir... Hiçbir hukuk, yasa tanımadan keyfi bir şekilde 2 bin 785
öğrencinin aylardır, yıllardır tutuklu

olması gençliğin mücadelesine saldırıların en büyüğüdür. Tutsak 2 bin
785 öğrencinin özgürlüğünü istemeden
gençliğin mücadelesini geliştiremeyiz...
Çünkü faşizm gençliği bu tutsak öğrencilerle baskı altına almak istiyor.
Gençliğin mücadelesini tutsak olan 2
bin 785 öğrenci ile bastırmak istiyor.
Bu yanıyla Dev-Genç’lilerin ülke
çapında yürüttükleri kampanya çok
önemlidir. Dev-Genç’in 2 bin 785
öğrencinin serbest bırakılmasını isteyen bu kampanyası gençliğin parasız, bilimsel eğitim talebinin bir
parçasıdır... Haklar ve özgürlükler
mücadelesinin sürdürülmesidir... 2
bin 785 öğrencinin özgürlüğünü en
meşru, en yüksek sesimizle haykırmadan gençliğin mücadelesini geliştiremeyiz...
AKP’nin mahkemelerinin, yargısının nasıl bir yargı olduğunu, hiçbir
hukukun, adaletin olmadığını son bir
kaç aydır çok daha iyi görüyoruz..
AKP’nin yargısının hiçbir meşruluğu yoktur... 2 bin 785 öğrenci
bütün gençliği susturmak için, sindirmek için hapishanelerde rehin
olarak tutulmaktadır...
Tutsak olan 2 bin 785 öğrenciye
özgürlük...
YAŞASIN DEV-GENÇ,
YAŞASIN DEV-GENÇ’LİLER!
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Öğrencilerin Yeri Tecrit Hücreleri Değil, Halkın Meydanlarıdır!
Dev-Genç’liler “2785 Tutsak Öğrenci Serbest Bırakılsın” kampanyasının ilk eylemini 10 Şubat'ta yaptı.
2785 tutuklu öğrencinin serbest bırakılması için 10
Şubat’ta açıklama yaparak oturma eylemine başlayan
Dev-Genç'lilerin eylemi sabaha kadar sürdü.
Taksim Galatasaray Lisesi önünde 24 saatlik oturma
eylemine başlayan Dev-Genç'liler saat 12.00’de basın
açıklamasını okuyarak eylemlerinin nedenini halka duyurarak, eylemi başlattı. Halka yaptıkları sesli konuşmalarla
öğrencilerin neden tutsak olduklarını anlatan DevGenç’liler eylemlerini sloganlar, halaylarla sürdürdü.
Halkın ilgisinin yoğun olduğu Dev-Genç'lilerin eylemine
çay getirenler, oturma eylemine katılanlar oldu.
Dev-Genç’liler halaylarla, türkü ve sloganlarla tutuklu
öğrencileri Taksim’den gelip geçenlere duyurdu. Berkin
için de akşam dilek fenerleri uçuruldu, sloganlar atıldı.
Akşam sohbetler edildi ve insanlar masadaki imza
föyüne imza atmak için kuyruk oluşturdu. Sohbete gelenlerin çoğu imzalarını attıktan sonra, ellerinde getirdikleri

ikramlarla döndü. Halk AKP’ye olan kinleri ve DevGenç’lilerin soğuğa rağmen gösterdikleri direnişe hayranlık
duymaları nedeniyle geç saatlere kadar imza föylerine
imza attılar.
Amerikalı bir öğrenciye eylemi anlatan Dev-Genç’liler
onunla birlikte halay çekti. Amerikalı öğrenci, ülkemizdeki
faşizm ve Berkin Elvan anlatıldıktan sonra, Cuma günü
yapılacak Berkin Elvan eylemine katılacağını ve DevGenç’lileri desteklediğini söyledi.
Eylem sabah da halaylar ve marşlarla devam etti. 24
saat sonra tekrar bir açıklamayla eylemi bitiren DevGenç’liler, “Yaşasın DTCF İşgalimiz”, “Kahrolsun Faşizm
Yaşasın Mücadelemiz”, “Tutsak Öğrenciler Serbest Bırakılsın” sloganlarını attılar. 24 saatlik eylemi, senelerdir
hapishanelerde terörist damgası vurularak tecrit hücrelerine
atılan öğrenciler için yaptıklarını ve topladıkları imzaları
kendi elleriyle teslim edeceklerini belirttiler. 20 kişinin
katıldığı eylem sloganlarla sonlandırıldı.
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Ülkemizde Gençlik

Gençlik Federasyonu’ndan

25 ŞUBAT’TA DEV-GENÇ
FAŞİZMİ YARGILIYOR!
Bizler Dev-Genç’liyiz. 44 yıldır
bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm için mücadele ediyor, halkımızın umudunu büyütüyoruz.
Okullarda eğitim paralıyken, ülkemiz toprakları Amerikan emperyalizmine peşkeş çekilirken, Ortadoğu halkları emperyalist ülkeler
tarafından katliamlara uğrarken bizler buna dur demek için Mahir Çayanlardan aldığımız mücadele bayrağımızı omuzlayıp halkımızın yanında olduk.

Ülkemizde Adalet Yoktur!
Sayı: 404

Yürüyüş
16 Şubat
2014
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Emperyalizm yıllardır dünya
halklarını sömürerek karına kar katıyor. Ve bunu yaparken de halkların
buna karşı mücadelesini faşizmle
sindirmeye çalışıyor.
Faşizm bizleri tutuklamalarla, katliamlarla sindirmeye çalıştı ama başaramadı. Çünkü bizler mücadelemizi
Şeyh Bedreddinlerden, Baba İshak’dan, Demirci Kawa’dan, Mahir
Çayanlardan, Dayımız’dan devraldık.
Nerede bir adaletsizlik var bizler
orada adaletsizliğe direnen halkımızın yanında olduk. Okullarda paralı
eğitime karşı, hayatımızın sınavlara
mahkum edilmesine, üniversitelerde
baskılara polis terörüne, yemekhanelerdeki zamlara karşı öğrenci gençlik mücadelesinin en ön saflarında yer
aldık. Tarihimize geleneklerimize işgaller, direnişler, boykotlar ekleyerek
örgütlülüğümüzü, sosyalizm mücadelemizi büyüttük.
Emperyalizmin uşağı olan
AKP’ye karşı da yine halklarımızdan
aldığımız mücadele ruhuyla direnişler örgütledik. Örgütlemeye de devam ediyoruz. 44 yıldır dalgalandırdığımız sosyalizm bayrağını tarihimize, şehitlerimize yakışır şekilde
dalgalandırmaya devam ediyoruz,

edeceğiz de.
İşte burada faşizm
de sindirme politikalarını yine gün yüzüne çıkartıyor ve bizleri gözaltılarla işkencelerle tutuklamalar ve katliamlarla sindireceğini sanıyor ama yanılıyor.
Bunun bir örneği de
AKP’nin halkı sindirmek için önce devrimcilere saldırdığı ve işçi,
emekçi, sanatçı, memur, basın emekçisi, avukat, öğrenci demeden devrimcilere yaptığı 18 Ocak 2013 baskınıdır. 18 Ocak 2013 tarihinde şafak
vakti derneğimiz Gençlik Federasyonu, Yürüyüş Dergisi, Okmeydanı
Haklar Derneği, TAYAD, Halkın
Hukuk Bürosu, ÇHD, İdil Kültür
Merkezi başta olmak üzere 7 ilde birçok ev ve devrimci kurum basılarak
toplamda 86 kişi gözaltına alındı.
16’sı Dev-Genç’li 55 devrimci tutuklandı.
Yalan ve demagojilerle devrimcileri tutuklayan AKP iktidarı bu
kez de asılsız iddianemelerle DevGenç’lileri yargılayabileceğini sanıyor.
10 Ekim 2013’de görülen ilk duruşmada Dev-Genç’li Özgür Tutsaklar Dev-Genç’imizin 10 Ekim
1969’daki kuruluşunu kutlarmışcasına coşkuyla inlettiler oligarşinin
mahkeme salonlarını. Faşizm onları yargılamaya çalışırken DevGenç’liler faşizmi ve onun koruyucusu hakim ve savcıları alaşağı ettiler. Sadece duruşma salonu da değil!
Bir tarafta mahkeme salonunda faşizmi yargılayan Dev-Genç’liler, bir
tarafta da Dev-Genç’li tutsak arkadaşlarını sahiplenmek için adliyenin
içerisinde oturma eylemi yapan Dev-

Genç’liler ve evlatlarını sahiplenen
TAYAD’lı Aileler.
İşte 10 Ekim 2013 günü böyle inledi oligarşinin adliyesi ve düşman bir
kez daha gördü Dev-Genç’i bitiremeyeceğini.
10-11 Ekim 2013 günü görülen
duruşma 4 kişinin tahliye edilmesiyle
25 Şubat 2014 tarihine ertelendi.
Halkımız, öğrenci gençlik; AKP
faşizminin bu saldırısı hepimizedir.
AKP bizleri sindirmek için devrimcileri tutukluyor ve hukuksuzca senelerce hapislerde tutuyor.
Dev-Genç’liler bu ülkenin onurlu evlatlarıdırlar. 44 yıldır bu uğurda mücadele ederek bedeller ödediler.
Şimdi bizlere düşen görev; 25 Şubat 2014 günü Dev-Genç’lileri sahiplenerek faşizmi hep beraber yargılamaktır.
Dev-Genç’i sahiplenmek; mücadeleyi büyütmektir. Faşizmi yargılamaktır. Bağımsızlık, demokrasi ve
sosyalizm inancını taşımaktır. Umudumuzu büyütmektir.
25 Şubat 2014 günü gelin hep beraber Dev-Genç’i sahiplenerek umudumuzu büyütelim. Oligarşiden faşizmden ve onun tüm pisliklerinden
hesap soralım!

2785 TUTSAK ÖĞRENCİYİ

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

2. Eğitim-Öğretim Döneminde de Birleşecek,
Direnecek, Mücadeleyi Büyüteceğiz!
Ülkemiz faşizmle yönetiliyor, topraklarımız Amerikan emperyalizmine
peşkeş çekiliyorken liseli gençliğin de
bunlar karşısında susması beklenemez. Demokratik liseler için sesimizi
büyüteceğiz.
Faşizmin Türkiye’deki uygulayıcısı
olan AKP iktidarı, okulları eğitim yuvası yerine "düşünmeyen, sorgulamayan öğrenci" yetiştirme kamplarına dönüştürmeye çalışıyor. Kantin
zamlarının, not baskılarının, düşüncelerimizi engellemek için yapılan kitle
kontrol çalışmalarının, kısaca okullarımızda yaşadığımız faşizmin uygulamalarının 2. eğitim-öğretim döneminde de ardı arkasının kesilmeyeceğini biliyoruz. Ama hükümet de şunu bilsin ki
liseli gençlik bu haksızlıklar, baskılar
karşısında susmayacaktır. Kantin zamlarına boykotlarla, baskılara daha çok
düşünmekle, üretmekle cevap verecektir.
Liselilerin yıllardır bastırılmaya çalışılan sesini öğrenci meclisleri ile
okullarımıza taşıyacağız. Öğrenci meclislerinde örgütlenecek, üretecek, mücadeleyi büyüteceğiz. Haksızlıklar karşısında susmanın aksine kitleselleşerek,
örgütlenerek, faşizmin uygulayıcılarını gür sesimizle titreteceğiz.
Okullarımızda ne zaman bir haksızlık, baskı görsek, sloganlarımızla inleyecek okul koridorları. AKP’nin okul
önlerini uyuşturucu satıcılarına mesken
etmesi karşısında susmayacak, gençliği kirletmeye, düzen içine çekmeye
çalışmasına karşı mücadele edeceğiz.
AKP, tüm derdi uyuşturucu, fuhuş,
ahlaksızlık olan sorgulamayan, bireyci bir gençlik istiyor. Kantin fiyatlarına karşı okul masalarında yaptığımız
komün çalışmaları ile paylaşımcı olmayı örgütleyeceğiz.
Ülkemizde öğrenci gençlik, sadece parasız, bilimsel, demokratik eğitim
istediği için bile tutsak düşebiliyor. İşkencelerden geçirilip, gözaltına alını-

yor hatta tutuklanıyor. Ülkemizde, faşizmin tecrit hücrelerinde değil, olmaları gereken yer okullar olan 2785
tutsak öğrenci vardır. Tutsak öğrencileri sahiplenecek, ne için tutsak düştüklerini unutmayacak, unutturmayacağız. Biz de onların seslerine ses katacak, uğruna tutsak düştükleri değerleri yaygınlaştıracağız!
Siz de öğrenci meclislerine ses verin! Okullarda yaşadığımız baskılara
karşı birleşelim, direnelim, mücadeleyi büyütelim!

2785 Tutsak Öğrenci
Serbest Bırakılsın!
Ankara Dev-Genç'liler 8 Şubat’ta
"Tutsak Öğrenciler Serbest Bırakılsın"
kampanyası kapsamında Ankara Yüksel Caddesi'nde eylem düzenledi. DevGenç adına Gözde Kocamaz’ın yaptığı açıklamada; 2785 öğrencinin F tiplerinde tutsak olduğunu belirten Kocamaz; “AKP, 'Demokratik yargı paketleri'
çığırtkanlığı yaparken esasında yeni
insan kafesi hapishanelerin inşaatına birer kürek daha sallıyor. Düşünceyi teslim almaya yönelik bu tecrit politikalarıyla öğrencilerin öğrenim hakları
ellerinden alınmaya çalışılıyor. Türkiye’nin bir hapishaneye dönüştürülmeye çalışıldığı bu süreçte dışarıda kalanlar
ise üniversite yönetimlerinin baskıcı mekanizmalarıyla yalnızlaştırılmaya, düşünmemeye sevk ediliyor" dedi. Ayrıca, Dev-Genç'liler Bolu-Çilimli ve
Göynük'te şehit ve tutsak ailelerini 10
Şubat'ta ziyaret ettiler.

FAŞİZMİN HÜCRELERİNDEN ALACAĞIZ!
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Taksim

Adana

Dersim

Berkin'e Duyduğumuz Sevgi, Onu Vuranlara Duyduğumuz Öfkedir!

Öfkemizi Bileyecek,
Berkin'in Hesabını Soracağız!

Sayı: 404

Yürüyüş
16 Şubat
2014

8

Haziran Ayaklanması'nda polisin attığı gaz bombasından
dolayı aylardır komada olan Berkin Elvan'ı vuran polislerin
bulunup yargılanması için yapılan kampanya ülke genelinde devam ediyor.

kuvvet polisleri tarafından yerlerde sürüklenen Halk
Cepheliler’i gören halk polise, “Siz bu gençlere çektiriyorsunuz başkaları da sizlere çektirir Allah’ınızdan
bulun” sözleriyle tepki gösterdiler.

İstanbul
Taksim: Halk

Kartal: Kartal’da her cumartesi yapılan, "Sabrımızı
Sınamayın! Berkin Elvan’ı Vuran Polisleri Açıklayın"
yürüyüşleri bu hafta da devam etti. Hafta başından beri
yapılan çalışmalarda, Karlıktepe ve Esentepe mahallelerinde halka Berkin'i anlatan el ilanları dağıtıldı. Cuma
günü Kartal Bankalar Caddesi’nde açılan stantta insanlara
Berkin anlatıldı ve 400 adet bildiri dağıtıldı.
Cumartesi günü saat 19.00’da Ahmet Şimşek Koleji
önünde buluşan Halk Cepheliler "Diren Berkin Seninleyiz"
pankartının arkasında flamalarıyla
kortej oluşturdu. Bu sırada Berkin’i vuran, isminden bile korkan,
halk düşmanı AKP’nin işkenceci
katil polisleri yürüyüşe gelen insanların fotoğraflarını çekerek
tahrik etmeye çalıştı. Polisler,
Halk Cepheliler tarafından uzaklaştırıldıktan sonra yürüyüş başladı. Minibüs yolundan Kartal
Meydanı'na yürüyen Halk CepKartal
heliler yürüyüş boyunca sık sık
sloganlar attı. Kartal Meydanı’nda
Hatay
yapılan eylemin ardından, haftaya cumartesi günü tekrar buluşmak üzere yürüyüş bitirildi.
Yürüyüşe 65 kişi katıldı.

Cepheliler 7 Şubat’ta Berkin Elvan
için yürüdüler. Önceki hafta işkenceci polis insanlara
saldırıp, tazyikli su sıkarak adalet taleplerini engellemek
istedi. Bu hafta ise daha kalabalık bir şekilde Taksim
Tünel’de bir araya gelen Halk Cepheliler; “Sabrımızı
Sınamayın Berkin’i Vuran Polisleri Açıklayın/Halk Cephesi” yazılı pankartı açtıktan sonra Berkin Elvan’ın
aylardır komada olduğunu ve onu vuran polislerin hala
korunduğunu söylediler. Ardından önceki hafta yine Taksim Tünel’den Galatasaray Lisesi'ne Berkin Elvan için
yürüyüş yapmak istediklerini fakat işkenceci polislerin sokak ortasında tazyikli su sıkarak gözaltına aldığını ama
Berkin Elvan için adalet istemeye devam edeceklerini belirterek yürümeye
başladılar. Atılan sloganların ardından
halay çekildi, eyleme 100 kişi katıldı.
Halk Cepheliler Berkin için 10 Şubat günü de Taksim Anıtı önünde “Sabrımızı Sınamayın Berkin’i Vuran Polisleri Açıklayın” pankartını açarak
eylem yaptılar.
Halk Cepheliler’in ellerindeki pankartla anıtın etrafında yürüdüklerini
gören sivil polisler 2 kişiyi zorla yerlerde sürükleyerek gözaltına aldı. Daha
sonra 1’i kadın 4 Halk Cepheli aynı
yazılı pankartla ve gür sloganlarla
anıta doğru geldiler. Sivil ve çevik

2785 TUTSAK ÖĞRENCİYİ

Antalya: 8 Şubat'ta Attalos
Meydanı'nda yapılan eylemde
Berkin'i vuran polisin nasıl AKP
iktidarı tarafından korunduğu an-

latıldı. Ayrıca çürümüş ve
çöken adalet mekanizmasının anlatıldığı açıklamada
halkın sabrının sınandığı ve
halkın sabrının bittiği yerde
önlerinde hiçbir polis gücünün duramayacağı vurgulandı. Eylem sloganlarla
bitirildi.

Adana: Halk Cepheliler’in 8 Şubat'ta yaptığı
eylem sloganlarla, 7,5 aydır
komada olan Berkin hakkında verilen bilgi ve yapılan ajitasyonlarla başladı.
Eylemde yapılan açıklamada, "Berkin’in sesi olmaya,
onun adına adalet istemeye
devam edeceğiz” denildi.
Açıklama boyunca Adana
halkı sloganlara destek oldu.
Birlikte atılan sloganların
ve alkışların ardından haftaya aynı yerde buluşmak
için yapılan çağrıyla açıklama bitirildi.
Dersim: Aylardır komada olan Berkin Elvan için
10 Şubat’ta okulların açılışından önce Dersim’de bulunan Anadolu Lisesi, Anadolu Öğretmen Lisesi, Munzur Koleji, Atatürk Anadolu
Lisesi ve Spor Liselerinin
önüne “Polisin Attığı Gaz
Bombasıyla Aylardır Komada Olan Berkin Elvan
Bugün Okula Gelemedi!”
ve “Sabrımızı Sınamayın
Berkin Elvan’ı Vuran Polisleri Açıklayın” Liseli DevGenç imzalı ozalitler asıldı.

Hatay: Samandağ
Merkez’de 4 Şubat günü
saat 16.00'da “Sabrımızı Sınamayın Berkin’i Vuranları
Açıklayın/Halk Cephesi”
yazılı pankart asıldı. 1 gün
asılı kalan pankart 5 Şubat
günü saat 10.00 civarı işkenceci polisler tarafından
kaldırıldı.

Hacı Bektaş-ı Velilerin
Pir Sultan Abdalların Yolundayız!
Çorum Pir Sultan Abdal Derneği, bir
komplo operasyonuyla tutuklanan, dernek
başkanı Halil TOP'un 3 Şubat’ta tahliye
edilmesinden sonra KESK’li Tutsaklarla
dayanışma amacıyla bir eylem yaptı. 13
kişinin katıldığı eylemde konuşan Halil
Top, “Bizler Pir Sultan Abdal Derneği olarak, bugüne kadar, gün oldu zorunlu din
derslerine karşı, gün oldu Alevileri asimile
etmek için tezgâhlanan cami-cemevi projesine karşı, gün oldu gerici faşist 4+4+4
yasasına karşı, gün oldu tutuklanan ÇHD’li
avukatları sahiplenmek için, gün oldu tutuklanan KESK yöneticisi, üyesi memurları,
öğretmenleri sahiplenmek için eylemler

yaptık. Gezi ayaklanması sürecinde Çorum’da hiç kimsenin, hiçbir kurumun yapmaya cesaret edemediği, AKP binasına
yürüyüp siyah çelenk koyan bizlerdik” diyerek Pir Sultan Derneği'nin kimseden
icazet almadığını ifade etti. Eylem, atılan
“Hırsız AKP, Halka Hesap Verecek, Pir
Sultanlar Ölmez Halk Yenilmez, Aleviyiz Haklıyız
Kazanacağız”
sloganlarının
ardından sona
erdi.

Kültürümüze Değerlerimize

Sahip Çıkacağız!
Ankara Mamak'ta yapımı devam eden
cami-cemevi inşaatına karşı direniş sürüyor.
Son günlerde bölgede AKP’nin bu projesine
karşı direnişi örgütleyen bazı kurumların,
halk tepki gösteriyor diyerek eylemleri bitirmeyi tartıştırması üzerine Halk Cephesi
bir bildiri yayınladı. Bildiride “Haziran ruhuyla sürdürdüğümüz direniş; kültürümüze,
değerlerimize, mahallemize sahip çıktığımız
içindir. İnançlarımızla, onurumuzla yaşayacağımız bağımsız, demokratik özgür
vatanı kurmak içindir. Halk olarak birliğimizi
bölmeye, bizleri asimile etmeye yönelik
olarak yapacakları yeni cami-cemevi inşaatlarını engellemek istiyoruz. İnşaatların
yapılacağı Çorum, İstanbul, İzmir, Antep,
Adana'da halkın katledilmesini, işkence
görmesini, gaza boğulmasını, beyninin gözünün sokaklara akıtılmasını engellemek

içindir. Amerikan işbirlikçisi Fethullahçılar
ve Alevi bezirgânı İzzettin Doğan, Alevileri,
cami-cemevi projesiyle, düzene yedeklemeye çalışıyor! Fethullahçılar da, AKP de
Alevi halkımızın düşmanlarıdır... Halk düşmanlarının, din bezirgânlarının, halka düşman politikalarını boşa çıkaracağız. Bugün
bu oyunu bozmak Fethullah Gülen'e “camicemevi konusunda yanlış yaptık” dedirtebilmektir. Halk düşmanlarını yanlış yaptık
demeye mecbur eden direnen halkın gücüdür.
Onları açtıkları temellerin çukuruna gömeceğiz” denilerek AKP’nin ve alevi bezirganlarının alevi halkı nasıl oyuna getirmek
istedikleri anlatıldı.
Direnişin örgütlenmesi çalışmalarına
devam ettiğini anlatan Cepheliler kapı
kapı dolaşarak, halka cami-cemevi sorunu
ile ilgili düşünce ve önerilerini sordular.

Sayı: 404

Yürüyüş
16 Şubat
2014

Şehitlerimizin Hesabını Soracağız, Adalet İstiyoruz
8 Şubat’ta Hatay’da As Düğün Salonu'nda yapılan panelle Haziran Ayaklanması
şehitleri anıldı. Saygı duruşuyla başlayan
panelin açılış konuşmasında “Bu halkı
gaza boğarak sindireceğinizi sandınız. 3
buçuk milyon insanın öfkesiyle karşılaştınız.
Öfke Ethem’in, Mehmet’in, Ali İsmail’in,
Ahmet’in, Abdullah’ın öfkesiydi. Siz yarattınız öfkeyi, kini, düşmanlığı... Siz yarattınız sömürüyü, zulmü, talanı... Siz başlattınız savaşı. Kendi ellerinizle kazdınız
kendi kuyunuzu. Yine aynı kirli kanlı el-

lerinizle katlettiniz evlatlarımızı” denilerek
katillerden hesap sorulacağı ifade edildi.
Panele katılan Ali İsmail Korkmaz’ın annesi
Emel Korkmaz “Mahkemede oğlumun
gözlerine iyice bakın öyle yargılayın, katiller, bakamazsınız değil mi? Ben tertemiz
ellerimle büyüttüm yavrumu” diyerek Ali
İsmail’in katillerinden hesap sorulmasını
istedi. Yaklaşık 50 kişinin katıldığı panel
“Sokaklarda hep ant içilip söz verildi şehitlere. Şimdi şehitlerimize verdiğimiz sözleri tutma zamanı” denilerek bitirildi.

FAŞİZMİN HÜCRELERİNDEN ALACAĞIZ!
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AKP’NİN
A KP’NİN YAĞMA, TALAN,
HIRSIZLIK DÜZENİ
 Eski İçişleri Bakanı Muammer
Güler: Oğlum kaç para var?
- Çok az baba: 1 Tirilyon
 Başbakan Erdoğan: "Oğlum Fatih
sen izliyor musun şu andaki basın
açıklamasını? Fatih siz ne yaptığınızın
farkında değilsiniz ya....
Mecbur musunuz böyle bir şeyi
vermeye? Bu ne biçim iş ya!.."
 Başbakan’ın Başdanışmanı Yalçın
Akdoğan: "Biz Meclis TV'yi
kapattırıyoruz kimse duymasın diye,
siz canlı Meclis'i veriyorsunuz"
 AKP’nin Sabah ve ATV’yi satın almak için para havuzu oluşturma görevi verdiği müteahhit Mehmet Cengiz:
Bu milletin a..... koyacağız
sen merak etme.
 Habertürk Yönetim Kurulu Üyesi
Fatih Saraç: Emriniz olur efendim...
Editör, sayfa sekreteri ve
muhabir olarak haberi yapan
üç kişi de işten atıldı...
 Habertürk Yönetim Kurulu Üyesi
Fatih Saraç: Efendim anket
sonuçlarını nasıl açıklayalım?
 Başbakan Erdoğan: MHP ve CHP’yi
düşürün BDP’ye 2 puan ekleyin
 Van Gürpınar’ın Yalınca Köyünde 3
yaşındaki Muharrem Taş hastalandı.
Üç gün Doktor gelmediği için
Muharrem öldü. Muharrem’in cenazesi
babasının sırtında
bir çuval içinde taşındı

AKP’nin her gün yeni bir pisliği ortalığa saçılıyor.
Diğer taraftan buna rağmen AKP pervasızca hırsızlığa,
yağma ve talana devam ediyor. Öyle ki, AKP artık bunu
cebren, alenen, halkın gözünün içine baka baka yapıyor.
Bu hafta içinde mahkeme kararı ile yapılan telefon
dinlemelerinde AKP’nin, ATV ve Sabah gazetelerini
alarak kendi medyasını nasıl oluşturduğunun telefon
kayıtları ortaya çıktı.
Yine bir başka telefon dinleme kayıtlarında Başbakan
Erdoğan’ın, televizyonların altında geçen yazılara bile
nasıl müdahale ettiği ve ihale medyasının nasıl AKP’nin
uşakları haline, geldiğini gördük.
AKP döneminde ihya olan müteahhitler milyar dolarlık
ihleleri almak için milyon dolarları rüşvet verirken halkımızın hangi koşullarda yaşadığını ve nasıl öldüğünü
Van’ın Gürpınar Yalınca köyünde gördük.
Bir tarafta milyon dolarlar ve “Bu milletin a..... koyacağız sen merak etme” diyen şerefsiz müteahhitler...
Diğer tarafta doktora götürülemediği için ölen ve ölüsü
çuvalda taşınan çocuklarımız...
Bu düzen lime lime çürümüştür. Her tarafı, tüm kurumları pislik içinde kokuyor...
AKP, boyuna kadar battığı pislik düzenini ayakta tutabilmek için bir “demokratikleşme paketi” daha getirdi
gündeme. 5. Yargı Paketi dedikleri paket, hırsızlık, yağma
talan düzenini sürdüren AKP’ye koruma zırhı getirmekten
başka bir şey değildir. Tabii ki, halk için de faşist terörün
yasalarla daha pervasızlaştırılacağı bir pakettir...
***

Çok Az Baba; 1 Trilyon!..
AKP-Fethullah arasındaki iktidar kavgasının sonucunda
Fethullahçıların 17 Aralık’ta “hırsızlık, yolsuzluk, rüşvet”
adı altında yaptığı operasyonda polisler Eski İçişleri
Bakanı hırsız Muammer Güler’in oğlu Barış Güler’in
evini bastığında, oğlu Güler babasını telefonla arıyor ve
polislerin evde arama yaptığını söylüyor.
Yapılan bu telefon görüşmesi bu hafta CHP Genel
Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından meclis grup toplantısında halka açıklandı. Barış Güler ve babası İçişleri
Bakanı Mumammer Güler arasında yapılan telefon konuşmasını olduğu gibi aktarıyoruz:
Barış Güler: 6 buçukta geldiler Celal Kara diye bir
savcı arama kararı çıkarmış.
Muammer Güler: Ne var oğlum senin evinde?
Barış Güler: Hiçbir şey yok baba...
Muammer Güler: Para ne var?
Barış Güler: Kendi param üç beş kuruş kalan param.

yansıdı. Tapelerde Mehmet
Cengiz’in 'Bu milletin a...na
koyacağız' şeklindeki sözleri
halkın sırtından geçinen bu
alçakların halka nasıl baktıklarını gösteriyor...
Bu Mehmet Cengiz, son

10 yılda inşaatlarında en çok işçinin
katledildiği müteahhittir aynı zamanda...
Mehmet Cengiz AKP’nin 10 yıllık
iktidarında en çok ihale alan müteahhitlerdendir ve Başbakan Erdoğan’ın hemşerisidir.

100 Milyon
Sabah ve ATV’nin satın alınması için Liralık İhale
Muammer Güler: Kaç para?
Barış Güler: Sen biliyorsun?
Muammer Güler: Kaç lira oğlum?
Barış Güler: 1 trilyon civarı
param var o kadar…
Muammer Güler: Evet evet.
Tamam oğlum. El koydular mı paraya?
Barış Güler: Yok arama yapıyorlar.
Muammer Güler: Senin şimdi
anladığım kadarıyla Rıza Sarraf’la
bir rüşvet ilişkisinden bahsediyorlar.
Diyeceksin ki bir danışmanlık işim
var. Gayr-ı resmi yapıyorum. Benim
alacaklı olduğum dayımın oğlu
bunların yanında çalışıyor.
***
Minareyi çalan kılıfını hazırlarmış. Böyle bir operasyonu hiç
beklemedikleri için kılıfı hazırlamak baskın anındaki telefon konuşmasına kalıyor.
Oğul Güler’in açıkladığı gibi:
“Kendi kalan parasıymış... Üç-beş
kuruş... 1 Trilyon...”
Bu kalan kısmıymış... demek
ki, bunun bir de başka yere taşınan
bölümü var... bu kalan üç-beş kuruşmuş... Liraların artık ne kadar
olduğunu hayal gücünüzle siz hesap
edin...
Bu hesabı yaparken Gürpınar’da
Muharrem Taş’ın neden doktora
götürülemediğini anlayabilirsiniz...

Bu Milletin A... Koyacağız
Sen Merak Etme!
Yolsuzluk soruşturmasında Sabah-ATV satışıyla ilgili Cengiz
İnşaat’ın sahibi müteahhit Mehmet
Cengiz ve Kolin İnşaat’ın sahibi
Celal Koloğlu arasında geçen konuşmaların yer aldığı tapeler basına

Binali Yıldırım tarafından Mehmet
Cengiz’e görev veriliyor. Mehmet
Cengiz’in görevi kendisi gibi AKP’den
sürekli ihale alan müteahhitlerden
100’er milyon dolar alarak bir havuz
oluşturmak ve bu havuza dolan paralarla ATV ve Sabah gazetesi satın alınıyor.
Mehmet Cengiz bu havuzu oluştururken Kanyon İnşaat’ın sahibi Celal
Koloğlu ile yaptığı telefon konuşmasının kayıtlarını aşağıda aktarıyorz:
Mehmet Cengiz, Bakan Binali
Yıldırım ile yapmış olduğu görüşmeye
atıfta bulunarak şöyle diyor:
"- Mehmet Cengiz: Bak kardeşin
nasıl çalışıyor yer altından...
- Celal Koloğlu: Biliyorum biliyorum abi ayıp ediyon. Nihat beyin ağzı
kulaklarına varıyor yani...
- Mehmet Cengiz: Hıı, yaa biz
uğraştık mı kardeşlerimiz için uğraşırız
yalnız kendimize hep bana değil sen
daha göreceksin beni de
- Celal Koloğlu: Abi inşallah yani
hız onda merak etmiyorum ben eminim
- Mehmet Cengiz: Öyle şey olur mu
ben gelirim akşam biz üçüzümüz artık
şu hani kiliseye ne nikahı yapmıştık?
Katolik...
- Celal Koloğlu: Katolik, Katolik...
aynen öyle aynen
- Mehmet Cengiz: (Güler) Bu milletin a...na koyacağız, sen merak etme...
- Celal Koloğlu: İnşallah, inşallah...
- Mehmet Cengiz: Çok çalışacağız...
Akşam beyefendi de (Binali Yıldırım)
yani hiç merak etme diyor. hakkaten bu
adam başka bir adam ya...
- Celal Koloğlu: Doğru doğru
- Mehmet Cengiz: Valla..."

Halka küfreden aşağılık Mehmet Cengiz’in Taraf Gazetesi’nin
haberine göre; “son 10 yılda 28
ayrı kamu ihalesi kazandığı belirlendi. Söz konusu ihalelerin,
teklifleri TL, dolar ve euro olarak
değişiyor. 28 ihalenin teklif bedelleri ise, 23.7 milyar euro, 4.9
milyar dolar ve 6 milyar liradan
oluştu. Bugünkü kurlar dikkate
alındığında ise, Mehmet Cengiz’in
Cengiz İnşaat olarak, doğrudan
veya konsorsiyum olarak kazandığı
ihalelerin bedeli 88.6 milyar liraya
ulaşıyor. Cengiz İnşaat’ın, ayrıca
“yap-işlet-devret” modeli ile üstlendiği işler de bulunuyor. Bu
işler de dikkate alındığında, Cengiz
İnşaat’ın son 10 yıllık dönemde
devletten aldığı işlerin tutarı 100
milyar liraya dayanıyor” deniyor.
(Taraf, 10 Şubat 2014)
Aldığı ihaleler ise şöyle:
“Cengiz İnşaat’ın son 10 yılda
devletten aldığı 28 ihale Sabah
ve ATV’nin satışı için havuz oluşturulmadan önceki dönemi kapsıyor. Fezlekede, Mehmet Cengiz’in, yeni ihaleler için birçok
görüşme yaptığına ilişkin bilgiler
de yer aldı. Söz konusu ihaleler
de dikkate alındığında Cengiz
İnşaat’ın üstlendiği devlet işlerinin sayısı daha da artacak.
Cengiz İnşaat’ın son 10 yılda
kazandığı 28 ihalenin içinde ise,
22.1 milyar euro’luk 3. Havalimanı, 1.9 milyar dolarlık Boğaziçi Elektrik Dağıtım, 839 milyon
liralık Ankara-Sivas Demiryolu
Projesi bulunuyor.
Cengiz İnşaat, çoğu ihalede
güç birliği yaptığı Limak ve Kolin
grupları ile birlikte, son dönem
özelleştirmelerde adı en çok geçen
grup.

Sayı: 404

Yürüyüş
16 Şubat
2014

11

4 elektrik dağıtım özelleştirmesinin
ardından 22 milyar euroyu geçen
toplam maliyeti ile İstanbul’a yapılacak üçüncü havalimanı ihalesini
kazandıklarında artık herkes onlara
‘Çılgın Türk’ demeye başlamıştı.
Hızlarını alamadılar bir de medya
sektörünü deneyimlemek istediler ve
TMSF’nin el koyduğu Akşam Gazetesi
ile SKY Televizyonu’nu devraldılar.
Cengiz İnşaat daha önce Seydişehir
Alüminyum’u alarak adından çok
sözettirmişti. Yine özelleştirmeden
aldığı Karadeniz Bakır’ın Küre havzasında ciddi bakır rezervi (25 milyon
ton) bulunduğu haberleri ile bir kez
daha gündeme oturdu.”

İhale Medyasının
Durumu: “Oğlum Fatih”

Sayı: 404

Yürüyüş
16 Şubat
2014
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Başbakan Tayyip Erdoğan, Fas’ta
yurtdışı gezisi esnasında Habertürk
televizyonunun alt yazısında MHP
Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin
Meclis grup toplantısında AKP’nin
yolsuzluklarına ilişkin yaptığı konuşmadan bölümlerin altyazı olarak
geçtiğini görüyor.
Erdoğan hemen telefona sarılıyor
ve Habertürk'ten Yönetim Kurulu
Üyesi Mehmet Fatih Saraç'ı arıyor:
"Oğlum Fatih sen izliyor musun şu
andaki basın açıklamasını? Fatih siz
ne yaptığınızın farkında değilsiniz
ya" diyor.
Fatih Saraç, “bütün partilerin grup
toplantılarını yayımladıklarını” söylüyor. Bunun üzerine Erdoğan azarlayan bir ses tonu ile "olur mu canım?
Mecbur musunuz böyle bir şeyi vermeye? Bu ne biçim iş ya! Vay anasını
ya" diyerek hemen Bahçeli’nin yayınını kesmesini ve altyazının da
kaldırılmasını istiyor...
Fatih Saraç: “Emredersiniz” diyor
ve hemen haber bölümündeki ilgili
kişilere talimatı veriyor...
İşte ihale medyasının nasıl yayın
yaptığı, işlevinin ne olduğu bu telefon
konuşmalarıyla açıkça ortaya çıkıyor...
AKP bütün burjuva basının başına
Fatih Saraç gibi hangi haberin yayınlanıp yayınlanmayacağını belirleyen “komiserler” görevlendirmiş...
Neyin nasıl yayınlanacağına onlar

karar veriyor...

Biz Meclis Tv’yi
Susturduk Siz
Canlı Yayın Yapıyorsunuz
Meclis TV muhalefet partilerinin
sesini kesmek için haftata 3 gün 5'er
saatle sınırlandırıldı.
Kürsüde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu konuşuyor... Meclis
TV’nin yayını AKP tarafından kesiliyor. Ancak Bazı özel kanallar yayına
devam ediyor. Bunlardan birisi de
Habertürk TV.
Başbakan’ın Göbelsi Yalçın Akdoğan hemen Habertürk TV Yönetim
Kurulu Üyesi Fatih Saraç’ı arıyor,
"Biz Meclis TV'yi kapattırıyoruz
kimse duymasın diye, siz canlı Meclis'i veriyorsunuz" diye fırçayı çekiyor.
Emriniz olur evindim... Editör,
sayfa sekreteri ve muhabir olarak
haberi yapan üç kişi de işten atıldı...

