
Direnen Tüm Emekçilerin Yanındayız!

İMO’nun işten attığı Cansel
Malatyalı 164 gündür işine geri
dönmek için direniyor!

Hey Tekstil işçileri gasp edilen
kıdem tazminatı ve ödenmeyen
maaşları  için 6 aydır direniyor!

AKP’nin işten attığı THY işçileri 3
aydır işlerine dönmek için
direniyor!

İşten atılan BEDAŞ işçileri 83
gündür işine geri dönmek için
direniyor!

Rose Teks işçileri gasp edilen
kıdem tazminatı ve maaşları için
direnişe başladı!

İzmir’de Billur Tuz ve Micha
işçileri direniyor!

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) işten attığı, 164 gündür
direnişte olan Cansel Malatyalı’yı AKP’nin polisine ihbar etti!

Cansel Malatyalı ve direnişi destekleyen 10 devrimci gözaltına alındı!

TMMOB ve İMO Kimin Kurumu?
Emekten yana mı? 

Emekçilerin düşmanı mı?

Burjuva Basın Halka Haber Vermiyor

Gerçekleri Saklıyor!

Suriye’den sokak sokak naklen yayın yapan
AKP ve AKP’nin basını Şırnak’tan haber vermiyor!

Şırnak’ta Neler Oluyor Açıklayın!

BURASI ŞEMDİNLİ  
22 TEMMUZ’DAN BERİ
DEVLET OPERASYON
YAPIYOR VE BASINI

SOKMUYOR!
HAKKARİ VE ŞEMDİNLİ’DEN

HABER ALINAMIYOR!

BURASI DA
SURİYE, 
BURJUVA BASIN
SOKAK SOKAK,
KÖY KÖY,
KASABA KASABA
İŞBİRLİKÇİLERİN
HABERİNİ
VERİYOR!

www.yuruyus.com 

info@yuruyus.com
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AKP, Engin Çeber’in İşkenceci Katillerini Aklamak İstiyor!

TÜRKİYE’DE ADALET YOKTUR!
BİZ SAĞLAYACAĞIZ!

AKP’nin savcıları Engin Çeber’i katleden
işkenceci katil Gardiyanların BERAATLE-
RİNİ istedi! Katillerin cezasız kalmasına
izin vermeyeceğiz!

Yürüyüş dergisini dağıtırken gözaltına alınan Engin
Çeber, götürüldüğü İstinye Polis Karakolu’nda gördüğü yoğun
işkencelerin ardından tutuklanarak Metris Hapishanesi’nde
konulmuş ve burada da süren yoğun işkenceler sonucunda
katledilmişti. Bunun üzerine Bakırköy 14. Ağır Ceza Mah-
kemesi’nde 39 gardiyan, 3 müdür, 13 polis, 4 asker ve 1 dok-
tor olmak üzere toplam 60 işkenceci hakkında dava açılmıştı.

İşkencecilerin yargılandığı davanın son duruşması 6 Ağus-
tos günü Bakırköy Adliyesi’nde görüldü. Duruşma öncesin-
de Halk Cepheliler yaptıkları eylemle işkenceci-katillere karşı
halkın adalet talebini dile getirerek, cezalandırılmalarını is-
tediler. İşkenceci katillerin aklandığı Bakırköy Adliyesi önün-
de “İşkence Yapmak Şerefsizliktir-Halk Cephesi” pankartı-
nı açan Halk Cepheliler, “Engin Çeber Ölümsüzdür”, “Ka-
tillerden Hesap Sorduk Soracağız”, “İşkence Yapmak Şeref-
sizliktir”, “Bedel Ödedik Bedel Ödeteceğiz” sloganlarıyla
işkenceciler karşısında adalet istediler.

Halk Cephesi’nin yaptığı açıklamada, işkencecilerin tu-
tukluluk süreleri gerekçe gösterilerek tahliye ettirilmek is-

tendiği ifade edildi. Bunun işkencenin meşrulaştırılması an-
lamına geldiği de belirtilerek, “Buna izin vermeyeceğiz” de-
nildi.