Emriniz Olur Efendim...
Editör, Sayfa Sekreteri ve
Muhabir Olarak
Haberi Yapan
Üç Kişi De İşten Atıldı
“Oğlum Fatih”e ilişkin bir başka
telefon konuşma kaydı ise şöyle: 24
Eylül 2013 tarihinde Haber türk gazetesinde çıkan ve üç yaşında olduğu
halde üçbuçuk kilo olan bir çocuğun
haberinden rahatsız olan Erdoğan bunun üzerine Mehmet Fatih Saraç'ı arıyor. Telefonda açıkça fırçalıyor. Saraç
bunun karşılığında Haber Türk'ün birinci sayfasında Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun olay üzerine
açıklamasını haber yapmayı öneriyor.
Saraç bunun tekrarının olmayacağını
söylüyor ve "Emriniz Olur" diyor.
Saraç bunun üzerine gazete yöneticilerine durumu aktarıyor ve Sağlık
Bakanı ile röportaj yapılması istiyor.
Ankara temsilciliği aranıp Sağlık Bakanlığı hakkında olumlu haberler yapılması talimatını veriyor. İstenilen şekilde haberler yapılıyor ve Erdoğan’ın
Başdanışmanı Yalçın Akdoğan'ı arayarak; editör, sayfa sekreteri ve muhabir olarak haberi yapan üç kişinin
de işten atıldağı bilgisini veriyor...

Bu telofon kayıtlarının ortaya çıkmasıyla AKP’nin burjuva basını nasıl
kontrol altına aldığı gözler önüne
serildi...
Habertürk Ciner grubunun. Medya
patronlarının burjuva anlamda da
olsa bir gazetecilik, halkın haber
alma özgürlüğü gibi bir derdi yoktur.
Basın patronlar için iktidara yalakalık
yaparak ihale almak için araç olarak
kullanılıyor... Holdinglere ait bütün
medya için böyle... AKP bizzat arayarak ya da başlarına kendi adamlarını
koyarak denetlediği gibi medya grupları da AKP’den ihale alabilmek için
bizzat kendileri otosansür yapıyorlar...
AKP’nin kızacağı, hoşlanmayacağı
hiçbir haberi yapmıyorlar... Yapanları
işten atıyorlar.
Basın özgürlüğü sıralamasında
180 ülkede 154. olmuş Türkiye. Yüzlerce gazeteci onur kırıcı bir şekilde
işten atıldı... Kimisi işten atıldığını
e-posta ile öğrendi, kimisi hergün
gittiği işyerinin turnikelerinden içeri
sokulmayınca öğrendi... Ama tek bir
direniş yaşanmadı. Bırakalım direnişi,
ciddi bir eleştiri bile yapmadılar...
Patronlarına tek bir laf etmediler...

Gazeteciliğin Onuru
Devrimci Basınındır!
Burjuva medyanın basın ahlakı,
ilkeleri, kuralları, halkın haber alma
özgürlüğü gibi gazetecilik değerleri
yoktur...
Gazete ve televizyonlar iktidara
yalakalık yaparak daha çok pay almak
için sadece bir araçtır...
Gerçekleri sadece devrimciler yazar...
AKP faşizminin basın üzerindeki
baskılarına karşı karşı sadece devrimciler direnebilir...
Biz 28 yıldır iktidarların sansür,
para cezası, toplatma, yayın durdurma, kapatma, büro baskını, gözaltı,
tutuklama ve her türlü faşist terörüne
karşı direniyoruz...
Halkımıza gerçekleri ulaştırmak
için bedeller ödüyoruz... İrfan Ağdaşlar,
Engin Çeberler, Ferhat Gerçekler bu
uğurda ödediğimiz bedellerdir...
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Onların Çocukları Çalıyor, Halkın Çocukları
Hastaneye gidemediği İçin Ölüyor!

Ölülerimiz Mezara
Çuvallarda Taşınıyor!

 Resimdeki adam,
3 yaşındaki oğlu Muharrem
Taş’ı hastaneye götüremediği
için çocuğu kollarında öldü.
Sırtındaki çuvalda
oğlunun ölüsünü taşıyor!
 Adapazarı ve Lüleburgaz
devlet hastanelerinde yoğun
bakım ünitesi olmadığı için
iki bebek öldü!
 Bizim çocuklarımız
doktora yetişemeyip yollarda
ölürken, ölülerimizi
çuvallarla taşırken,
Onların çocukları
halkın trilyonlarca lirasını
çalıyorlar...
 Çocuklarımızın katili
çürümüş, kokuşmuş
bu düzendir!
Van'da sırtındaki çuvalda çocuğunu
hastaneye yetiştirmeye çalışan baba,
AKP iktidarının insana verdiği değerin
bir tablosudur sadece... Olayın nasıl

gerçekleştiğine dair AKP'nin çanak
yalayıcıları spekülatif haberler yayınlasa
da çocuğun ölümünden halk düşmanı
AKP'nin sorumlu olduğu açıktır.
Olay 1 Şubat'ta Van'ın Yalınca
Köyü'nde oldu. Köyde oturan Taş
ailesinin bebeği Muharrem Taş'ın
aniden ateşi çıkınca aile komşuların
kapısını çalıp bir çare aramaya çalışmasıyla başlıyor. Ambulans isteniyor, yetkililerden yardım bekleniyor,
ancak bir çözüm bulunamıyor. Çaresiz
baba, karla kaplı yollara düşüyor.
Sırtındaki çuvalın içinde taşıdığı Muharrem'i hastaneye yetiştirmek için,
26 kilometre yol yürüyor. Ama maalesef çocuğu hastaneye yetiştiremiyor.
Muharrem yolda ölüyor...
Muharrem Taş'ın babası Abdulmenaf Taş; "Öksürük başladı. Saat 17.00
sıralarında öksürük çoğaldı, nefes alamaz duruma geldi. Ben de saat 18.0019.00 sularında Yalınca Köyü’nde bulunan akrabama telefon açtım. Acele
karakolu aramalarını isteyip, ‘ya helikopter göndersinler ya da yolları açsınlar, oğlum çok hasta, Van’a yetiştirelim’ dedim. Karakol komutanını aramış, karakol komutanı da 112, Karayolları kimi aramışsa artık bilmiyoruz.
Biz de bekledik. Başka yerlere de
haber vermedim. Sonra saat 19.3020.00 arası bir daha aradık. Bize tekrar
‘bekleyin’ dediler. Gece saat 24.00’e
kadar bekledik, kimse gelmedi.
Saat 02.00 gibi çocuğum kollarımda vefat etti. Sonra Van’da bulunan ağabeyimi aradım ve onlar da
yürüyerek 6 saate ancak köye vardılar.
Ben de çocuğumun cenazesini çuvala
koydum, sırtımızda Yalınca köye kadar geldik. Ertesi gün akşama kadar
ancak vardık, orada ağabeyime ait
arabayla Van’a getirdik. Yollar kapalıydı, kimse cenazeyi dahi almaya
gelmedi” dedi.
Daha sonra konuyla ilgili açıklama
yapan Van Valisi Aydın Nezih Doğan:

" İhbar hattımıza yılda 4 milyon
300 bin çağrı düşüyor. Çalışanlarımız gelen her çağrıyı doğrulama
alışkanlığı kazanmışlar. Bu olayda
da ihbarı doğrulatalım diye vakit
kaybedilmiş" şeklinde aşağılık bir
açıklama yapıyor.
İnsanlık dışı yaklaşımlarından,
duyarsızlıklarından bahsetmiyor bile.
"İhmal var" demekle yetiniyor. Bir
katilin soğukkanlılığıyla yapılan bu
açıklamalar elbetteki ailenin acısına
acı katıyor.
Akit Gazetesi bu olayı iş ediniyor.
Ve aileyi ziyaret ediyor. Çıkardığı
sonuç; "Çuval değil battaniye...
Çuval mizansen." Sözde aile, AKP
hükümetini zor durumda bırakmak
için öyle bir senaryo hazırlamış. Akit
gibi "akıllı" gazeteciler de zaten inanmayarak olayın üstüne gitmiş. İnanamıyorlar, mümkün değil, çuvalın
içinde taşınmamıştır. "Battaniyeniz
ya da bebek kucağı denilen çantalardan yok muydu" diye soruyorlar
yoksul aileye...
Aile konuşmanın bir yerinde battaniyeden bahsedince... çuval değil
battaniye oluyor Akit Gazetesi’nin
buluşu!
***

Sayı: 404

Yürüyüş
16 Şubat
2014

Yoğun Bakımı
Olmayan Hastane
Bir başka olay ise, Sakarya'da
yaşanıyor. Doğum sırasındaki "ihmal" yüzünden sakat kalan çocuk,
11 Şubat'ta başka bir "ihmal" yüzünden öldü. Sakarya'da ailesi trafik
kazasında yaralanan 4 yaşındaki
Ömer Faruk hastanelerin yoğun
bakım servislerinde yer olmadığı
için, zamanında müdahale edilmemesi sonucu hayatını kaybetti.
Baba Şenol K. "Çarşamba günü
bir trafik kazası yaptım. Çocuğumun
bacağı kırıldı. Eğitim ve araştırma
hastanesine kaldırıldı. Gece saat
22.00'a kadar bekletildi ameliyat ya-
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pılacak diye. Anestezi uzmanı geldi,
gördü. 'Çocuk yoğun bakımı olmadığı
için ameliyatı ben yapamam' dedi.
Daha sonra çocuk gece ateşlendi.
39-40 derecelere çıktı. Yetişkinlerin
yoğun bakımına kaldırıldı. Orada solunum cihazına bağlanmış. Daha sonra
bize 112'ye bildirildi, yoğun bakım
arandığı söylendi. Çocuk yoğun bakımı
olmuş olsaydı bu Adapazarı'nda benim
çocuğum ameliyat edilip belki kurtulacaktı. 4-5 gün kırık bacakla bekledi.
5 gündür yer aranıyor. Ne bakanı
kaldı ne bilmem nesi kaldı. Hiçbiri
yardımcı olmadı. Biri de mi yer bulamaz bu çocuğa. Benim çocuğumu bürokrasi öldürdü. Koskoca Adapazarı'nda çocuk yoğun bakımı olmaz mı?
Çocuğum zaten ihmalden dolayı bu
hale gelmişti. Engelli benim çocuğum.
4 yıldır ben bu çocuğumu cam şişenin
içinde büyütmeye çalışıyorum. Elimden
geleni yapmaya çalışıyorum ama benim
çocuğumu bürokrasi öldürdü. Perişan
olduk" diye konuştu.
Sayı: 404

Yürüyüş
16 Şubat
2014

Baba K. Zonguldak'taki hastaneye
gitmeyişlerinin nedenini şöyle açıkladı; "Bize 2 tercih sunulunca biz
yakın olan yeri (Sakarya Kadın Çocuk Hastanesi'ni) tercih ettik. Sonuçta doktor 'hayır orası o çocuk
için iyi değil. Oraya gitmesi lazım'
diyemez miydi'. Deseydi isterdik.
Niye istemeyelim" diyor.
Acılı anne Samiye K. da, "Bir
çare bulamadılar. Kimse bir çare bulamadı. Doğarken mahvettiler yavrumun hayatını. Cezalarını bulsunlar
sebep olanlar" diyerek çaresizliğini
dile getiriyor.
"Öte yandan özürlü dünyaya gelen
çocuklarının doğumdaki ihmal nedeniyle sakat kaldığını ileri süren
ailenin, Sağlık Bakanlığı'na açtığı
390 bin liralık tazminat davasında
Sakarya 1. İdare Mahkemesi, ailenin
talebini reddetti. Ailenin avukatı
mahkemenin kararını Danıştay'a temyize götürdü. Temyiz süreci devam
ederken Sağlık Bakanlığı 446 lira

Sanatımızla Halkı Birleştiriyoruz Birlik Güçtür, Güç Adalettir
Halkın sanatçılarının, halkı sanatla buluşturma, dayanışma ve tutsaklarına sahip çıkma faaliyetleri aralıksız
sürüyor.
İstanbul
Şişli: İdil Halk Tiyatrosu oyuncuları tutsak oyuncuları
Veysel Şahin ve Gamze Keşkek için bildiri dağıtmaya
devam ediyor. İdil Halk Tiyatrosu çalışanları 8 Şubat'ta
Cevahir Alışveriş Merkezi önünde bir araya geldi. Gamze
Keşkek'in 25 Şubat'ta görülecek mahkemesi için çağrı
yapıldıktan sonra 400 bildiri dağıtıldı.
Alışveriş merkezinin güvenlik görevlilerinin bu
bölgede dağıtmalarının yasak olduğunu söylemesi üzerine,
bunun meşru olmadığını, burada bildirilerini dağıtacaklarını
ve tutsak oyuncuları serbest bırakılana kadar onların
sesini her yere taşıyacaklarını anlattılar. Bir süre daha
bildiri dağıtımını engellemeye çalışan özel güvenlik engelleyemeyeceğini anladığında geri çekildi. Gamze Keşkek’in 25 Şubat'ta ve Veysel Şahin'in 29 Nisan'da görülecek mahkemesine çağrı yapıldıktan sonra bildiri dağıtımı bitirildi.
Öte yandan İdil Kültür Merkezi'nin Şubat ayı faaliyet
programında yer alan Erdal Bayrakoğlu, konserini 2 Şubat’ta yaptı. Sanat Meclisi üyesi olan Erdal Bayrakoğlu
yeni albümünde yer alan şarkıların yanı sıra Lazca ve
Kürtçe şarkılar da seslendirdi. Yoğunlukla karadeniz türkülerinin yer aldığı konser, çekilen horonların ardından
konsere gelen çocukların sahnede “Çaw Bella” şarkısını
hep beraber söylemeleriyle sona erdi.
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bilirkişi ücreti ve 17 bin 710 liralık
vekalet ücretini aileden istedi. Paranın 30 gün içinde ödenmesini isteyen bakanlık, paranın ödenmemesi
durumunda cebri icra yoluna başvurulacağını bildirdi" (10 Şubat
2014 / Haber Sakarya Sitesi)
Acıları yetmiyormuş gibi, bir de
aileye para cezası uygulanmaya çalışılıyor. Halk düşmanı AKP için insanın en ufak bir değeri olmadığı
gibi halkın cebinden, lokmasından
çalıyor. Yolsuzluklarla, kaset skandallarıyla artık halkın gözünde hiçbir
meşruluğu kalmayan AKP hükümetinin, halktan çaldıklarını halka vermek zorunda olduğu gibi, elini bulaştırdığı halkın çocuklarının yitirilen
canlarının hesabını da vermek zorundadır. Bu halk hiçbir şeyi unutmaz.
Göz göre göre hayattan koparılan
körpecik çocuklarımızın hesabını tek
tek bu halk soracaktır, bundan kimsenin kuşkusu yoktur.

Avcılar: Avcılar Anka Kültür Merkezi’nde de 9 Şubat’ta
22 kişinin katılımıyla kahvaltı yapıldı. Kahvaltıda yeni
insanlarla tanışıldı, sohbetler edildi. Kahvaltıya katılan
aileler ve gençlerle mahallede yaşanan sorunlar üzerine
sohbet edildi. Her ay kahvaltı düzenleneceği kararı alındı.
Kahvaltı iki saat sürdü. Bir sonraki kahvaltıda daha çok
olma dilekleriyle sonlandırıldı.
Ankara:

İdilcan Kültür Merkezi, Mamak halkıyla
kaynaşma gecesi düzenledi. Yıllardır sabır ve emekle
demokratik mücadele içinde yer alan, yarattığı geleneklerle
Mamak halkının gönlünde yer alan İdilcan Kültür Merkezi'nde, halk ilişkileriyle birlikte gece düzenlendi. Yeni
bir mücadele yılında yeni bir başlangıcın yapılması için,
Mamak'ta yaşayan halk ilişkilerine yönelik bir moralmotivasyon ve dayanışma yemeği verildi.
Uzun bir aradan sonra bir arada olmanın coşkusuyla
gerçekleştirilen yemek organizasyonuna 60 kişi katıldı.
Yıllardır birbirlerini görmeyen insanların tekrar kaynaştığı
gecede verilen yemeğin ardından Halk Cephesi temsilcisi
tarafından yapılan konuşmada; yıllar sonra tekrar bir
arada bulunmanın coşkusu vurgulanırken, bundan sonra
geleceğe dair İdilcan Kültür Merkezi tarafından gerçekleştirilecek faaliyet ve kampanyalar çerçevesinde birlik
olma, birlikte hareket etme ve destek olma çağrısı yapıldı.
Yemeğin ardından yudumlanan çayların eşliğinde
Mitralyöz Müzik Grubu küçük bir konser verdi.
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TAYAD’LILAR GALATASARAY ÖNÜNDE

TKMP ANKARA’DA TBMM ÖNÜNDE

Hasta Tutsakları Hücrelerde
Bırakmayacak, Çekip Alacağız!
Türkiye’nin çeşitli hapishanelerinde bulunan 162’si ağır 544 hasta
tutsağın sağlık durumları her geçen
gün ağırlaşıyor. Hastalığı ağırlaşmış
olan tutsaklar ise ölümün kıyısına
geldi.
Hasta tutsakların serbest bırakılması için TAYAD’lı Ailelerin başlattığı "Hasta Tutsaklar Serbest Bırakılsın" kampanyası devam ediyor.

İstanbul
Kampanya kapsamında 9 Şubat’ta
Galatasaray Lisesi önünde bir eylem
yapıldı. TAYAD’lı Aileler evlatlarına
sahip çıkarak hasta tutsakların serbest
bırakılmasını istediler. Açıklama yapan Sultan Kavdır, AKP’nin kendi
yasalarına dahi uymadığını belirterek,
yasalarda hapis cezasının hastalık
dolayısıyla ertelenmesi gerekliliğinin
olduğunu söyledi. Ayrıca 13 yıl önce
katliamla açılan F tipi hapishanelerin
tutsaklar için işkence ve ölüm yerleri
haline geldiğini ifade etti. Açıklamanın devamında Kavdır “bugün
kendi aralarında yaşanan çıkar kavgasında tüm pislikleri ortaya yayıldı.
Hasta tutsakları AKP iktidarının insafına bırakmayacağız” diyerek tüm
halkı TAYAD’ın hasta tutsakların
serbest bırakılması için verdiği mücadeleye çağırdı.
Sultan Kavdır’ın ardından tutsak

annesi Melek Akgün oğlunun da
hasta olmasına rağmen 12 senedir F
tipi hapishanede tek kişilik hücrede
tutulduğunu belirterek herkesi tüm
hasta tutsakları sahiplenmeye çağırdı.
TAYAD’lı Naime Kara ise Bursa H
Tipi Hapishanesi Özgür Tutsaklarının
gönderdiği “Ayaz Bebek ve TAYAD”
şiirini okudu.
Yapılan açıklamaların ardından
yarım saatlik oturma eylemi yapan
TAYAD’lı Aileler Grup Yorum şarkılarını, Gündoğdu ile Dev-Genç
marşlarını söylediler. Oturma eylemi
sırasında bildiri dağıtıldı.
Sık sık sloganların atıldığı eyleme
35 kişi katıldı.

Ankara
TKMP bileşenlerinden oluşan tutsak aileleri ve arkadaşları hasta tutsakların serbest bırakılması için Adalet
Bakanlığı önünde yapılacak olan 24
saatlik oturma eylemi için 11 Şubat
günü saat 24.00’da yola çıktı. Sabah
saatlerinde Ankara’ya varan İstanbul
TKMP ile Ankara TKMP bileşenleri
hep birlikte hazırlanan kahvaltının
yapılmasının ardından eylem saati
olan 12.00’ı beklemeye başladı.
11 Şubat saat 12.00’da 24 saat
oturma eylemi yapacak olan TKMP
bileşenleri eylem yeri olan Adalet
Bakanlığı’na gitmek için saat 11.30

sularında yola çıktı. Pankart açılmadan, dövizler dağıtılmadan Adalet
Bakanlığı'na doğru yürüyen ailelerin
önleri Yüksel Caddesi ile Karanfil
Sokak’ın birleştiği yerde kesildi. Polisin önlerini kestiği TKMP bileşenleri
Adalet Bakanlığı’na gideceklerini,
mecliste de randevuları olduğunu
söylemelerine rağmen çevik kuvvet
polisi barikat oluşturarak 60-70 yaşındaki ailelerin evlatları için Adalet
Bakanlığı önüne gitmelerine izin vermeyeceğini, bakanlık önünün eylem
yeri olmadığını, yasak olduğunu söyledi. Buna karşılık alanların halka
yasaklanamayacağını söyleyen aileler
Adalet Bakanlığı’na gitmek için yürümeye başladı.
Bunun üzerine ailelerin üzerine
plastik mermiler ve biber gazı ile
saldıran polis TKMP’lilerin bir kaç
adım geri gitmesini sağlasa da dağılmayan aileler tekrar polis barikatının üzerine yürüdüler. İkinci defa
saldıran polis coplarla 60-70 yaşındaki
anaların, babaların üzerlerine yürüyerek onları copladı. Aileleri korumak
için ön tarafa geçen gençleri ise yerlerde sürükleyerek, coplarla işkence
yaptılar. Yaşanan bu saldırı da birçok
devrimci ve tutsak ailesi yaralandı.
Polis, Ercan Güneş’in başına ve kulağına copun ters tarafı ile vurdu.
Başı ve kulağında kanama olan Ercan
Güneş hastaneye kaldırıldı. Hastanede
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yapılan pansumanın ardından Ercan
Güneş yeniden Yüksel Caddesi’ne
geldi. Yaşanan ikinci saldırıda Hakan
Keskin, Sultan Kavdır, Esra Soyaktaş,
Nuray Deniz, Sare Öksüz işkencelerle
gözaltına alındı. Yaşanan saldırının
ve gözaltıların ardından Yüksel Caddesi’nde polis barikatı önünde aileler
oturma eylemine başladı. Gözaltılar
serbest bırakılana kadar oturma eylemine devam edeceklerini söyleyen
TKMP’liler polis barikatının önüne
üzerinde “Hasta Tutsaklar Serbest
Bırakılsın” yazan pankartlarını sererek
oturma eylemine başladılar.
Oturma eylemi sırasında halka
sesli konuşmalar yapıldı. Yapılan
sesli konuşmalarda ailelerden bir
baba “Evlatlarımız bizlerin geleceği,
onuru için tutsak düştüler” diyerek
polislerin geleceğinin olmadığı, çöp
tenekesine atılacaklarını söyledi. Sesli
konuşma yapan devrimcilerden biri
polisleri göstererek “AKP’nin gerçek
yüzü burada, katilleri burada hepiniz
tanıyın. Bu ülkede adalet istemek
suç mu, ekmek istemek suç mu,
uyuşturucuya, fuhuşa, çeteleşmeye
karşı çıkmak suç mu? 600 tane tutsak
hasta. İşte bunlara karşı çıktıkları,
gerçekleri söyledikleri için hapishanedeler. 44 yıldır katlediyorlar. Bitirebildiler mi? Bitiremezler. Çünkü
halk var. Halkın çocukları var. Bu
ülkenin onurlu evlatları var. Bitiremeyecekler” dedi. Ardından polislere
dönerek “Simit satın onurlu yaşayın.
Halkın yanında yer alın, halkı katletmekten vazgeçin. Şu an dönme
noktasındasınız, dönmezseniz sonununuz gelmiştir” dedi.
Yoldan geçen bir genç Başbakan
ile fotoğraf çektirmediği için okuldan
atıldığını söyleyerek AKP’ye olan
öfkesini gösterdi.
Ardından TKMP adına yapılan
açıklamada gözaltılar serbest bırakılana ve heyet meclisteki görüşme-

lerini yapana kadar Yüksel Caddesi’nde oturma eylemlerine devam
edeceklerini söyledi. Her hafta TKMP
olarak yapılan eylemlerin bu hafta
keyfi olarak engellendiğini, cesetleri
çiğnense bile tutsaklara sahip çakacakları belirtildi. Adalet Bakanlığı’nın
önünün keyfi olarak yasaklandığı
ancak kan bedeli can bedeli, tutsaklık
bedeli o alanın da zapt edileceği söylendi.
Yapılan konuşmaların ardından
devam eden oturma eyleminde türküler ve marşlar polis barikatının
karşısında inanç ve kararlılıkla söylendi.
TKMP’nin içinden oluşan bir heyet meclisten alınan randevularla görüşmek için Yüksel Caddesi’nde halkın geçmesi için açılmış olan yoldan
geçmek isteyince yol yeniden kapatılarak ailelerin geçişi engellendi.
Yapılan görüşmelerin ardından dokuz
kişiden oluşan TKMP heyeti meclise
gitti.
Yaşanan saldırıların duyulmasının
ardından evlerinden, iş yerlerinden
gelen insanlarla birlikte daha kalabalık
bir şekilde gözaltıların serbest bırakılması ve heyetin gelmesi beklendi.
Akşamüzeri saatlerinde gözaltılar
“Hasta Tutsaklar Serbest Bırakılsın”,
“Devrimci Tutsaklar Onurumuzdur”
sloganlarıyla oturma eyleminin yapıldığı alana geldiler. Gözaltılarında
serbest bırakılmasıyla birlikte coşkulu
halaylar çekildi. Gözaltından bırakılan
Hakan Keskin kendisine devrimciyim
demokratım diyen herkesin hasta tutsaklara sahip çıkması gerektiğini,
adli tutsakların seslerini duyuramadığı
hasta adli tutsaklarında da seslerini
duyurmaları gerektiğini belirtti.
Akşam saat 20.00 sularında meclisten dönen heyet adına ÇHD avukatlarından Engin Gökoğlu bir açıklama yaptı. Gökoğlu yaptığı açıkla-

mada TBMM İnsan Hakları Komisyonu üyelerinden AKP milletvekili
Ayşe Türkmenoğlu, CHP milletvekilleri Hüseyin Aygün ve Veli Ağbaba
ile görüşüldüğünü söyledi. Engin
Gökoğlu, yapılan görüşmede tecritin
bir AKP politikası olduğu, hasta tutsakların durumları, ağırlaştırılmış
müebbet tutsakların sorunları, hapishanelerde yaşanan kamera sistemi,
avukat görüş yerlerinde yaşanan sorunlar ve sohbet hakkının uygulanmadığını anlattıklarını belirtti.
Gökoğlu, “Hasta tutsaklar serbest
bırakılana kadar bu mücadelemizi
daha çok yükseltileceğiz” dedi.
Heyetin yaptığı açıklamanın ardından TKMP adına hasta tutsakların
serbest bırakılması için TAYAD’lı
Naime Kara tarafından basın açıklaması yapıldı. Yapılan açıklamada tutsakların sessiz ölüm politikası ile
katledildiği ve yaşanan ölümlerin
birer cinayet olduğu söylenerek yaşanan örnekler anlatıldı. Açıklamada
TKMP olarak hasta tutsakların serbest
bırakılması için verilen mücadeleden
asla vazgeçmeyecekleri belirtildi.
100 kişinin katıldığı eylem boyunca
“Bedel Ödedik Bedel Ödeteceğiz”,
"Hasta Tutsaklar Serbest Bırakılsın”,
“Devrimci Tutsaklar Onurumuzdur”,
“Analara Değil Hırsızlara Barikat”,
“Katil Devlet Hesap Verecek”, “Anaların Öfkesi Katilleri Boğacak” sloganları atılan eylem yapılan açıklamaların ardından saat 20.30 sularında
sona erdi.

İzmir
AKP hasta tutsakların tedavilerini
engellemeye devam ediyor. Kırıklar
F Tipi Hapishanesi’nde tutsak olan
Yusuf DUT diş ağrısından dolayı
gittiği Ege Üniversitesi Hastanesi
Diş Hekimliği bölümünde kelepçeli
olarak tedavi olmayı reddettiği için
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tedavisi yapılmadı. Ahlak nedir bilmeyen doktor Yusuf Dut’a sadece
ağızdan muayene yapacağını söyleyip
kelepçenin çıkarılmasını engelledi.
İzmir Halk Cephesi yaşanan bu
hak gaspı üzerine yaptığı açıklamada
“Ankara’da Dev-Genç'lilere yapılan
müdahalelerde AKP’nin doktorlarının
ne kadar küçülebileceğini gördük.
Sadece Yusuf Dut’a değil tüm devrimci tutsaklara böyle muamele eden
doktorları uyarıyoruz. Devrimci tutsaklar hiçbir şart altında susmamıştır,
haklarını aramaya devam etmiştir”
dedi.

Antalya
Antalya’da TAYAD’lı Aileler ve
DHF, hasta tutsakların serbest bırakılması için Ankara’da Adalet Bakanlığı önüne giden TKMP’nin Antalya’dan sesi olmak için eylem yaptı.
11 Şubat'ta 35 kişinin katıldığı eylemde kitle, Halk Bankası önünde
toplanarak Attalos Meydanı'na sloganlarla yürüdü.
Attalos Meydanı’nda yapılan açıklamada hapishanelerde yaşanan tecritin durumu ve tutsakların üzerindeki
etkileri anlatıldı. AKP iktidarının
hasta tutsakların serbest bırakılması
propagandası üzerinden ülkedeki faşizmin üzerini kapatmaya çalıştığı
açıklandı.
Ankara’ya giden Tecrite Karşı
Mücadele Platformu’na yapılan saldırının duyurulduğu eylem sırasında
bağlaması ile sokakta türkü söyleyen
kişi kitlenin sloganına katıldı ve Mahirlerin türküsünü söyledi. Eylem
sloganlarla bitirildi.

İşkence Yapmak
Şerefsizliktir!
Hatay Halk Cephesi, Karataş Kadın Hapishanesi'nde bulunan devrimci

tutsak Bahar Uçucu ve ailesine yönelik baskı ve işkence ilgili bir açıklama yaparak sorumluları uyardı. Yapılan açıklamada "6 Şubat 2014 günü
açık görüşe giden Bahar Uçucu’nun
yengesi görüşe girerken ayakkabı ve
çorap çıkarılması dayatılarak, ahlaksızca üst aramasına maruz kaldı.
Tüm görüşe gelen ailelerin arasından
sadece Bahar Uçucu’nun ailesine ve
PKK’li bir tutsağın ailesine bu arama
dayatıldı.
Ayrıca Uçucu'ya gönderilen 3
mektup ve Yürüyüş Dergisi keyfi
olarak verilmeyerek keyfi bir tutum
sergilendi. Bu bir tesadüf değildir.
Özgür Tutsak Bahar Uçucu’ya ve
ailesine psikolojik baskı yapılarak,
Bahar tecrit edilmek isteniyor. Bahar
Uçucu yalnız değildir. Bahar’ın başına
gelecek en ufak zarardan hapishane
idaresi sorumludur. Devrimci tutsakları zulmün zindanlarında sahipsiz
bırakmayacağız. Bir kez daha hapishane idaresini uyarıyoruz! Bahar
Uçucu ve ailelerimize yaptığınız işkencelerin ve ahlaksızlıkların hesabını
soracağız! Devrimci Tutsaklar Onurumuzdur!" denildi.

larına, devrimcilere sahip çıkmıştır.
Haziran Ayaklanması’nda 5 şehit
verdik. Faşist AKP evlatlarımızı katletti ve katilleri halen cezalandırılmadı. Berkin ELVAN’ı vuran katil
polisler halen açıklanmadı..." denilerek, oturma eylemine geçildi. Oturma eyleminde Çav Bella ve Haklıyız
Kazanacağız marşları söylendi. “Ahmet ATILGAN, Yılmaz VİRANER,
Orhan ÇAPAR ve Bahar UÇUCU
Serbest Bırakılsın”, “Devrimci Tutsaklar Onurumuzdur”, “Devrim Şehitleri Ölümsüzdür” sloganları atıldıktan sonra eylem bitirildi. Eyleme
15 kişi katıldı.
Ayrıca 6 Şubat'ta Hatay-Armutlu mahallesinde ve Akdeniz mahallesinde ev ev dolaşılarak, "Adalet
İstiyoruz" paneline çağrı yapılan el
ilanları dağıtıldı. Evine gidilen halk,
bildiri dağıtan arkadaşlarımızı evine
davet etti ve o gün geleceklerinin
sözünü verdi. Halkın yoğun ilgi gösterdiği bildiri dağıtımında 500 bildiri
halka ulaştırıldı.
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Devrimci Tutsaklar
Serbest Bırakılsın
Hatay-Antakya’da 8 Kasım 2013
tarihinde yapılan operasyonda tutuklanan devrimci tutsakların serbest
bırakılması için oturma eylemi yapıldı. 8 Şubat'ta bir araya gelen Halk
Cepheliler "Adalet İstiyoruz Alacağız", "Ahmet, Abdullah, Ali’nin Katilleri Yargılansın" ve tutuklanan devrimci tutsakların adının yazıldığı pankartlar taşıdı.
Yapılan eylemde, "AKP iktidarı
devrimcileri tutuklayarak halktan tecrit edebileceğini sanıyor ama yanılıyor. Devrimciler halkın en onurlu
evlatlarıdır. Ve halk her daim evlat-
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“HAYATA DÖNÜŞ” YALANI BİR KEZ DAHA ORTAYA ÇIKTI

KATİL DEVLETİN
‘ANA HAREKAT PLANI’
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Katliam Emrini İmzalayanlar:
İçişleri Bakanı Sadettin Tantan,
Jandarma Genel Komutan Aytaç Yalman

YA KATİLLERİ YARGILARSINIZ,
YA DA BİZ CEZALANDIRIRIZ...
19 Aralık Katliamı’nın üzerinden
14 yıl geçti. 14 yıldır katliamcılar, katliamı gerçekleştiren DSP-ANAP ve
MHP koalisyon hükümeti ve daha
sonra iktidara gelen AKP tarafından
korundu.
AKP'nin eski Adalet Bakanı Cemil Çiçek, iktidara yeni geldiklerinde eski koalisyon hükümetinin tüm
politikalarını eleştirirken yaptıkları tek
doğru şeyin “19 Aralık ve F tiplerine geçiş” olarak açıklamıştı. Eski
Adalet Bakanı Çiçek'in bu açıklaması
19 Aralık ve F tiplerini savunması
aynı katliam programını sürdürecek
olmalarındandı.
Büyük Direniş’te 25 devrimci tutsak AKP iktidarında katledildi.
12 yıllık iktidarları boyunca katiller korundu. 28 devrimci tutsağın
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katledildiği 19 Aralık Katliamı’nın sorumluları ve katilleri zaman aşımına
uğratılarak davanın düşürülmesi istendi. Ancak bunu başaramadılar.
Çünkü katillerin peşini bırakmadık.
AKP, katillerini aklamaya çalışsa
da bizim adalet mücadelemiz karşısında davayı kapatamadılar.
19 Aralık Katliamı ile ilgili bizim
başından beri söylediğimiz gerçekler
bir bir gün yüzüne çıkıyor.
Jandarma Genel Komutanlığı'nın
Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdiği iki yeni belge ile
"Hayata Dönüş Operasyonu"nun
"Ana Harekat Planları" ortaya çıktı. Bu plana göre Bayrampaşa Hapishanesi'ne yapılan "Tufan" ile
Ümraniye Hapishanesi’ne yönelik
yapılan "Boran ve Atmaca" harekat

larının omurgasını oluşturan planların birinde dönemin Jandarma Genel Komutanı Emekli Orgeneral
Aytaç Yalman'ın, diğerinde ise Eski
İçişleri Bakanı Sadettin Tantan'ın
imzası bulunuyor.
"Cezaevleri Müdahale Harekat
Emri" ve "Cezaevleri Müdahale
Harekat Emri No: 1" isimli her iki
plan, 28 tutsağın nasıl katledildiğini
gösterirken, korkularından katliamla
ilgilerinin olmadığını söyleyerek katliamdaki sorumluluklarını gizlemeye
çalışan Aytaç Yalman ve Sadettin
Tantan'ın yalanlarını da ortaya çıkarttı.
Her iki planda da katliamın yapılacağı farklı illerdeki 20 ayrı hapishanenin fizibilitesi çıkarılarak, hangi hapishanede toplam kaç tutuklu ve
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hükümlünün bulunduğu, kaçının açlık grevi ve ölüm orucu eylemini yaptığı tek tek yer alıyor.
Katliam planlarında, katliama katılacak birlikler, bu birliklerin katliam
öncesi, esnası ve sonrasında hangi
adımları atacağı detaylı bir şekilde anlatılıyor. Ayrıca katliama ortak olan
MİT, Adalet ve Sağlık Bakanlıkları ile valiliklerin de görevleri sıralanıyor.
“Uzlaşmaya Yanaşmadılar” Diyerek Devrimci Tutsakları Suçlayan
Aydınlar; Bakın Planlara: Katliamın Her Aşaması Aylar Öncesinden
Planlanmış!
Katliam üç aşamada planlanıyor.
Askerlerin zor ve silah kullanabilecekleri belirtiliyor. Katliam birliklerinin teşkilatlanma şekli de planda belirtiliyor. Müdahale, Emniyet, Destek, İhtiyat Grubu, Tahliye ve Muhafaza olmak üzere 5 ayrı grup
oluşturulmuş.
Bu birliklerin yanlarında kalkan,
gaz maskesi vizyörlü başlık, robocop kıyafeti, jop gibi araçların yanısıra; kadro silahları, çelik yelek,
gaz bombaları ve bomba atar bulundurdukları belirtiliyor.
Aytaç Yalman’ın 18 Eylül 2013
tarihinde katliamla ilgili ifade vermek
için gittiği Bodrum Mahkemesi’nde
ifadesine başlamadan önce “19-20
Aralık operasyonunda ölenlere rahmet dileyerek sözlerime başlamak istiyorum” diyerek “benim görevim,
sadece operasyonun sınırları, maksadını, mekan ve zamanını koordine
etmekti, bunun haricinde operasyonun başında bizzat bulunmadım,
jandarma bölge komutanlıklarına
gerekli emirleri ve talimatları verdim,
operasyon jandarma bölge komutanlıkları tarafından yapıldı, plan ve
icra aşamasında benim herhangi
bir dahilim yoktur, olayı raporlarla
takip ettik” diye ifade vermişti.
Hizmet ettikleri katliamcı devletin kendilerini ne kadar koruyabileceklerinden emin olamayan katil Yalman nedamet getirerek suçlarının affedileceğini sanıyor. Hala yalanlarla
katliamdaki sorumluluğunu gizlemeye çalışıyor...

MÜDAHALEDE
YAPILACAKLAR
1- Tutuklu ve hükümlüler megafon ile emirlere riayet etmeleri
konularında ikaz edilecek,
2- İkazlara olumlu karşılık alınamaması halinde palanlarına
uygun olarak içeriye girilecek,
3- Kademe kademe ilerlenecek,
kontrol altına alınan kapı, oda,
bölüm sonraki gruba teslim edilecek, kontrolsüz kalmaları engellenecek,
4- Koridora girilmesi halinde
tutukluların direncini kırmak
için göz yaşartıcı bomba kullanılacak,
5- Müdahale esnasında tutukluların bıçak, şiş, pala, kama gibi
kesici aletler ile boru tipi bomba ve ateşli silah kullanabileceği dikkate alınacak
6- Yangın çıkartılması halinde
destek grubundaki cihazlar ile
emniyetli şekilde müdahale edilecek,
7- Tutukluların mescit, koğuş,
mutfak gibi bölümlere dağılmaları durumunda, birleşmelerine
müsaade edilmeyecek, etkisiz
hale getirilecek.
Yalman ve Tantan'ın altına imza attıkları katliam planlarındaki "Emniyet Grubu"nda silah olarak av tüfeği
bulunmasına karar verilmiş... Seçtikleri silahlardan anlaşılıyor ki; onlara göre dört duvar arasındaki tutsaklar birer "av"dır. Av tüfeğindeki
fişeklerin içindeki yüzlerce saçmadan
kaçamasınlar...
Planda, açlık grevi ve ölüm orucundaki tutsaklar "Karşı Güç" olarak
belirtiliyor.

Katliam İçin,
7 Bölge Komutanına
Görev
Katliam planlarında İstanbul, Bursa, Aydın, Ankara, Konya, Kayseri,

Adana olmak üzere 7 jandarma bölge komutanlıklarına görev veriliyor.
Bu birliklerin katliam operasyonu
esnasında nasıl bir yol izleyecekleri
de "Vazife" başlığı altında detaylarıyla
anlatılıyor.
Bu birliklerin; DHKP-C, TKP/ML
TİKKO, TDKP, MLKP, TİKP, TDP
üyesi tutsakların bulunduğu Bayrampaşa, Ümraniye, Bursa, Çanakkale, Bartın, Çankırı, Aydın, Ceyhan
ve Malatya, Buca, Adana, Gebze, Ankara, Nazilli, Nevşehir, Uşak, Elbistan, Kırşehir, Niğde, Ermenek hapishanelerine müdahale ederek ölüm
orucu direnişçilerinin hastanelere götürülmesi, diğer tutsakların da zorla
F tipi hapishanelere sevk edilmesi belirtiliyor.
Sadettin Tantan’ın bakanlıklar ve
müsteşarlara gönderdiği plan ise, İçişleri Bakanı Tantan ve ilgili kurumlarca 14 Aralık’ta imzalanarak onaylanıyor.

Devletin Tüm Kurumları
Katliamın
Ortaklarıdır!

Sayı: 404

Yürüyüş
16 Şubat
2014

Katliam planında, Genelkurmay
Başkanlığı, Adalet Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, MİT, Emniyet Genel
Müdürlüğü, valilikler, Jandarma
Genel Komutanlığı denetleme başkanlığı ve müdahalede bulunacak
hapishanenin bulunduğu illere bağlı Jandarma Bölge Komutanlıklarının Jandarma Havacılık Komutanlığı, Jandarma Komando Özel
Asayiş Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, MEBS. Başkanlığı, İhtiyat birimlerinin görevleri de
şöyle belirtiliyor:
"Genelkurmay Başkanlığı, ihtiyaç duyulması halinde 2 Komando taburunun Doğu ve Güneydoğu illerinden Jandarma Genel Komutanlığını'nın emrine verilmesini sağlayacak, bu taburların hava yolu ile Ankara'ya ve sivil yaralıların tedavisi
için askeri hastanelerde yer ayrılması
koordine edilecek. Adalet Bakanlığı
da müdahale sonucunda sağlık kuruluşlarına sevk edilecek tutukluların
tedavi işlemlerine refakat edecek

FAŞİZMİN HÜCRELERİNDEN ALACAĞIZ!
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gardiyanları görevlendirecek...”

Katliamda
MİT'in Görevi
MİT, fişlemeye katliam öncesinden başlıyor. Görevleri de şöyle belirleniyor: “Hapishanelere müdahale ile eş zamanlı olarak Emniyet
Genel Müdürlüğü ile koordine edilerek, hapishane dışında, fakat hapishane ile bağlantıları olduğu söylenen 'yasa dışı' örgüte mensup kişi,
dernek ve kuruluşları tespit etmek...
Başta 'liderleri' olmak üzere, örgüt
mensuplarının fotoğraf albümlerini
hazırlayarak, müdahale gününden
önce İi jandarma komutanlıklarına
ve emniyet müdürlüklerine teslim etmek...”
Katliamdan önce ve saldırının
sürdüğü günlerde onlarca kurumun
basılıp yüzlerce kişinin gözaltına
alınması bu fişlemelerin bir sonucuydu...
Sayı: 404

Yürüyüş
16 Şubat
2014

Devrimcilerin
Örgütlü Olduğu
Ümraniye ve
Gazi’ye Abluka
Emniyet Genel Müdürlüğü'nün
görevleri ise şöyle belirleniyor: “müdahale edilecek cezaevleri ile tutuklu ve hükümlülerin nakil edileceği cezaevlerinin etrafında ilave emniyet
tedbirleri alarak, tutuklu ve hükümlü ailelerini kontrol altına almak.
Plana göre emniyet, "Banliyö" ve
"Varoş" olarak nitelendirilen (bu tabirler daha çok emperyalistlerin kullandıkları tabirlerdir. Bu planın arkasında esas olarak emperyalistler
vardır) Gazi Mahallesi ve Ümraniye'de toplumsal olaylara karşı ilave
tedbirleri alacak ve Jandarma Genel
Komutanlığı'na, müdahale esnasında ihtiyaç duyacağı silah, mühimmat
ve techizat gibi ihtiyaçları da karşılayacak.”
VALİLER ise, “EMASYA planları kapsamında ihtiyaç duyulacak ilave kuvveti belirleyecek, ilgili garnizon
komutanlıkları ile gerekli koordinasyonu sağlayacak.”
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Katliam Basından
Gizlenmelidir
Belgede, basın mensuplarının hapishanenin yakınlarına hiçbir şekilde
yaklaştırılmaması talimatı da yer alıyor. Planda belirtildiği üzere; “Basın
kuruluşlarının çevre binalardan çekim yapılması da dahil cezaevi yakın
çevresine yaklaştırılmaması, özellikle helikopterlerden görüntü almalarının önlenmesi, Başbakanlıktan izin
alınmadan hiçbir yetkilinin basına bilgi vermemesi... Basının faaliyetlerine engel olunması, bu hususun jandarma ve polis helikopterleri ile denetiminin yapılması…
Basın kuruluşlarının cezaevi üstünde çekim yapması ve naklen yayın
yapmalarına müsaade edilmeyecek.”
Katliamın basın tarafından kayıt altına
alınması engellenmeye çalışılmıştır.
Daha önce dosyaya gelen planlarda
operasyonun tümünün kamera kaydına alınacağı belirtilmekteydi. 14 senedir operasyon görüntülerinin gizlenmesinin nedeni yapacakları katliamı ve sorumluları gizleme çabasıdır.

Operasyona Meşruluk
Kazandırmak İçin
Tutsaklarda Silah Olduğu
Belirtilmektedir
Saldırı harekat emrinde, “cezaevlerindeki koğuşlarda arama yapılamadığı, tutuklu ve hükümlülerin
bol miktarda silah bulundurduğu,
ateşli silah kullanabilecekleri” belirtilerek “Ateşli silah kullanılması
durumunda tereddütsüz mukabelede bulunulacaktır” denilmektedir.
Katliam sonrasında içerde silah bulduklarını söylediler, fakat Bayrampaşa
silah bulunmadığı gibi bilirkişilerin raporlarında içerden dışarıya doğru
atış izine rastlamadıklarını ortaya
koydular.
Plana göre hapishanede yangın çıkabileceğini tahmin ediyorlar. Her şeyin ayrıntılı düzenlendiği planda yangın durumunda tutsakların nasıl korunacağı düzenlenmemiş. Personelin
etkilenmemeleri için alacakları önlemleri yazmışlar.

“Çıkan yangından güvenlik güçlerinin etkilenmesi durumunda yangın söndürme cihazları ile müdahale
edilecek” denilmektedir. Tutsakları
yakarken yangından nasıl korunacaklarını yazmışlar.

Adli Emanetteki
Eşyalarda Bulundu
14 yıldır katliamın tüm gerçekleri ile ortaya çıkması için mücadele
ediyoruz. Tutsakları diri diri yaktılar,
“arkadaşları yaktı” yalanını attılar. Sorumlular açığa çıkmasın diye her
türlü yolu denediler. Hapishaneyi
yeniden inşaa ettiler. Fakat duvarlardaki delikleri yokedemediler. Katlettikleri tutsakların eşyalarını yokettiler. Öldürdükleri tutsakların kurşun yaralarını genişletip delilleri çaldılar. 14 yıl sonra, adli emanete alındığı söylenen eşyaların bir kısmı bulundu. 14 yıl sonra giysiler, mermi
parçaları, yanmış parçalar üzerinde incelemeler yapılabilecek.
Gerçekleri açığa çıkartmaktan
vazgeçmedik. Vazgeçmeyeceğiz.
Daha toplanmayan onlarca delil var.
Jandarma Genel Komutanlığı, Bölge
Komutanlığı katliama katılanların
listesini, kamera görüntülerini, kullandıkları silahları ve bombaları gizlemeye devam ediyorlar. Fakat yerin
yedi kat altına da soksalar çıkartıp bulacağız, tutsakları diri diri yakan katliamcılar, saldırıyı planlayanlar, onaylayanlar kurtulamayacaksınız. Sizin
yargılanmanızı sağlayacağız. Katlettiklerinizin, yaktıklarınızın hesabını
soracağız.
SONUÇ OLARAK; Dönemin İçişleri Bakanı Sadettin Tantan ve Jandarma Genel Komutanı emekli Orgeneral Aytaç Yalman’ın katliam planının altında imzaları ortaya çıkmıştır. Planın tutsakların katledilmesi
için hazırlandığı açıktır. Katliamın en
ince ayrıntısına kadar düşünülmüş ve
programlanmıştır... Plan da açıkça
göstermektedir ki, Tantan ve Yalman’ın suçları sabittir... Katillerin
yargılanmasını istiyoruz. Katilleri
korumaktan vazgeçin... YA KATİLLERİNİZİ YARGILARSINIZ YA
DA CEZASINI BİZ VERİRİZ!

2785 TUTSAK ÖĞRENCİYİ

Bayrampaşa Katliamı Davasında
4 Yılda 13 Duruşma Yapıldı, 10 Hakim Değişti

Adaleti Faşizmin İnsafına Bırakmadık,
Bırakmayacağız!
TAYAD’lı Aileler
19-22 Aralık 2000’de 20 hapishaneye eş zamanlı yapılan saldırılarda 28 devrimci katledildi. 6 kadın
Bayrampaşa Hapishanesi’nde diri
diri yakılırken, Özgür Tutsaklar kurşunlara meydan okuyarak çektikleri
zafer halaylarıyla 3 gün direnmişlerdi devletin katil sürüsüne karşı. Ölüm
orucu direnişçilerinin kendi bedenleriyle ölüme meydan okuduğu bu direniş ve katliam, faşist devletin resmi
evraklarına “Hayata Dönüş Operasyonu” olarak kaydedildi.
Bu katliam üzerine 2 dava açıldı,
biri faşist devletin böyle bir katliamdan
sağ çıkmanın bedeli olarak Özgür Tutsaklara açtığı dava, diğeri ise halkın
avukatlarının tüm engellemelere rağmen zorla katliam emri verenlerin yargılanması için açtığı dava. 2 Şubat günü
Bayrampaşa Hapishanesi davasının
13. duruşması Bakırköy Adliyesi 13.
Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.
Sabah 10.00’da dava görülürken
TAYAD’lı Aileler de adliye önünde
açıklama yaptılar. Kızıl bantları ve beyaz tülbentleriyle gelen TAYAD’lılar
19-22 Aralık’ın hesabının mahşere
kalmayacağını, er geç hesabının sorulacağını vurguladılar.
TAYAD’lı Aileler açıklamaya
“Katlettiler, her şey resmi prosedür
içinde gerçekleşti. Operasyonun tüm
aşamaları ‘emir komuta’ zinciri içindeydi. Politik kararı alanlar belliydi.
Yasama kim, yürütme kim belliydi... emri veren belliydi, alan belliydi. Kaç bin asker ve polis gönderilmişti 19 Aralık sabahı hapishanelere,
kaç bin kurşun, kaç bin bomba gönderilmişti, hepsi tek tek kayıtlıydı resmi belgelerde.
Adları ve ünvanları belli resmi personelin, adetleri ve nitelikleri belli
kurşunları ve bombalarıyla katledildik.
Belliydi sayımız, 28’imiz öldük 19-22
Aralık’ta.” sözleriyle başladılar. Bay-

rampaşa ve Ümraniye’de, Çanakkale’de
operasyonları yürütenler
hakkında bütün hukuk
kuralları zorlanarak davalar açılabildiğini aktaran TAYAD’lılar, operasyon emrini verenler
ve yürütenler adına açılan davaların göstermelik şekilde yürütüldüğünü ve katliamcıların
hukuk kararıyla aklandığını belirttiler.
Bu konuda devletin hiçbir yetkilisini,
orta ve alt düzeydeki operasyonda görev alan personeli dahi mahkemelerde
savunmak için tüm yolların denendiğine
ve yargılamanın engellendiğine işaret
eden TAYAD’lılar mahkemelerin kan
koktuğunu söylediler.
Bayrampaşa Katliamı davasının
yıllardır süründürüldüğünü ve ancak
5 yılın sonunda bu kararın alınmasını ve avukatların tüm taleplerinin
reddinin katliamcılar için kurulan koruma kalkanının bir parçası olduğunu
söylediler. Dava sürecini “Bayrampaşa
katliamı davasına hakim dayanmadı
bugüne kadar. Bazen davadan sadece
yarım saat önce görev tebliğ edilen hakimler girdi duruşmaya. Bazen bir sonraki duruşmaya kadar emekli olacak
hakimler... Halen onuncu hakim devralmış davayı.” sözleriyle aktaran
TAYAD’lılar “mızrağı çuvala sokmanın en güç olduğu dava Bayrampaşa davası. Öyle bir dava ki, diri diri
yakılan 6 kadının kömürleşmiş bedenlerinden yanık insan eti kokusu
doldurmaktadır her duruşmada mahkeme salonunu. Yıllarca keşiften kaçsalar da, kurşunların sadece dışarıdan
içeriye sıkıldığını gösteren bilirkişi raporlarını dikkate almasalar da mahkeme salonundaki o kokudan kaçamıyor kimse. Kimse kaçamıyor ‘diri
diri yaktılar’ gerçeğinden” dediler.

Mahkemelerde talep edilen hiçbir delilin mahkemeye gönderilmediğini
ve en yüksekten alt rütbeliye kadar katliamda yer alan herkesin kalın bir kalkanla korunduğuna işaret ettiler. İkinci üçüncü dereceden faillerin dahi
yargılanmasında 14 yılda herhangi
bir ilerleme olmadığının da altını çizdiler. Mahkemelerde ilerleme olmasa
da “adalet isteği ve mücadelesi ilerleyecek. Bizim davamız belki başka
divana kalacak. Ama bu divan mahşerde değil, bu dünyada kurulacak
yine. Bu divan halkın divanı olacak.
Orada sorguya çekilecek, orada hesap
verecek 19 Aralık’ın sorumluları. O
hesaptan kimse kaçamayacak. Hesabımız mahşere kalmadı, kalmayacak!” sözleriyle açıklamayı bitiren
TAYAD’lılar mahkeme devam ederken Bakırköy Adliyesi önündeki oturma eylemini sürdürdüler.
Adliye içinde ise 17 avukatın takip ettiği davada dinlenmek için beklenen tanıklar çeşitli rapor ve yer değişikliği gibi gerekçelerle davada hazır bulunmadığından ara kararla davanın 9 Temmuz’a ertelenmesine karar verildi.
Karar açıklanıncaya kadar marşlar
ve sloganlarla oturma eylemini sürdüren TAYAD’lılar, dava sonucunu öğrendiklerinde faşizmin mahkemelerinden adalet beklemediklerini ve bu davayı sonuçlanana kadar da sahiplenmeyi sürdüreceklerini dile getirdiler.
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Sayı: 404

Yürüyüş
16 Şubat
2014
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Röportaj

F Tipi Hücreleri de, Cam Fanusları da
Özgür Tutsaklar Direnişleriyle Yıkıyor!

Sayı: 404

Yürüyüş
16 Şubat
2014

Ezilenlerin mücadelesi egemenlerce
hep katliamlar ve tutsaklıkla bastırılmaya çalışılmıştır. Dünya devrimcileri
ise kendi koşullarına göre yeni direnişler
yaratarak hapishaneleri de bir direniş
mevzisi haline getirmiştir.
Türkiye’deki devrimci mücadele
açısından da Özgür Tutsaklık geleneğiyle şekillenen 84, 96 ve 2000-2007
Büyük Ölüm Orucu Direnişi hapishaneleri birer “cezaevi” olmaktan çıkarıp birer direniş odağı haline getirmiştir. Şimdi de AKP iktidarı Özgür
Tutsakları yeni bir saldırıyla yıldırmaya, vazgeçirmeye çalışıyor. Halkın
Avukatlarından Evrim Deniz Karatana
avukat görüşme yerlerinin camlarla
çevrilip, savunma hakkının engellenmesiyle şekillenen bu uygulamaya
karşı direnişin, tutsaklar tarafından
her an göz hapsinde tutulmaya ve tecrite karşı başlatıldığını aktardı.

Yürüyüş: F Tiplerinde
tutsakların avukat görüş
yerine camlı bölme
yapıldığını öğrendik...
Bize bu uygulamadan
bahseder misiniz?
Av. Evrim Deniz Karatana:
Evet yaklaşık 4 ay önce bütün F Tipi
hapishanelerde eski avukat görüş yerleri yıkılarak yerine üç ya da dört
tarafı cam olan avukat görüş yerleri
yapıldı. Hapishanelere göre ufak tefek
değişiklikler olmakla birlikte uygulama
merkezi. Hapishanenin ana maltasına
bakan yere kurulmuş olan bu avukat
görüş yerlerinin 4 tarafı cam ve her
an her yerden izlenebiliyorsunuz. Maltanın sağ ve sol tarafına sırayla yapılmış 2 ya da 3 avukat görüş yeri
oluyor (hapishaneye göre değişkenlik
gösteriyor). Koridorun ortasında
duran gardiyanlar aynı anda 6 görüş
yerini, 6 avukatı, 6 müvekkilini bir
arada izleyebiliyor...
Müvekkillerimizle görüşürken bizi
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her an göz hapsinde tutuyorlar. Akvaryum’da gibiyiz. her yerden görülebiliyoruz ve bir anda çevremizde
10’a yakın gardiyan birikebiliyor. Cam
olmasının yalnızca her yerden görülmek gibi bir etkisi yok. Aynı zamanda
ses de geçiriyor bu görüş yerleri.

Yürüyüş: Bu uygulama ile
amaçlanan nedir?
Av. Evrim Deniz Karatana:
Avukat görüş yerlerini F Tipi hapishanelerde uygulanan tecrit politikasından ayrı düşünmek mümkün değil. Hem havalandırmalara takılan
kameralar hem avukat görüş yerlerinin
görüntü ve ses düzeyinde şeffaflaştırılması birlikte düşünüldüğünde; “Sizi
her an gözetliyor ve dinliyoruz, özgürlüğünüzü kısıtladık ama bu yetmez! Sizi her dakika denetim altında
tutarak daha da tecrit etmek istiyoruz” diyorlar aslına bakarsanız.
Bu uygulamanın hukuksal bir dayanağı yok. Avukat- müvekkil arasındaki sır yükümlülüğünün ihlali niteliğindedir bu görüş yerleri. Avukat
- müvekkil görüşmelerinin kimsenin
duyamayacağı bir ortamda yapılması
gerekmektedir. Bu uygulama avukatmüvekkil görüşmesinin gizliliğini ihlal
etmekte ve müvekkillerimizin savunma
hakkı kısıtlanmaktadır. Konuşulan
her şey dışarıdan ve yan taraftaki
avukat görüş odalarından rahatlıkla
duyulabilmektedir. Bu durum hem
Çağdaş Hukukçular Derneği İstanbul
Şubesi Cezaevi Komisyonu tarafından
tespit edilmiş hem de Kandıra 1 No’lu
F Tipi Hapishanesi’ni ziyaret eden
Kocaeli Barosu tarafından tutanak altına alınmıştır. Avukatların müvekkilleri ile görüşmeleri kesinlikle denetime tabi tutulamaz. Savunmaya
ilişkin evraklarımız incelenemez,
konuşmalarımız dinlenemez. Bunların tamamı savunma hakkı kapsamındadır. Ancak “cam fanus” biçimindeki bu avukat görüş yerleri
açıkça hem bizim sır saklama yü-

kümlülüğümüzü hem
de müvekkillerimizin
savunma
hakkını ihlal
etmektedir.
Bu nedenle
kabul etmiyoruz.

Yürüyüş:

Evrim Deniz Karatana
Özgür
Tutsaklar
karar almışlar, camlı avukat görüş
yerlerinde görüş yaptırılmaya devam edilirse camları kıracaklarmış.
Bununla ilgili durum nedir?
Av. Evrim Deniz Karatana:
Evet müvekkillerimiz böyle bir karar
aldıklarını bize de söylediler. Daha
bu avukat görüş yerleri inşaat halindeyken hem hapishane idaresine hem
de Adalet Bakanlığı’na yazdıkları dilekçelerle cam fanusları kabul etmeyeceklerini bildirdiler. Ancak hapishane
idaresi yine de buralarda görüşmeye
zorladı. İlk aşamada sloganlarla protesto ettiler ve görüşmeden çıktılar.
Eğer bir an evvel bu avukat görüş
yerlerinde değişiklik yapılmazsa
camları kıracaklarını da açıkça hapishane idarelerine bildirdiler, katıldıkları duruşmalarda savunma
haklarının kısıtlandığını belirterek
camları kıracaklarını deklare ettiler.
Hem bizim itiraz ve şikayetlerimize
hem müvekkillerimizin dilekçelerine
rağmen hapishane idareleri buralarda
görüş yaptırmakta ısrar etti.
Bunun üzerine, müvekkiller önce
Kırıkkale F Tipi Hapishanesi’nde,
sonra Edirne F Tipi, Tekirdağ 1
No’lu F Tipi ve Kandıra 1 No’lu F
Tipi hapishanelerinde camları kırdılar. Camların kırılması nedeniyle
müvekkillere hücre cezaları ve kamu
malına zarar nedeniyle hapis cezaları
veriliyor. Bu arada müvekkillerin
camlı görüş yerlerini protesto etmek
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için attıkları sloganlar sebebiyle de
şimdiye kadar onlarca disiplin soruşturması açıldı.
Tekirdağ 1 No’lu F Tipi Hapishanesi’nde Şafak Yayla ile görüşmeye
gittiğimizde, eski avukat görüş yerlerinde görüşmek istediğini ve cam
fanusları kabul etmeyeceğini bildirdi
ancak başka yer olmadığını istiyorsa
cam fanusta görüşebileceğimizi söylediler. Bunun üzerine müvekkilimizin önceden bildirdiği şekliyle
protesto hakkını kullanması üzerine bir anda gözümüzün önünde
ondan fazla gardiyanın saldırısına
uğradı. Durdurmak istediğimizde
ise bize de müdahale ederek odanın
bir köşesine sıkıştırdılar. Müvekkillerin camlı görüş yerlerinin protesto
edeceğini bilmelerine rağmen orada
görüştürme istekleri ise açıkça saldırının önünü açmak içindi.
Benzer şekilde Kandıra 1 No’lu
F Tipi Hapishanesi’nde de müvekkillerimiz saldırıya maruz kaldı.

Yürüyüş: Tutsak görüş
yerlerinin camlarla
bölünmesini siz avukatlar
nasıl değerlendiriyorsunuz?
Bu uygulamaya karşı ne
yapmayı düşünüyorsunuz?
Av. Evrim Deniz Karatana:
Yukarıda da anlattığım gibi camlı
görüş yerleri tecritin etkisini artırmanın bir yolu olarak kurgulanmış
ve uygulamaya konulmuştur. Ne
müvekkillerimizin ne de bizim bu
uygulamayı kabul etmemiz mümkün değil. Bu konuda hem hukuksal başvurularımız sürüyor
hem de bir yandan meslektaşlarımızı ve halkımızı bilgilendirmeye
ve bu uygulamaya karşı çıkmaya
davet ediyoruz. Meslek örgütlerimizi savunma hakkının ihlali niteliğinde olan bu avukat görüş yerleri
konusunda bilgilendirdik. Hukuksuzluğu tespit etmelerini ve uygulamanın kaldırılması için girişimlerde
bulunmalarını talep ettik. Bizler de
hukuka aykırı olarak düzenlenmiş
avukat görüş yerlerinin kaldırılması
için ve tabii her türlü tecrit uygulamasına karşı mücadele etmeye devam edeceğiz.

Özgür Tutsaklardan

Savunma Hakkımız
Engellenemez!
Merhaba, selam ve sevgilerimizi
gönderiyoruz sizlere.
Nasılsınız? Umuyoruz iyisinizdir.
Biz de çok iyiyiz. Dün Burak'tan
iyi haberler aldık. Çarşamba (22
Ocak) akciğerlerinden ameliyat oldu.
Açık yapılan bir ameliyat. Akciğerlerinde 2 kez tekrarlanan sönme
rahatsızlığı bir daha tekrarlanmayacak diye umuyoruz. Ameliyat gayet iyi geçmiş. 10 gün kadar daha
hastanede kalabilirmiş. Geçen iki
seferki yatışında ailesinden birinin
yanında refakatçi kalmasına izin
verilmemişti. Kontenjan görüşçüleriyle de görüş yapması engellenmişti. Bu sefer her ikisini de, savcıyla
görüşerek sağladık.
Biliyorsunuz, bizim burasıyla
beraber birçok hapishanede fanusavukat görüş kabinleri inşa edildi.
Yazdan beri bu nedenle avukatlarımızla görüşemiyoruz. Savunma hakkımız gasp ediliyor. Eski kabinler
hala duruyor. Bu nedenle avukata
çıkan her arkadaşımız, fanus içerisinde avukatımızla görüşmenin savunma hakkımıza, avukat-müvekkil
arasındaki ilişkinin gerektirdiği hukuksal mahremiyete ve avukatlarımıza yönelik bir saldırı olduğunu
belirtiyordu. Eski görüş yerlerinde
avukatlarımızla görüşmeyi talep ediyorduk. Kabul edilmediği için bu
durumu protesto ediyor ve "Savunma
hakkımız engellenemez!" sloganını
atarak hücrelere dönüyorduk. Da-

yatma ve hak gaspı devam ederse sloganla yetinmeyeceğimizi, o cam
kabinlerin varlığını da
kabul etmeyeceğimizi,
tıpkı kameraları olduğu
gibi onları da kıracağımızı, idare ve bakanlığa
bildirmiştik.
20 Ocak'ta arkadaşımız, Ahmet Alpözel, avukatlarıyla
görüşmeye çıkmıştı. Yukarıda belirttiğimiz şekilde savunma hakkı
engellendi Ahmet'in. Aktif protestosunu tahmin etmişler ki, hazırda bekleyenler varmış. Ama
hem avukatlarımızın, hem de Ahmet'in müdahalesiyle saldırı yaşanmadı. Tabiki, çok geçmeden "disiplin soruşturması" getirdiler. Ahmet'e, "kamu malına zarardan"
soruşturma açıldı. Ümit Çobanoğlu
ve Mert Toka arkadaşlarımızın da
aynı gün savunma hakları engellendi.
Onlara da slogandan "soruşturma"
açıldı. Neticede biz Özgür Tutsaklığın
gereğini yapmaya, direnmeye, bu
ve benzeri tüm dayatmalara karşı
mücadele etmeye devam edeceğiz.
Ahmetler’in 23 Ocak'ta 2. duruşması görüldü. 18 Ocak komplosunun İzmir ayağı... Hiç tahliye çıkmadı. Beklemiyorduk da zaten. Arkadaşlar "Bozuk düzende sağlam
çark olmaz" demeye, "Adaleti biz
sağlayacağız" demeye gittiler. Yakalarına taktıkları "Berkinler İçin
Adaleti Biz Sağlayacağız" kokartları ve yargılanan değil, yargılayan
konuşmaları heyeti çok zor durumda
bırakmış. Heyet "Siz resmen bizi
tanımıyorsunuz" demiş. Haksız
sayılmaz. Devrimcilik, her yerde
kendi meşruluğunu kabul ettirecek,
demiştik. Buna uygun, güzel bir
duruşma olmuş. 10 Nisan'da da devamı gelecektir.
Bütün arkadaşların selamlarını
iletiyorum sizlere, Alişanca kucaklıyoruz hepinizi
Hoşçakalın... Sevgi ve selamlarımızla...
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Kırıklar 1 No’lu F Tipi
Hapishanesi
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Halk

Hırsızlık Tanrısı Hermes ve Bugünün Hermesleri

Düşmanı

AKP
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Mitolojide Hermes ve efsanesi vardır. Zeus'un oğlu Hermes'in efsanesi beşikte başlar. Hermes beşiğinde akşam
olur olmaz kundağını çözer, ayaklarının üzerinde olmadık maceralara girişir. Mağaradan çıktığında önüne gelen
ilk kaplumbağanın içini oyar, koyunun
bağırsağından yedi tel gererek bir gitar yapar, eğlenir.
Sonra ovalardaki inek sürülerinden 50 inek çalar. Hırsızlığı belli olmasın diye inekleri geri götürür. Kendi ayağına oradaki çalı çırpılardan tuhaf sandallar örer, izlerini gizler. Yolda bir ihtiyara rastlar onu gördüğünü
kimseye söylememeye yemin ettirir.
Karşılığında bir deve hediye edeceğine söz verir. Kutsal inekleri mağaraya
kapattıktan sonra gider yine masum bir
bebek gibi kundağına girer.
Hermes habercilerin ve hırsızların
kralı olur. Zeus oğullarının en sivri akıllısı en kurnaz olan Hermes'i kendine
ulak seçer. Bundan böyle tüm buyruklarını, tüm hırsızlıkları, anlaşmaları
oğlu Hermes’le yapar. Hermes hırsızların olduğu kadar tüccarların da koruyucusudur.
Yüzyıllar önce anlatılan bir efsane
ama yüzyıllar sonra günümüzün Hermes’leri var. Baba-oğul çeteleri var. Ne
değişmiş diye bakıyoruz. Birisi bir efsane öteki gerçek, bizim yoksulluk-yolsuzluk sebebimiz.
17 Aralık operasyonlarıyla kendi iç
çelişkilerinin sonucu bazı birimlerindeki yolsuzlukları, kadrolaşmaları Fethullah-AKP kurumlaşmaları, AKP'li
bakanların bugünün Hermes’leri oğullarıyla yaptıkları hırsızlıklar yolsuzlukların bir kısmı ortaya çıktı.
Bunların hepsi bizim bildiğimiz
ve daha önce söylediğimiz şeylerdi ama
kendi iç çelişkileri sonucu daha açık ortaya çıktı. Bu kadar açık ortaya çıkmasına rağmen böyle açık bir durum
için yalanları hazır; Hermesler’in Zeuslar’ın, bakanların ve oğullarının.

Çolukları Çocukları İle
Birlikte Hırsızlık Yapıyorlar
Evde ayakkabı kutularında çıkan
milyon dolarlarla imam hatip lisesi yapacaklarını, aldıkları rüşvetleri, saatleri, bavulları ne var canım hediye alamaz
mıyız yalanlarıyla açıklıyorlar.
Bakanlar yetkilerini, işadamları
için Rıza Sarraflar, Ali Ağaoğulları için
kullanmışlar. Bunun aracısı da oğulları
olmuş. İçişleri Bakanı hırsızlığı kolaylaştırmak için hangi belgeleri, hangi kolaylıkları sağlamamış ki en son polis tahsis etmiş Rıza Sarraf’a ve karşılığında oğlunun evindeki ayakkabı
kutuları dolusu paralarda ve daha göremediklerimizin sayılmasında kullanılan para sayma makinelerinde çelik
kasalarda görüyoruz.
Ekonomi Bakanı da 22 yaşındaki
oğluyla kara paraları organize aklıyor,
akladıklarından nasipleniyor. 22 yaşında özel bir üniversitede okurken aynı
zamanda lüks bir alışveriş merkezindeki Burger King'in de ortağı olmuş.
Yine Erdoğan Bayraktar'ın oğlu
ile yaptığı işlerde böyle. Yoksul halkın
evleri başına yıkılıyor. Ali Ağaoğlu istediği her yere hiçbir yasal engele takılmadan binalarını dikiyor. Van’da insanlar yapılan TOKİ binalarının altında kalırken hala barakalarda yatarken,
onlar at üstünde "İstanbul’un Fatihi"
olarak yeni binaların-sitelerin reklamlarını yapıyor. Lüksleriyle övünüyorlar. Tüm bunların önünü açan ve nasiplenen, bu hırsız babalar ve arsız
oğulları oluyor.

Şimdi Şu Tabloya
Bir Bakalım;
Tayyip ne diyor? En az üç çocuk!
Evet şimdi herkes daha iyi anlıyor neden en az üç çocuk? Böyle organize işleri, hırsızlıkları idare edebilmek daha
fazla çalabilmek için 1 çocuk yeter mi?
Daha fazla çocukları olacak ki daha çok
çalabilsinler.
Halkın karnını doyuracak, çocuklarını okutacak paraları yokken tek bir

çocuğu büyütmekte zorlanırken onlar
üç çocuk diyorlar. Biz halk çocukları
harç paralarını ödeyemediğimiz için
okuldan atılırken, hırsız bakanların
arsız oğulları özel okullarda okuyor,
milyon dolarlar içinde yüzüyorlar.
Ne diyor Tayyip? Dindar gençlik istiyorum. Tabi böyle dindar gençler isteyecek. Çalacak-çırpacak ama yakalanınca yürekleri titretecek bir hikayesi
de olacak.

“O Paralarla
İmam Hatip Lisesi
Yapacaktır!”
Tayyip'in gençliği aynı zamanda
dindar olacak. Minareyi çalacak ama
kılıfı da hazır olacak.
Başka ne diyordu Tayyip? Benim
gençliğimin eli, en son teknolojiyi tutacak. Laptop olacak benim gençliğimin
elinde. Bilimi geliştirecek, bilimi kullanacak.
Halkın çocukları okula gidebilmek
için harç parasını ödeyemiyor, eğitim
kurumlarına giremiyorken hangi bilimi,
teknolojiyi geliştirerek kullanacağız?
Okullarda bilimsel bir eğitim yokken neyi geliştireceğiz? Okula gitmek için yol parasını denkleştiremiyorken hangi son teknolojiyi kullanacak, hangi laptopu tutacağız?
Son teknolojiyi kullanacak bizim
gençliğimiz. Şimdi çok iyi görüyoruz
neyi kastettiğinizi.
Bakanların oğullarından çıkan son
teknoloji para sayma makinelerini,
çelik para kasalarını görünce...
Halk çocukları açlık, yoksulluk, işsizlik, güvencesizlikle boğuşurken,
emeğimizi sömürerek zengin olan hırsızlar ve oğulları zevk sefa içinde yaşıyorlar. Özel uçakları, gemicikleri,
lüks dairelerinde keyif çatıyorlar.
Bu pisliğin içinde boğulacaksınız.
Bu yolsuzluk, ahlaksızlık-arsızlık
düzeninizi başınıza yıkacağız.
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AKP’NİN 5. YARGI PAKETİ DEMOKRASİ DEĞİL,

HIRSIZLARI KORUMA PAKETİDİR
AKP’nin demokrasi paketi ismini verdiği 5. yargı paketi meclise gönderildi. 22 maddeden oluşan paketin ana amacı hemen
kendini gösteriyor.
AKP; 17 Aralık’ta açığa çıkan
rüşvet ve yolsuzlukları kapatmak,
yargılanması beklenenleri kurtarmak, daha açığa çıkmayan
hırsızlıklarını engellemek ve bundan sonra yapacakları hırsızlığın
açığa çıkmasını önlemeyi hedefliyor.
Yapılan düzenlemeler kendilerine
kalkan, halka karşı saldırı amaçlıdır.
Hırsızları korumayı amaçlayan bir
yasanın halka hiçbir yarar getirmeyeceğini söylemiştik. Öne sürdükleri
“yenilikleri” inceleyerek bunlara yanıt
verelim.

Özel Yetkili Mahkemeler
Kalkıyor
AKP, Terörle Mücadele Kanunu’nun (TMK) kaldırılacağını ve
bazı hükümlerinin Türk Ceza Yasası’nın içine konulacağını açıklamıştı.
Yasa önerisi ile TMK’nin sadece 10.
maddesinde görev alanları düzenleyen Özel Yetkili Mahkemeler kaldırılıyor. Yasa yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bu mahkemelerde devam eden davalar ağır ceza mahkemelerine gönderilecek ya da hiçbir
değişiklik yapılmadan bu mahkemeler
görevlerine devam edecekler, sadece
“özel yetkili” kelimeleri kaldırılacak.
Fakat aynı işlevi görmeye devam
edecekler. Bu mahkemelerin üyeleri
Terörle Mücadele Kanunu(TMK) ile
yargılanacak kişilerin davalarına bakacaklar. TMK’dan yargılananlara
bakan mahkemelerin özel nitelikleri
devam edecek. Çünkü TMK dosyalarına bakan hakim ve savcıların korunacağına ilişkin madde yerinde
duruyor. Bu hakim ve savcıların diğerlerinden farklı olarak özel korumaları olacak. Adına özel mahkeme
demeyecekler adına İhtisas (uzmanlık) Mahkemeleri olacak.

Yasadışı Dinleme Cezası
Artıyor
Hukuka aykırı şekilde kişisel verilerin kaydedilmesinin cezasının alt
sınırı 6 aydan bir yıla çıkarılıyormuş.
Devrimcilerin bütün dosyalarında yasadışı şekilde yapılmış dinleme mevcuttur. Bilinmeyen yasadışı dinlemelerden bahsetmiyoruz. Yasal olduklarını iddia ettikleri fakat usul ve kanunlara tamamen aykırı dinlemelerden
bahsediyoruz. Bu verilerin kaydedilmesi suç olmasına rağmen psikolojik
savaşın bir parçası olması sebebiyle
dosyadan çıkartamazsınız. Dinlemeler
yasaları çiğneyerek yapılır ve bunlar
dosyaya eklenir, bu dinlemeleri dosyadan çıkartamazken polislerin cezalandırmasını nasıl sağlayacağız.

Dinlemeleri Sızdırma
Cezası da Artıyor
Kişisel verileri sızdıranlara verilen
cezanın alt sınırı bir yıldan, iki yıla
çıkarılacak.
TMK kapsamındaki dosyalarda
suçlamalarla ilgisi olmayan, dosyada
bulunmayan bilgiler basına servis
edilir. Soruşturmanın başı sayılan
savcı bunu engelleme cüreti gösteremez. Yapılan suç duyuruları ise takipsizlikle sonuçlanır. Yüzlerce kez
ihlal edilen bu kural ne zaman cezalandırıldı da şimdi cezasını artırıyorlar?
Bu suçu işleyenler hakkında açılan
tek bir dava bulamazsınız...Bu madde
halka karşı işlenen suçlarda uygulanmıyordu, yine uygulanmayacak.