Açıklamanın ardından Halk Cepheliler, sloganlar atarak
mahkemenin sonucunu beklemeye devam ettiler. AKP’nin
işkenceci katil polisi, tahammülsüzlüğünü Adliye bahçesin-
de oturan Halk Cephelileri engellemeye çalışarak gösterdi.
Ama sonuç alamadı.

Duruşma bitiminde Av. Taylan Tanay mahkeme hakkın-
da bilgi vererek, “Cumhuriyet Savcısı, şu anda tutuklu olan
sanıklardan Fuat Karaosmanoğlu ve Nihat Kızılkaya’nın tah-
liyesini talep etti. Mahkeme bu talebi reddetti. Engin Çeber’i
işkenceyle katleden Fuat Karaosmanoğlu ve Nihat Kızılkaya
kurtarılmak istenmektedir. Halbuki yapılan keşif işlemi Adli
Tıp Kurumu’nun otopsi raporunu değerlendiren ikinci rapo-
ru işkenceyi hiç tereddütsüz tekrar ortaya koymuştur. Sanı-
klar tarafından Engin Çeber’in işkenceyle katledilmesi bu
kadar açıkken, “işkenceyle öldürme” suçundan beraatleri-
ne karar verilmesi talebi, işkencecilerin bir kez daha ceza-
sız bırakılmaya çalışıldığının en açık göstergesidir. Katille-
rin cezalandırılması için mücadele etmeye, bunun için ısrar
etmeye devam edeceğiz.” diye konuştu.

Duruşma 1 Ekim 2012 tarihine ertelendi. 50 kişinin ka-
tıldığı eylem sloganlarla sona erdi.
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İİ ç i n d e k i l e r
en meşru hakkımızdır!

35 Röportaj: Biz tecrit

hücrelerinin iradesini çoktan
parçaladık! Duvarlarını da
parçalayacağız!

37 Suriye halkı

emperyalizme ve
i̇şbirlikçilerine
karşı direniyor!

40 Türküler susmaz

halaylar sürer!

41 Devletin Alevisi

olmayacağız!

42 Kavgada düşenlerin

düşlerini gerçek kılmak
namus borcumuzdur!

43 Şimdi senin umudunu,

özlemini, kininini

biz kuşandık...

46 Kürt halkını katli̇amlarla

sürgünlerle
susturamazsınız!

49 Aklayamazsınız!
Faşist devlet halkın
düşmanıdır!

51 Avrupa’daki Biz: Buz

dağının kendisi Alman
devletidir

52 Yitirdiklerimiz...

54 Avrupa’da Yürüyüş:

55 Öğretmenimiz

7 İMO yöneti̇mi̇ni̇ emek
düşmanı poli̇ti̇kalardan
ve i̇hbarcılıktan
vazgeçmeye çağırıyoruz!

9 AKP’nin polisinden, yargısından
medet uman İMO, “insandan,
emekten, halktan yana” olamaz!

11 Röportaj: Cansel Malatyalı:
AKP’nin polislerine ve
mahkemesine sığınan
İMO, haklarımı verene
kadar di̇reneceği̇m!

14 Devrimci İşçi Hareketi:
EMEP, Hey Teksti̇l

işçi̇lerinin di̇renişini bitiremedi!

16 Röportaj: “Onlar çalmaya alışmış.
Ama bizim emeğimizden başka
bir şeyimiz yok!” 

18 Haberler...

19 HHB: AKP, Engin Çeber’in
işkenceci katillerini koruyor!

21 Devrimci Okul:
Faşizm ve AKP

23 Tarihimizden Öğreniyoruz:
Faşizmin mahkemelerinde
yargılanan değil yargılamanın adıdır!

4 Emekten yana görünüp emekçi
düşmanlığı yapılmasına
izin vermeyeceğiz!

DİRENENLER HER
ZAMAN KAZANIR!

Katledile katledile
gördük!
Direne direne öğrendik!                       

32 Halk İsyanları:
Anadolu halklarının
i̇şgalciye karşı
bağımsızlık savaşında
Bergama baskını!

34 Haklıyız Kazanacağız:
Yıkımlara karşı direnmek

25 Savaşan Kelimeler:

Boşvermek

26 Amerikancı, Fethullah’ın

Aksiyon dergisi kontra
haberleriyle i̇şkenceci
polisleri cezalandırma
eylemlerimizi karartamaz!
Eylemleri̇mi̇z halkın

adaleti̇di̇r! 

27 Özgür Tutsaklar’dan:
Tekirdağ 2 No'lu F Tipi
Hapishanesi’ndeki
Haziran 2012 hak
ihlalleri sağlık hakkı
ihlali

30 TAYAD’lı Aileler:
F Ti̇pleri̇nde tecri̇t,
i̇şkence, cezalar, dayak,
süngerli̇ oda, domuz bağı!

31 Devrimci Alevi Komitesi
Olarak Diyoruz ki:

Her Cuma Saat 19.00’da Taksim Tramvay
Durağı’ndan Galatasaray Lisesi Önüne
Kadar Yürüyerek, “Ayhan Efeoğlu’nun

Mezarı Nerede?” Diye Soruyoruz!.. 
Sen de Gel Sesimiz Çoğalsın!..

TAYAD’LI AİLELER

Hey Tekstil İşçileri Her Hafta Cumartesi
Günü Bakırköy Özgürlük Meydanı’nında

Saat 17.00’de Yaptıkları Eylemle
Seslerini Duyuruyorlar!
Hey Tekstil İşçilerinin
Seslerine Ses Katalım!



YAŞASIN ONURLU DİRENİ-
ŞİMİZ! Bu sıradan bir slogan de-

ğildir. Direnmek, zalime, zulme kar-
şı insanlığın dünyadaki ön önemli, en
onurlu tavrıdır. Çünkü bu onur can-
lar ortaya konularak ödenen bedellerle
kazanılmış bir onurdur. “Yaşam kut-
saldır, hiç bir şey için ölmeye deği-
mez” diyenler direnmenin onurunu
asla anlayamazlar. Bu slogan onların
dilinde kuru, içi boş kelimelerden baş-
ka bir anlam ifade etmez. Zaten on-
lar utanma belası bu sloganı kulla-
nırlar, yoksa içinde “direniş” geçen bir
cümleyi asla kurmazlar. Onun için işi-
ne geri dönmek için 118 gün çadır ku-
rup tek başına direnen ve Açlık gre-
vi yapan Türkan Albayrak’ın direni-
şine “Taşeronda asgari ücretli bir işe
geri dönmek için mi kışın bu soğu-
ğunda direniyorsun” diye şaşırıyor-
lardı. Yani 701 liralık asgari ücret
için değil de 5 bin liralık bir iş için
olsa direnmek gerekli görülecek. 

Burjuvazi beyinleri böyle çürütü-
yor işte. “Her şey para için.”

“Para her şeyi satın alır.” Onur, er-
dem, namus, ahlak, dostluk, arka-
daşlık, sevgi... burjuvaziye göre her
şey paraya endeksli... Alınteri, eme-
ğin onuru... bunların adı bile anılmı-
yor. Özellikle Büyük Ölüm Orucu Di-
renişi zamanında oligarşinin tecrit sal-
dırısı karşısında direnmemenin, bedel
ödemekten kaçmanın, direnişe destek
vermemenin gerekçesi olarak kü-
çük-burjuva aydının, reformist ve
oportünist solun düşüncesi olarak
en üst boyutta ifade edildi bu düşün-
celer. “Sosyalizm öldü... hiçbir dü-
şünce uğrunda ölümü göze almaya
değmez... yaşam kutsaldır” diyorlardı
canını feda eden devrimcilere...

“Emeğim için, onurum için” di-
reniyorum diyordu Devrimci İşçi

Hareketi’nden Türkan Albayrak. Tür-

kan Albayrak’ın tek başına  taşeron-
luk sisteminin keyfi işten atma sal-
dırısına karşı direnişi bu yanıyla işçi
sınıfı mücadelesi içinde önemli bir
yere sahiptir. Emeğin, emekçinin
onuru için canını ortaya koyarak di-
renmiş ve kazanmıştır. 