Dinleme Kayıtlarını
Yok Etmeyenlere de
Ceza Artıyor
Toplanmış kişisel verileri öngörülen sürede yok etmeyenlere verilen
cezanın alt sınırı da altı aydan, bir
yıla çıkıyor. Siyasi şubede her devrimcinin görsel yazılı arşivi vardır.
Gözaltına alınanlara kendisi hakkındaki görüntüler izletilir. Baskı altına
alınmaya çalışır. Başkalarına ait görüntüler izlenir, yıllarca hapiste kalacağı söylenerek yalan beyanlarda
bulunması istenir.
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Tutuklama Kararı
Zorlaştırılıyor
Mahkemelere tutuklama kararlarını, “belirtilere” göre değil, “somut
delillere göre” verme zorunluluğu
getirildiği söyleniyor.

Yalan söyleniyor.
Tutuklamaya yeni kriterler getirip
tutuklamaların önünü açıyorlar. Ve
şu nokta dikkat çekicidir. Mal varlığına el konulması, telefon dinlemeleri, takip, izlemeler için mahkemelerin oybirliği kararı aranırken tutuklamalar için oy çokluğu
yeterli olmaktadır. Tuhaflık yok
mu gerçektenTutuklama için getirdikleri yeni
kriter tutuklamayı düzenleyen CMK
100. maddenin 4. fıkrasında yer alıyor;
“4- şüpheli yada sanığın mükerrir, itiyadi suçlu veya suçu meslek

FAŞİZMİN HÜCRELERİNDEN ALACAĞIZ!

25

edinen kişi olması durumunda da
tutuklama nedeni var sayılabilir..”
Devlet demokratik hakkını savunmayı, anayasal hakları kullanmayı
suç saydığına göre düzenli basın
açıklamalarına katılan, bu nedenle
daha önce gözaltına alınan, polisçe
fişlenen, haksız nedenle tutuklanan
kişiler iddia olunan suçun ceza miktarı
ne olursa olsun tutuklanabilecekler...
Sen sık sık basın açıklamalarına
katılıyorsun, suç işlemeyi meslek
haline getirmişsin, diyebilecekler.
Bu, devrimcilere yönelik bir düzenlemedir ve tutuklama ile devrimcileri
ıslah etmeyi planlıyorlar... Haziran
ayaklanmasından sonra böyle bir fıkranın eklenmesi boşuna değildir.

Hapis Cezası
2 Yılı Aşmayan Suçlara
Tutuklama Yok
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Sanık hakkında isnat edilen suç,
2 yıldan az ceza gerektiriyorsa, tutuklamanın önü kesiliyor denmektedir.
Bu da başka bir yalandır. Yukarıda
açıkladığımız gibi bu kişi “mükerrir,
itiyadi suçlu veya suçu meslek edinen kişi” ise ceza miktarına bakılmaksızın tutuklanabilecektir.

Mahkeme Karşısına
Çıkma Süresi 24 Saat,
Gerekirse Farklı Yerdeki
Mahkeme Sesli ve
Görüntülü İfade Alacak
Sanıkların mahkeme önüne çıkma
süresi 24 saatle sınırlandığı söylenmektedir. Eskiden de bu süre 24
saatti. Sanık ya da şüpheli soruşturma
ya da kovuşturmasını olduğu il dışında yakalanırsa asıl yere gönderilmek üzere yol tutuklaması yapılıyordu. Yeni düzenleme ile yol tutuklaması verilmeyip asıl mahkemesine sesli ve görüntülü ifade alınacak.
Bu olumlu bir düzenleme olmayıp
yargılanan kişinin aleyhinedir. Bu
yolla kişi asıl savcı ya da mahkemenin önüne çıkartılmayacaktır.
Oysa yargılamada asıl ilke yüzyüzelik ilkesidir. Kişi söylediklerinin
ne kadarının yazılıp yazılmadığını,
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dinlenip dinlenemediğini bilemeyecek. Konuşmasına istendiği zaman son verilecek.
Savunma hakkı
böyle şekilsel bir
hakka dönüşecektir.

Ev ve İşyeri
Aramalarına
“Somut
Delil”
Zorunluluğu
Sanıkların ev
ve işyeri aramaları
için, “makul şüphe” değil, “somut delil” zorunluluğu
getiriliyor. Fakat bugüne kadar yapılan
operasyonda verilen kararlar makul
bir şüpheye dayanmadı ki şimdi somut delil ortaya konsun. Şimdiki yasaya göre arama yapılacak yer, aramanın amacı, ne alandığı ifade edilmelidir. Gece arama yapmak ise istisnai bir uygulamadır. Fakat emniyetin gündüz arama yaptığını, arama
kararının usulüne göre alındığını görmedik. Bütün arama kararları hazır
şablonlardır. Sadece adres ve isimler
değiştirilir. Yeni taslağa ortam dinlemeleri, bilgisayar kaydına el konulması, telefon dinlemeleri için “somut delil” şartı eklenmiş. Bu şart
sadece 17 Aralık yolsuzluk soruşturmasını kurtarmaya dönük bir kriterdir. Pratikte başka bir yerde uygulanmayacaktır.

Mal Varlığına
El Konulması
Rapora Bağlı
Sanıkların mal varlıklarına el konulmasına ilişkin somut delil şartı
getiriliyor. Ayrıca BDDK (Bankacılık
Düzenleme ve Denetleme Kurumu)
ve Mali Suçları Araştırma Kurumu(MASAK)’tan mal varlıklarının
suç işlenerek edinilip edinilmediğine
ilişkin rapor istenmesi de gerekiyor.
Ayrıca sanıkların mal varlıklarına el
konulması için mahkemede “oy bir-

liği” şartı getiriliyor. Hırsızları korumak için yargı yürütmeden izin
istiyor. Bu madde AKP ve AKP
yandaşlarının mal varlığını korumaya yöneliktir. Hırsızlara dokunulmazlık maddesidir. Yargı yürütmeden izin alacak. İzin verecek
kurumlar da yürütmeye bağlıdır.
Böylece yargıyı yürütmeye bağlıyorlar. Şekilsel yargı bağımsızlığı
da ortadan kalkmaktadır. Bu, Anayasa’nın ihlal edilmesidir.

Dinlemeler İçin,
Hakim Değil,
Mahkemede “Oy Birliği”
Kararı Geliyor
Dinlemelerin yapılabilmesi için
eskiden olan tek hakimin onayı kaldırılıyor. Yerine, dinleme için “mahkemeden oy birliği ile karar alınması” şartı getiriliyor. Dinleme taleplerine, kimin dinleneceğine ilişkin
belge eklenmesi de zorunlu hale getiriliyor. Böylece AKP kendisine yönelik dinleme yapılmasını engellemiş
olacak. Yakın zamanda atama yaptığı
hakimlerle diğer hakimleri denetlemeye çalışacaktır. Halk açısından bir
hakim ile üç hakim arasında fark
yoktur.

Dinleme Süresi
Sınırlanıyor
Dinlemelerin süre sınırlaması
azaltıldığı söyleniyor. Yasal dinle-
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me süresi kısaltılıyor. Yasadışı dinlemeler devam edecektir. “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma” suçu
için dinleme kararı alma yetkisi
kaldırıldığı söyleniyor.. Yalan söyleniyor, başka bir maddede bu yetki
devam ediyor. Özellikle TMK kapsamında yapılan dinlemelerde bu
yetki devam ediyor.

Bakanlığı’ndan emir alacak. Savcılar
polislere iş yaptıramıyordu. Bundan
sonra savcılar polisler karşısında
daha da pasifleşeceklerdir.

Polise de MİT Benzeri
Soruşturma Kalkanı

Mevcut yasada, mahkeme kararlarını 30 gün içinde yerine getirmeyen
kamu görevlileri aleyhine tazminat
davası açılabiliyordu. Ancak yapılacak
değişiklikle, mahkeme kararlarını
gerçekleştirmeyen kamu görevlisine
karşı değil, onun bağlı olduğu idareye
karşı tazminat davası açılması hükme
bağlanıyor. Böylece polisler biraz
daha güçlendirilmiş oluyorlar.

Teklifle, savcıların “en üst dereceli kolluk amirleri” yani polis müdürleri hakkında izinsiz soruşturma
açmaları imkansız hale getiriliyor.
MİT mensupları için soruşturma
iznini Başbakan verirken, polis müdürleri için bu yetki Adalet Bakanı’na
tanınıyor. Adalet Bakanı’nın izni
olmadan, “en üst düzey adli kolluk
amiri” hakkında savcılar soruşturma başlatamıyor. 17 Aralık soruşturması ile gündeme gelen savcıların kararlarını uygulamayan emniyet
müdürlerine bununla korumaya aldılar. CMY’nin “cumhuriyet savcılarının görev ve yetkilerini” düzenleyen 161. maddesine göre görevi
ihmal edenler ya da kötüye kullananları savcılar derhal soruşturuyordu.
Artık polisler savcıdan değil Adalet

Mahkeme Kararını
Yerine Getirmeyen
Polislere Tazminat
Cezası Yok

Mevcut Dinleme
Kararlarının Hepsi
“Yok” Hükmünde
Devam eden soruşturmalar hakkında verilen dinleme kararlarının
tümü, yasa kabul edildiğinde geçersiz
hale gelecek. Dinlemelerin devam
edebilmesi için yeniden karar alınması
gerekecek.

Avukatların Dosyayı
İncelemesine Yönelik
Kısıtlamalar Kalkıyor
Şüpheli ve sanık avukatlarının, dosyanın içeriğini incelemesi mevcut yasalarca
“soruşturmayı tehlikeye
düşürebilir” gerekçesiyle, hakim kararıyla sınırlandırılabiliyordu. Şimdi
avukatın önünde dosyaya ilişkin tüm sınırlamalar kaldırılıyor. Bu
savunma hakkına yönelik
saldırıyı şimdilik kaldırdıkları görünüyor. Ne kadar süreceğini merak ediyoruz. 2004 yılında CMK
düzenlendiğinde birkaç olumlu
düzenlemeyi bir yıl içinde geri
çektiler. Kısa bir süre sonra bu hakka
saldırırlarsa hiç şaşırmayacağız.

Göreve İade Yolu
Kapatılıyor
Görevden alınan kamu görevlilerinin Danıştay’a başvurarak göreve
iadeleri zorlaştırılıyor. Getirilen düzenleme ile artık kamu görevlileri
ile ilgili görevden alan idarenin savunmasının alınması zorunlu hale
getiriliyor. Böylece Danıştay, 17 Aralık operasyonunda görevden alınan
polis ve diğer kamu görevlileri hakkında ilgili idarenin savunması alınmadan “yürütmeyi durdurma” kararı veremeyecek.

Sonuç Olarak
Bu Düzenlemeler ile;
1- AKP iktidarının büyük suçlar
işlemiştir. Bunları örtmeye çalışıyor.
Polisi güçlendiriyor, savcıları yürütme
karşısında etkisizleştiriyor, hırsızların
mallarına el konulmasına izin vermiyor.
2- AKP iktidarı hırsızlığa devam
edecek, iktidarda kaldığı hergün servetini büyütmenin hesabını yapmaktadır. Sürekli önlem alması, kendisine
yöneleceğini düşündüğü tehlikeleri
bertaraf etmeye çalışmasının başka
bir anlamı yoktur.
3- AKP korkuyor, korkusu kendisini koruyacak yeni duvarlar, yeni
güvenceler gerektiriyor.
Yenilik gibi gösterdikleri değişikliklerin hiç birisi eminiz ki halka
karşı işlenen suçlarda uygulanmayacak. AKP şimdi eleştirdiği kanuna
da uymuyordu ki, bundan sonra neden
uysun. Halkı aşağılayan, soyan, fırça
atan, tahrip eden, katliam izni veren,
katil polisleri kahraman ilan eden,
halkını arayan her kesimi hergün sokaklarda işkence edilmesi talimatı
veren başbakan ve ekipi neden uysunlar yasalara. Yasalara uymadıkları
gibi beğenmedikleri, çıkarlarını zedeleyen, aleyhine olabilecek yasaları
bir iki günde değiştirip yalanlarını
halka kabul ettirmeye çalışıyorlar.
Artık mızrak çuvala sığmıyor. Ya da
elinizde minareye uyduracak kılıf
kalmadı. AKP’nin halka düşmanlığı,
sadece kendi menfaatlerin savunucusu
olduğu ortadadır.
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Askeri, polisi, MİT’i, korucusu,
kont-gerillası yıllardır ülkemizde oligarşinin hizmetinde olan silahlı güçlerdir. Bu kurumlar halka karşı kurulmuş ve yıllardır halkın mücadelesine karşı kullanılmaktadır. Halka
karşı ve devrimcilere karşı yapılan
katliamlardan tüm bu kurumlar aynı
derece sorumludur. Bu kurumlar,
devrimcilerin katledilmesinde, halkın
baskı ile yönetilmesinde, aralarındaki
kısmi çekişmeyi bir yana bırakıp hemen birlikte hareket etmektedirler.
Hepsi emperyalizm tarafından yapılandırılmış ve eğitilmektedir.
Halka düşmanlık, emperyalizme
uşaklık, vatanı satma konusunda aralarında bir fark yoktur. Oligarşi içinde
yaşanan problemlerde bu kurumlar
çeşitli yapıların tarafları olabilmektedir. Gücü elinde bulunduranlar çıkarları doğrultusunda ve politikaları
gereği bu kurumlara diğerlerinden
farklı yetkiler, olanaklar vermektedir.
AKP, iktidara emperyalizmin desteği ile gelmiştir. Onlara hizmet ettikçe
ve kullanım süresi dolana kadar düzenin nimetlerinden yararlanıp, dünyalık mal edinmek için, elinden gelen
çabayı göstermektedir. Fakat kendilerinden önce emperyalizme hizmet
edenler, gelecekte hizmet etmek için
sırada olanlar arasında rekabet ve iktidar kavgası bulunmaktadır. Bu kavgada elini güçlendirmek için AKP
silahlı güçlerinden MİT’e yatırım
yapmayı ve kuvvetlendirmeyi kendisine uygun görmektedir. AKP buna
kendisini iktidara getiren emperyalizmin yaptığı oyunları ve kendisinin
yaptığı komploları iyi bildiği için ihtiyaç duymaktadır. Kendisi komplocu
olan kişi bunun başına geleceğinden
korkar. AKP bunu bilmekte ve önlemler almaya çalışmaktadır.
AKP iktidarı MİT’e yatırım yap-

tığını Müsteşar Hakan
Fidan’a yapılan gözaltına alma girişiminde açıkça göstermiştir. AKP, bu iktidar çekişmesi sonucu yapılan operasyonda
hemen kişiye özgü kanun çıkarmıştır.
Buna göre MİT’e karşı operasyon
yapılması Başbakan’ın onayına bağlı
hale getirildi. Bu sayede iktidar içindeki güçler kavgasında başlarına bir
kaza gelmesi baştan önlendi.
AKP bunun yetmediğini düşünerek yeni süreçte MİT kanununda değişiklik yapılması için bir tasarı hazırlamıştır. Bu tasarı halka karşı
savaşı ve kendi içlerindeki iktidar
mücadelesini AKP’nin nasıl yapmayı
hedeflediğini göstermektedir.
1-2937 sayılı yasanın 2. maddesindeki tanımlar bölümünde büyük
bir değişiklik yapmaktadır. Yasanın
2. maddesinde MİT mensubu tanımına ek olarak “() MİT tarafından
görev verilmiş diğer kişiler (...)”
ibaresi eklenerek kanun kapsamına
girecek kişiler genişletilmektedir.
Bu değişiklikle herkes bu kuruma
alınabilecektir. Daha önce de MİT
kanununda bu şekilde işlem yapılmıştı. Fakat yapılan düzenlemeyle
kanunen personel alımıyla ilgili düzenlemeye ihtiyaç olmayacaktır. Bir
kişi “MİT tarafından görevlendirildi” denmesi ile işe alınmış olacaktır. Sayı, nitelik veya kanunen
devlet memuru olma şeklinde sınırlandırılma olmadan geniş bir personel
alımına yol açılmış olacaktır.
AKP emperyalizm ve oligarşi tarafından iktidara getirilirken oligarşinin çeşitli kesimleriyle işbirliği
yapmıştır. Homojen bir yapılanma
değildir. Kadrosal gücü daha zayıftır.
Ayrıca gerek polis ve gerekse askeriye
ye personel alımında belli bir eğitim

ve vasıf lazımdır. Bu kurumlarda yapılaşmak için uzun yıllara ve nitelikli
personele ihtiyaç vardır. MİT’te ise
buna ihtiyaç yoktur. Bu değişiklikle
MİT’te bazı kanunsal engeller aşılacak ve diğer kurumlara oranla daha
hızlı bir kadrolaşma yapılmış olacaktır.
İşe alınan kişilere maddi olarak
imkan sağlanacaktır. AKP iktidarının
gücünü arttırmak için, tabanındaki
veya işe alamadığı kişilere, bu şekilde
ekonomik imkan sağlamış olacaktır.
Kendisine destek olanlara hiç zorlanmadan iş sağlanmış olacaktır.
AKP bu geniş tanımla diğer halkların özgürlük mücadelesi engellemek
için yaptığı çalışmalara ve işbirliğine
yasal dayanak oluşturmuş olacaktır.
Ağabeyleri ABD’den öğrendikleri
gibi başka ülkedeki işbirlikçilerine
yasal olarak kadrolarında yer verebileceklerdir.
AKP’nin diğer hedefi ise, halka
karşı yozlaştırma politikaları uygulamasıdır. Halkımız ihbarcılığa ve
işbirlikçiliğe para ile teşvik edilerek
yozlaştırılmaya çalışılacaktır.
2 - "Mad. 4/c: Anayasal düzene
ve milli menfaatlerin gerçekleştirilmesine engel olan veya engel olması
muhtemel iç tehdit odaklarına karşı
her türlü istihbari ve operasyonel
faaliyetlerde bulunmak."
Tasarıyla, MİT'e "muhtemel iç
tehditlere karşı operasyon” yetkisi
veriliyor. Devrimciler yıllardır ve
bugün de en önemli iç tehdittir. Her
ne kadar daha önce MGK belgelerinden “iç tehdit”i çıkarttık deseler
de bu algı ve saldırı hiçbir zaman
durmamıştır.
Bu tasarı ile AKP gücünü arttırmak
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istemektedir. Kendisinden öncekilerin
yaptığı gibi en kolay yaptıkları “muhtemel iç tehdit, anayasal düzene
karşı, milli menfaat” tanımlarını
kullanmaktır. Bunlar muğlak olmakla
geniş bir tanımlama imkanı sağlamaktadır. AKP iktidarı kendi dışında
herkesi iç tehdit olarak tanımlayabilecektir. Eskiden bunu asker, polis
yapmakta ve mahkemeler bunu gözü
kapalı kabul etmekteydi. Şimdi bunu
MİT yapacaktır. Mesela son zamanda
halkımızın yapmış olduğu ayaklanmalar iç tehdit olarak tanımlanıp,
“yasadışı örgüt tanımı muhtemelen
ileride anayasal düzeni değiştirecek
yapılanma kuracaklar” denilerek
operasyonlar bizzat MİT tarafından
yapılacaktır. Artık hukuksal olarak
bir kısım tanımlar bu şekilde aşılacaktır. Sadece eyleme katılmış veya
eylem çağrısı yapmış kişiler daha
ağır cezalar alacaktır.
Tanımın geniş olması ve siyasal
iktidarın ihtiyaçlarına göre tanımlanabilme imkanı olmasından dolayı
AKP, düzenin partilerini bile iç tehdit
olarak tanımlayabilecektir. Bu nedenle
ileride kullanabileceği verileri mahkeme kararına ihtiyaç duymadan toplayabilecektir. Yani bundan öncekilerin kendisine yaptığını bu sefer
kendilerinin yapmasını yasal hale
getireceklerdir.
Bu maddeyle MİT, eskiden sadece
istihbarat toplarken, şimdi hem istihbarat hem de operasyon yapma
yetkisine hukuken kavuşuyor.
MİT, polisin ve jandarmanın yetkilerini devralıyor. Kolluk kuvvetleri
yargının kontrolünde operasyon yapıyorken, MİT kimseye sormadan
iç tehdit adı altında operasyon yapabilecektir.
Ayrıca operasyon terimi hukuki
bir kavram değildir. Geniş bir anlam
taşımaktadır. Sadece gözaltına alma
ve hukuki sürecin başlatılması olmadığı kesindir. Yoksa operasyon tanımı
kullanılmaz, diğer hukuki tanımlar
kullanılırdı. Bizlerin bildiği bu tanım
adam kaçırma, işkence yapma, infaz
etme, köy yakma, bombalama vb.
faaliyetler olduğu açıktır.
3-Tasarı ile yasanın 4. maddesinin
'd' bendi değiştirilerek '(...) Başba-

kanın onayı ile yurtdışında her türlü
operasyonel faaliyette bulunmak
()' ifadesi eklenmektedir.
“BOP eşbaşkanıyım, emperyalizmin her türlü hizmetine hazırım” diyerek işbirlikçilikte sınırının olmadığını açıklayan AKP, yurtdışında
zaten yapmakta olduğu operasyonlara
yasal dayanak oluşturmaktadır. Suriye’de operasyonlarının neler olduğu
herkes tarafından bilinmektedir. Bununla birlikte saldırıların artacağı
ilan edilmektedir.
Yurtdışında operasyon yapma
yetkisi sadece Türkiye Büyük Millet
Meclisi’ndedir. Bunun yerine getirilmesi Türk Silahlı Kuvvetleri'ne
aittir. Bu yasa tasarısı ile sadece
Başbakan’ın talimatı doğrultusunda MİT’e yurtdışı operasyon yetkisi
verilmektedir. Bu tanımla silah, eğitim, lojistik destek daha rahat verilecektir. Bundan önce yapılan operasyonlar çeşitli yasal engellerle karşılaşabilmektedir. Bu şekilde sorun
aşılmış olacaktır ve kanuna dayanacaktır. Yurtdışında tek başına başbakanın talimatıyla istenildiğinde
her zaman operasyon yapılacaktır.
En son Yunanistan’da Bulut Yayla’nın, emperyalistlerle işbirliği yapılarak AKP tarafından kaçırılmasından da anlaşılacağı gibi bu tür
operasyonlar artırılacaktır. Daha önce
de yapılan yurtdışında öldürme ve
adam kaçırma, kontrgerilla operasyonları yasal hale getirilecektir.
3-Tasarıda "Mad- 4/j Kamu kurum ve kuruluşlarının istihbarat
çalışmalarını yönlendirilmesi için
Milli Güvenlik Kurulu ve Başbakana
tekliflerde bulunmak" diye düzenleme bulunmaktadır.
Buna göre her kurum istihbarat
kurumu gibi çalışacaktır. Üniversiteler, bankalar, adliyeler vb. kurumundaki bilgi toplama ve istihbarat
toplama yöntemleri hakkındaki görüşlerini bildirip MİT’in daha iyi çalışmasını sağlayacaktır. Bu şekilde
gözden kaçmış bir şey varsa bu eksiklik giderilmiş olacaktır. Bu kurumlara “bize teklif verilecek” denilerek birlikte çalışma düzenlemesi
getirilmiş olacaktır.
4- Tasarıda 2937 sayılı yasada 4.

maddeye eklenen “f” bendi MİT’e
“() milli güvenliğin sağlanması
amacı ile ihtiyaç duyulan her türlü
sinyal istihbaratını toplama ()”
yetkisi verilmektedir. Bunun yapılması
için herhangi bir yargı kararına ihtiyaç
yoktur. Elde edilen sinyal bilgilerinin
nasıl ve ne şekilde kullanılacağı da
belirtilmemektedir. Bu madde ile birlikte MİT, herhangi bir koşula ve denetime tabi olmadan telefon, GPRS
vb. sinyallerini tespit ederek, kişilerin
gittikleri yerleri, birlikte olduğu kişileri
süresiz olarak kontrol edebilecektir.
Telefon konuşmaları doğrudan MİT
tarafından tespit edilecektir ve bu şekilde herkes denetim altında tutulacaktır. Eldeki veriler komplolara materyal olarak kullanılacaktır.
5- 2937 sayılı yasanın 4. maddesine eklenen 'h' bendi MİT’e, '()
psikolojik istihbarat faaliyetlerinde
bulunmak, iç ve dış tehdit odakları
tarafından yürütülen psikolojik harekat çalışmalarına karşı koyma
(...)' yetkisi vermektedir.
Psikolojik istihbarat; 'bir devletin
başka bir devlet ya da grup üzerinde
milli menfaatlerini gerçekleştirmek
üzere uyguladığı, psikolojik mücadelede kullanacağı her alandaki (siyasal, askeri, ekonomik, sosyal, ideolojik, teknolojik, vb.) zaafiyetlerinin
ve hassasiyetlerinin sistematik bir
tarzda tespiti, tasnifi, yorumlanması
(...)' olarak tarif edilmektedir.
Bu düzenleme ile yıllardır yapılan
andıçlamayı MİT, kanunlara dayanarak yapabilecektir. Tüm demokratik
kurumlar, sendikalar, üniversiteler,
dernekler, kişiler vb. her türlü kurum
şuncu, buncu diye tasnif edilerek,
haklarında karşı propaganda yapılması
yasal hale getirilmiş olacaktır. Her
türlü yalan haberi, kişileri hedef yapmayı, bilgi toplamayı MİT istediği
şekilde yapabilecektir.
AKP, oligarşi içindeki rakiplerini
bu şekildeki faaliyetlerinden dolayı
suçlamış, bir kısmını tasfiye etmiş
ve tasfiye etmeye çalışmaktadır. Düzenleme ile hem ileride kendisinin
başına bunun gelmesini önleyecek,
hem de bu yöntemin kullanılma ihtiyacını düzenlemiş olacaktır.
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miz her bedel,
yaptığımız her eylem, haykırdığımız her slogan bu
çürümüş düzenin
meşru olmadığını
defalarca göstermiştir. Ülkemizde
yaşanan her gelişme, düzenin sömürü ve zulüm üzerine kurulu olduğunu, hiçbir meşruluğunun olmadığını
ispatlamaktadır. Hayat Cephelileri
defalarca doğrulamıştır.

Ders: Meşruluk
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Sevgili Devrimci Okul Okurları
Merhaba;
Oligarşinin düzeni çürümüştür.
Halka saldıran, zulmeden, halkı katleden, hapishanelere dolduran, soygun
ve sömürüde sınır tanımayan düzenin
meşruluğu yoktur.
Bugün yönetememe krizi daha
da artan oligarşi, kendini meşru göstermek için yasalara sığınmaktadır. Çıkarlarına ters düştüğünde de yasaları istediği gibi değiştirmekte, istediği düzenlemeyi yapmaktadır. İktidarını kendi çıkardığı yasalara dayanarak korumaktadır.
Ama o yasalar düzene bir
meşruluk kazandıramazlar.
Çünkü o yasalar düzenin
meşruluğunu değil, sadece
"yasallığını" gösterirler.
Egemenlerle, ezilenler
arasındaki uzlaşmaz savaşta
her sınıf, kendi sınıf çıkarlarına göre hareket eder. Her sınıf kendini "doğru" olarak
görür. Doğru olan, ezilen sınıflar için,
halk için mücadelenin meşruluğudur.
Meşru olan devrimcilerdir. Gayrimeşru olan emperyalizm ve faşizmdir.
Cepheliler 44 yıldır emperyalizmin
ve işbirlikçilerinin düzenine karşı,
haklılıklarından aldıkları güçle savaşıyorlar. Tarihimiz boyunca ödediği-

Meşruluğumuz
Kendini Nerede ve
Nasıl Gösterir?
Meşru olan biziz. Hayatın her
alanında oligarşinin karşısına tarihsel
haklılığımızla ve kazanacağımıza
olan inancımızla çıkıyoruz. Mahal-

Meşruluk Anlayışımızın
Temelinde Haklılığımız
ve İktidar İddiamız
Vardır

lelerde, fabrikalarda, hapishanelerde,
üniversitelerde dişe diş süren mücadelemizin özünü meşruluğumuz oluşturur. Meşruluğumuzun yalın ifadesi olan "Haklıyız Kazanacağız" sloganı, halkın kendi gücüne ve meşruluğuna duyduğu inancın sembolü haline gelmiştir.
Gayrimeşru olan
düzen, bizim meşruluk bilincimizin halk
saflarında gelişmemesi, meşruluk bilincinin örgütlü bir
güç haline gelmemesi için yasalarıyla, hapishaneleriyle,
yasaklarıyla, yalanlarıyla saldırır. Oligarşi kendi hukukunu da çiğneyerek
Cevahir Alışveriş Merkezi Önünde
derneklerimizi,
maDev-Genç’in Parasız Eğitim İçin Çadır Eylemi
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hallelerimizi basar; çeteleriyle, polisleriyle terör estirir. Yaptığı saldırıları
"terör örgütüne yönelik" diyerek
meşrulaştırmaya çalışır. Beslediği,
koruyup kolladığı mafyacı çetelerle,
yozluğu, namussuzluğu, ahlaksızlığı
halkımıza dayatır. Erdemi, onuru, ahlakı, namusu savunan Hasan Feritleri katleder. Çetelere, polisin saldırılarına karşı silahla, sapanla, sopayla direnen Cephelilere, halka "terörist"
der. Derneklerimizi, kültür merkezlerimizi basar. Duvarları, kapıları kırarak girer. Polisin elini kolunu sallayarak girmesini meşru, bizim buna
karşı çelik kapı taktırmamızı gayrimeşru ilan eder.
Bizim meşruluğumuzla oligarşinin
gayrimeşruluğu hayatın her alanında
çatışmaktadır. Oligarşi bize hiçbir
faaliyet yaptırmak istemez. Dernek
açtırmamak, konser yaptırmamak,
dergi dağıttırmamak... ister.
Her tür faaliyetimizde
oligarşinin polisi karşımıza çıkar ve "megafonla
bağırıp gürültü çıkarıyorsunuz", "burada basın açıklaması yapmak
yasak", "astığınız afişin
izni var mı?", "yaptığınız
eylem yasadışı..." ve benzeri gerekçelerle faaliyetimizi engellemeye çalışır.
Gecekonduları yıkmaya gelirler ve
"direnmeyin, mahkeme kararı var,
yıkacağız" derler. Hapishanelerde
tecrite karşı direnen devrimci tutsakların direnişinin karşısına "yasa,
tüzük, yönetmelik" diyerek çıkarlar.
Oligarşinin dayatmaları, saldırıları
meşruluğu esas alan ısrar ve kararlılığımızla bozulur.
Bizim meşruluğumuzun sınırlarını oligarşinin yasaları, çıkarları, dayatmaları belirleyemez. Oligarşinin
"yasa" diyerek dayattığı yasaklara,
saldırılara, katliamlara karşı meşruluğumuzla direnme hakkımız vardır.
Bu düzende haklarımız demek
"söke söke almak" anlamı taşır.
Oligarşinin saldırılarına karşı mahallelerimizi silahlarla savunur, barikatlar kurarız. Gerici faşist eğitim
sistemine ve YÖK'e karşı üniversite-
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leri işgal ederiz. Hakkımızı almak için fabrika önlerinde
direniş çadırları kurar, makinalarına da el koyarız...
Oligarşinin sömürü, soygun ve zulüm düzenine karşı
yürüttüğümüz savaşta nerede,
nasıl hareket edeceğimizi belirleyen oligarşinin yasaları,
mahkemeleri, polisi değil, tarihsel haklılığımızdır.

Meşruluğuna inanmak,
işçi sınıfının ideolojisinin
rehberliğinde özlemini
duyduğumuz sosyalizm
için mücadele etmektir.
Halkı örgütleyip savaşı
halklaştırmaktır.

Meşruluk
Anlayışı Çarpık
Olanların Düşünce
ve Pratiğine Düzen
Yön Verir
Düzenden etkilenmeden her türlü
baskı, yasak, saldırı ve yalana karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürmemiz,
doğru ve haklı olduğumuza inançla
olur. Devrimci mücadelenin ve devrimciliğin sürekliliğini sağlayan meşruluğumuza inançtır, cürettir, kararlılıktır. Meşruluk anlayışı çarpık olanlar,
meşruluğuna inanmayanlar mücadelenin gereklerini yerine getiremezler.

Meşruluk
Anlayışındaki
Çarpıklıklar
İnançsızlıkla Başlar
Meşruluk bilincinin zayıflığının,
meşruluk anlayışındaki çarpıklıkların
başta gelen nedeni inaçsızlıktır.
İnancımız soyut değildir. Dünya görüşümüz Marksizm-Leninizm'dir. Biz
ideolojimizin doğruluğuna, haklılığına, bilimselliğine inanırız. Her konuya, her olaya Marksizm-Leninizm'in
bilimselliği ile bakar; ideolojimizin
doğruluğuna, haklılığımıza inançla
hareket ederiz. İnancımız, ideolojimiz
aldığımız her kararda, yaptığımız her
faaliyette, ilişkilerde, düşüncede, duyguda yansımasını bulur. Meşruluğumuza inancımız zayıfsa, haklılığımıza ve doğru yolda yürüdüğümüze
inancımız yoksa, pratiğimiz de bu
inançsızlığa, çarpıklığa göre şekillenir.
Meşruluk anlayışı çarpık olanlar
kararsızdırlar. Kararsız olanların kafasında sürekli olarak soru işaretleri

vardır. Kararsız olanlar "acaba?"
sorusuyla yaşarlar. Kararsız olanlar,
herhangi bir faaliyette nasıl emek harcayacaklarını, hangi hedeflere ulaşıp,
nasıl sonuç alacaklarını düşünüp,
programlayamazlar. İnançsız, kararsız oldukları için kuşkucudurlar, güvensizdirler. Kendilerinden, yoldaşlarından, örgütten, kuşku duyarlar.
Devrime kuşku ile bakarlar. Devrimin
olabilirliği ve doğruluğu kafasında net
olmayanlar, devrim için her şeylerini feda edemezler, gelişemezler. Çünkü ideolojik netlikleri yoktur.
Cüretin kaynağı ideolojik netliktir. İdeolojik birikim ve netlik hayatın içinde, kavgada kazanılır.
İki ideoloji hayatın her alanında
sürekli çatışır.
Burjuva ideolojisi, egemen sınıfların, burjuvazinin çıkarlarına göre oluşturulmuştur. Burjuva ideolojisinin hayattaki karşılığı sömürüdür, zulümdür, halkın açlığıdır, yoksulluğudur...
Proletarya ideolojisi, toplumlar tarihinin yasalarına, işçi sınıfının, halkların
çıkarlarına göre oluşmuştur. Proletarya
ideolojisinin hayattaki karşılığı ekmek,
adalet, özgürlük için mücadeledir. Üretim araçlarının ortak mülkiyeti üzerine
kurulu, sömürü ve açlığın olmadığı sosyalizmdir, işçi sınıfının iktidarıdır.
Meşruluğuna inanmak, işçi sınıfının ideolojisinin rehberliğinde özlemini duyduğumuz sosyalizm için
mücadele etmektir. Halkı örgütleyip
savaşı halklaştırmaktır.
Meşruluğuna inanmayanlar, "dava
adamı" olamazlar. Dava adamı olmak,
kendini her şeyiyle devrime adamaktır. Hiçbir çıkar gözetmeden hal-

kın kurtuluşu, vatanın bağımsızlığı için savaşmaktır.
Devrimin, devrimciliğin meşruluğuna inanmayanlar, meşruluk anlayışı çarpık olanlar
düzenin yönlendirmesi ile hareket ederler, düzenin adamı
olurlar. Düzenin değil haklı bir
davanın insanı, kadrosu olmak
haklılığına inançla, davasına
bağlılıkla olur. Severek söylediğimiz bir şarkı vardır:
"İnaçla yürü yolunda
Özgürlük senin kanında
Aslolalan yürümektir
Işık varsa sonunda
Yollar ölmeye değer
Zafer varsa sonunda..."
Hayat denilen kavganın bizim için
en yalın anlamı, tanımı budur. Davamıza inanarak, haklılığımıza inanarak
ve inançlarımız uğruna her bedeli
göze alarak yürüdüğümüzde, meşruluk bilincimiz ve ideolojik sağlamlığımız bizi güçlü yapar. İnanmak ve
inancı için emek harcayıp, bedeller
ödemek, zaferler kazanmak bizi yenilmez kılar. Mahirlerin, Dayımız'ın,
şehitlerimizin yenilmezliği, ölümsüzlüğü inaçları uğruna her bedeli, her zorluğu göze almalarındandır, inandıkları gibi yaşayıp savaşmalarındadır.
Meşruluk anlayışı çarpık olanlar
düşman karşısında direnemezler, çatışamazlar. İnancını ve iddiasını yitirenler
direnemezler ve çürürler. Düzenle herhangi bir konuda dahi irade savaşına giremezler. Savaşmadıkları için de gün
gün ölürler. Meşruluk anlayışı çarpık
olanlar, düşmanla karşı karşıya geldiklerinde devrimin, halkın çıkarlarına göre değil, korkularına, kaygılarına
göre hareket ederler. Tereddüt ederler.
Bilinir ki, tereddüt ile ihanet arasındaki çizgi sanıldığı kadar kalın değildir. Tereddüt devrimci bir tercih yönünde çözülmediğinde, düşmanın
dayatmalarını kabul etmek ve ihanet,
eşikteki tehlikedir. Meşruluğuna inanmayan, işkencecilere "Asıl siz teslim
olun" çağrısını yapamaz. Elbette
devrimcilik yaparken ihanet yaşamayı hiç kimse istemez. Ama öyle
olur ki, kendini ihanetin ortasında buluverir. Bu birden bire ortaya çıkan bir
durum değildir. İnançsızlık kendini ve

FAŞİZMİN HÜCRELERİNDEN ALACAĞIZ!
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Yasaklı Taksim’de Toplu
Yürüyüş Dergisi Satışı
savaşını meşru görmemeyi büyütür. Haklılığına inanmayanlar, meşruluk anlayışı çarpık
olanlar, emperyalizm ve işbirlikçilerine karşı savaşı geriye
çekenler, bugün bu duruma
son vermezlerse, işbirliğine
gidişlerini durduramazlarsa,
yarın açıktan emekçi düşmanlığına soyunmuş olacaklardır.
Teslim olmamak, yenilmemek için iç ve dış düşmana karşı direnmek, savaşmak zorunludur.
İnanç savaşarak büyür, gelişir.