Türkan Albayrak’ın onurlu direniş
bayrağı şimdi Cansel Malatya-

lı’nın elinde. Kendisine “emeğin ve
demokrasinin yılmaz savunucu-
su” diyen İnşaat Mühendisleri Oda-
sı yönetimi tarafından 31 Ocak 2012
tarihinde “Performans düşüklüğü”
gerekçesiyle işten atıldı. 

“Emeğin ve demokrasinin yılmaz
savunucusu”na bakın. Böyle bir

gerekçe tekellerin işçileri KÖLE-
LEŞTİRMEK için işten atma ge-
rekçesidir. İşçiler köleleştirmeye kar-
şı direnince patronlar da işçileri “per-
formansı düşük” diyerek işten atıyor.
İMO’da Cansel Malatyalı’yı aynı
gerekçeyle işten attı. 

Cansel Malatyalı işine geri dönmek
için İMO Genel Merkezi’nin

önünde çadır kurdu. 164 gündür di-
reniyor. 

Soldaki ibret verici çürümeye ba-
kın. Çürüme Cansel Malatya-

lı’nın “Performans düşüklüğü” ge-
rekçesi ile işten atılmasıyla sınırlı de-
ğil. 

Çürüme; kendini “Emeğin ve de-
mokrasinin yılmaz savunucusu”

olarak tanımlayan İMO ve onun üst
örgütü TMMOB’nin Cansel Malat-
yalı’nın onurlu direnişine “alçakça
saldırı” diyecek kadar ciddidir. 

Çürüme; Cansel Malatyalı ve di-
renişe destek veren devrimcile-

ri AKP’nin polisine ihbar edecek ka-
dar ciddidir. Türkiye solunda ihbar-
cılık karşı-devrimci Aydınlıkçılar’la
özdeştir. İMO yönetiminin yanlış
yolda olduğunu hatırlatırız.

Bir işçiyi performans düşüklüğü
gerekçesiyle işten atan ve 164

gündür işine geri dönmek için direnen
Cansel Malatyalı’nın onurlu direnişine
“alçakça saldırı” diyen İMO yöne-
timi nasıl bir anlayışa sahiptir?

İMO ve diğer oda yönetimlerine çö-
reklenen bu siyasi anlayış Türkiye

solunda yeni ortaya çıkmış bir durum
değil elbette. 12 Eylül öncesi sol içi
çatışmada onlarca devrimcinin kanı-
na giren, 12 Eylül cuntasının hapis-
hanelerinde hazırola geçip nedamet
getiren DY kalıntılarıdır. 12 Eylül ön-
cesinde Sol’un abiliğine soyunan
devrim tasfiyecileri 90’lı yıllarda
emperyalizmin Yeni Dünya Düzeni-
ni, küreselliğini, dünyaya demokra-
si getireceğini keşfetmişlerdir. De-
mokrasiden kastettikleri “emperya-
lizmin demokrasisi”dir. 

Bunlar sendikaların, odaların yö-
netimlerine çöreklenmiş sivil

toplumculuk anlayışıyla “demokra-
sicilik” oynamaktadırlar. Oda yöne-
timlerine çöreklenmiş DY-ÖDP’lile-
rin “Emeğin ve demokrasinin yılmaz

Emekten Yana Görünüp
Emekçi Düşmanlığı Yapılmasına

İzin Vermeyeceğiz!

Reformizmin yayın
organlarına

baktığınızda bu sendikalar için
boy boy haberler çıkar.

Sanırsınız ki, bu sendikalar
patronlara karşı büyük bir

mücadele içinde, işçileri
örgütlüyorlar, direnişten

direnişe koşuyorlar... Oysa
gerçek tam tersidir. İşçiler

sendikaların tüm pasifliğine
rağmen direnişe başlamıştır.