Meşruluk
Anlayışındaki Çarpıklık,
Pratikte Kendini Korku,
Kaygı, Uzlaşmacılık,
Sıradanlaşma... Olarak
Ortaya Çıkar

Sayı: 404

Yürüyüş
16 Şubat
2014
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Meşruluk anlayışındaki çarpıklığın
kendini her şeyiyle gösterdiği yer pratiğimizdir. Pratiğin içinde nice engelle, bedelle, zorlukla karşılaşırız. Meşruluk anlayışındaki çarpıklık bu zorluklar, bedeller karşısında çeşitli korkulara, kaygılara, statükolara dönüşür.
Korkular, kaygılar, zaaflar bir neden
değil sonuçtur. İnsanlar korkularına ve
kaygılarına rağmen savaşabilirler.
Meşruluk anlayışındaki çarpıklıklar ortadan kaldırılmadığında korkuları,
kaygıları devrimciyi teslim alır. Artık,
meşruluğuna, haklılığına göre değil,
korkularına, kaygılarına göre hareket
eder. Mücadele edildiğinde, halka
mücadele çağrısı yapılıp, halk örgütlendiğinde oligarşinin saldıracağını
düşünerek mücadele ve direnişlerden
geri duranlar, meşruluk bilinci ve iktidar iddiası olmayanlardır.
Halk için böyle düşünenler özünde kendileri, aileleri,yakın çevreleri
için de aynı korkuları, kaygıları taşırlar.
Kendileri bir biçimde mücadele içinde olmasına rağmen ailesine, yakınlarına "korumacı" yaklaşır, onların mücadelenin uzağında tutarlar. "Zaten bir
sürü sorunları var... üzülürler... yaşlı
ve hastalar... bir de ben başlarına iş açmayayım..." gibi gerekçelerle yaptıklarını masumlaştırırlar. Bu noktada
aslında kendi yaptığının haklılığına,

meşruluğuna inanmıyorlardır.
Bu inanmama, bu çarpık bakış kendini başka türlü de gösterir. Kendi
meşruluğuna inanmadığı için bağış,
aidat toplamaz, dergi dağıtıp kapı kapı
dolaşıp emek harcamaz. "Çok yoksullar" deyip, yoksul halkı devrimin asli unsuru olarak görmek yerine, "yardım" etmeye kalkar. Halkı, ailemizi, yakınlarımızı, "başları belaya girmesin"
diye örgütlemekten kaçınanlar, bir süre
sonra "neden mücadele ediyor, halka
gidiyoruz" sorusunu da sormaya başlarlar... Meşruluğuna inanmayanların sonuçta geleceği nokta burasıdır.
Halkı örgütlemek, savaşı halklaştırmak önce kendimizin meşruluğuna
inanmakla mümkündür. Neden savaştığımızı, kime karşı nasıl savaştığımızı, savaşımızın halkımıza ne kazandıracağını kavradığımız ölçüde,
korkunun, kaygının kaynağı kurumaya başlar. Devrimin meşruluğu kavrandığında korkular cesarete dönüşür.

Bir Ömür Boyu
Devrimcilik İçin
Meşruluk Bilinci Sürekli
Güçlendirilmelidir
Devrimcilik meşruluğumuza duyduğumuz inançla yapılır. Meşruluğuna
inanmayanlar kendini ve yoldaşlarını eğitmede, düşmanla savaşta cüretli
olamazlar. Meşruluk anlayışı çarpık
olanların devrimciliği baştan itibaren
çarpık gelişir. Meşruluk anlayışı çarpık olanların düşünce ve pratiğine düzen yön verir.
Meşruluk bilinci ve cüret arasında
kopmaz bağ vardır. Meşru olduğuna,
haklı ve doğru olduğuna inanan bir
devrimci korkusuzdur, kaygı taşımaz.
Gülsuyu'nda çeteler ve polisle çatışmalara baktığımızda, Hasan Ferit Ge-

dik yoldaşımızı Gülsuyu'na
götürmek için Küçükarmutlu'da yaptığımız direnişe baktığımızda ve daha yüzlerce,
binlerce silahlı-silahsız eyleme baktığımızda, meşruluğuna inanmanın nasıl büyük
bir güce dönüştüğünü, devrimcilerin önünü açan bir rol
oynadığını görürüz.
Meşruluk bilinci, cüret,
inanç... bunlar devrimcilerin
üstün meziyetleri değil, olması gereken
özelliklerdir. Bu özellikler olmadan
düşmana karşı nasıl savaşılacak, düşmanın pervasız saldırıları ve ideolojik
bombardımanına karşı savrulmadan
nasıl durulacaktır? Halklara nasıl öncülük yapılacaktır? Bu özellikler olmadan, bir dönem devrimci saflarda kalınabilir belki ama bu geçici olacaktır.
Çünkü devrimcilik tercihi bir anda
parlayıp sönen bir coşku ve duygu değildir. Devrimcilik bir tercihtir ve tercihimizin kaynağı inanç, ideolojik sağlamlık ve bunun sonucunda mücadele
içinde gelişen meşruluk bilincimizdir.
Meşruluk bilinci ve zafere inanç
devrimciye güç verir. Dağda, şehirde,
hapishanede, işkencehanede, nerede
olursa olsun, devrimi savunmasını, ideallerimizden taviz vermemesini sağlar.
Meşruluk bilinci kişiliklerimizin
değişip yenilenmesini, korku ve kaygılarımızı aşmamızı sağlar. Kendine güveni olmayanlara güven kazandırır.
Güvensizliğin nedeni ideolojik, politik
zayıflıklardır. Çözümü ideolojik eğitimdedir. Eğitim bilinçlendirecek, değiştirecek, dönüştürecektir. Meşruluk bilinci kazanmadan korkuları, kaygıları
gideremeyiz, yanlış ve çarpık bakış açılarını ortadan kaldıramayız, düzen
ideolojisinin etkilerini silemeyiz.
Meşruluk bilinci kazananlar öne
atılacak, kavgayı cüret ve kararlılıkla omuzlayacaktır. Devrimcilik bir
ömür boyudur, süreklidir. Bu nedenle meşruluk bilinci sürekli beslenmeli,
güçlendirilmelidir. Bir ömür boyu
devrimcilik için düşmanın her türlü
saldırısına meşruluğumuza inançla göğüs gerilmelidir.
Sevgili Okurları; haftaya başka bir
konuda görüşmek üzere...
Hoşça kalın..
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Kendini Geliştirmeyen Düzeni Geliştirir

 Her İşin Bir Yöntemi
Her Sorunun
Bir Çözümü Vardır!

Yapılmayacak İş,
Çözülmeyecek
Sorun Yoktur!

"Zorunluluk ancak kavranmadığı ölkimse kolay olanı vaadetmemiştir.
çüde kördür."
Devrim ne derece güzel ise, onun uğrunda mücade(Lenin, Seçme
 Olmuyor
le
de
o derece zordur. Ancak bu zor çözümsüzlük üretEserler. Cilt: 11.
mez.
İçinde
çözümü de olan bir zordan bahsediyoruz. Cepsyf. 208)
Yapamıyorum
heli
her
sorunun
çözümünün de içinde olduğunu bilerek
Cepheli;
Diye Düşünmeyeceksin!
zorluklarla
mücadele
eder.
olaylara, sorunDoğru Yöntem ve
Zordan kaçanlar, çözümsüz ve de hedefsiz olanlardır.
lara, kendine ve
"Kimsenin
çalışanı değilim. Devrim için mücadele ediDoğru Çözümü
de yoldaşlarına
yorum.
Dünyanın
en onurlu işini yapıyorum, zorluklar
devrimin göBulmalıyız
beni
ancak
güçlendirir.
Kime karşı mücadele verdiğimi
züyle bakar.
Diye Düşüneceksin!
biliyorum,
bu
nedenle
de
mücadelenin kolay olmasını
Mücadeleye
beklemem..."
der
Cepheli.
Böyle düşünüp böyle yaşadıgöre değerlenğı için de zordan kaçmaz. Çünkü Lenin'in "Yapamıyorum
dirir, müdahale eder, çözer. Tek bir sınıflandırma vardır;
deme, 'istemiyorum' deme" sözü hep bilincindedir.
o da mücadelenin ihtiyacına göre yapılandır. Cepheli zorkolay ayrımı yapmadan talip olandır.
İnsan korktuklarından kaçar. Korktukları bilmediği çözemediği
şeylerdir. Zoru bilmek gözleri açacak olandır.
Zorluklardan kaçmak bencilliktir. "Ben yapamam yaVe ustaların sözünü yineler Cepheli "mümkünler zorpan yapsın" deme bencilliğidir. Nedir yaşanılan? Bir zaaf
lanmış imkansızlıkların sonucudur." Öyleyse savaşile, bir eksik ile mücadele mi? Örgütlenecek bir eylem mi?
manın aracıdır zorun üzerine yürümek ve de elbette baHiç fark etmez öncelik ölçüsü belşarmanın koşuludur.
lidir Cepheli’nin. Kavgadır belirBAŞARMAK İÇİN
leyici olan. Bugün yoldaşını zaafHer konuda zoru zorlayandır
larıyla baş başa bırakan birinin ya- DÖRT ADIM ATMALIYIZ Cepheli. Muharrem Karataş için
rın yoldaşını düşman karşısında
yoldaşları "gerektiğinde kötü adam
1- KARAR ALMALIYIZ
tek bırakmayacağının garantisi yokolmayı da göze alandı", dedi. Zor
tur. Bu uç bir örnek değil, müdahale
olan işte budur. "Ben doğruyu saİRADİ OLMAKTIR.
edilmediği taktirde gelinecek nokvunuyorum varsın 'kötü' desinler
2- PROGRAM ÇIKARTMALIYIZ bana" diyebilmek, doğruların, mütadır.
cadele kararlılığının net olmasıdır.
Zordan kaçma, elbette ki kaçak
ÜRETMELİYİZ
dövüşmeyi beraberinde getirir. CepZordan kaçmak emek harcaÜRETMEK EMEKTİR.
heli kaçak dövüşmez. Cepheli, cepmaktan kaçmaktır. Cepheli emek
heden tavır alandır. Sorunların, 3- ISRARLI-HIRSLI OLMALIYIZ harcamaktan kaçmaz. Kaçamaz
olayların, zaafların üzerine düşçünkü emek harcamanın kendisiDEVRİMCİ ISRAR VE HIRS
manın üzerine yürüdüğü gibi yürür.
ne verilen emeği hak etmek olduZAFERE KİLİTLENMEKTİR.
Bilir ki üzerinden atladığı, deşğunu bilir. Emek harcamak değimek istemediği, karşılaşmak iste4- DENETİM YAPMALIYIZ
şip dönüştürme gücüdür. Zordur
mediği her zorluk bir yoldaşının
ama olmazsa olmazımızdır. Bir duDENETİM YAPMAK
karşısına çıkacaktır. Kendisinin
varı delmek için ondan daha sert,
ÖNLEM ALMAKTIR.
dövüşmediğiyle yoldaşı dövüşebir demir gerekir. Zoru başarma
cektir. Bunu bile bile Cepheli zorgücü devrimciliğin mihenk taşlaHER ZAMAN
dan kaçmaz.
rındandır.
SÖYLEDİĞİMİZ GİBİ
Hiçbir savaş, kaçak dövüşülerek
Zoru başarmak gözlerini devCEPHELİ BAŞLADIĞI İŞİ
kazanılamaz. Cepheli, tatlı su devrime dikmektir. Zor zamanların inBİTİRİR
rimcisi olan oportünizme-reforsanı olmak, zoru başarmak zormizme karşı ideolojik mücadeleden, BU, CEPHELİNİN GURURUDUR. lukların üzerine gitmek. Zorun
saflarımızdaki düzenin yarattığı
çözümünü zor içinden çekip çıCEPHELİ
zaaflara kadar her şeyin zor oldukarmak Cepheli kimliğinin gereğunu bilir. Hiçbir Cepheliye hiç
ğidir.
ZORLUKLARDAN KAÇMAZ.
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SU KAYNAKLARI HALKINDIR!

SU KAYNAKLARINI TALAN ETTİLER!
KURAKLIK VE SUSUZLUK KADER DEĞİLDİR!..
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2014
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Barajların su seviyesinin ciddi
oranda azalması ve yağışsız geçen
kış mevsimi hepimizi olağan bir paniğe sürüklerken öncelikle kuraklığın
ne olduğu, etkilerinin büyüklüğü ve
nasıl önüne geçilebileceği tespitlerini
yapmak, en bilimsel olan yaklaşım
olacaktır.
Aslında kuraklık dünya varolduğundan bu yana olan hatta birçok
medeniyetin yıkılmasına sebep olan
bir doğa olayıdır. Birleşmiş Milletler
Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi’nde kuraklık: “Yağışların kaydedilen normal seviyelerinin önemli
ölçüde altına düşmesi sonucunda
arazi ve su kaynaklarını olumsuz
etkileyen, hidrolojik dengede bozulmalara sebep olan DOĞA OLAYI”
şeklinde tanımlanmaktadır. Kuraklık
durumu bölgesel ve kısa süreli olarak
tanımlanır ancak kuraklık süresi uzarsa bu sürecin çölleşmeye evrilmesi
anlamına gelir.
Kuraklık literatürde 3 çeşit olarak
tanımlanmıştır, bunlar:
• Meteorolojik
• Tarımsal Kuraklık
• Hidrolojik Kuraklık
Kuraklığın en temel sebebi düzensiz yağışlardır. Yağışların dönemsel olarak gösterdiği farklılıklar kuraklık olaylarının oluşmasına yol açmaktadır. Ülkemizin büyük bir bö-

lümü mevsimsel yağışların ciddi farklılıklar gösterdiği Akdeniz iklim kuşağında yer almaktadır. Kısacası kuraklık, ülkemizin sıklıkla karşılaştığı
bir sorundur. Yazılı olarak tarihe
geçen kuraklık kayıtlarına göre 18741877 döneminde meydana gelen kuraklığın, kıtlıklara ve hastalıklara yol
açmak suretiyle yaklaşık 200.000
vatandaşın ölümüne neden olduğu
tahmin edilmektedir. Yakın zamana
bakıldığında ise 2008 yılında Ankara’da meydana gelen kuraklık barajlardaki su seviyesini %3,8’e kadar
düşürmüş ve ciddi bir susuzluk sorununa yol açmıştır.
1927/28, 1956/57, 1959, 1970,
1972/73, 1977, 1982, 1984, 1989/90,
1994, 2000/01 ve 2006/08 Türkiye’de
kuraklık olaylarının şiddetli olarak
yaşandığı yıllar olarak kaydedilmiştir.
2012 yılında ise Türkiye genelinde
ortalama olarak metrekareye 270,5
milimetre yağış düşmüştü. Kümülatif
yağışlarda normale göre yüzde 30,4,
geçen su yılına göre ise yüzde 41,2
azalma oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre ise Türkiye
Ekim ayından bu yana son yılların
en kurak dönemini yaşıyor. 1 Ekim
- 31 Aralık 2013 döneminde Türkiye
genelinde yağan yağmur, bir önceki
yılın aynı dönemine göre yüzde 41,2
oranında azaldı. Ekim-Aralık döneminde Türkiye ortalaması 228,5 mi-

limetre olan metrekareye düşen yağış
miktarı, geçen yılın aynı aylarına
göre 159,1 milimetreye düştü. İstanbul
Teknik Üniversitesi Uçak ve Uzay
Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu ise bu yıl
için yeteri kadar yağış olmazsa Marmara, Akdeniz Antalya'dan Ege'ye
kadar olan kuşak ve Konya'dan
Mersin'e kadarki kuşakta ve ayrıca
Doğu Anadolu'da kuraklık beklendiğini söyledi.
Kuraklık ülkemiz için bu kadar
ciddi bir sorunken alınan önlemler
ve uygulamaları da değerlendirmek
gerekmektedir. Öncelikle kuraklıkla
ilgili doğru tespitler yapabilmek için
sağlam bir veri tabanına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu sorunla en ilgili
olan devlet kuruluşu Orman Su
İşleri Bakanlığı’na bağlı Meteoroloji
Genel Müdürlüğü’dür. Bu müdürlüğün yağış miktarları ile ilgili verileri
mevcut olsa da, bilinen bir gerçektir
ki yeteri kadar ne gözlem istasyonu
mevcuttur ne de mevcut olan gözlem
istasyonlarının doğruluğu güvenilir
durumdadır. Ayrıca bu gözlem istasyonları saatlik veri alınabilecek ve
gözlemlenebilecek bir yapıda da değildir. Tüm bunların yanı sıra, ülkemizdeki kuraklık ile ilgili genel bir
eylem planı yoktur. Planlar bölgesel
ya da havza boyutunda yapılmaya
çalışılmıştır. Bu çalışmalar Orman
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ve Su İşleri Bakanlığı öncülüğünde
hazırlanmaktadır. Ancak henüz tamamlanmış ve yayınlanmış bir proje
olmadığı için de pratikte sonuçları
ve nasıl bir kapsamla hazırlandığı
görülememektedir. İlgili kurumların
internet sitelerinde şu anda sadece
Konya Havzası ile ilgili çalışmaları
bulunmakta ve bu çalışmalarda sadece
durum tespitleri yapılmaktadır.
Olası bir kuraklığın en çok etkileyeceği sektör kuşkusuz tarımdır.
Tarım olmazsa, gıda; gıda olmazsa
insanın da olmayacağını söylemek
kuşkusuz ki yanlış bir yaklaşım olmaz.
Bilinmektedir ki Tarım Gıda Hayvancılık Bakanlığı düzenli olarak kuraklık ile ilgili eylem planları hazırlamaktadır. Geçmiş 2008-2012 döneminde yayınladığı eylem planı nitelikli bir plan olarak hazırlanmış
olsa da; uygulamaya konmadığı için
pratikte anlamsız bir hal almıştır. Bu
planın ardından 2013-2017 yıllarını
kapsayan “Türkiye Tarımsal Kuraklıkla Mücadele Stratejisi ve Eylem Planı” Mart 2013’te yayımlanmıştır. Ancak şimdiye kadar hazırlanmış raporların uygulanmaması pratiği bu raporun da sözde kalacağını
göstermektedir.
İstanbul’a su sağlayan barajlardaki
su seviyesi şu anda son 5 yıldaki en

düşük seviyesini göstermektedir. Bu
sorunun çözümü mevcut iktidar tarafından iki yeni baraj yapılmasında
bulunmuştur. Açılış töreninde konuşan
Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel
Eroğlu İstanbul’un su sorunundan
bahsederken her 7 yılda bir İstanbul’un kuraklık yaşadığını her 17
yılda bir ise büyük kuraklık yaşadığını
dile getirirken çözüm amacıyla iki
barajın açılışını yapmaktadır. Peki,
kuraklık sorununun çözümünü baraj
yapmakta arayan Bakan Eroğlu’nun
ya da bakanlık yetkililerinin hazırlamış olduğu herhangi bir “Su Kaynakları Stratejisi” mevcut mudur?
Ülkemizde su kaynakları hoyratça
kullanılmaktadır. Halkın su kaynakları
talan edilmektedir. Şeker pancarı gibi
sanayi tabanlı üretim için yetiştirilen
ürünler kapalı havzalarda yıllarca
yetiştirilmiştir. Örneğin; Konya kapalı
havzasında yeraltı suyu seviyesi 200
m’nin altına düşürülmüştür. Harran
Ovası’nı Canlandırma Projeleri
kapsamında gerçekleştirilen bilinçsiz
sulama ile bu ovanın büyük bir kısmı
tuzlanmaya maruz kalmış ve işlenemez bir hal almıştır. Sanayi tekellerinin ülkemizde gerçekleştirdiği üretimin etkileriyle yine yeraltı suları
kontrolsüzce kullanılmış bir zamanlar
içme suyu olarak kullanılan Ergene

Nehri gibi akarsularımız yanından
geçilemez bir duruma getirilmiştir.
İzmir ve İzmit Körfezleri, Haliç, Kızılırmak, Gediz, Büyük ve Küçük
Menderes havzaları da bu kirlenmeden nasibini almış ve neredeyse kullanılamaz hale gelmiştir. Ülkemizde
gerçekleştirilen madencilik uygulamaları da su kaynaklarımızı yok eden
bir başka etkendir. “İzmir’in damı”
olarak adlandırılan ve üzümleri ile
tanınmış Efem Çukuru gibi değerli
bir bölgede bile altın madeni açılmaktadır. Araştırmalarda bu madenin
işletilmesi sırasında oluşacak kirlenmiş suların, yapımı planlanan Çamlı
Barajı’nı kalıcı olarak kirleteceği
açıkça belirtilmiştir.
Elbette topyekûn içme suyu amaçlı
barajlara karşı değiliz. Ancak bu kadar
hoyratça kullanım mevcutken, sularımız topraklarımız emperyalistlere
peşkeş çekilirken yeni barajlar yapmak
ne doğaya ne de halkın derdine kesin
bir çözüm değildir. Özellikle 2030
da beklenen büyük kuraklık düşünülürse bahsettiğimiz önlemler alınmazsa
ileride su savaşlarının çıkması hiç de
hurafe olarak kalmayacaktır.

Sayı: 404

Yürüyüş
16 Şubat
2014

Halkın Çevre
Mühendisleri

Ön Seçim Değil Halkın Seçimi
İstanbul Alibeyköy Karadolap Mahallesi'nde 7 Şubat'ta
muhtarlık toplantısı yapıldı.
Karadolap Mahallesi'nde 2 hafta önce Cemevinde
muhtar adayları toplanarak halka ve mahallede mücadele
eden devrimcilere sormadan ön seçim kararı aldı. Bu
karar alınırken, sadece bir kereliğine bir araya gelinip,
ön seçim kararı alınarak oldu bittiye getirildi.
Aday olan muhtar adayları Eyüp Haklar Derneği'ne
gelerek destek istediler. Dernek çalışanları gelen her
adaya ön seçimin yanlış olduğunu, bu seçimin adaletsiz
olduğunu, çünkü bu seçimde mevcut muhtarın da olduğu
anlatıldı. Bu duruma böyle kayıtsız kalınmayacağı anlatılarak muhtar adayları ile halk arasında ortak bir
toplantı örgütlendi.
Toplantı 7 Şubat tarihinde yapıldı. Toplantıya başlamadan önce Halk Komitesi’nden bir kişi bir açıklama
yaparak neden böyle bir toplantı kararı alındığını anlattı.

Daha sonra muhtar adaylarına sırayla, eşit süre tanınarak
konuşma fırsatı verildi. Konuşma yapan adaylar kendilerini
tanıtarak, ileride ne yapmak istediklerini anlattıktan
sonra söz hakkını toplantıya katılan halka verdi. Toplantı,
halktan söz alanların adaylara sorduğu sorularla devam
etti.
Toplantının sonunda tekrar söz alan Halk Komitesi
üyesi "Bizler Halk Komitesi olarak bu toplantının halktan
bağımsız olamayacağını, halka sorulmadan, söz verilmeden karar alınamayacağını söyledik ve söylediğimizi
de yaptık. 9 Şubat'ta yapılacak olan ön seçimde Halk
Komitesi olarak yer almayacağız ama muhtar adaylarını
sizler de dinlediniz. Takdir sizlerin" denilerek toplantı
bitirildi.
Muhtar adayları ve toplantıya katılan halk "Böyle
bir toplantı düzenlediğiniz için sizlere teşekkür ederiz,
iyi ki yaptınız" diyerek memnuniyetlerini dile getirdi.
Toplantıya yaklaşık 80 kişi katıldı.
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Halkların bütün acılarının
hesabını sormak için

Sınıf Kini
YENİLEYİCİ,
GELİŞTİRİCİDİR
Dünya dönüyor, zaman hızla akıp gidiyor. Öyle ki, bazen nasıl geçtiğini bile anlamıyoruz.
Dünyanın dönmesiyle beraber akıp giden zamanda,
emperyalist düzenin sömürü ve zulmü de sürüyor. Açlık,
yoksulluk, aşağılanma, yok sayılma, işkence, katliam, hırsızlık, yolsuzluk vb... bu düzenin bataklığını oluşturuyor.
Her gün onlarcasını, yüzlercesini görüyor, izliyor, duyuyor,
tanık oluyor veya birebir yaşıyoruz.
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Bir bakıyoruz, yolsuzluklarla milyonlarca doları çalanlar ve sevgililerine, halktan çaldıkları milyon dolarlarla tablolar, takılar, villalar alanları görüyoruz. Bir yandan bunları görürken, diğer yandan penceresinde camı bile olmayan,
odunsuz, kömürsüz evde donarak ölen 40 günlük Ayaz bebeği tanıyoruz.
Bir yanda şaşalı yılbaşı eğlenceleri, tıka basa işkembesini doldurmaya çalışanlar, diğer yanda madende çalışan madenciler, evlatları katledilen adaletsiz bırakılan

aileler, üç kuruşluk maaşla açlık içinde yaşamaya mahkum edilenler... ve daha pek çok acıyı, öfkeyi yaşıyoruz.
Öyle oluyor ki, zaman hızla akan bir ırmak gibi yaşadıklarımızla beraber öfkemizi, acımızı alıp götürebiliyor. Sonra bu hayatın akışında bir sıradanlaşma yaşanıyor. Ayaz bebekler, gencecik ölümler, makineye kaptırılan kollar, açlığa-çaresizliğe terk edilmiş hayatlar; anlık acılara, bir anda patlayan öfkeye dönüşebiliyor. Bu insanı içten içe çürüten bir sıradanlaşmadır.
Sınıf kini, sorunlarımızın kaynağının kapitalist düzenden kaynaklandığını gösterir. Bu düzenin adaletsizliğine, sömürü ve zulmüne karşı savaşma bilinci kazandırır. Öfkemizi, sınıf kinine dönüştürmeli ve burjuvaziye yöneltmeli, kapitalist düzene karşı mücadele azmine
dönüştürmeliyiz ki kurtulalım. Öfke, sınıf kinine dönüşmedikçe sıradanlaşma kaçınılmazdır.
Donarak ölen Ayaz bebeğin acısı, öfkesi daha fazla insanı örgütleme, daha çok engeli aşma azmi vermeli. İşten çıkarılan, hakları gasp edilen işçilerin isyanıyla bir dergimizi daha halka ulaştırmalıyız. Berkin'in adaleti için katillerin karşısına çıkmalıyız.
Öfkemiz zamanla soğuyan bir ateş değil, her geçen gün
daha da alevlenen bir meşale gibi yanmalı. Bu da öfkeyi sınıf kinine dönüştürmekle olur. Gelişme ve yenilenme mücadele, kavgayla gelecektir.
Dünya döndükçe burjuvazi soluk aldıkça, sınıf kinimiz
bizi yenileyen, geliştiren kaynağımız olacak. Bu kaynağı
daha fazla besleyecek, kapitalizme daha güçlü vuracağız.

Evimizi Yıkanın Villasını Yıkarız
Alibeyköy Halk Komiteleri 6 Şubat'ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) önündeydi. Yıkımlarla ilgili Alibeyköy'e bağlı mahallelerde herhangi bir çalışmanın olup
olmadığını sormak amacıyla toplanan imzaları belediyeye
teslim etmek için giden Alibeyköy Halk Komitesi'ni
AKP'nin işkenceci polisleri kalkanlarla barikat kurarak
engellemek istedi.
İşkenceci polislerle halk arasında kısa süreli bir tartışma yaşandı. Yapılan tartışmanın ardından 5 kişilik temsilci heyet imzaları vermek amacıyla belediyeye gönderildi. Yarım saat sonra gelen heyet, içeride yaşadıklarını
anlatarak bekleyenleri bilgilendirdi. Konuşmayı yapan
Halk Komitesi'nden Şevket Avcı polisin yaptığı hukuksuzluğu da anlattıktan sonra heyet Eyüp Belediyesi’ne giderek, imzaların takipçisi olacaklarını belirtti.
Halk ıslıklarla ve alkışlarla belediyenin içine girdi. XRAY'ın başında bekleyen güvenlik görevlileri hiçbir şey anlayamadan kenara çekilerek yolu açmak zorunda kaldılar.
İçeri giren Halk Komitesi nikah salonu olan yere geçip oturarak belediye başkanının gelmesini istediler. Bu sırada hemen belediyeye gelen işkenceci polisler nikah salonuna girmek istediler. İçeri girmelerine izin vermeyen Halk Cepheliler
kapıda bekleyerek kararlılıklarını gösterdiler. Alkış ve ıs-
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lık sesinden korkan belediye başkanı ise soluğu
kaçmakta aldı.
Burada da bir heyet seçilip Belediye Başkan Yardımcısı ile görüşme yapılması için
temsilciler gönderildi.
45 dakikalık bir aradan sonra gelen heyet belediyenin
kapısının önünde bir açıklama yaparak halka yapılan konuşmayı aktardı. Konuşmada Belediye Başkan Yardımcısı’nın "Biz bürokratız, maaşımızı alır işimizi yaparız.
Bizlik bir durum yok! Hem siz zaten dilekçelerinizi vermişsiniz, zaten sizin işiniz Allah’a kalmış" diyerek halkı nasıl aşağıladığını bir kez daha gösterdi.
Bu sırada polisler de kameralarıyla çekim yapmak için
hazırlanırken Halk Cepheliler izin vermediler. Polisleri uyararak kamerayı kapattırdılar. Belediyeden ayrılırken tekrar
ıslık, alkış ve slogan atan kitle "Evimizi Yıkanın Villasını
Yıkarız” sloganlarıyla araçlarına binerek ayrıldılar. Eyleme
toplam 85 kişi katıldı.
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Devrimci İşçi
Hareketi

Goldaş İşçileri de Direnerek
Kazanacaklar!

Kazanmanın Başka Bir
Yolu Yoktur

İstanbul merkezli bir şirkette daha direniş başlıyor. GOLDAŞ isimli altın üreten şirketin fabrikasında çalışan işçiler direnişe başladılar. İşçilerin 10 aylık maaşları, kıdem ve ihbar tazminatları ödenmemiş. Her bir işçinin alacağı en azından 70 – 80 bin lira civarında. Senaryo aynı. Şirket iflas
etmiş! Ama bu sefer düzenin mahkemeleri bile iflas iddiasını kabul etmemiş ve Goldaş’ın iflas başvurusunu reddetmiş. Patronlar için ne kolay. İşçileri, çalışanlarının
emeklerini sömürüyorlar sonra da iflas ettik deyip işçilerin emeklerini çalıyorlar. Goldaş’da da patronlar Sedat
Yalınkaya ve Hasan Yalınkaya’nın yaşamında değişen bir
şey olmamış. Aynı lüks yaşamlarını sürüyorlar. Çünkü patronların başka yatırımları var. Denizli’de tekstil alanında yatırım yapmışlar, Çin’de inşaat yapıyorlar, Afrika’da
altın madenleri var. Onların gelirlerinde herhangi bir eksilme yok. Onlar zenginliklerine yeni zenginlikler katmaya
devam ediyorlar. GOLDAŞ işçileri 10 aydır maaşlarını
alamazlarken patronlar aynı villalarında yaşamaya devam
ediyorlar. Aynı lüks yaşamlarını sürdürüyorlar. Nitekim
bu nedenle işçiler, patronlarının villasının önüne gidip basın açıklaması yapıyorlar.
Yasaların yaklaşımı, mahkemelerin tavrı aynı, değişmiyor. Patronlardan işçilerin emeklerini çalmasının hesabını soran yok. Patronların işçilerin emeklerini çalmaları sanki hak! Ama işçilerin hak araması suç!
Bu ilk kez olan bir şey de değil.
Hep yasalar patronları korumuş, haklarını isteyenler,
hakkını arayanlar ise “terörist” olmuş. Daha önce Hey
Tekstil işçilerinin başına gelenler gibi, daha önce Rozateks işçilerinin başına gelenler gibi. Kazova işçilerinin başına gelenler gibi. Tüm bu direnişlerde direnen, hakkını arayan işçiler hakkında davalar açıldı. İşçiler çeşitli suçlamalardan yargılanıyorlar. Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü
Kanunu’na muhalefet etmek, hakaret etmek, hırsızlık gibi
iddialarla yargılanan işçiler. Patronlar ise hiçbir davada
yargılanmıyorlar. Aksine yaptıkları suç duyurularıyla işçilerin, devrimcilerin yargılanmasını, ceza almasını sağlıyorlar. Nasıl olsa onlar adına polisler, savcılar, hakimler çalışıyorlar. Bunlar yetmezse partiler, hükümetler, bakanlar, BEDAŞ, İSKİ ne kadar düzen kurumu varsa patronların hizmetindedir. Bir dedikleri iki edilmez.
O zaman GOLDAŞ işçileri ne yapacaklar? Meşruluklarından aldıkları güçle direnmekten başka yolları yoktur. Kazanmak için başka yol yoktur. Bazıları
“dava açın” diyecektir. Dava açıp da hakkını alabilen var
mıdır acaba? İşçinin dava açabilmesi için avukat ücretini ödemesi gerekir. Hadi bir biçimiyle avukat ücretini buldu dava açma giderlerini ödemesi gerekir. Hadi dava açma

giderlerini de ödedi bu sefer yıllar sürecek dava sürecini
beklemesi gerekir. Yıllar sonra davayı kazanıp, kazandığı davası kesinleştikten sonra eğer ortada haciz yapılabilecek bir şey kalmışsa icra yoluyla alacağını alabilir. Peki,
bu süreç böyle mi olmak zorundadır? Yasaların kimin çıkarını koruduğunun cevabına bağlı olarak bunun cevabı
değişir. Ülkemizde de olduğu gibi patronların çıkarını korumak için yasalar yapıldığında elbette yukarıdaki gibi olacaktır. Kuşkusuz yasal bir hak ve yol olması nedeniyle
GOLDAŞ işçileri mahkemelerde de haklarını arayacaklardır. Yasal olanakları sonuna kadar kullanacaklardır. Ama
bu tek başına yeterli değildir. Bu uzun yıllar içinde işçilerin alacaklarının güvencesi ve karşılığı olan makineler,
hammaddeler kaçırılabilir.
Yani kazanmak için meşruluk temelinde direnmekten
başka bir yol yoktur. GOLDAŞ işçileri çalıştıkları zamanda
zaten çalınan emekleri için direneceklerdir. Zaten çalıştıkları dönemde patronlar emeklerini sömürmüş, emeklerini kendi zenginlikleri için kullanmışlardır. İşçilerin çalıştığı dönemde sanki yaptıkları karları işçilere aktarmışlar
gibi şimdi krizi bahane ederek hemen işçilerin emeklerini çalma yoluna gitmişlerdir. Bu nedenle GOLDAŞ işçilerinin emekleri için direnişleri haklı ve meşrudur.
Bu haklı talep halk tarafından sahiplenilecektir.
GOLDAŞ işçileri bu direnişlerinde her zaman halkı yanında göreceklerdir. Yasalar GOLDAŞ işçileri hakkında
ne derse desin önemli olan halkın ne dediğidir. Geçmiş
direnişler halkın ne dediğini göstermektedir. ROZATEKS, KAZOVA, DARKMEN, AKÇAY TEKSTİL
halk desteğiyle kazanmış direnişlerdir. Türkan ALBAYRAK, Cansel MALATYALI halkın desteğiyle direnmiş ve kazanmışlardır.
Altı aylık maaşları, kıdem ve ihbar tazminatları
ödenmeden işten atılan Kazova işçileri direndiler, fabrikayı işgal ettiler ve makinalara el koydular. Şimdi kendileri üretip kendileri yönetiyor. Halk için ucuz ve kaliteli kazak üretiyorlar. Halkımız direnen Kazova işçilerini sahiplenmiştir.
Bu güç, bu büyük güç sadece Kazova işçilerinin yanında değildir. Direnen tüm işçiler bu gücü yanlarında göreceklerdir. Yeter ki meşruluklarına güvensinler. Kendi
direnişleri içinde paylaşmayı, dayanışmayı hayata geçirsinler, büyütsünler.
Devrimci İşçi Hareketi’yle birlikte direnmeye başlayan
GOLDAŞ işçileri şimdiden kazanmışlardır. Kendilerine başarılar diliyoruz. Şimdiden zaferlerini kutluyoruz.
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Devrimci İşçi
Hareketi
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Patron Sendikacılığının
Yeni Bir Örneği:
Şişli Belediyesi’ndeki
Toplu Sözleşme
Görüşmeleri!