Sendikalar desteklemek
zorunda kalmıştır.

44

Yürüyüş

12 Ağustos
2012

Sayı: 325



savunuculuğu” sivil toplumculuktan
ibarettir. Bunlar 12 Eylül hapishane-
lerinde devrime ve örgüte ihanet et-
tikleri için en belirgin özellikleri
devrim ve örgüt düşmanlıklarıdır.
Emeğin savunucusu değil, onlar dü-
zen içine yerleşmiş kimi müteahhit,
kimi iş adamı olan emek sömürücü-
leridir. 

Kimmiş o  “Emeğin ve demokra-
sinin yılmaz savunucusu” Can-

sel Malatyalı’nın işine “performans
düşüklüğü” gerekçesiyle son veren DY
kalıntısı? İMO yönetimine çöreklenmiş
müteahhit Züber Akgöl mü?

Bırakın bu sahtekarlığı: “Eme-
ğin ve demokrasinin yılmaz sa-

vunucusu” olmak o kadar ucuz de-
ğil. Çalıştırdığı işçiyi “performans
düşüklüğü” gerekçesiyle işten atan-
lar emeğin değil, sermayenin savu-
nucularıdır. Ki Züber Akgöl gibi mü-
teahhitler için işçi atmak çok basit bir
olaydır. İMO yönetimine çöreklenmiş
DY kalıntılarının müteahhitlikten ge-
len işçi düşmanlığı demokratik bir ku-
rum olan İMO yönetiminde de sür-
mektedir. Ancak, İMO yönetimi gibi
emekçi düşmanları 164 gündür işim,
onurum, emeğim, ekmeğim için di-
reniyorum diyen Cansel Malatyalı ve
onu destekleyen devrimcilerin dire-
nişine “alçakça saldırı” diyebilir.  

Direniş İMO yönetimi gibi emek-
ten yana görünen emek düş-

manlarının gerçek yüzlerini açığa çı-
kartmıştır. Direniş böyle onurludur
işte, emek düşmanlarının maskeleri-
ni düşünmüştür. 

Bu anlayış sadece oda yönetimle-
rinde de değil, onyıllardır sendika

yönetimlerine de çöreklenmişler ve
oralarda düzene karşı değil, esas ola-
rak devrimcilere karşı mücadele et-
mişlerdir. Bir sendika düşünün. Dev-
rimci bir sendikacılıktan bahsetmi-
yoruz, düzen içi bir sendika düşünün;
en temel görevi işçinin ekonomik-sos-
yal haklarını korumaktır. Çürüme
öyle boyutlara ulaşmıştır ki, işçinin
ekonomik, sosyal haklarını korumak
bir yana kendi örgütsel haklarını ko-
rumaktan bile acizdir. Direniş kavra-
mı gündemlerinden tamamen çık-
mıştır. Sendika yönetimlerine rağmen

işçilerin kararlı direnişi karşısında zo-
runlu olarak direnişin yanında ol-
muşlar, fakat misyonları direnişi bü-
yütmek değil, ayak bağı olmak ol-
muştur. Direnişin en kritik anlarında
da -SEKA, TEKEL direnişlerinde
olduğu gibi- işçiyi satmak olmuştur.  

Cansel Malatyalı’nın üyesi olduğu
Tez-Koop-İş sendikası direnişin

ilerleyen günlerinde -İMO yöneti-
miyle nasıl bir anlaşma yaptı bilemi-
yoruz- “direnişi bıraktığını” açıkladı.
Bir sendikanın, üyesi direnirken “di-
renişi desteklememe” hakkı yoktur. 

Bu da özellikle oligarşinin F Tipi
tecrit ve katliam saldırısı karşı-

sında direnmeyen reformist-oportünist
solun çürümede geldiği farklı bir bo-
yutudur. 

Direnmek ONURDUR! Diren-
memek değil. Zulme karşı di-

renmemenin adı TESLİMİYET-
TİR. Reformist, oportünist sol di-
renmemeyi, teslimiyeti bir “hak” gibi
meşrulaştırmaya çalışıyor. Emekçi-
lerin haklarına yönelik bunca saldı-
rıya, işten atmalara rağmen sendika-
ların gündemlerinde “direniş” gibi bir
kavramın olmaması sendika yöne-
timlerine de çöreklenen bu anlayış-
ların sonucudur. Bu anlayışlar sendi-
kaları emek örgütü olmaktan çıkarmış
sivil toplum örgütlerine dönüştür-
müştür. 

İbretlik bir örnek: Bursa Asil Çe-
lik fabrikasından 32 işçi “perfor-

mans eksikliği” gerekçe gösterilerek
işten atıldı. İşten atılan işçiler işleri-
ne geri dönmek için fabrika önünde
çadır kurup direnişe başladı. Direniş
günlerce aylarca sürmesine rağmen iş-
çilerin üye olduğu Birleşik Metal İş
sendikası işçilerin direnişine destek
vermedi. DİSK’e bağlı Birleşik Me-
tal İş sendikasına neden direnişi des-
teklemediği sorulduğunda ise verdi-
ği cevap ibret verici. Daha doğrusu bir
sendika adına utanç verici. “İşten atı-
lan işçiler Türk Metal Sendikası’na
geçmek istiyorlardı, onun için işten
atıldılar” diyor.  Yani 32 işçinin işten
atılmasını Birleşik Metal İş sendika-
sıyla Asil Çelik patronları birlikte tez-
gahlamış.  Bir grup işçi üye olduğu
sendikadan rahatsız olmuş ve başka

bir sendikaya geçmek istiyorsa burada
sendikacıların yapması gereken pat-
ronlarla kolkola girip o işçilerin işi-
ne son vermek midir? Bu işçiye, işçi
sınıfına ihanet değil de nedir? Bir de
bunu yapan kendini “devrimci” diye
tanımlayan DİSK konfederasyonuna
bağlı ve yönetiminde işçi sınıfının mü-
cadelesini verdiğini iddia edenlerin ol-
duğu  sendikadır. 

Soldaki çürüme bu boyuttadır. Bu
anlayış işçisinin hakları için di-

renir mi? Bu anlayışların tek derdi sa-
hip oldukları koltuklarıdır. Ve yıllar-
dır çöreklendikleri koltuklarını bı-
rakmamak için her türlü ihanetin,
işbirliğinin içine girerler. Nitekim
Bursa Asil Çelik fabrikasından atılan
işçilerin asıl nedeni Bursa Birleşik
Metal İş Şube seçimlerinde mevcut
yönetime karşı aday olmaları ve kü-
çük bir farkla seçimi kaybetmeleridir.
Şimdi Birleşik Metal İş Sendikasına
sorsan “Emeğin ve demokrasinin
yılmaz savunucusuyuz” derler. De-
mokrasi savunucularına bakın. Kar-
şılarında muhalefet yapılmasına bile
tahammül edemiyor, koltuğu kaptır-
mamak için patronla birlik olup 32 iş-
çiyi işinden attırıyor.

Reformizmin yayın organlarına
baktığınızda bu sendikalar için

boy boy haberler çıkar. Sanırsınız ki,
bu sendikalar patronlara karşı büyük
bir mücadele içinde, işçileri örgütlü-
yorlar, direnişten direnişe koşuyorlar...
Oysa gerçek tam tersidir. İşçiler sen-
dikaların tüm pasifliğine rağmen di-
renişe başlamıştır. Sendikalar des-
teklemek zorunda kalmıştır. Direni-
şin başında sendikacılar bir boy gös-
terir, direniş önlüğünü giyip koca
koca laflar ederler. Ama direniş biraz
uzadığında, iktidarla dişe diş bir mü-
cadele gerektiğinde hemen çark edi-
lir. Direnişi bitirmek için kırk türlü nu-
mara çevirirler. Halkın her kesimin-
den çok büyük destek alan TEKEL di-
renişi bu konuda ibretlik bir örnektir.
Reformist anlayışın yönetiminde ol-
duğu  Tekgıda-İş Sendikası direnişi bi-
tirmek için kaç kez referandum yap-
tırdı. Refarandumla bitiremedikleri di-
renişi işçilerin tüm itirazlarına rağmen
bitirdiler. Daha doğrusu sattılar. 