Türkiye’de sendikacılık çeşitli adlarla tanımlanıyor. Bu adlar yapılan sendikacılığın niteliğinden kaynaklanıyor.
Sarı sendikacılık, patron sendikacılığı, sınıf sendikacılığı gibi... Sınıf sendikacılığı örnekleri Türkiye’de nerede
ise yok denecek noktaya geriledi. Artık kendilerine
“devrimci – demokrat” diyen sendikacılar bile altlarında makam otomobilleri, binlerce lira maaş, takım elbise, gözlükle sendikacılık yapmaya başladılar. Onların dostu işçi değil belediye başkanları oldu. Belediye başkanlarının dostluklarına işçilerin haklarını korumaktan daha
fazla önem verir oldular. İşçiyi eğitmek hak getire, işçilere yasalarda yazılı haklarını bile anlatmadılar. Bu nedenle işçiler haklarını koruyamaz, hakları için mücadele edemez hale geldiler. Öyle ya haklarını bilmeyenler nasıl koruyacaklar ki?
Genel–İş Sendikası’nın Şişli Belediyesi’nde örgütlü
şubesi olan 3 No’lu şube yönetimi tam da bu tanıma girmektedir.
Şişli Belediyesi’nde örgütlü ŞİŞLİ BELEDİYESİ İŞÇİLERİ MECLİSİ 2013 yılı başında patron sendikacılığına karşı köklü ve kararlı bir mücadele verdiler. Eski şube
başkanı Mevsim Gürlevik artık delegeleri ve temsilcileri bile belediye yönetimine seçtirir hale gelmişti. İşçileri haklarını aramamaları için, çalıştığı yerden başka bir
yere sürmekle tehdit ediyor, belediyenin verdiği zamlarla
yetiniyordu. Yönetimi döneminde örgütleyip hayata geçirdiği tek bir direniş yoktu. Oysa işçiler asgari ücretin
biraz altında maaşla eziliyor, çalışma şartları, yöneticilerin baskıları gibi nedenlerle sorunlarına çözüm arıyorlardı. Ama umut olarak gördükleri sendikaları, belediye başkanını koruyordu. Bu anlayışla köklü bir hesaplaşma yapmak gerekiyordu. Öyle de yapıldı. Mevsim
Gürlevik istifa ettirildi ve olağanüstü genel kurul yapıldı. Bu genel kurula belediye başkanlığının yani patronun
listesi işçilere karşı yarıştı. Yapılan oylama sonunda işçilerin listesinin seçimi kazandığı ilan edildi. Daha sonra genel merkez yöneticilerinin müdahalesiyle salona polis çağrıldı. Tekrar sayım yapıldı ve patronun listesinin
kazandığı ilan edildi. İşçiler haklı olarak protesto ettiler.
O dönemde nerede ise işçilerin en önünde olanlardan biri
Zeynel Yiğit’ti. Patron sendikacılığına karşı sloganlar atıyor, işçilere çeşitli eylemler yaptırıyordu. Belediye yönetiminin listesinin kazandığının ilan edilmesinden sonra Şişli işçileri belediye önünde çadır kurdular, direndiler ve kazandılar. Belediye yönetimini istifa ettirdiler. Sendika genel merkezinin ayak diremesine rağmen yeniden
olağanüstü genel kurul kararı aldırdılar. Bu usulen yapılacak olan bir olağanüstü genel kuruldu. Seçimde işçilerin listesine karşı kim aday olursa belediyenin liste-

si olduğunun ilan edileceği açıklanmıştı. İşçilerin listesine karşı bir liste çıktı. Zeynel Yiğit’in başkanlığında oluşturulan liste! Bu listede belediye yönetiminin en çok denetiminde olan otobüs şoförlerinin çokluğu listenin aslında kimin listesi olduğunu gösteriyordu. Salonda yapılan
sayımda iki liste eşit oy aldı ve kura çekimine kalındı. Yapılan kura çekiminde bütün üyelikleri şans eseri belediye yönetiminin-patronun listesi- olan Zeynel Yiğit listesi kazandı.
Halkımız ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz der. Zeynel Yiğit için de öyle oldu. Söylemde herkesten daha sendikacı olan Zeynel Yiğit pratikte yeni bir Mevsim olma
yolunda hızla ilerliyor. Belediyeyi, patronu karşısına almamak için adeta kırk takla atıyor.
Geçen hafta Şişli temizlik işçilerinden biri çöp toplarken bir gözünü kaybetti. Halen hastanede yatıyor. Sendika yönetimi ziyarete bile gitmedi. İş kazası geçiren işçiye sahip çıkmadı. Şimdi Şişli İşçileri Meclisi kendi aralarında yardımlaşma ve dayanışma kampanyası açtılar ve
işçinin bazı ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyorlar. Ama sendikadan hiçbir şey yok!
İşçilerin yaşadıkları başka sorunlarda, müdürlerin işçilere baskısında sendika şube yönetimi hiç müdahil olmadı diyebiliriz. Meclis üyesi işçiler kendi güçlerine güvenerek mücadele ettiler ve çoğu sorunlarını çözdüler.
Şimdi Şişli Belediyesi’nde toplu sözleşme zamanı, aynı
zamanda yerel seçim zamanı da. İşçiler için önemli olan
toplu sözleşme zamanı olması çünkü karınlarının doyup
doymayacağı bu toplu sözleşmeye bağlı. Ama sendika
şube yöneticilerine güvenmiyorlar. Çünkü bırakalım
geçmiş pratiği toplu sözleşme görüşmelerindeki tavırları bile sendika şube yöneticilerine güvenmemeleri konusunda işçilerin haklı olduğunu gösteriyor.
Öncelikle asla sahip çıkamayacakları, patrona – belediye yönetimine karşı sahip çıkıp savunamayacakları
çok yüksek taleplerle işçileri kandırdılar. % 60 - % 70 oranında zam talep edeceklerini söylediler. Elbette ağzı olan
konuşuyor ve isteme konusunda sınır yok. Ama önemli olan şu; istediğiniz verilmediğinde ne yapacaksınız?
Boyun eğip susacak mısınız?
Biz istedik ama vermediler mi diyeceksiniz?
Yoksa taleplerinize sahip çıkıp bunu almanızı sağlayacak meşruluk temelinde hazırlanmış bir eylem programınız mı var? Zeynel Yiğit yönetiminin hiçbir direniş
programının olmadığı ortaya çıktı. Onlar isteyecekler, belediye yönetimi lütuf edip verirse ne iyi olurdu! Ama ha-
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yat böyle değil, sınıflar mücadelesi böyle değil.
Zeynel Yiğit yönetimi yerel seçimlerden önce toplu
sözleşme görüşmelerini bitireceğini ilan etmişken şimdiden yan çizmeye başladılar. Görüşmelerin uzadığını,
maddeleri kabul ettirmekte zorluk çektiklerini söylemeye başladılar. Peki, ne bekliyordunuz? Belediye yönetiminin sendika veya işçiler istedi diye istedikleri oranda
zam vereceğini mi bekliyordunuz?
Nitekim böyle de oldu. Demokrasi havarisi Mustafa
Sarıgül yönetimi işçilerin taleplerinin hiçbirini kabul etmedi. Tali öneme sahip maddeler üzerinde uzlaşılmış olmasına rağmen işçiyi asıl ilgilendiren ve ücreti düzenleyen
maddelerde ilerleme sağlanmıyor. Sağlanamaz da. Eğer
işçilerin meşruluk temelinde çıkardıkları bir direniş
programları olmazsa belediye yönetimi işçilere lütuf olarak çok yüksek zamlar vermeyecektir. İşçiler direnerek
bu haklarını kazanacaklardır. Direnmeden istediklerini almaları mümkün değildir. Direnişlerinin temeli de meşruluk ve haklılıklarından aldıkları güç olmalıdır.
Ama sırtını belediye yönetimine dayayan, yönetim kurulunun büyük çoğunluğunu şoförlerden oluşturan Zeynel Yiğit ekibinin yapabileceği bir şey yoktur. Patron tarafından oluşturulan listenin patrona karşı bir şey yapması
mümkün değildir.
Nitekim bunun farkında olan Zeynel Yiğit ekibi toplu sözleşme görüşmelerini işçilerden kaçırma manevralarına başlamıştır. Toplu sözleşme görüşmeleri işçilerin
de izleyebilmesi için mesai saatleri dışında yapılırken şimdi mesai saatlerinin tam ortasına konulmuştur. Üstelik işçilerin itirazlarına rağmen! Bu durumda toplu sözleşme
görüşmelerini izlemek isteyen işçilerin ya izin almaları

ya da rapor almaları gerekmektedir. Sormak gerekli neden toplu sözleşme görüşmelerini işçilerden kaçırıyorsunuz? Neden toplu sözleşme görüşmelerini işçilerin önünde yapmıyorsunuz? Elbetteki işçiler haklarına sahip çıkacaklardır. Olması gereken de budur. Ve işçiler de böyle yapıyorlar. Sendika şube yönetiminin bütün ayak oyunlarına rağmen toplu sözleşme görüşmelerini takip etmek
için hazırlık yapıyorlar.
Bu tablo patron sendikacılığının çöküşüdür. Var olan
sendikaların içinde işçilere en çok yakın gözüken DİSK
bile son 6 ay içinde 3 kez işçiler tarafından işgal edilmiştir. Tamamında işçiler kandırıldıkları, DİSK yönetimi kendilerine karşı açıklamalar yaptığı, işçilere sahip çıkılmadığı için işgal edilmiştir. Bu tablo herkesi düşündürmelidir.
İşçiler artık kanmıyorlar. Kuru sözlerle arkalarını dönüp gitmiyorlar. Eziliyor ve sömürülüyorlar. Örgütlenmek ve haklarını almak istiyorlar. Emeklerinin karşılığını
alarak aileleri ile birlikte yaşamlarını rahatça sürdürebilecekleri ücret istiyorlar. İş güvencesi istiyorlar.
Şişli işçilerinin de yaptığı budur. Şişli işçileri emeklerine sahip çıkıyor. Artık sendikal bürokrasiyi aşıp kendi hakları ve gelecekleri için meşru mücadele yolunda adım adım
ilerliyorlar. Sorunlarının başka da bir çözümü yoktur. Kimse onları kandıramaz. Düzen içinde hiçbir sorunlarının çözümü yoktur. Düzen, işçilerin hiçbir sorununu çözmeyecektir. İşçiler de bunu yaşayarak ve mücadele ederek görecekler. Mücadeleleri için de önlerinde set olan sendikacıları da aşıp geçecekler ve kazanacaklar. Çünkü direnen
kazanır. Tarihin kesin hükmü budur.
DEVRİMCİ İŞÇİ HAREKETİ
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Mahallelerimizde Düzen Partilerine Geçit Yok!
AKP, yalanlarına devam ediyor. Yine yeni bir seçim sürecine girilmişken, AKP yalanları ve sahte vaatleriyle halkımızı kandırmak istiyor. Halk Cepheliler, seçim aldatmacasına ve yalanlara karşı düzen partilerini mahallelerine sokmuyorlar.

İstanbul
İkitelli: Halk Cepheliler, AKP’nin TEM otoyoluna astıkları seçim pankartlarını 9 Şubat’ta bir bir söktüler. 10
Şubat’ta da mahallenin içerisindeki ve caddelerdeki
MHP pankartlarını tek tek sökerek mahallelerinde hiçbir
düzen partisine çalışma yaptırmayacaklarını gösterdiler.

Kuruçeşme: 6 Şubat’ta İstanbul Kuruçeşme’de Cepheliler mahalle gençliğiyle birlikte, AKP seçim bürosunun
hazırlıklarını ikinci kez engelledi. Cepheliler AKP seçim
bürosu olarak kullanılmak istenen dükkanın etrafındaki asılı AKP bayraklarını indirip yaktı.
Öte yandan Kuruçeşme Mahallesi'nin duvarları AKP’ye
olan öfkenin yeri oldu. Cepheliler “Katil AKP/CEPHE”,

“Hırsız AKP/CEPHE” yazılarını duvarlara yazarak
AKP’yi mahallelerinde barındırmayacaklarını gösterdiler.
10 Şubat’ta da AKP’nin seçim bürosunun camları kırılarak Kuruçeşme’de AKP’nin yeri olmadığı ve çalışmalarına da izin verilmeyeceği gösterildi.
Yine 10 Şubat’ta Kuruçeşme’de Cepheliler, mahalle
gençliğiyle birlikte mahalledeki Sağlık Ocağı’nın karşısına açılmak istenen AKP seçim bürosunun hazırlıklarını üçüncü kez engelledi. AKP seçim bürosu olarak kullanılmak istenen dükkanın etrafındaki asılı AKP bayrakları indirilerek yakıldı.

Alibeyköy: Alibeyköy Akşemsettin Mahallesi'nde 11
Şubat'ta esnafları gezmek isteyen Saadet Partisi belediye
başkan adayı esnaflara girerek seçim propagandası yapmak
istedi. Mahallede bulunan bir kahveye girip konuşma yapacağı sırada orada bulunan Halk Cepheliler konuşma yapmalarına izin vermediler. Halk Cepheliler kahvede bulunanlara yönelik sesli konuşma yaparak seçim için gelip oy
isteyenleri teşhir ettiler, kahveden kovdular. Kahvedekiler destek vererek Cephelilerin yanında durdular.
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Direnişleri Kazanmanın Tek Yolu

Meşru Mücadele ve Dayanışmadır
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Şişli Merkez, Tatavla, Maçka
Forumları ile İşçi Sağlığı ve İşçi
Güvenliği Meclisi, Mücadele Birliği, Umut-Sen ve Kazova İşçileri
9 Şubat’ta Fen-İş İşçilerini ziyaret
ettiler.
Sabah saatlerinde Şişli Meydan’da toplanan 40 kişi otobüsle
Gebze’deki Fen-İş işgal fabrikasına gitti.
Ziyaretçileri fabrika kapısının
önünde “Yaşasın Fen-iş Direnişimiz”, “Fen-iş İşçileri Yalnız Değildir”, “Yaşasın Sınıf Dayanışması” sloganlarıyla karşılayan işçiler, misafirlerini fabrika içerisine
alarak yaşadıkları süreci anlattılar.
Bu esnada Çelik-İş Gebze Şubesi Başkanı Şerafettin Koç, işçilerin sözünü kesen bir tavırla süreci
anlatmaya başlayarak, sendikal anlamda neler yaptıklarını anlattı.
Hükümetin bu sorunu çözeceğine
dair konuşmalar yapınca ziyaretçiler tepki göstererek, sorunun asıl
nedeninin zaten hükümet olduğunu, ancak işçilerin direnerek mücadele etmesi halinde haklarını
kazanılabileceği ve sendikaların, işçilerin direnişine destek olması
gerektiğini söyledi. AKP yalakası
sendika başkanı bu konuşmalardan
rahatsız oldu ve işçileri “toplantı yapacağız” diyerek fabrikada başka
bir yere çağırdı. Ziyaretçiler sendika başkanının bu tutumuna tepki göstererek, işçiler direnişlerini
sürdürdüğü müddetçe onların yanında olmaya devam edeceklerini söyledi
ve “Yaşasın Sınıf Dayanışması” sloganını atarak fabrikadan ayrıldı.

Kültür-Sanat
Emekçilerindir
Sarıyer’de Devrimci İşçi Hareketi
12 Şubat'ta taşeron afişlemesi yaptı.
Sonbaharda Bahçeköy, Kozdere Çayırbaşı’nda yapılan çalışmaya 4
DİH’li ve Sarıyer belediyesinden bir
taşeron işçi katıldı. Toplam 100 afiş
asıldı.
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gütlenmek gerektiği üzerine sohbet edildi. Örgütlenmenin yol ve
yöntemleri konuşuldu.

Diren Kazova
Formaları Küba'da
Sosyalist Küba’nın enternasyonalist dayanışması ile gerçekleşecek olan İspanya’nın BASK
Ülkesi Genç Milli Takımı ile
Küba Genç Milli Takımı arasında
15 Şubat’ta, Havana’da oynanacak
dostluk maçının formaları Kazova İşçileri tarafından hazırlandı.
Formalar 10 Şubat’ta Küba’ya
gönderildi.
Açıklama yapan Diren Kazova – DİH (Devrimci İşçi Hareketi) : “Yolladığımız formaların yanı
sıra Küba devriminin önderi Fidel
Castro ve Raul Castro'ya kendi
ürettiğimiz kazaklardan da yollayarak Küba halkıyla dayanışmamızı göstermek ve en içten duygularımızı belirtmek için kendilerine bir mektup yolluyoruz” diyerek enternasyonal dayanışmanın
güzel bir örneğini sergilediler.

Bugünümüz ve
Geleceğimiz
Ellerimizdedir

DİH tarafından Sarıyer Belediyesi Kültür Merkezi’nde 17 Şubat günü
yapılacak olan tiyatro gösteriminin çalışması yapıldı.
9 Şubat’ta Sarıyer, Çayırbaşı ve
Büyükdere mahallelerinde afiş asan
DİH’liler dağıttıkları bildirilerle tiyatronun duyurusunu yaptı. Çalışma
boyunca 50 afiş asıp, 300 bildiri dağıtıldı.
10 Şubat’ta da DİH’liler belediye
binalarına taşeron işçilerin çalıştıkları
yerlere giderek burada tiyatro davetiyesi dağıttı. 30’u aşkın davetiye
dağıtıldı. İşçilerle taşerona karşı ör-

Ülkemizde her gün onlarca
işçi, iş kazası denilerek katlediliyor. Sadece 2013 yılında 1235 işçi,
iş kazası denilerek katledildi.
Devrimci İşçi Hareketi (DİH) 10 Şubat’ta Dersim Merkez’deki Yeraltı
Çarşısı üzerinde işçi katliamları ile ilgili bir eylem yaptı.“2013 Yılında
1235 İşçi Katledildi! İş Kazası Değil
Katliam!” pankartının açıldığı eylemde yapılan açıklamada: “Türkiye’de her 6 dakikada bir iş kazası
meydana gelmekte, her iki buçuk
saatte bir 1 çalışan sakat kalmakta, her
altı saatte 1 çalışan da hayatını kaybetmektedir. Dünyada ise her yıl 1-2
milyon insan iş cinayetlerinde ve
meslek hastalıkları sonucu hayatını
kaybetmektedir. Türkiye’de iş cina-
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yetlerinde hayatını kaybeden işçilerin
ölümlerinin % 95’i önlenebilir ölümlerdir. İş güvenliği önlemleri alınmış
olsa idi yukarıda belirttiğimiz istatistikteki rakamlar % 95 oranında azalacaktı. İşte biz bunun için iş kazası
değil, cinayet diyoruz. İş cinayetlerinin Türkiye’de ve dünyadaki sayılarını göz önüne alarak cinayet değil
katliam diyoruz… Biz örgütlenip
hakkımızı aramaya başladığımızda
günlerini görecekler. Bugünümüz ve
geleceğimiz ellerimizdedir. Birleşelim, örgütlenelim, mücadele edelim ve
kazanalım” denildi.“İşçi Katliamlarına
Son!” ve “İşçiyiz Haklıyız Kazanacağız!” sloganlarının atıldığı eyleme
9 kişi katıldı.
DİH’li işçiler 8 Şubat’ta ise İstanbul Kuruçeşme’de “İş Kazası Değil, Cinayet-Devrimci İşçi Hareketi”,
“Birleşelim, Direnelim, KazanalımDevrimci İşçi Hareketi” içerikli iki
adet duvar yazısı yazdı.

Direniş Birleştiriyor,
Dayanışma Güçlendiriyor
İstanbul Hadımköy ve Dudullu’da çuval üretimi yapan Greif fab-

rikasında çalışan ve DİSK
/Tekstil Sendikası üyesi işçiler, 9 Şubat'ta toplu iş
sözleşme görüşmelerinin
tıkanması sonucu Hadımköy’deki fabrikadan özel
güvenliklerini dışarıya çıkartarak fabrikayı işgal etti.
Amerikan tekellerine
ait 1500 işçinin çalıştığı,
DİSK Tekstil-İş sendikasının yetki aldığı iş yerinde başlayan işgalin talepleri şöyle:
"-Taşeron işçiliğinin fabrikada
sona ermesi; 44 adet taşeron şirketin
işçilerinin tümünün süresiz işçi olarak çalıştırılması.
- İki yıllık sözleşmenin ilk altı ayı
%30 ücret zammı sonraki üç altı
ayda ise % 10’luk ayrı ayrı her altı aya
ücret zammı.
- Fazla mesailerde Hafta içi % 100,
Hafta sonu % 200, Bayram mesailerinde ise % 400 fazla mesai ücreti.
- Yakacak yardımı olarak 1,5 ton
kömür.
- Bayram parası."
İşçiler başta taşeronun kaldırılması
ve daha iyi hakların sağlanması taleplerinde bulunuyor ve tüm talepleri karşılanıncaya kadar eylemlerini
sürdüreceklerini ifade ediyorlar. Ancak Tekstil Sendikası Genel Merkezi işçilere destek vermezken, bir de internet sitesinde, işgalci işçilerle bir ilgilerinin olmadığını belirten açıklamalar yapması üzerine, işbirlikçi sendikacıların peşini bırakmayan işçiler
tepkili oldukları sendika genel başkanı
Rıdvan Budak ile görüşmek için 11

Şubat'ta sendika merkezine gittiler.
Sendikada kimsenin olmaması üzerine, DİSK Genel Merkezi’ne giderek,
sendikacılarla görüştüler. Yazının
derhal kaldırılmasını aksi takdirde buradan ayrılmayacaklarını belirttiler.
Saat 19.00’da Kazova işçileri ve
Devrimci İşçi Hareketi, direnen işçilerin yanına gidip desteklerini gösterdiler. İlerleyen saatlerde, yemek sorununu çözmek için hazırlık yapan,
DİH’liler ve Kazova İşçileri, hazırladıkları kumanyaları işçilere götürmek üzereyken siteden yazının kaldırıldığı haberi geldi. Bu gelişme
üzerine hep birlikte yemek için Diren!
Kazova-DİH Mağaza ve Kültür Merkezine geçildi
"Greif İşçisi Yalnız Değildir",
"Kazova İşçisi Yalnız Değildir", "Direne Direne Kazanacağız", "İşçiyiz
Haklıyız Kazanacağız", "İşgal Direniş Zafer" sloganları eşliğinde gelen
işçiler, mağazanın alt katına geçtiler.
Hep birlikte hazırlanan kumanyalar
yenilerek, çaylar içildi.
Greif işçileri, "Örnek aldığımız
Kazova işçilerinin mağazasında olmak bizleri gururlandırdı" dediler. Sınıf dayanışmasının güzel bir örneğinin sergilendiği günde Kazova işçileri
de işçilerle dayanışmanın sevincini
yaşadıklarını dile getirdiler. Daha
sonra DİH’liler Kazova İşçilerinin sürecinden örneklerle, yaşanan tüm
olumsuzluklara rağmen kazanmanın
mümkün olduğundan bahsettiler. Ve
asıl mücadelenin yeni başladığına
değindiler. Greif işçileri, dayanışma
sloganları atarak ayrıldılar.

Sayı: 404

Yürüyüş
16 Şubat
2014

Halkın Elleri Birleşince Ne Zulüm Kalır Ne Zalim
28 yıldır faşizmin her türlü baskısına rağmen halkın
onurlu sesi olmaya devam eden Grup Yorum, son albümleri Halkın Elleri'nin tanıtımına halkın içinde devam
ediyor.
Grup Yorum, 7 Şubat'ta dinleyicileriyle birlikte Galatasaray Lisesi önünde bir araya geldi. Grup Yorum “Grup
Yorum Susturulamaz, Halkın Elleri’ni Dinleyelim Dinletelim” yazılı iki pankart açıldı. Grup üyeleri, yaptıkları
konuşmada, İdil Kültür Merkezi'ne yapılan son baskında Halkın Elleri albümünü tamamlayamadan polisin gasp
ettiğini ve albümlerini yeni baştan hazırlamak zorunda
kaldıklarını anlattılar. Bu hafta 3. kez dinleyicileriyle bu-

luşan Grup Yorum, halkın elleri albümünden türküler söyledi. Halkla birlikte halay çekildi.
Grup Yorum, eylem sırasında, üyelerinin yurtdışı çıkış yasağına karşı 14 şubat'ta açlık grevi yapacaklarını
da duyurdu. 8 Şubat'ta internet yasaklarına ve sansüre karşı Taksim'de olacaklarını belirttikten sonra eylemlerine
son verdiler.
Yurtdışı yasaklarının kaldırılması, Grup Yorum ve tüm
sanatçılar üzerindeki baskılara son verilmesi için, direnişin simgesi Kazova işçilerinin kurduğu kültür merkezinde 14 Şubat’ta 1 aylık açlık grevine başlayacaklar.

FAŞİZMİN HÜCRELERİNDEN ALACAĞIZ!
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Röportaj

Bütün İşçiler Birleşin
Bizi Kimse Sömürmeden Kendi Kendimize
Çalışarak, Üreterek Geçimimizi Sürdürebiliriz

Bülent Ünal
Devrimci İşçi Hareketi öncülüğünde sürdürülen Kazova direnişi
içinde yer alan işçi Bülent Ünal ile,
direnişlerinin geldiği aşama üzerine
yaptığımız röportajı yayınlıyoruz:
Sayı: 404

Yürüyüş
16 Şubat
2014

Bülent Ünal
(Kazova İşçisi)
Yürüyüş: Bize en baştan itibaren
Kazova Direnişini kısaca anlatır
mısınız?
Bülent Ünal: Biz geçen sene
31 Ocak itibarı ile 94 işçi; 4 aylık
maaşları, kıdem tazminatları ve ihbar
tazminatları verilmeden işten atılan
işçileriz. Patronumuz bizi bir haftalık
izne göndermişti. Döndüğümüzde
fabrikada kendileri yoktu, avukatları
vardı. Alacaklarımız ödenmemişti ve
kapı dışarı edilmiştik. Bununla ilgili
neler yapabileceğimizi tartışıyorduk.
İşçilerden bir ustamız, bir abimiz
daha önce tanıştığı bir arkadaş sayesinde Devrimci İşçi Hareketi’yle irtibat kurdu. Devrimci İşçi Hareketi’yle beraber oturarak bir eylem
planı yapıtık ve direnişe başladık.
Direnişimiz o dönemde haftanın üç
günü Şişli’den yürüyerek fabrikanın
önünde basın açıklaması şeklindeydi.
Ondan sonra cumartesi akşamları
Devrimci İşçi Hareketi önderliğinde
diğer direnişlerle, direnişteki arkadaşlarla beraber Taksim’den Galatasaray’a yürüyüp basın açıklaması
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yapmaya başladık ve Pazar günleri
de patronlarımızın evinin önüne gitmeye devam ediyorduk. Bu süreçte
fabrikadan kaçırılan malların haberlerini alıyorduk. Bunun önüne geçebilmek için de Nisan ayı içerisinde
çadır direnişine başladık. Çadır direnişinden sonra Haziran Ayaklanması’yla beraber, 28 Haziran’da fabrikayı işgal ettik. Fabrikayı işgalden
sonra da üretim araçlarına el koyduk.
Ve şu anda da mağazamızı açtık.

Yürüyüş: Önce işgal ve üretim,
şimdi de mağaza ve kültür merkezi açıldı. Direnişin bu noktaya
gelmesini bekliyor muydunuz?
Bülent Ünal: Bekliyor muyduk
derken ilk başladığımızda bizlerin
amacı alacaklarımızı tahsil edip bu
direnişi bitirmekti. Ama direniş bize
öğretiyor. Devrimci İşçi Hareketi’nin
önümüze getirdiği siyasi perspektifle
beraber yürüyerek biz bunu işgalden
sonra planlamaya başlamıştık. Yani
şöyle, aslında ikiye ayırmak gerekiyor.
İşgalden önceki hedef tamamen makineleri satıp alacaklarımızı çıkarmaya
yönelikti. Ya da patronlarımızı bir
şekilde teşhir ederek paraları, alacaklarımızı almaktı. Ama işgalden
sonra farklı bir süreç gelişti. İçeri
girdik, makineler bozuktu ve çok eskiydi, hurdaydı. Makineleri çıkartamadık. Polis müdahale etmişti. Makineleri satacak durumda değildik.
Çatıda yarım kazakları bulduk. Bu
kazakları satmaya başladık. Oradan
bir para akışı sağladık. O para akışıyla
beraber biraz hammaddemiz vardı,
ip vardı. Bunları değerlendirmemiz
gerekiyordu. Bunun için makineleri
çalıştırmamız gerekiyordu. Makineler
bozuktu. Bunları tamir ettirdik. Bu
nokta itibarı ile orada şu ayrımı yapmak zorunda kalacaktık belki. Satışlardan bir fon oluşturup, biriktirip
işçilerin bölüşmesiydi, alıp gitmesiydi.
Ya da dediğimiz gibi üretim araçlarına

el koyup tamamen kendimizin, bize
ait olan bir fabrikayı, -işçilere ait,
bizdeki kastım o- bunun hayata geçirilmesiydi. Bu noktada oradaki
karar alınma noktası önemli. Bu da
dediğimiz gibi Devrimci İşçi Hareketi
önderliğinde gelişen bir şeydi. Yani
Haziran sonu itibarı ile biz düşünüyorduk. O anlamda hatta kooperatif
ile beraber daha da büyüyeceğini,
halkımızla beraber daha da büyüteceğimizi, bunun Türkiye işçi sınıfına
bir örnek teşkil edeceğini umut ediyoruz. Büyüteceğimize inanıyoruz.
Dediğimiz gibi biz hedeflerimizi
daha da büyüttük. Bu hedefler olduğunda daha farklı şeyler de yapacağız.

Yürüyüş: Direnişin başından bu
yana süreç boyunca halkın katılımı ve ilgisi nasıldı?
Bülent Ünal: Şimdi zaten şu
çıkış noktamızdı bizim. Biz kooperatif
kurmaya karar verdikten sonra şunu
dile getirmiştik. Hala da aynı şeyi
söylüyoruz. Biz halkımız için ucuz
ve kaliteli kazak üretmeyi düşünüyoruz. Halkımıza ucuz ve kaliteli
kazak yapmayı düşünüyoruz. Bunu
niçin söylüyoruz, halkımıza güvendiğimiz için. Biz zaten halkımızın
desteğiyle bu noktaya geldik. Bunun
bilincindeyiz. Halkımıza olan bir güvenimiz her zaman vardı. Biz bu
zorlukları da halkımızla beraber yeneceğimizi düşünüyorduk. Zaten şu
andaki geldiğimiz sürece halkımızın
desteğiyle beraber geldik. Ve biz halkımızın desteği ve diğer dünya halklarının desteğiyle beraber bunu daha
da büyüteceğimize inanıyoruz. Halkımız her zaman yanımızda olur.
Şöyle diyebilirim. Yani dayanışma
adına bizden gelip kolsuz kazak alındığını biliyorum. Yırtık, büyük yırtıkları olan kazakları bile bir bedel
ödeyerek aldılar bizden. Çünkü amaçları giyecekleri bir kazak almak de-
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ğildi. Kazova işçilerinin
yanında olmak, onlarla
dayanışma adına bunu
yaptılar. Bunları gördük.
Bu destekle zaten biz büyüdük. Bu destekle daha
da büyüyeceğiz.

neksel hale getirerek her sene yapacağımızı söylüyoruz. Yarın farklı
etkinlikleri de yapacağız işçi arkadaşlarla beraber. Dediğimiz gibi
bundan sonra biz ve sanatçılar ortaklaşa bir çalışmayla beraber onların da üretime bir şekilde katkı
sunmuş olmalarını sağlayacağız.
Biz de sanata belki bir şekilde
katkı sunmuş olacağız. O anlamda
bizim için de farklı bir pratik olacak.

Yürüyüş: Zaten bu
ucuz kazaklar ve formalar onun için!
Bülent Ünal: Tabii
ki zaten artık Kazova işçilerinin pahalıya satma gibi bir düşüncemiz
yok. Her zaman söylüyoruz. Her
platformda da dile getiriyoruz. Kazova halkın bir mağazası. Halkın
artık bir kooperatifi. Dediğimiz gibi
her şeyi halkımızla beraber yapıyoruz.
Halkımızla beraber de yapacağız.
Zaten bizler de burada halka ucuz
üretim yapacak bir mekanda işte o
işi bilmenin o emeği aktarmanın işçileri olarak rol alacağız. Başka hiçbir
şeyi yok. Burası bizim değil halkın.

Yürüyüş: Bu mağazada hem üreten, hem de yönetensiniz. Eski
çalışmalarınızla kıyasladığınızda
bu kooperatif üretim şeklini nasıl
değerlendiriyorsunuz?
Bülent Ünal: Öncelikle kendi
açımızdan aslında şu önemli galiba.
Biz insan olduğumuzun farkına vardık. İlk önemli olan bu. Çünkü kooperatifin bize sağlayacağı patronlarımızın bizden bugüne kadar çaldığı
artı değerler, artı zaman. Çünkü kooperatifte çalışma saatlerimiz belli bir
noktada olacak. Belli bir saatte çalışılacak. Sömürülmeden çalışacağız.
Emeğimizin karşılığını alacağız. Bu
noktadan bakıyoruz. Onun dışında
ne söyleyebilirim? Dediğimiz gibi
burada işte halkımızla beraber, sanatçılarımızla beraber hem üretiyoruz,
hem beraber bir şeyler paylaşıyoruz.
Bu noktada da insani duygular öne
çıkıyor.
Yani daha önce fabrikada çalışırken gece yarılarına kadar çalışıp bir
yerlere mal yetiştirme derdimiz vardı.
Ama şimdi öyle bir derdimiz yok.
Tabii ki bir üretim mekanizmasının

içindeyiz. Ama şunu biliyoruz. Ürettiğimiz gerçekten belli markalar adına
çok büyük paralarla birilerine satılmayacak. Bizim ticari kaygımız olmayacak. Biz halkımıza ucuz yapacağız. Şöyle bir mekanda çıkacak
bunlar. İşte günlük çalışma içerisinde
sanatla da uğraşabileceğimiz, müzikle
de uğraşabileceğimiz, sosyal anlamda
kullanabileceğimiz bir mekanda gelişecek bu üretim tarzı. Bu da herhalde
bir işçinin isteyebileceği en iyi şeylerden biridir. Yani başında ustabaşı
olmayacak, patron olmayacak. Bu
noktada çok hoş bir deneyimi yaşayacağız. Umarım bu deneyimi bütün
işçi arkadaşlar, bütün dünyanın işçi
sınıfı yaşar. Umarım Kazova’da olan
örnek bütün dünyada olur. Bütün işçiler üretim araçlarına el koyar. Bizi
kimse sömürmeden kendi kendimize
çalışarak, üreterek geçimimizi sürdürebiliriz.

Yürüyüş: Bugün birçok işçi yalnızca
iş ve ev olarak yaşıyor. Hiçbir kültürel faaliyeti yok. Ya izin verilmiyor,
ya da böyle bir fırsat tanınmıyor,
zaman olarak ya da maddi olarak
imkanı yok. Bu açıdan bir adım
olacak. Yalnızca siz değil, diğer işçileri de çağırıyorsunuz değil mi?

Bülent Ünal: Evet. Mesela yani
şöyle örneklendirebiliriz. Bugüne kadar İşçi Film Festivalleri yapılıyordu.
Ülkemizde de yapılıyordu. Ben bir
işçi olarak hiçbirine katılmamıştım.
Biz bunu da kırdık mesela. Bir festival
yaptık. İşçi filmleri festivali yaptık.
Üç gün sürdü. Üç gün boyunca belgeseller izledik. Bunu işçilerle beraber
bir direniş fabrikasında ve sokakta
yaptık. Ve bu noktada bunu da gele-

Yürüyüş: Bu kültür merkezi ve
mağazayla neyi amaçlıyorsunuz?
Bülent Ünal: Aslında biraz önce
söylediklerimizin hepsi iç içe. Burjuvazi öyle bir şey yarattı ki sanatçıları
farklı bir noktaya koydu. Sanki halktan ayrılarmış gibi. Ulaşılamaz, erişilemez noktalarına kadar getirdi.
Buradaki hedef bunu kırmak. Sanatçılar da bizim gibi insan, bu çerçeveden bakıyoruz. Sanatçılar da bu
üretim mekanizmasının içerisinde
olursa daha iyi şeyler üreteceklerini
düşünüyoruz. Tabii biz de onlarla o
etkileşimi yaşayarak biz de belki sanatsal anlamda bir şeyler yapacağımıza inanıyoruz. Bu anlamda kültür
merkezi ve sanat olarak koyuyoruz.
Ayrıca gelişimimize çok büyük bir
katkısı olacağını düşünüyoruz. Hem
Kazova işçilerinin, hem diğer işçi
arkadaşlarımızın. Çünkü biz burada
değişik dersler koyacağız. İşte haftalık
film gösterimleri yapacağız. Belki
yarın kendi içimizde Kazova işçilerinin artık kendi yazdığı, kendi yönettiği, kendi oynadığı oyunlar sergileyeceğiz. Bu imkanlar olacak.
Bunu halkımızla beraber iç içe yapacağız. Diğer işçi arkadaşlarımızla
beraber yapacağız. Bu anlamda mağazanın hem kültürün merkezi, hem
de mağaza olması çok çok önemliydi.
Zaten mağazamızı da dekore ederken
biz bunu da istemiştik. Biz sokaktan
gelmiştik. Sokak burada devam etmeliydi. Direniş burada devam etmeliydi. Onun için mağazanın dekorunu yaparken dikkat etmişsinizdir.
Sokak taşları var. Yani biz halkız.
Biz burada halkımızla beraber bu
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Mahallelerimizde İmece Komiteleri Kuralım
İmece Dayanışmadır!

İmeceyi Örgütlemek
Dayanışmayı Örgütlemektir

Bizim Mahalleden

Sayı: 404

Yürüyüş
16 Şubat
2014
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Düzenin "Her koyun kendi bacağından asılır" düşüncesini yayması
karşısında devrimciler, halkın kendi
öz değerlerine sahip çıkarak, dayanışmayı, birlik-beraberliği örgütlüyorlar. Kurduğumuz her komite, düzenin
insanları yalnızlaştırmasına, birbirinden
tecrit etmesine, örgütsüzleştirmesine
karşı verilen mücadele alanıdır. Her
komite ile örgütlenmenin önemini anlatırız. Kimi zaman Bağımsız Türkiye
konserini örgütleriz bu komitelerle,
kimi zaman mahallemizin aydınlatma
sorununu çözeriz.
Her mahallemizde bir komite olmalıdır. Halkın kendi sorunlarına
sahip çıkarak, onları çözmesi için
kuracağı komiteler çeşit çeşit olabilir...
Biz bu yazımızda İMECE KOMİTESİ'ni anlatacağız.
İmece "Birçok kimsenin toplanıp
el birliğiyle bir kişinin veya bir topluluğun işini görmesi ve böylece işlerin
sıra ile bitirilmesi" anlamına geliyor.
Yani içeriği-kapsadığı alan geniş
olan bir komite İmece Komitesi.
Halkımızın, kendi geleneğinde
olan bir işleyiştir imece. Özellikle
köylerde tarla, bağ, bahçe işlerinde
kolaylık sağladığı için kullanılan bu
sistem, düzenin yozlaştırma saldırısı
karşısında yok edilmek isteniyor.
Halka deniliyor ki, dayanışma
göstermeyin, zor gününüzde birbirinize yardım etmeyin...
Biz ise halkın sorunlarını devrim
sonrasına ertelemeden, bugünden çözmeye adayız. Halkın sorunlarını ancak
halkın örgütlü gücü çözebilir.
İmece Komiteleri bu nedenle çok
önemlidir.
İmece sadece bizim ülkemize ait
bir sistem de değildir. Filistin'de de

Dayanışmayı Örgütleyelim!
İsrail'in saldırıları, ambargosu
karşısında işletilmiş bir sistemdir
aynı zamanda.
"Ulusal İmece Günleri düzenleniyor, işgalcilerin yakıpyıktıkları evlerin yeniden yapımında toplu işgücü kullanılıyor."
(İntifada Dersleri, Faik Bulut)
Amerika'da Kara Panterler, Uruguay'da Eski Politik Mahkumlar Sendikası ve daha pek çok ülkede yoksul
halkların ortak çözümü olmuştur imece.
Cepheliler olarak biz, tüm mahallelerimizde halkımızın imece geleneğini yeniden hayata geçirmeli ve
halkın dayanışmasını örgütlemeliyiz.
Uyuşturucu sorununu, gelinlik kızlarımızın çeyizindeki eksikleri, çatısı
onarılmamış evleri, sobası olmayan
evleri, çocuğuna günlük harçlık veremeyen aileleri, giyecek ayakkabısı-kabanı olmayanı, iş bulamayanı,
sinemaya gidemeyeni, elektrik faturası
ödeyemeyeni... yani tüm sorunlarımızı
ancak ve ancak dayanışmayı örgütleyerek çözebeliriz.
İmece Komiteleri tüm bu sorunları
çözmeye aday bir komitedir. Çalışma
alanı çok geniştir.
İmece Komitesi, mahallede sorunları olanları tespit edecek ve dayanışma
ile çözüm üretecek... Mesela akan
damları güçlendireceğiz... Sıvasız evlere sıva yapacağız... Boyası olmayan
evleri boyayacağız... Camı olmayana
cam, sobası olmayana soba...
Yeni evlenecek öksüz yetimlere
çeyizlik malzeme... Düğünlerini yapma... Yeni doğan çocukların beşiğini
karşılama... Bir aylık bezini karşılama... Toplu sünnet... Halkımızın ne
kadar sorunu-ihtiyacı varsa o kadar
genişlikte olacaktır İmece Komiteleri.
Kara Panterler, bizim imece dediğimiz çalışmaya "Hayatta Kalma
Programları" adını vermişler. Bu
programlardan en önemlisi Bedava
Kahvaltı Programıdır:
"1968 yılı geldiğinde Seattle şubesi
'Çocuklar İçin Bedava Kahvaltı Programı'nı başlatmıştı. Panterler (çoğunlukla kendilerini destekleyen yerel

esnaftan) yiyecek topluyor, gerekli
personeli biraraya getirip mahalle
çocuklarına kahvaltı hazırlıyorlardı.
Sıradan bir kahvaltı, pek lüks bir şey
değilse de karın doyururdu ve çocukların çoğunun evinde bulacağından
çok daha fazlasıydı: sahanda yumurta,
ekmek, birkaç dilim jambon ve mısır
gevreği. Kimi zaman topluluk üyeleri
de bu hizmetleri yapmaya gönüllü
olurlardı. Toplum içinde kabul görmesi
ve Parti tarafından desteklenmesi üzerine, Genel Sekreter Seale, 1969'da
her şube ve büronun bir kahvaltı
programı hazırlaması talimatını verdi.
Çocuklar İçin Bedava Kahvaltı Programı, bütün Parti programları arasında en popüleriydi." (Biz Özgürlük
İstiyoruz, Mumia Abu Jamal)
Düzen dayanışmayı öldürmüştür.
İnsanları yalnız ve çaresiz kılmaktadır.
Burada kitleleri örgütlemek için bir
araç olarak dayanışmayı güçlendirmeliyiz.
Mahallelerimizde kuracağımız İmece Komiteleriyle, halkın her sorununu
çözmeye talip olmalıyız. Bunu, takas
yöntemini hayata geçirerek yapabiliriz.
Birisi soba bacasını temizleyebiliyorsa,
başka birisi atkı örebiliyordur. Birisi
boya yapabiliyorsa, diğeri ekmek yapabiliyordur. Yani bu komiteleri hayata
geçirmek için çok büyük maddi kaynaklar gerekmiyor. Çözüm halkımızdadır, halka gitmeliyiz.
Kuracağımız tamir komitesi, sadece çivi ve çekiç ile bile onlarca
evin onlarca tamiratını yapabilir...
Mahallenin en kirli yerini seçip,
halkımızla birlikte burayı temiz, ortak
kullanıma hazır bir hale getirebiliriz...
Kadınlarımızı örgütleyerek, onlarca
evin ekmeğini kolektif şekilde, en
ucuza üretebiliriz...
Halk toplantılarıyla imeceyi yeniden
halkımıza hatırlatmalıyız. Ve halkın da
katılımıyla sorunlarımızı tespit ederek
imeceyi örgütlemeliyiz. İmece, dar
günde çalınan kapı, çözümsüzlükte
umut, yoklukta varlıktır.
İmece Komitelerini Örgütlemek,
Devrimi Örgütlemektir
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Açıklama: 423

ECE TEMELKURAN VE DİĞER AYDINLARA, SANATÇILARA,
GAZETECİLERE YÖNELİK TEK TEHDİT
FAŞİZM VE EMPERYALİZMDİR!
HALKTAN, HALKIN ONURLU EVLATLARI OLAN DEVRİMCİLERDEN
AYDINLARA HİÇBİR ZAMAN ZARAR GELMEMİŞTİR, GELMEZ DE!
DEĞİL ZARAR GELMESİ AYDINLARI-SANATÇILARI; EMPERYALİZMİN
VE FAŞİZMİN BASKI VE ŞİDDETİNDEN, YOZLAŞTIRMASINDAN
KORUYACAK TEK GÜÇ HALK VE
ONUN ONURLU EVLATLARI DEVRİMCİLERDİR!
28.05.2012 Tarihli gazetelerde
yayınlanan kontra haberlerde Mehmet
Ağar, Engin Hoş gibi halk düşmanı
katillerle birlikte hedeflerimiz arasında
gazeteci-yazar Ece Temelkuran da
gösterilmiştir.
Bu haberi biz ciddiye almazken,
faşizm-emperyalizm ise bunu Ece
Temelkuran üzerinden haber yapmakla kalmayıp, Ece Temelkuran
üzerinde bir tehdit aracına dönüştürmüştür.
Bu konuyla ilgili bilgiye yeni
ulaştığımız için, açıklamayı da bu
yüzden şimdi yapıyoruz.
Ece Temelkuran halkın, direnenlerin dostudur. Soldadır ve bu nedenle
değil hedefimiz olmak, bizim yanımızda anti-emperyalist, anti-faşist
mücadele içerisinde en önlerde görmek istediğimiz aydınlardan biridir.
Evet eleştirdiğimiz, belki de birçok
aydın-sanatçı, yazara göre sık da eleştirdiğimiz biridir Ece Temelkuran.
Ancak bu eleştirilerimizin nedeni
onu cezalandırmak, yermek değil
kendisini umutsuzlaştıran ve halktan
uzaklaştıran çarpıklıklarına karşı onu
sahiplenme, halkın yanında tutma
çabamızdır.
Ona yönelik bugüne kadarki eleştirilerimizin amacı budur, bundan
sonra da bu temelde eleştirilerimiz
olacaktır.

Eleştirilerimiz sadece Ece Temelkuran'la da sınırlı değildir; ülkemiz
aydınlarını halktan yana tavır almaları
yönünde eleştirmek halka olan sorumluluğumuzun gereğidir.
Küçük burjuva aydınlar halkın
aydını olmalıdır, örgütlü mücadele
içinde yer almalıdır.
Halkla bağlarını büyütmeli, bunalımlardan, umutsuzluklardan çıkmalıdır. Bu temelde Ece Temelkuran'ın hedefimiz olduğuna ilişkin 28.
05. 2012 tarihli gazetelerde yayınlanan haberler tamamen faşizmin uydurduğu yalan haberlerdir.
Amaç; gerek aydınların halkla,
emperyalizme ve faşizme karşı Bağımsız Türkiye diyerek savaşan devrimcilerle bağlarını kesmek, gerekse
de faşizmin "benim gibi düşünecek,
benim gibi yazacak, konuşacaksın"
baskı, dayatma, korku salma ve gözdağı vermektir.
Bizim hiçbir şekilde Ece Temelkuran'a ilişkin böyle bir eylemimiz
yoktur, olamaz da.
Halkın yanında olan tüm aydın
ve sanatçılar hiçbir kuşku duymamalılardır ki, devrimcilerden hiçbir
zaman aydın ve sanatçılara zarar gelmemiştir.
Aydın ve sanatçıların baş düşmanı
faşizmdir... Bugün AKP iktidarıdır,
Amerikan emperyalizmidir.

Kendi propagandasını yaptıramadığı aydınlara, sanatçılara tehdit ve
gözdağı amaçlı her türlü yöntemi
denemiş, denemeye devam etmektedir. Türkiye tarihi de dünya tarihi
de bunun somut örnekleriyle doludur.
Ki bu saldırıların sonuçlarını da ülkemiz aydın ve sanatçıları örgütsüzlüğü nedeniyle almıştır da...
Bizim dostumuz da, düşmanımız
da, hedeflerimiz de bellidir. Bunları
kimseden saklamadık, gizlemedik.
Düşmanlarımız her zamankinden
de çok korkmalıdır!
Faşizme karşı halkın yanında yer
alan aydın ve sanatçılar ise rahat olmalı, faşizmin baskılarına karşı direnmek, başeğmeden düşüncelerini
ifade edebilmek istiyorlarsa burjuvazinin bireyciliğine karşı, örgütlenmek
ve halkın içinde olmak zorundadır.

Sayı: 404

Yürüyüş
16 Şubat
2014

Not: Ece Temelkuran 19 Aralık
Katliamı sonrası ve Büyük Direniş
boyunca herkes susarken, herkes köşesine çekilmişken, herkes faşizmi
aklarken susmamış ve tüm baskılara
rağmen yine böyle bir süreçte kitap
yazarak direnenlerin yanında yer almasıyla da unutmayacağımız bir aydındır.

DEVRİMCİ HALK
KURTULUŞ CEPHESİ

FAŞİZMİN HÜCRELERİNDEN ALACAĞIZ!
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Haziran Ayaklanması'nda Katledilen Ali İsmail Korkmaz ve Mehmet Ayvalıtaş’ın
Mahkemelerinde Halk Cepheliler Hesap Sorma Bilinciyle Yer Aldılar!

“Bir Ali İsmail’i Aldılar Ama
Binlerce Ali İsmail Var Karşımda!”
Haziran’daki Halk Ayaklanması’nda
katledilen Ali İsmail Korkmaz’ın 3 Şubat’ta Kayseri’de görülen davası için
Eskişehir, Ankara, İstanbul, Antakya,
Kuşadası ve Çorum’dan Kayseri’ye
gelen ve Kayseri’de bulunan Halk Cepheliler Kayseri Adliyesi’ne yapılan yürüyüş kortejinde yerlerini aldılar.
“Ali İsmail Korkmaz Ölümsüzdür!
Hesabını Soracağız!” yazılı pankart ve
“Anaların Öfkesi Katilleri Boğacak!
Katil Polis Hesap Verecek! ve Katillerden
Hesap Soracağız!” yazılı dövizleri ve
kızıl flamalarıyla yürüyüşe katılan Cepheliler, sloganlar eşliğinde yürüdüler.
Eylem, Kayseri Adliyesi'nin iki yüz
metre uzağında polislerin yerleştirdiği
güvenlik barikatının ardındaki meydanda
Sayı: 404 gerçekleştirildi. Sendikaların ve odaların
Yürüyüş yönlendirdiği eylemde, ses aracının üze16 Şubat rinden konuşmalar yapıldı. Burada top2014
lanan halka hitap edildi. Pek çok demokratik kitle örgütü, sendika ve odadan
temsilci çıkıp konuşmalar yaptı. Halk
Cephesi temsilcisi de ses aracından kitleye seslendi. Cepheliler, bu mahkemeden
adalet çıkmayacağını bildiklerini yine
de düzenin hukukuna teslim olmayacaklarını, katillerin en yüksek cezayı
alması için mücadele edeceklerini, bir
yandan da halkın adaleti olup katillerden
hesap soracaklarını söyledi.
Halk Cephesi temsilcisi konuşmasında halkın adalet savaşçısı Muharrem
Karataş’ı da anarak, “Adalete ulaşmak
için halkımız, Haziran Ayaklanması boyunca barikat barikat çatışarak, direnme
hakkını kullanmak için ölümü göze
alarak nasıl savaşılması gerektiğini gösterdi. Muharrem Karataş halktan aldığı
güçle 14 yaşında Berkinler ekmek almaya
giderken vurulmasın diye katillerden
hesap sorarken şehit düştü. Muharrem
Karataş ayaklanmada şehit düşenlerin
katillerinden hesap sormak için şehit
düştü. Biz halkın adaletine inanıyoruz”
dedi.
Cepheliler konuşma aralarında sık
sık “Muharrem Karataş Ölümsüzdür”
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ve “Yaşasın Halkın Adaleti” sloganlarını
attılar.
Konuşmalar sürerken Cepheliler, Ali
İsmail’in davasına sahip çıkmanın ve
hesap sormanın gerekliliğini, Ali İsmail’in katledilmesinden bu yana Eskişehir’de yaptıkları eylemleri anlatan bir
bildiri dağıttılar. 300 bildiri eylem alanında toplanmış kitleye dağıtıldı. Bu
sırada dergi dağıtımı da yapıldı. Farklı
sayılardan toplam 20 Yürüyüş Dergisi
davayı sahiplenen insanlara ulaştırıldı.
Hep birlikte halaylar çekildi, marşlar
söylendi. Sık sık sloganlar atıldı. Duruşma saat 23.00'e kadar sürdü.
Duruşmanın sonunda tutuklu bir polis
ve dört sivil katilin tutukluluğunun devamına karar verilirken dava 12 Mayıs’a
ertelendi. Ali İsmail’in ailesi ve avukatları
konuşma yaptı. Emel Anne “Katiller
çok ağır bir bedel ödeyecekler yavrularım, buna inanıyorum, bir Ali İsmail’i
aldılar ama binlerce Ali İsmail var karşımda, Ali İsmailler burada” diyerek
davanın sahiplenilmesinden duyduğu
güveni dile getirdi.
Tekrar Kayseri’de 12 Mayıs’ta görülecek olan Ali İsmail’in davasına Cepheliler sahip çıkmaya devam edecek,
12 Mayıs’ta Kayseri’de olacaklar.

“Sokaklara Çıkmalı
Hesap Sormalıyız”
Halk Cepheliler, Haziran Ayaklanması'nda şehit düşen Mehmet Ayvalıtaş’ın
2. mahkemesinin görüldüğü, Kartal Adliyesi'ndeydi. “Mehmet Ayvalıtaş’ın Katilleri Cezalandırılsın! Adalet İstiyoruz!Halk Cephesi” yazılı pankartın arkasında
kortej oluşturarak, minibüs yolundan
adliyeye doğru yürüyüşe geçildi. Yürüyüş
boyunca sloganlarla Adliye bahçesine
giren Halk Cephelileri, buradaki kitle
büyük bir coşkuyla karşıladı.
Halk Cephesi adına yapılan konuşmada; “Düzen mahkemelerinin, halkın
adalet talebini görmezden gelip katilleri
cezalandırmayacağını biliyoruz. Evlat-
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Kayseri

İstanbul

larımız sokak ortasında katlediliyor.
Mehmet Ayvalıtaş’ı, Hasan Ferit Gedik’i
katledenleri, Berkin Elvan’ı komaya sokanları cezalandıracak olan halktır, halkın
adaletidir. Bizler devrimci-demokratlar
olarak sokaklara çıkmalı hesap sormalıyız” denildi. Ardından, Haziran Ayaklanması'ndan tanınan ve Gülsuyu Mahallesi'nde uyuşturucu çetelerine karşı
mücadele ettiği için tutuklanan Emine
Cansever de bir konuşma yaptı.
Cansever; “Kuru fasulyeyi 15 lira
yapıp halkı açlığa mahkum etmek isteyenler, ayakkabı kutularına para doldurup
halktan çalanlar, halkın evlatlarını da katlediyorlar. İçinde adalet olmayan adliye
sarayları dikiyorlar. Halk olarak bizler
sokaklara çıkmalı hesap sormalıyız” dedi.
Duruşmanın ertelenmesi üzerine salondan çıkan Mehmet Ayvalıtaş’ın ailesi
sloganlarla karşılandı. Ailenin yaptığı
açıklamanın ardından bitirilen eylem
üzerine Halk Cepheliler marşlarla ve
sloganlarla adliyeden ayrıldı. Açıklamaya
65 Halk Cepheli katıldı.

AKP’nin Yasaklarına
Direneceğiz!
SANSÜRE SON!
İnternet kullanımını sansürleyen yeni
torba yasanın 8 Şubat'ta Meclis’te kabul
edilmesi üzerine halk Taksim’i eylem
alanına çevirdi. Yeni yasayla internet siteleri mahkeme kararı dahi olmadan 1-2
saat içinde erişime engellenebilecek. Bu
sansür uygulamasına karşı Cepheliler de
Taksim’e çıkarak demokratik hakları için
çatıştı.
Saat 19.00'da başlayan çatışmalar
gece saatlerine kadar devam etti. Polisin
yoğun şekilde gaz, plastik mermi kullandığı ve TOMA’lardan gazlı su sıktığı
saldırıya Cepheliler sapan, taş ve havai
fişeklerle karşılık verdi. İnternet yasağına
ve Taksim’in halka kapatılmasına karşı
Cepheliler öncelikle Taksim’e Dolapdere tarafından çıktı
ve pankartlarıyla Meydan’a yürüdü. Ardından halkın yoğun
olarak toplandığı İstiklal’e çıktı. İstiklal Caddesi’nde polisin
TOMA’larına karşı direnen halkla birlikte Cepheliler her
saldırıya taşlarla ve sapanla karşılık verdi. Kırmızı fularlarıyla
yüzünü kapatan Cepheliler barikatların hep en önündeydi.
Halka moral ve coşku katıyordu. Polisler İstiklal’i 3
TOMA’yla kesmiş olmasına ve defalarca saldırmasına
rağmen halk İstiklal Caddesi’nden uzun süre ayrılmadı.
Polisin siyah duman çıkaran gaz bombaları da kullandığı
saldırıda plastik mermiler ve gaz fişekleri halk ve gazeteciler
hedef alınarak kullanıldı. Defalarca saldırıp sonuç alamayan

polisler bu kez takviye ekiplerle saldırdı. Kullanılan iki TOMA'nın yanısıra atılan gazlarla kitle ara sokaklara
geri çekildi. En yoğun çatışmalar
Cephelilerin koruduğu Mis Sokak'ta
sürdü. "Sansüre Son" yazılı pankart
sürekli açık tutularak saatlerce çatışma
sürdü. Burada polis defalarca kitleyi
dağıtmaya çalıştı.
Cepheliler sürekli sloganlarla sokaktaki halka da polisin uyguladığı
faşizmi teşhir etti. “Mahir Hüseyin
Ulaş, Kurtuluşa Kadar Savaş” ve
“Umudun Adı DHKP-C” sloganlarıyla
polisin üzerine yürüyen Cepheliler
bu sokakta uzun süre çatıştı. Havai
fişeklerle ve taşlarla direnirken uzun
süre polislerin sokağa girmesine engel
oldu. Sokağa giremeyen polisler bir süre sonra TOMA ve
akreple çift yönden saldırdı. Bunun üzerine bir süreliğine
dağılan Cepheliler yeniden toplandılar. İkinci kez toplanmanın
ardından Cepheliler yolda gördükleri polisleri taşıyan otobüsü
taşladılar ve aracın içine girdiler. Buradaki bir polisin
kendini “ben polis değilim sadece şoförüm” diye kurtarmaya
çalıştığı saldırıda bu polis iyice panikleyerek Cephelilere
silah sıkarak kaçtı. Cepheliler tekrar İstiklal’e çıktı ve
polislerle çatıştı. Polisin yine gaz ve TOMA’yla saldırısına
karşı, Haziran Ayaklanması’nın coşkusuyla Taksim’de Cepheliler ve halk son saatlere kadar çatıştı ve iradi olarak
eylem bitirildi.

Sayı: 404

Yürüyüş
16 Şubat
2014

Burası Çayan, Çayan Cephedir, Mücadeledir
İstanbul Çayan Mahallesi'nde Halk Cepheliler, mahallenin nasıl kurulduğunu anlatan "Burası Çayan" isimli
kitabın dağıtımını yaptılar. "Bütün Yoksul Mahalleler
Bizim Olacak" serisinin 2.si olan, Çayan’ı anlatan kitabın
ilk dağıtımı 8 Şubat'ta Çayan'da başladı. Halk Cepheliler
dağıtıma başlamadan önce Yürüyüş önlüklerini giyerek,
dağıtımcılarla birlikte halk yemini etti.
Yeminde, 'Biz Halkız/ Milyonlarız/Anadolu’yuz/ Anamız Bir Kardeşiz/
Kavgamız Ekmek Kavgası/ Açlığa
Son Vereceğiz/ Yoksulluğa Son Ve-

receğiz/ Bizi Sömürenlere Karşı Örgütleneceğiz' sözleri
yer aldı. Daha sonra, Çayan’ın sokaklarında mahallenin
tarihini, Dev-Gençlilerin emeğiyle nasıl kurulup korunduğunu anlatan Çayan kitabının tanıtımı yapıldı. Yapılan
çağrılarda bu mahallenin Dev-Gençlilerin emeğiyle kurulduğu, Aşur Korkmaz ve Hüseyin Aksoy’un kanıyla
yazılmış bir mücadele geçmişi olduğu vurgulandı. “Çayan
Cephedir, Mücadeledir” sloganlarıyla birlikte sık sık
"Mahir Hüseyin Ulaş Kurtuluşa Kadar Savaş" sloganları
atıldı. Dağıtımda halk camlardan akışlayarak zafer
işaretleri yaptı ve evlerden sepet uzatarak kitabı alanlar
oldu. Ayrıca Dev-Genç marşı da söylenerek Dev-Genç
geleneğinin tarihe meydan okuyarak sürdürüldüğü gösterildi. Bu mahallenin harcında devrimcilerin ve emekçilerin kanı olduğunu ve mahallenin korunması gerektiğini
anlatan konuşmalar yapıldıktan sonra dağıtım bitirildi.
Bir saat de 162 kitap halka ulaştırıldı.
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AND OLSUN Kİ
FERİT’İN HESABINI SORACAĞIZ

Sayı: 404

Yürüyüş
16 Şubat
2014
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Gülsuyu Mahallesi’nde 29 Eylül
2013'te uyuşturucu çetelerine karşı
yürüyüş yapan Halk Cepheliler’e çeteler ateş açmış ve Hasan Ferit Gedik
şehit düşmüştü. Hasan Ferit’in cenazesi Armutlu Cemevi’ne götürülmüş, mahalle girişindeki polis barikatı
kalkana kadar burada yüzlerce insanla
beraber beklenmişti. Barikatların
kalkmasıyla cenaze önce Gülsuyu’na
ardından Gazi Mahallesi’ne götürülmüş, yine binlerce insan Ferit’in cenazesine katılmıştı.
Halk Cepheliler, Hasan Ferit’in
hesabını sormak, yozlaşmaya karşı
değerlerimizi korumak, birlik ve beraberliği yaşatmak için Gülsuyu Mahallesi’nde futbol turnuvası ve halk
şenliği düzenledi.
Elisacem Düğün Salonu'nda 8 Şubat'ta, “Yozlaşmaya Karşı Hasan Ferit
Halk Şenliği” düzenlendi. Saat
20.00’de başlayan şenlikte içeriye
girenleri öncelikle pankartlar karşılıyordu. “Gökhan Aktaş Onurumuzdur", "Hasan Ferit Gedik Ölümsüzdür", "Gülsuyu Onur Gülsuyu Namus
Gülsuyu Vatandır", "Uyuşturucu Satmak Şerefsizliktir", "Hiçbir Çeteciyi
Affetmeyecek Hasan Ferit’in Hesabını
Soracağız” yazılı Halk Cephesi imzalı
pankartlar bulunuyordu.
Programa öncelikle Hasan Ferit
nezdinde tüm devrim şehitleri için
saygı duruşuyla başlandı. Saygı duruşunun ardından Halk Cephesi’nin
açıklaması okundu. Açıklamada 44

yıldır faşizme karşı mücadele edildiği,
bugünse Gülsuyu’nda uyuşturucu çetelerine karşı mücadele edildiği, bedeli
ne olursa olsun hesap sorulacağı vurgulandı. Ardından Gülsuyu’na yönelik
operasyonda tutuklanan, halkımızın
"Sapanlı Teyze" olarak tanıdığı Emine
Cansever konuşma yaptı. Konuşmasında Gülsuyu’nu bu hale getirenlerden, uyuşturucu çetelerinden bir
bir hesap sorulması gerektiğini söyledi.
Ardından sahneye çıkan Kartal
Halk Cephesi Müzik Grubu, Anadolu’nun çeşitli yörelerinden ve kültürlerinden türküler, halaylar söyledi.
Salonda ayrıca Heykel Meydanı’nın
Hasan Ferit Gedik Meydanı olması
için imza toplanıyordu. Başka bir
masada ise Yürüyüş ve Kurtuluş dergisi, Halk Cephesi 2014 takvimi satılıyordu. Kartal Halk Cephesi Müzik
Grubu’nun ardından Hasan Ferit’in
dedesi Mustafa Meray konuşma yaptı.
“Merhaba Hasan Feritler” diyerek
başlayan konuşmasında Hasan Ferit’in
yaşamını ve ideallerini anlatan Mustafa dede, “Uyuşturucu çetelerinden
hesap sorulacak!” diyerek konuşmasını bitirdi. Hasan Ferit’le aynı gün
vurulan Gökhan Aktaş da oradaydı.
Sağlık durumundan dolayı konuşma
yapamadı. Ardından ödül törenine
geçildi.
Yapılan halk şenliği aynı zamanda
Yozlaşmaya Karşı Hasan Ferit Gedik
Futbol Turnuvası’nın bitirilişi içindi.

En iyi takımlar, en iyi kaleci ve gol
kralı gibi ödüller sırasıyla dağıtıldı.
Turnuvanın şampiyon takımı Serhat
Yıldız, kupalarını Hasan Ferit’in dedesine armağan etti. Ayrıca Hasan
Ferit’in dedesi ve Emine Cansever’e
de madalya taktılar. Ödül töreninin
ardından sinevizyon gösterimi oldu.
Hasan Ferit’in fotoğraflarıyla başlayan
sinevizyonda cenaze görüntüleri, Gülsuyu’nun çetelere karşı nasıl savunulduğu ve yozlaşmaya karşı Halk
Cephesi’nin yaptığı faaliyetleri vardı.
29 yıldır, emperyalizmin yozlaşmış
müzik anlayışına karşı halkın türkülerini dillendiren Grup Yorum sahne
aldı. Hasan Ferit ve Berkin Elvan
için “Büyü” şarkısını söyleyerek başladılar. Hasan Ferit’in dilinden “İnsanların İçindeyim” şarkısıyla devam
eden Grup Yorum türküleriyle ve halaylarıyla 500 kişiyi coşturdular. Yozlaşmaya karşı mücadelenin sürdüğü,
Hasan Ferit’in hesabının mutlaka sorulacağı belirtilerek 16 Şubat'ta Sarıgazi’de yapılacak olan yürüyüşe
çağrı yapılarak şenlik sonlandırıldı.

Çeteler Halka
Hesap Verecek
Halk Cephesi'nin yozlaşmaya karşı
mücadelesi Hasan Ferit'in hesabını
sorma kararlılığıyla devam ediyor.

İstanbul - Gazi Mahallesi
Gazi Mahallesi'nde yozlaşma ve
çeteleşmeye karşı mücadele devam
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Bağcılar

Sarıgazi

ediyor. 7 Şubat'ta “Kürdo” lakaplı
Ferhat Amal isimli çeteci, Yozlaşmaya
Karşı Hasan Ferit Gedik Ekipleri tarafından cezalandırıldı. Yozlaşmaya
Karşı Hasan Ferit Gedik Ekipleri'nin
yaptığı açıklamaya göre:
"Daha önce defalarca uyarılmasına
rağmen aşağıda sıraladığımız suçlara
devam ettiğinden:

1-Mahallede uyuşturucu dağıtımı
yapmak, torba tutturmak.
2-Masum insanlara silah sıkmak
ve tehdit etmek.
3-Devrimcilere silah çekmek.
4-Esnaftan haraç almak.
Ve benzeri birçok suç işlediğinden
Cepheliler tarafından İsmetpaşa Caddesi üzerinde bulunan Köşk Kıraathanesi önünde 23:00 sularında, kahvehaneden çıktığı sırada Hasan Ferit
Gedik ekipleri tarafından yere yatması
yönünde uyarıldı. Uyarıları dinlemeyerek elini belindeki silahına götürmesi sonucunda Cepheliler tarafından vücudunun değişik yerlerinden
vurularak cezalandırıldı.
“Gazi Mahallesi'ndeki tüm çeteleri
uyarıyoruz! Halkın çocuklarını zehirlemekten, devrimcilere silah sıkmaktan vazgeçin ve mahallemizi terkedin! Aksi takdirde halkın adaletinden kaçamazsınız” şeklinde konuşma yapıldıktan sonra eylem bitirildi.

Sarıgazi: Sarıgazi'de "Yozlaşmaya

Karşı Hasan Ferit Gedik Olup Bataklığı Kurutalım" yürüyüşünün çalışmaları devam ediyor.
5 Şubat’ta, 5 ayrı mahallede 1125
afiş asılan çalışma ilerleyen günlerde
afişlerin yenilenmesi ve mahalle içindeki sokaklara da afiş asılmasıyla
devam etti. Hafta boyunca Sarıgazi
Demokrasi Caddesi’nde binlerce kuşlama yapılarak ve bildiri dağıtılarak
eylemin duyurusu yapıldı. Sesli çağrılar eşliğinde dağıtılan bildiri esnasında halkla sohbet edildi. Ferit'in
Gülsuyu’nun kendi mahallesi olmamasına rağmen oradaki uyuşturucu
satıcılarına karşı mücadele ettiği vurgulandı.

Sivas - Şarkışla
Sivas Şarkışla’da “Tecavüzcüler
Cezalandırılacak” yazısı kentin en
işlek yerindeki Anadolu Lisesi'nin duvarının üzerine yazıldı. Kent sakinlerinin %90'ından fazlasının sağ partilere
oy verdiği Şarkışla’da yazılama halkın
yoğun sempatisiyle karşılandı.

Yaydığınız Ahlaksızlığı, Umutsuzluğu,
Sefaleti Umudun Çocuklarıyla Ezip Geçeceğiz
Grup Yorum'un, çeteleşmeye itilen,
uyuşturucu ve kumarla zehirlenen, yozlaştırılmak istenen yoksul halkın çocuklarıyla kurmak istediği Umudun Çocukları
Orkestrası çalışmaları devam ediyor. 100
çocuğun katıldığı orkestra yozlaşmaya
karşı dayanışma ve birliğin de bir örneği
oluyor. Çünkü, orkestranın enstrümanları
ücretsiz olarak dağıtılıyor, eğitimi ücretsiz
olarak veriliyor.
Yozlaşmanın sorumlusu olan iktidar,
çocuklarımızın-gençlerimizin yozlaştırılmasına karşı yürütülen bu çalışmaya tahammülsüzlüğünü 100 çocuğun ailelerine
telefon ederek gösterdi. Polis, orkestradaki
çocukların evini arayıp, kimilerini Emniyet'e
çağırarak, görüştükleri aileleri korkutmaya,
tedirgin etmeye çalıştı. Çocuklarının müzik
eğitimi adı altında terörist olarak yetiştirileceğini, canlı bomba vs. yapılacağı yalanlarını söylediler.
Grup Yorum, konuyla ilgili yaptığı
yazılı açıklamada, "Bütün çabalarınız bo-

şuna…Yaydığınız ahlaksızlığı, çeteleşmeyi,
umutsuzluğu, sefaleti ve sizi ezip geçeceğiz… ” dedi.
Umudun Çocukları Orkestrası aileleri
de bir açıklama yaparak: “…Çocuklarımızı
nereye göndereceğimizi sizden öğrenecek
değiliz. Sizin aklınıza ihtiyacımız yok.
Nereye gittiğimizi gayet iyi biliyoruz. Hırsızların olmadığı, arsızların olmadığı, onurlu, namuslu insanların olduğu, devrimcilerin
olduğu bir yere, İdil Kültür Merkezi’ne
gönderiyoruz çocuklarımızı. Onlardan hem
iyi bir müzisyen olmayı hem iyi bir insan
olmayı öğreniyorlar.
Polisi uyarıyoruz: Bu yaptığınız suçtur,
yasadışıdır. Bu yasadışı faaliyetiniz karşısında tüm yasal haklarımızı kullanacağız.
Bu suça devam ederseniz, tek bir aileyi
daha ararsanız, bu orkestraya destek veren
tüm sanatçılarla birlikte, Umudun Çocuklarının aileleri olarak bu durumu basın
toplantılarıyla, eylemlerle protesto edeceğiz.
Gerekirse toplu dava açacağız” dediler.

Yozlaşmaya Karşı
Halk Komitelerinde
Birleşelim!

Sayı: 404

Yürüyüş
16 Şubat
2014

Dersim’de başlatılan yozlaşmaya karşı kampanya çerçevesinde 8 Şubat’ta kapı
kapı gezilerek Dersim’deki
yozlaşmayı, Dersim’de yozlaşma saldırısının amacını ve
buna karşı halk komitelerinin
önemini anlatan bildiriler dağıtıldı. 2,5 saat süren bildiri
dağıtımı sırasında gezilen evlerde ilgi yoğundu. 4 kişinin
katıldığı dağıtımda 300 bildiri
Yeni Mahalle halkına ulaştırıldı.
Ayrıca Halk Cepheliler 9
Şubat'ta, İstanbul Bağcılar
Yenimahalle'de yozlaşmaya
karşı yazılamalar yaparak, Yenimahalle sokaklarına "Bedenini Satma Emeğinle Yaşa",
"Halktan Çalmak Şerefsizliktir" yazılamalarını yaptılar.
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İstanbul-Çayan

Yürüyüş Dergisi

İstanbul-Gazi

Dersim

Umudun Sesini
Evden Eve, Kişiden Kişiye,
Kulaktan Kulağa Yayacağız!
İstanbul-Çayan

Yürüyüş Dergisi’nin “Ekmek,
Adalet ve Özgürlük için Yürüyüş
Okuyalım, Okutalım” kampanyası
çerçevesinde ülke genelinde toplu
dergi dağıtımları yapıldı.

İstanbul
İkitelli: 6 Şubat günü Cemevi önünde
bir araya gelen Yürüyüş Dergisi dağıtımcıları ajitasyonlarla ve sloganlarla
dergi dağıtımı yaptı. Dergi dağıtımı
sırasında mahalle halkıyla mahalle
sorunları hakkında sohbet edildi. En
büyük sorunun yozlaşma olduğunu
ve çözümün Halk Cephelilerle birlikte
hareket ederek çözüleceği bildirildi.
Atatürk Mahallesi 1. sokakta kapı
kapı gezilerek yapılan dergi dağıtımı,
sloganlarla ve marşlarla bitirildi. 2
saat süren dağıtımda 53 dergi halka
ulaştırıldı.

İstanbul-Galatasaray
Lisesi Önü

Bakırköy: Liseli Dev-Genç'liler 5
Şubat'ta Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda masa açtı. Meydanda bulunan halkla sohbet eden Liseli DevGenç’liler, Yürüyüş Dergisi’nin okunmasının önemini anlattı. Çalışma
bitiminde 18 dergi halka ulaştırıldı.
Gürsel Mahallesi: 6 Şubat'ta dergi
dağıtımı yapan Liseli Dev-Genç'liler
Gürsel Mahallesi'nde Yürüyüş Dergisi’nin neden okunması gerektiği
hakkında halkla sohbet etti. Dergi
dağıtımı sonunda 17 dergi halkla
buluştu.

İstanbul-Bakırköy

Kadıköy: Kadıköy Meydanı'nda Dev-
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Genç’liler Yürüyüş Dergisi dağıtımı
yaptı. 6 Şubat'ta yapılan dağıtımda
halkla sorunları hakkında sohbet edildi. Dergi dağıtımının devamında Kadıköy Rıhtım Yolu üzerinde ve metrobüs yolu üzerinde 7 Şubat'ta Taksim
Tünel'de Berkin Elvan için yapılacak
basın açıklamasına çağrı yapıldı. Dağıtımın bitiminde 68 kişiye dergi
ulaştırıldı.
Taksim: Liseli Dev-Genç’liler 11
Şubat’ta Taksim Galatasaray Lisesi
önünde ajitasyonlarla Yürüyüş Dergisi
tanıtım ve dağıtımını yaptılar. Yapılan
dağıtımda 10 dergi halka ulaştırıldı.
Mecidiyeköy: Mecidiyeköy Metrobüs
Durağı'nda 11 Şubat'ta Yürüyüş Dergisi’nin tanıtımı ve dağıtımı yapıldı.
Yaklaşık bir saat süren dergi dağıtımında Berkin Elvan’ı vuran polislerin
229 gün sonra mahkemeye çıktıkları,
mahkemede “görmedim, duymadım,
bilmiyorum” dedikleri anlatıldı. Sesli
konuşmalarla yapılan dergi satışında
Yürüyüş Dergisi’nin dergi kapakları
ve devrimci basın tarihi dövizlerle
sergilendi. Bir saat süren dergi satışında 9 dergi halka ulaştırıldı.
Gülbağ: Ellerine Yürüyüş’ün afişlerini alan Yürüyüş Dergisi çalışanları
Gülbağ Mahallesi’ne halkın, haklını
sesini duyurmaya devam ediyor. 12
Şubat günü Gülbağ Mahallesi’nde
afişleme yapan yürüyüş çalışanlarına
halkın ilgisi yoğundu. Meraklı gözlerle afişleri izleyen halka Yürüyüş
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İstanbul-Mecidiyeköy

İstanbul-Gülbağ

Dergisi anlatıldı. 1 saat süren çalışmada
50 adet afiş yapıldı. “Ekmek, Adalet
ve Özgürlük İçin Yürüyüş Okuyalım,
Okutalım” diyen yürüyüş çalışanları
bürolarına kampanya pankartını da
astılar.
TAYAD: 12 Şubat'ta TAYAD’lılar
dernek binasından Yürüyüş pankartı
sallandırdı ve dergi köşesi oluşturdular!

Hatay:

Bu hafta Yürüyüş Dergisi’nin 400 ve 401. sayılarının tanıtımı
ve dağıtımı yapıldı. Hatay-Antakya
Merkez de 100, Harbiye’de 75, Gümüşgöze’de 40, Serinyol’da 60, Tomruksuyu ve Yaylıca’da 95, Samandağ’da 100 dergi halka ulaştırıldı.
Halk Yürüyüş Dergisi’ne büyük ilgi
gösterdi. Halka ve devrimci basına
yapılan baskılar konusunda sohbet
edildi.
Yürüyüş Dergisi dağıtımcıları halka
Engin Çeber ve Ferhat Gerçek’i anlattılar. Katledilme pahasına da olsa
Yürüyüş Dergisini okumaya ve okutmaya devam edeceklerini belirttikten
sonra dergi dağıtımı bitirildi.

ları tarafından Yürüyüş Dergisi'nin
tanıtımı ve satışı yapıldı. Daha önceden
dergi bırakılan evlerin yanı sıra yeni
evlere de gidilerek Yürüyüş Dergisi
yeni okurlarıyla buluşturuldu. Çalınan
kapılarda gerçeğin sesi Yürüyüş Dergisi'ne halkın ilgisi de yoğundu. Yaklaşık 2 buçuk saat süren dağıtım sırasında 17 adet dergi halka ulaştırıldı.
Kızılay: Dev-Genç'liler 7 Şubat tarihinde Kızılay’da dergi dağıtımı yaptı.
Bir saat süren dağıtımda 20 Yürüyüş
Dergisi halkımıza ulaştırıldı.

İstanbul-Gülbağ

Dersim:

Yürüyüş Dergisi’nin afişleri Dersim Merkez’de, Gazik (Cumhuriyet) ve Siyenk (Atatürk) mahallelerinde asıldı. 9 Şubat’ta yapılan
afişlemede yaklaşık 80 afiş Dersim
sokaklarını süsledi. Ayrıca “Ekmek
Adalet ve Özgürlük için Yürüyüş
Okuyalım Okutalım” çağrısının yer
aldığı pankart Dersim Haklar Derneği
binasının balkonundan sarkıtılarak
asıldı.

İzmir: 8 Şubat günü yürüyüş okurAnkara
Mamak: Yürüyüş Dergisi Ankara
mahallelerinde halka ulaşmaya devam
ediyor. 6 Şubat'a iki yürüyüş dağıtımcısı Mamak Natoyolu güzergahında
yürüyüş dağıtımı yaptı. İşlerine gitmek
üzere otobüs, minibüs ve servis için
bekleyen emekçilere ulaştırıldı. Yürüyüş çantalarıyla yapılan dağıtım
büyük ilgi gördü. Dağıtım sonunda
17 dergi halka ulaştırıldı.
Yüzüncüyıl Mahallesi: Yüzüncüyıl
Mahallesi'nde 9 Şubat'ta kapı kapı
dolaşılarak Halkın Mühendis Mimar-

ları İzmir Güzeltepe Mahallesi’nde
Yürüyüş Dergisi’nin dağıtımını yaptı.

Antalya: Antalya'da Yürüyüş okurları kahvaltıda buluştu. 9 Şubat günü
Çağdaş Yaşam Derneği Çay Bahçesi’nde yapılan kahvaltıya 44 kişi katıldı. Birlikte yapılan kahvaltıdan
sonra Yürüyüş Dergisi’nin Yeni Çözümden Yürüyüş Dergisi'ne kadar
olan tarihi sinevizyonda gösterildi.
Yapılan sohbetlerden sonra kahvaltı
bitirildi.
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Avrupa’da

Sayı: 404

Yürüyüş
16 Şubat
2014

İşbirlikçi Yunanistan hükümeti
emperyalizme ve Türkiye’ye yaranmak için 4 Türkiyeli devrimciyi
gözaltına aldı. 10 Şubat’ta Yunanistan tarafından yapılan operasyonun
Amerikan emperyalizminin emriyle
yapıldığı, gün gibi ortadadır. Yunanistan Halk Cephesi'nin 12 Şubat’ta
operasyonla ilgili yaptığı açıklamada
şu ifadelere yer verdi: "Son iki yıldır
girdiği ekonomik kriz sonrası kendi
halkından birçok demokratik hakkı
gasp etmiş ve faşist yasaları yürürlüğe koymuş olan Samaras hükümeti
her türlü demokratik eyleme de polis
gücüyle saldırır olmuştur. Kriz derinleştikçe Yunanistan'da faşizm artmış her türlü miting eylem yasaklanır olmuştur.
Amerika'nın emriyle devrimcilere saldıran Yunanistan hükümeti onurlu Yunan halkının tarihine ihanet etmektedir. Emperyalizme karşı milyonlarca Yunanlı canını vermiş yine
de teslim olmamıştır. Bugün ise faşist
Samaras kendini kurtarma adına tüm
değerleri ayaklar altına almaktadır.
Yine bugün yayınlanan haberlerde "ANKARA’DAN EKİP GİDİYOR" başlığı yer aldı
Faşist Türkiye devleti koştur koştur Yunanistan'a gelecekmiş.
Amerika geldi de ne oldu? "Büyük

Emperyalizm ve
İşbirlikçileri
Devrimcileri Yargılayamaz!

Amerika"
tek bir Türkiyeli devrimcinin, değil ifadesini
almayı, karşısında bile duramadan gitmek zorunda kaldı.

Kim yargılayacak Türkiyeli devrimcileri? Eli,dDünya halklarının kanına bulanmış, katil Amerika mı?
Dünyadaki sömürünün yoksulluğun
baş sorumlusu Amerikan emperyalizmi mi yargılayacak Türkiyeli devrimcileri?
Yoksa komplocu, katliamcı, tecavüzcü, katil AKP'nin polisi, ajanları
mı?
Türkiye basını yalan ve demagojilerle, Türkiyeli devrimcileri hedef
göstermekten vazgeçmelidir
"Ankara'da geçtiğimiz yıl Mart
ayında AK Parti Genel Merkezi'ne
Lav silahlı saldırının zanlısı Murat
Korkut ve ismi açıklanmayan bir kadın da gözaltına alındı."(Hürriyet
12.02.14)
Gözaltına alınan devrimcilerin
içinde ne bir kadın devrimci ne de
Murat Korkut yoktur. Murat Korkut
hala Yunanistan'da yaşamakta ve demokratik faaliyetlerini sürdürmektedir. Neredeyse bir yılı aşkın süredir
kendisine yapılan bu saldırılara yazılı
açıklamayla da cevap veren Korkut
politik mülteci sıfatıyla Yunanis-

tan'da yaşamını sürdürmektedir. Bu
haberler tamamen hedef göstermeye
ve Bulut Yayla'nın kaçırılışı gibi
komplolara zemin hazırlamak için yapılmaktadır.
Dünya halkları direnenlerden yanadır. Emperyalizm ve onun uşakları ise bütün saldırganlıklarına rağmen
milyonlarca, milyarlarca ezilen halk
karşısında yenilmeye mahkumdur"
sözlerine yer verildi.

"Hiçbir Türkiyeli
Devrimci Faşizme
İade Edilemez!"
Politik Tutsaklarla Dayanışma
Komitesi 4 devrimcinin, 10 Şubat’ta
işkenceyle gözaltına alınıp iade tehdidiyle tutulması nedeniyle pankart
asma eylemi yaptı. 12 Şubat’ta Yunanistan'ın Selanik şehrinin en işlek
meydanlarından olan Rotonda ve
Kamera meydanlarına "Türkiyeli
Devrimciler Emperyalizme Ve Faşizme Karşı Savaşıyor! Emperyalizme ve Faşizme Karşı Mücadele Suç
Değildir! Türkiyeli Devrimciler Üzerindeki Baskılara ve Tutuklamalara
Son! Hiçbir Türkiyeli Devrimci Faşizme İade Edilemez! Tutuklananlar
Serbest Bırakılsın!" içerikte pankartlar asıldı.

Faşist Samaras İktidarı Yunan Halkına Gözdağı Verip,
Korku İle Teslim Almaya Çalışıyor!
Yunanistan'da İşbirlikçi Samaras İktidarı 6 Ocak’ta firar eden 17 Kasım Örgütü üyesi Hrıstodoulos Ksiros isimli tutsağın kaçmasını gerekçe yaparak, Yunan halkı üzerinde faşist terör estiriyor. 6 Ocak’tan bu yana Atina ve Selanik'te kapılar kırılıp, evler dağıtılıyor, ilerici-demokrat
insanlar gözaltına alınıyor. Baskın ve gözaltılar Şubat ayında da sürdü. 7 Şubat’ta MKP davasından İnterpol araması
olduğu gerekçesiyle bir kadın politik mülteci gözaltına alınmış, ancak Yunan medyasında DHKC’li olarak nitelendirilmişti. 10 Şubat’ta ise akşam üzeri Atina'nın merkezinde gerçekleştirilen ev baskını ve yoldan kaçırmalarda
4 devrimci gözaltına alındı.
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Yunanistan Halk Cephesi yaptığı açıklamada “Onlarca
gözaltı yaşadık, arkadaşlarımız yoldan kaçırıldı, ev ve bürolarımız basıldı, tutuklamalar yaşadık. Bulut Yayla Atina’nın ortasından kaçırılarak MİT, CIA ve Yunanistan gizli servisinin işbirliğiyle yasadışı şekilde Türkiye’ye teslim edildi. Bundan sonra yoldaşlarımızın başına gelebilecek her şeyden Samaras hükümeti sorumlu olacaktır” diyerek yapılan baskılara karşı direneceklerini ifade etti.
Gözaltına alınan Türkiyeli devrimciler 10 Şubat'ta mahkemeye çıkarıldı. Tekrar sorgu hakimliğine çıkarılmak üzere 3 gün ertelendi.
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Mücadele, Yoksul Halkların
Ortak Sesidir!
Halk Cepheliler Yunanistan’da yayınlanan O
Aγωnaσ (Mücadele) Dergisi’nin tanıtımını 20 Ocak
ile 10 Şubat tarihleri arasında yaptı. Dükkan ve bürolara giren Halk Cepheliler işyerlerindeki çalışanlarla sohbet edip Türkiye’deki mücadeleyi ve Yunanistan’a ilişkin düşüncelerini anlattılar.
Dağıtılan bildirilerin ilgiyle okunduğu gözlenen tanıtımda, ayrıca Canan ve Zehra, Baş Eğmeyen Kadınlar, Tecrit, TAYAD, Dursun Karataş
Seçme Eserler kitaplarından da 30 adet Atina halkına ulaştırıldı.

Birliğimiz Gücümüzdür
Halk Cepheliler, 31 Ocak’ta Atina'da dayanışma gecesi düzenledi.
Dayanışma için gelen Yunanlı müzisyenler ve
Halk Cephelilerden oluşan koro, beraber Türkçe ve
Yunanca şarkılar söyledi.
Programa katılamayan birçok kişi de gecenin biletlerini satın alarak dayanışmada bulundu. Geceye 50 kişi katıldı.

Emperyalizmin Kalelerini
Yerle Bir Eden
Feda Savaşçılarına Bin Selam
2013 Şubat'ında Ankara'da en korunaklı yer sayılan, Amerikan
emperyalizminin üssü işlevi gören elçiliğe feda eylemi gerçekleştirerek şehit düşen Alişan Şanlı için Atina'da anma yapıldı.
9 Şubat'ta, Atina'da yapılan anma Yunanistan Halk Cephesi'nin
açıklamasının okunması ve saygı duruşu ile başladı. Açıklamada
şunlara değinildi: "Alişan Şanlı emperyalizmin beynine vurmuştur! Sömürü düzeninin kalbine indirmiştir yumruğunu!
İbrahim Çuhadar feda eylemi gerçekleştirerek şehit düştüğünde Alişan 'işte başladık' diyendir. İbrahim’in bayrağını alıp Amerikan emperyalizminin burçlarına diken olmuştur. Alişan Şanlı emperyalizme ve oligarşiye karşı savaşımızda yaşayacak. Alişanlar
devrim kuşağımızın feda kahramanlarıdır. Alişanların yolunda yürüyerek halkımızı ve ülkemizi emperyalizmin ve oligarşinin boyunduruğundan kurtaracak, Anadolu topraklarında sosyalizmi inşa
edeceğiz" denildi. Açıklama okunduktan sonra Alişan'ın mücadele
özgeçmişi anlatıldı. En çok sevdiği şiir olan Hasan Hüseyin Korkmazgil'in “Yolcu” ve Hasan Biber’in “Emperyalizm, Emperyalizm”
isimli şiirleri okundu. Söylenen marşların ardından, Alişan Şanlı
için yapılan helva dağıtıldıktan sonra anma bitirildi.

Devrim Şehitleri Ölümsüzdür!
9 Şubat 1996’da İstanbul Bahçelievler'de, Ordu Caddesi'ndeki Akgül
Apartmanı’nda üç devrimci Ayten
Korkulu, Meral Akpınar ve Fuat Perk
kuşatılmış, İstanbul polisinin ölüm
mangaları tarafından katledilmişti.
Londra Halk Cephesi devrim şehidi Ayten Korkulu’nun abisini evinde ziyaret etti. Evde yapılan anma saygı duruşu ile başladı. “Bize Ölüm Yok”
marşının söylenmesinden sonra tek
tek Fuat Perk, Ayten Korkulu ve Meral
Akpınar’ın özgeçmişleri okundu. Ayten
Korkulu’nun abisi, öfke ve hasret dolu
yüreği ve inanç dolu sesiyle, Özgür Tutsak Şair Ümit İlter’den bir şiir okudu.
Armutlu şehidimiz Sultan Yıldız’ın
ablalarının da katıldığı anma, duygularını anlatmak isteyenlerin tek tek konuştuğu; şehitlerimiz, mücadelemiz ve
ailelerimiz içerikli sohbetle devam
etti. 26 kişinin katıldığı anma 19 Nisan’da yapılacak olan 30 Mart etkinliğine çağrı yapılarak bitirildi.
Almanya’nın Köln şehrinde ise 1
Şubat 2013’te Ankara‘daki Amerikan
Konsolosluğu’na yönelik feda eylemi

gerçekleştirerek şehit düşen Alişan
Şanlı için anma yapıldı. Anma kısa bir
giriş konuşması ve saygı duruşu ile
başladı. Ardından “O'nu anlatmak için
uzun teorik değerlendirmelere, ideolojik-politik tespitlere, ajitasyona vs.
ihtiyacımız yok. Çünkü O’nun ailesine yazdığı son mektubu kendi diliyle
en sade, en halk, en gerçek ve en derin anlamıyla her şeyi anlatıyor. Değerlendirme de burada, tespit de burada
ajitasyon da propaganda da her şey en
gerçek haliyle burada var” denilerek ailesine yazdığı son mektup okundu.
Köln’de kaldığı ve demokratik faaliyetlerini sürdürdüğü sürede girmediği ev, dolaşmadığı bölge bırakmayan ve
herkesin derin sevgisini ve saygısını kazanan Alişan’ın son mektubunu okuyan
da dinleyenler de anıların capcanlı haliyle duygulu anlar yaşadılar.
Ardından O’nun sevdiği Hasan
Hüseyin Korkmazgil’in “Nehirler Aka
Aka” adlı şiiri okundu.
Ailelerin evlerinde hazırladıkları
lokma ve helvaların dağıtıldığı anmaya 55 kişi katıldı.

FAŞİZMİN HÜCRELERİNDEN ALACAĞIZ!
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Faruk Ereren'in Özgürlüğünü Biz Kazandık
Almanya'da Düsseldorf Yüksek Eyalet Mahkemesi'nin yürüttüğü davada Faruk Ereren,
DHKP-C’nin bir cezalandırma eylemine talimat
vermekten sorumlu tutulmuş ve bu iddiadan dolayı müebbet hapis cezası almıştı. Ancak davaya temel kabul edilen itirafçı Semih Genç’in iftiraları yargıtay tarafından çelişkili bulunduğu
için karar bozulmuş ve yargılamanın tekrarına
karar verilmişti. Düsseldorf Yüksek Eyalet
Mahkemesi’ndeki dava halen başka bir hakimler heyeti tarafından sürdürülüyordu.
Sekiz yıldır süren bir adaletsizlikle Faruk Ereren, sadece bir itirafçının düşmanca zarar verme arzusuyla attığı iftiralar nedeniyle Almanya makamlarınca
hapiste tutuluyordu.
Faruk Ereren, tekrar yargılandığı bu davadan tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Irkçı Saldırıların Sorumlusu Emperyalistlerdir
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Almanya’nın Hamburg Şehrinde,
çoğunluğu Ortadoğu kökenli mültecilerin barındığı Eimsbütteler Caddesi
üzerindeki binada çarşamba akşamı
çıkan yangında hayatını kaybeden Pakistanlı anne (33) ve iki çocuğu (6 ve
7) için 8 Şubat günü matem yürüyüşü düzenlendi.
Hamburg Antifa örgütünün düzenlediği matem yürüyüşüne Anadolu
Federasyonu’nun da içinde bulunduğu birçok Türkiyeli dernek ve kurum katıldı. Bin kişiyi aşkın katılımın
olduğu yürüyüş Hamburg Sterschanze tren istasyonunda başlayıp

yangının çıktığı binanın önüne kadar
sessiz yürüyüş yapıldı.
Organizasyon komitesi tarafından yapılan açıklamada, “üç kişinin
ölümü ve 30 kişinin yaralanmasıyla
sonuçlanan yangın, Almanya’da yürütülen iltica politikasının bir sonucudur” sözleriyle ifade edilerek, “Avrupa sınır yetkililerinin sert uygulamaları sonucu Lampedusa ve Ceuta’da mülteciler boğularak ölmektedir. Almanya’da ise uygulanan yoğun
polisiye kontroller ve özel yasalar sonucu, ırkçı saldırılara çanak tutulmaktadır’ denildi.

Yozlaşmaya Karşı Gücümüzü Büyütüyoruz
Viyana Anadolu Kültür Merkezi,
faaliyetleri çerçevesinde 16 Ocak'ta
haftalık bilgisayar kursunun 4üncüsü
yapıldı, kursa 10 kursiyer katıldı. 8 Şubat’ta aylık yapılan çocuk programının ikincisi gerçekleştirilen programda çocuklarla oyunlar oynandı, koro
çalışması yapıldı ve halay çekildi.
Bu hafta 9 Şubat’ta dernekte kahvaltı düzenlendi. Kahvaltıya 30 kişi katıldı. Aynı gün saat 12.00'da “Avrupa'da
Yozlaşmaya Karşı Mücadeleyi Büyüteceğiz” semineri verildi. Seminerin birinci bölümünde yozlaşmanın anlamı ve tarihten örnekler, Avrupa ülkelerinde yaşanılan kültürel, ekonomik
ve ahlaki yozlaşma anlatıldı.
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Seminerin ikinci bölümünde, ülkemizde mahallelerdeki yozlaşma ve
yozlaşmaya karşı mücadele anlatılarak, Hasan Ferit Gedik'i anlatan bir
sinevizyon izletildi. Üçüncü bölüm
sohbet şeklinde, günlük yaşamdan örneklerle yozlaşmaya karşı nasıl mücadele edileceği üzerine düşünceler
alındı. Seminer saat 14.00'de bitirildi.
Seminerin ardından devrimci tutsak
Faruk Ereren'in tahliye edilmesi üzerine tatlılar yenildi. Şadi Özpolat'ın açlık grevini desteklemek ve 15 Şubat'ta
yapılacak olan anti-terör yasaları üzerine panele çağrı yapıldı. Seminere 27
kişi katıldı.

Değerlerimize
Sahip Çıkmaya
Devam Edeceğiz
Londra Halk Cephesi, 6 Şubat günü
esnaf ziyaretleri yaptı. Geçtiğimiz haftalar Green Lanes, Edmonton ve Tottenham bölgelerinde esnaflar tek tek ziyaret edilirken bu hafta Dalston ve Stoke Newington mahallelerinde emekçi
halklarımızla sohbet edildi.
Yapılan ziyaretler sırasında; “Ülkemizde faşizme ve emperyalizme
karşı süren sosyalizm ve bağımsızlık
mücadelesinin anlamı ve bu mücadelede tutsak ve şehit düşenler ile AKP
faşizminin mazlum halklara uyguladığı
zulüm, işkenceler ve özellikle kültürel
yozluğun bu ülkede ve her yerde şehitlerin değerlerine sahip çıkarak aşılabileceği” konuşuldu. Onurlu yaşayan
ve onurlu yaşamın yolunu gösteren
Halk Cephesi etrafında kenetlenmek ve
Halk Cephesi’ni sahiplenme çağrısı yapıldı. Yapılan ziyaretlerde 27 esnaf ziyaret edildi. Toplam 39 Yürüyüş Dergisi halka ulaştırıldı.

Gerçeğin Sesi Olmaya
Devam Edeceğiz
Her hafta Cumartesi olduğu gibi bu
hafta da İngiltere Yürüyüş Dergisi Temsilciliği, gerçeklerin
habercisi Yürüyüş
Dergisi dağıtımına devam etti. Woodgreen
Kütüphanesi önünde
açılan stantta bu haftaki konu yine ülke gündemi olan açlık, yoksulluğa karşı halkların ekmek ve
adalet kavgası için alanlarda olması gerektiği ve AKP faşizmiydi. Dört kişiyle 14.00 – 16.30 arası açık olan stantda AKP’li olduğunu söyleyen bir kadınla kısa bir sohbetten sonra direk “Siz
kimsiniz, ne istiyorsunuz, Halk Cephesi
kimdir?” sorularını sordu. AKP faşizmi anlatıldıktan sonra dergiyi aldı. İki
buçuk saat süren stantta sohbetler devam etti ve 9 dergi halka ulaştırıldı.
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Devrimci Tutsak Şadi Özpolat'ın
Tüm Talepleri Kabul Edilsin!
İsviçre TAYAD Komitesi, 23
Ocak'ta ailesinin
görüşüne gelmesi
esnasında zoraki
ve onur kırıcı üst
aramaya karşı çıkan Şadi Naci Özpolat görüşe çıkmayıp Bochum
Hapishanesi idaresince dayatılan insan
onurunu kırıcı aramaya
son verilmesi için başlattığı açlık grevine destek
amaçlı Zürich'in merkez
semti olan Staufacher’daki St. Jacop Kilisesi önünde çadır açarak 3
günlük açlık grevi gerçekleştirildi. İsviçreli ve
diğer milliyetlerden duyarlı kişilerin de katıldığı açlık grevi destek eylemi 9 Şubat
günü yapılan eylemde okunan açıklamada: "bugün burada
açlık grevi destek eylemimizi sonlandırırken belirtmek istiyoruz ki; ne Türkiye devleti, ne Almanya devleti ne de başka bir devlet zulümlerini sistemleri çökünceye kadar sonlandırmayacaklardır" denilerek eylem bitirildi.

1.Gün:
İsviçre TAYAD Komitesinin Şadi Naci Özpolat için
yaptığı destek açlık grevi eylemi bu sabah büyük bir telaşla başladı. Hazırlanan pankartın asılması, eylem yerine konulacak olan masa sandalyelerin yerleştirilmesine eyleme destek için gelenler büyük bir özveriyle yardım etti.
Hazırlanan Almanca ve Türkçe bildiriler, TAYAD’lı-

lar tarafından eylem alanının olduğu yerden geçen insanlara
dağıtıldı. Eylemin amacı ve bu güne kadar oluşan süreç
anlatıldı. Eyleme destek için gelenlere, açlık grevine katılan TAYAD’lılar tarafından Yürüyüş Dergisi’nin 402. sayısında yer alan "Devrimci Okul" yazısı okundu. Ayrıca
eylemin sonunda Şadi Naci Özpolat’a postalanmak üzere duygu ve düşüncelerin, eylemciler ve eyleme destek verenler tarafından yazıldığı bir de mektup kağıtları hazırlanmıştı. Mektuplar yavaş yavaş birikiyor.

2. Gün:
Sabah erken saatlerde havanın güzel olmasına rağmen,
uzun bir uğraştan sonra kurduğumuz çadır şiddetli rüzgarın
etkisiyle uçtu. Branda yırtıldı, ayak demiri kırıldı.Daha sonra hava bozduğu için açlık grevi yapan arkadaşlarla yağmur ve soğuktan korunmak için eylem alanımızın karşısında bulunan kafeteryaya geçtik. Zürich’teki hava koşullarının bizleri zorlamasına karşın yeni çadırımızı elbirliğiyle kurup ziyaretçilerimizle olan sohbetimize kaldığımız yerden devam ettik. Ziyarete gelen değişik milliyetlerden daha güzel dünya kurma mücadelesi verenler,
bizlere dövizlerin yazılması ve geceyi çadırda geçirmeyi mümkün kılacak olanaklarını sundular

16 Şubat
2014

3. Gün:
Cumartesi günü olması dolayısı ile İsviçre TAYAD komite olarak yoğun bir güne başlamış olduk.TAYAD komitesinden ikiye ayrılan grup biri açlık grevi destek eylem çadırımız ve oraya gelen ziyaretçilerimize bildiri dağıtıp hasta tutsaklarımız için Avrupa Komisyonu’na sunacağımız imza kampanyamıza imza topladı, diğer grup
Urfa BDP ile dayanışma Gecesi davetlisi olarak TAYAD
standı açmaya gitti. Gecede yine Avrupa Komisyonu’na
vermek üzere hazırlanan imza kampanyasına imza toplanıp
kadınlarımızın el emekleri gelirleri tutsaklarımıza gönderilmek üzere satışa sunuldu.

Birlikte Daha Güçlüyüz
Almanya’nın Mannheim Kenti’nde aileler ve dostlar 12 Şubat'ta
Anadolu Dayanışma Evi`nin düzenlemiş olduğu kahvaltıda bir araya
geldiler. Programda ilk önce feda şehidimiz Alişan Şanlı için küçük bir
anma yapıldı. Alişan Şanlı için Ümit
İlter’in yazmış olduğu "Bu Bizim Alışan" isimli şiir küçük bir kız tarafından okundu. Şiirden sonra hoş geldiniz konuşması yapılarak çoluklu ço-

Sayı: 404

Yürüyüş

cuklu hep birlikte toplu kahvaltı yapıldı. Sunulan öneriler doğrultusunda
üç aylık bir plan çıkarılarak her ay bir
kahvaltı ve bir seminer düzenleme ve
yine geniş katılımlı bir panel örgütleme kararı alındı.
Verilen kısa bir aradan sonra ise
Ferhat Gerçek için hazırlanmış sinevizyon sunumuna geçildi. Sinevizyonda Ferhat Gerçek’in yapılan yürüteç ile nasıl ayağa kalktığı, piyasada

milyarlarca liraya satılan benzeri
aletlere alternatif yoldaşlarının halkımız ile birlikte Ferhat Gerçek yürütecini yaptıkları vurgulandı. Dayanışmanın Anadolu halklarının mayasında olduğu ve istediğimizde aşamayacağımız engelin bulunmadığı
üzerinde duruldu. Berkin Elvan’dan
Hasan Ferit`e, Gezi`den mahallelerde verilen mücadeleye kadar birçok konunun konuşulduğu kahvaltı
programı saat 15.00’da sona erdi.
Kahvaltıya 35 kişi katıldı.

FAŞİZMİN HÜCRELERİNDEN ALACAĞIZ!
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Bağımsızlık Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

Yitirdiklerimiz
23 Şubat - 1 Mart
Muharrem Karademir, 1973 Sivas Hafik doğumludur. İstanbulʼda mücadele saflarına katıldığında, gecekondu semtlerinin, bir parçası olduğu yoksul halkımızı örgütlü bir güç haline getirmeye çalıştı. Daha
sonra SDB üyesi olarak mücadelesini sürdürürken
1992 Haziranʼında tutsak düştü. Tutsaklık yıllarını hep
direniş içinde yaşadı. 20 Ekim 2003'te Kandıra F Tipi
Muharrem
Hapishanesiʼnde ölüm orucuna başladı. Ölüm orucuna
KARADEMİR başlayınca, tek kişilik hücreye alınarak fiziki-psikolojik baskılara maruz kaldı. Fakat o, yoldaşları adına, halkı, vatanı,
örgütü adına kuşandığı kızıl bantına ihanet etmedi. 27 Şubat 2004ʼte
şehit düşerek zulmün nasıl yenileceğini direnişi ile gösterdi.
Orhan Oğur, 3 Mart 1981 İstanbul doğumludur.
1998 sonlarında örgütlü ilişkiler içinde yer alarak, gecekondu semtlerinde devrimci çalışmasını sürdürdü.
6 Kasım 2001ʼde DHKP-C davasından tutuklanarak
F tipi hapishanelere atıldı. Tek kişilik hücresinde, tecrit işkencesi altında, bireysel bir kararla, bedenini tutuşturarak tecrit altındaki bu yaşamı reddetti. 27 ŞuOrhan OĞUR
bat 2003ʼte şehit düştü. Örgütünün iradi bir kararı sonucu olmasa da, ölümünü zulme karşı bir protestoya dönüştürdü.

Anıları Mirasımız
Yoldaşları
Orhan Oğur’u Anlatıyor
İstanbul'un Nurtepe semtinde büyüdü Orhan. (...) Nurtepe'de ilk olarak kitaplar alıp okumaya başlar. Bir süre sonra örgütlü ilişkiler içinde yer almaya başladı. Tek başına koca
mahallenin dergi dağıtımını yapmaya başladı Orhan.
Aynı zamanda mahallede birçok faaliyetin içerisinde yer
alırdı. İnsanların sorunlarıyla ilgilenir, çözmeye çalışırdı... Mücadele konusunda da kararlıydı.
Bir süre Küçükarmutlu'da mahalli alanda görevler alır. Ondan sonra da hayalini süsleyen silahlı ekiplerde milis olarak yer aldı. Bu süreçte Doğan TOKMAK'ın sorumluluğu altında çalışır. Yaşanan bir operasyonda aranır duruma düşer. Bu süre içerisinde de yerinde duramaz, görev ister.
19 Aralık'ta dışarıdadır... Süreç Küçükarmutlu'nun “direniş
kalesi” olduğu günlerdir.
5 Kasım 2001'de Armutlu Katliamıʼndan bir gece önce
ölüm oruççularını ziyaret için Armutlu'ya gelir. Ertesi gün operasyon başladığında önce çatışır, daha sonra mahalleden
ayrılır. Ancak ne var ki ertesi gün yakalanarak tutuklanır. Önce
Bayrampaşa Kapalı Hapishanesiʼne, ardından Tekirdağ F
Tipi hücrelerine konulur...
Orhan'ı duvarlar sıkar, bunaltır. Özellikle hücrelerde ol-

“İnsan, onuru için yaşar. Ben de
onurum için öleceğim. Son
nefesimi verirken mutlu olduğumu
bilmenizi isterim.”
Muharrem Karademir
Gece şafağı karşılamaya hazırlanıyor
zifiri karanlığın korku düşürdüğü yürekler
Bu dipsiz karanlığın sonsuza dek
süreceğini sanarak
pencerelerin perdelerini kapatıp
birer birer terk ediyorlar bizi
Varsın bizi terk etsin
Tatlı su balıkları
mehtaplı gece romantikleri
Varsın bizi terk etsin
Zifiri karanlığın
sonsuza dek süreceğini sananlar
Yüreğim sen güçlü ol
Bil ki bu karanlık sonsuz değil
Sökecek mutlaka şafak
Sökecek Mutlaka...
Muharrem Karademir
Nisan 2001

manın da getirdiği bir durumla sorunlar yaşamaya-yaşatmaya
başlar.
Orhan'ın kişilik özelliğinden kaynaklı asi ve isyankar yanları vardır. Bu özelliği ile idarenin keyfi uygulamalarına anında sert tavırlar alır. Ama mevcut durumu nedeniyle örgütlü
tepkilerden ziyade, mesela 5-10 dakika boyunca durmadan
küfür etmek gibi tavırlar da geliştirir. Böyle bir yaklaşım elbette doğru değildir...
Yaşadığı-yaşattığı sorunlar onu da etkilemektedir. Hücre değişiklikleri yapar.
Uzun uzun konuşulur tartışılır... Bu tartışmalarda da Orhan kararında ısrarcı olur. Ve örgütlülüğümüz tarafından bir
süre "geçici ve zorunlu" olarak tek kalması uygun görülür
ve B-2ʼde tek kişilik hücrelere geçer.
Teklilere geçmesiyle birlikte düşman keyfi uygulamalar
ve dayatmalarla Orhan'ın iradesini kırabileceğini düşünür.
Hemen her sayımda, sorun çıkartmaya başlar. Bu dayatmalara karşı Orhan tavırsız kalmaz.
ABD'nin Irak'a olası saldırısı ve tecriti protesto için yapmış olduğumuz 3 günlük açlık grevinin son günü 17 Şubat'ta
saat 22.30'da yan tarafında kalan hücreye seslenerek
"Savaşa ve tecrite karşı kendimi yakacağım" dedikten
sonra, kendi iradesi ve kararıyla bedenini tutuşturdu.
"Yaşasın Feda Eylemimiz", "Savaşa ve Tecrite Hayır" sloganları ve haykırışlarıyla hastaneye kaldırıldı. Vücudunun
üst kısmında yanıklar olmamasına rağmen bacaklarındaki
yanma ciddiydi. Ağır durumda 10 gün kadar hastanede kaldı. Ve bir öğle vakti radyo ve TV haberlerinde Orhan'ın şehit düştüğü haberi geldi...

Cemal Örek, Liseli Dev-Genç
örgütlenmesinde yer aldı. 29 Şubat 1980ʼde İstanbul Etilerʼde oligarşinin askeri güçleri tarafından
vurularak katledildi.

Cemal ÖREK
1957 doğumluydu. Bir emekçi olarak mücadeleye katıldı.
Şubat 1978ʼde İstanbul Şehreminiʼde çalıştığı inşaatta sivil faşistler tarafından katledildi.

Fikret KARA
Sivas-Zara doğumluydu.
Dev-Genç örgütlenmesi içinde
yer aldı. Şubat 1977ʼde İstanbulʼda Beşiktaş Mimarlık Yüksek
Okuluʼnu basan sivil faşistler tarafından katledildi.

Ali Necip
BOZALİOĞLU
Ali Topaloğlu, Rize, Ardeşen
İlçesi Duygulu Köyüʼnde doğdu.
Emekçi bir ailenin çocuğu olan
Ali, devrimci mücadeleyle lise yıllarında tanıştı. Devrimci hareketin
bir taraftarı olarak mücadele
Ali TOPALOĞLU içinde yer aldı. Yakalandığı kanser hastalığı nedeniyle 1992ʼde
Hacettepe Tıp Fakültesi Hastahanesiʼnde tedavi
görürken, Karadenizʼde Devrimci Solʼa karşı gerçekleştirilen bir operasyonda işkenceciler tarafından hasta yatağına zincirlendi. Tedavisi tamamlanmadan tutuklandı. Tahliye olduktan
sonra ilerleyen hastalığı nedeniyle Rizeʼde 28
Şubat 1993ʼte yaşamını yitirdi.

Cemal ÖZDEMİR

Cemal Özdemir, 1956 yılında
Sivas Divriğiʼde doğdu. Halkının
kurtuluş mücadelesine katıldı.
Bunun bedelini tutsaklıkla ödedi.
Hapishanede gördüğü işkencelerle hastalığının ilerlemesi ve
tedavi ettirilmemesi sonucu 26 Şubat 1983ʼte aramızdan ayrıldı.

Raul REYES

Raul Reyes, Kolombiya Silahlı Devrimci Güçleri FARCʼın yönetici kadrolarındandı.
ABDʼnin desteğiyle Kolombiya ordusu tarafından düzenlenen baskında 1 Mart 2008ʼde
Ekvadorʼda 15 yoldaşı
ile birlikte katledildi.

Amerikan Emperyalizminin
İşbirlikçisi Yunanistan Devleti

Türkiyeli Devrimcilere
Saldırmaktan Vazgeç!
Halk Cephesi 12 Şubat'ta bir açıklama yayınlayarak, Yunanistan Devleti'nin 10 Şubat'ta dört devrimciyi gözaltına almasına karşı öfkesini dile
getirdi. Açıklamada,"Ankara’daki Amerikan Büyükelçiliği'ne Alişan Şanlı’nın gerçekleştirdiği feda eylemiyle beyninden vurulmuşa dönen dünya halklarının baş düşmanı Amerika, işbirlikçisi Yunanistan devleti ile
Yunanistan’da yaşayan Türkiyeli devrimcilere saldırarak intikam almaya
çalışıyor.
Türlü oyunlar ve türlü komplolarla Yunanistan’da yaşayan Halk Cepheliler gözaltına alınıp tutuklanıyor ya da işkencelerden geçiriliyor...
Son olarak da Atina’da 10 Şubat günü ikisi yoldan ikisi de bir ev baskınından gözaltına alınan 4 Türkiyeli devrimci... Amerikan emperyalizmi kudurmuşçasına dünyanın dört bir yanındaki Halk Cepheliler’e
saldırıyor. Ve bunu işbirlikçileştirdiği devletlerin hükümetleri aracılığıyla yapıyor. Türkiye'de işbirlikçi AKP iktidarı aracılığıyla, Yunanistan’da ise işbirlikçi Samaras hükümeti aracılığıyla yapıyor. Çünkü Ankara’da Amerikan Büyük Elçiliği’ne Alişan Şanlı’nın gerçekleştirdiği
feda eylemi Amerika’nın tüm dengelerini alt üst etti. Tüm saldırılarına rağmen teslim alamadığı devrimci düşünce Amerika’yı karargahında
vurdu... Vazgeçmeyeceğiz, başeğmeyeceğiz. Zulüm varsa, direniş de
hep var olacak. Amerikan emperyalizmi 7 milyarlık insanlık ailesinin
en son ferdini bitirene kadar, dünya halkları Amerikan emperyalizmine karşı direnmeye, hesap sormaya devam edecekler. İşbirlikçi Yunanistan devleti, Amerikan emperyalizminin işbirlikçisi, Türkiye faşizminin maşası olmaktan vazgeçmelidir. Gözaltına alınan Türkiyeli devrimciler serbest bırakılmalıdır. Türkiyeli devrimcileri değil, gücünüz
yetiyorsa Yunan halkını bugün açlığa, yoksulluğa mahkûm edip, sırtındaki deriyi alan, işbirlikçileri gözaltına alın. "Türkiyeli Devrimciler
Serbest Bırakılsın!", "Kahrolsun Amerikan Emperyalizmi, Yaşasın Mücadelemiz!", "Baskılar Bizi Yıldıramaz!" sözlerine yer verilerek başta işbirlikçi Yunanistan hükümeti olmak üzere Amerikan işbirlikçileri
uyarıldı.

Şehitlerimiz Bize Yol Gösteriyor
İstanbul Bağcılar’da bulunan Karanfiller Kültür Merkezi'nde, 9
Şubat 1996’da şehit düşen Ayten Korkulu, Meral Akpınar, Fuat Perk'in
ölüm yıldönümünde yemek verildi. Yemekten önce şehitlerin mücadeledeki yaşamları anlatıldı. Yapılan konuşmada; “Şehitlerimiz tarihimizin her anında olduğu gibi, bizlere yol göstermeye devam ediyorlar. Ne mutlu bize ki her koşulda faşizmi yenmenin onuruna sahibiz. Bu onuru bize kazandıran şehitlerimizdir… Ve bir kez daha söz
veriyoruz ki herkese ve her şeye rağmen kararlılıkla, inançla, kuşatmaları yara yara yürüyeceğiz devrimin sarp ve engebeli yolunda.
Şehitlerimiz bir kez daha o davudi sesleriyle haykırıyorlar bizlere cesaret, cesaret daha fazla cesaret diyerek. Şehitlerimize bir kez daha
söz veriyoruz ki zafere kadar bir an olsun durmayacağız” denildi. Devrim şehitleri için saygı duruşunda bulunulduktan sonra “Bağcılar’da
3 Karanfil” ve “Bize Ölüm Yok” marşları okundu. Tanıyan aileler kısaca şehitler ile yaşadıkları anılarını anlatılar. Anma ve yemek programına 80 kişi katıldı.

KULAĞIMIZA
KÜPE OLSUN
Fıkra
Malta'dan dönüşünde bir gün Şair Ahmet Haşim'e rastlayan Süleyman Nazif
Bey, Malta'daki ızdırabın derecesinden bahisle, İngilizlerin esirlere, ilk icat olduğu
devirden kalma konserveler yedirdiklerini söyler. Ahmet Haşim:
"- İnsan etinden mi?" diye sorunca,
"- Yook!" der Süleyman Nazif Bey, "İngilizler hiç insan etini başkalarına yedirirler
mi?!.."

Atasözü
El eli yıkar, iki el de yüzü
Kolektif yaşam düzeni sağlar, bir yandan da sorunların ortadan kalkmasını.
Dolayısıyla karşılıklı yardımlaşma esasına dayalı bu görev iyilikleri çoğaltır, toplumu güçlü kılar.

Özlü Söz
Bir güzel söz söyleme sanatı varsa,
bir de güzel anlama ve dinleme sanatı
vardır.
(Epiktetos)

şiir
Ayaklar Baş Olacak
Kan giderdi
Bir yanda
yaşamak
Kan gider
Kan revandı
Bir yanda ölüm
Hayırlıydı yaşamaktan
Bir yana
İçi sevdalarla
Dolu
Yemyeşil
Bir daldı
Ve ölüm ile
Sevda ile
Kan ile dönerdi
Devran
Gün oldu
Cemreler
Titremeye başladı
Topraktan
Olmaz olsun
Şu tanklar
Motor sesleridir
Tırtıllı traktörler
Bana yakışan

Gün oldu dinledi
Dile geldi
Beşiğindeki bebek
Ne kadar
Sınıf
Ve
Tabaka varsa
Sömürü
Kan içiçi
Ve
Çanak yalayıcı
Ve
Ne kokar
Ne bulaşır
Lümpene kadar
Hepsini ben
Gömmeye gelmişim
Ayakları çıplak
Bir çığırtkan gibi
Avaz avaz
Haykırırım hala
Ayaklar baş olacak
Ayaklar baş
Haydi ha...

Enver GÖKÇE...

Kıssıdan Hisse
Konu: Bilmek için
öğrenmek...
Tarih biyografisi
alanında çok büyük bilgisi
olan bir bilim adamına:
"Sizdeki bilginin çok
azına sahip olmalarına
rağmen sizden çok daha
fazla tanınanlar var.
Bunun nedeni nedir" diye
sormuşlar.
Bilim adamı şöyle
cevap vermiş:
"Ben bilmek için
öğrendim, onlarsa
bilinmek için!"

Ö ğretmenimiz
Biz, 12 Temmuz’dan bu yana
şunu hep yaşadık;
emperyalizm kendilerine karşı olan
herkesin şiddetle cezalandırılacağını,
tüm dünya halklarına,
anti-emperyalist, yurtsever örgütlere
ya teslim aldığı sol ve
küçük burjuva milliyetçi örgütler gibi
kendi denetimlerine girmelerini
ya da acımasız olacaklarını
söylemek istiyorlardı...
O günden bu yana emperyalizme karşı
direnişimizde, mücadelemizde
bir milim geri adım atmadık...

KATİL DEVLETİN ‘ANA HAREKAT PLANI’
Katliam Emrini İmzalayanlar:
İçişleri Bakanı Sadettin Tantan,
Jandarma Genel Komutanı Aytaç Yalman

info@yuruyus.com

YA KATİLLERİ YARGILARSINIZ,
YA DA BİZ CEZASINI VERİRİZ!

www.yuruyus.com

Hayata Dönüş Yalanı Bir Kez Daha Ortaya Çıktı!