55

12 Ağustos
2012

Yürüyüş

Sayı: 325



Hava-İş Sendikası’na bağlı Tür-
kiye Hava Yolları işçileri

AKP’nin sendikalarının grev hakkı-
nı gaspına karşı iş bırakma eylemi
yaptı ve işten atıldılar.  Direnen THY
işçilerinin direnişe ilişkin en önemli
şikayetleri Hava-İş’in direnişe gerekli
desteği vermemesi... Bu nasıl bir
sendikal anlayış böyle? EMEP’in,
ÖDP’nin gazetelerine bakarsan bu
sendikalar TÜRK-İŞ içindeki en
“devrimci” sendikalardır.  

Nasıl bir devrimcilik bu böyle? Sa-
lonlarda boy gösterip direniş-

lerde olmayan bir devrimcilik... 

Asıl sınıf mücadelesi açısından
tehlikeli olan savaşılması gere-

ken bu tür sendikal anlayışlardır.  Di-
ğerleri adı sanı belli, iktidarların ya-
nında saf tutmuş sendikalardır. İşçi-
ler de tanır onları, ama bunlar “emek-
ten yanayım, devrimciyim, demo-
kratım” diyerek emekçileri kandır-
maktadırlar. 

Bir ibretlik örnek yine EMEP’li-
lerin yönlendirdiği Hey Tekstil

direnişi var. İşçiler 6 aydır her şeye
rağmen direnişlerini sürdürüyor.  Di-
renişin başında Evrensel gazetesini ta-
kip edenler direniş üzerinden yap-
tıkları reklamları bilirler. Yapılan ha-
berler hiç de direniş gerçeğiyle uygun
değildir. Boy boy direniş üzerinden
reklam yaptılar. Ama direniş uza-
yınca artık EMEP için yük olmaya
başladı. Direnişi bitirmek için kırk tür-
lü numara çevirdiler. Nasıl bir mü-
cadeleyse “Hukuk mücadelemiz
sürüyor” diyerek dirinişi bitirmek is-
tediler. İşçiler kabul etmedi. Direnişte
ısrar etti. Bu sefer ramazan ayı ba-
hanesiyle işçileri direnişi bitirmek için
oylamaya götürdü. 

Tekrar ediyoruz: Sömürüye, zul-
me karşı direnmek ONURDUR!

En meşru haktır. Her türlü bedeli göze
alarak direnenler için hiçbir güç di-
renme hakkını gasp edemez. Büyük
Ölüm Orucu direnişi bunu tüm dün-
yaya kanıtlamıştır. Ama büyük dire-
niş boyunca “yaşam kutsaldır” di-
yerek direnmemeyi meşrulaştıranlar

asla hiçbirşey için direnemezler. En
fazla direniyormuş gibi yaparlar.
Direniş bedel ödeme noktasına gel-
diğinde kaçarlar. EMEP anlayışı TE-
KEL direnişinde olduğu gibi Hey
Tekstil işçilerinin direnişinde de Dİ-
RENMEMEYİ  oylatmıştır. 

Kimse kavramları yozlaştırma-
sın! DİRENME HAKKI VAR-

DIR! DİRENMEME HAKKI YOK-
TUR. Zulmün, sömürünün olduğu
yerde direnmek en MEŞRU HAK-
TIR! Direnmemek TESLİMİYET-
TİR. Direniş sürerken direnişi terk et-
mek KAÇMAKTIR! EMEP, işçiler
direnmek istediklerini söylemelerine
rağmen direnişin bitirilmesini iste-
miştir. Sen direnemiyorsan yüreğin,
gücün yetmiyorsa direnenlere saygı
duyarsın, direnişi bitirmek için oyla-
tamazsın.  Bu direnmemeyi, kaçma-
yı meşrulaştırmaktır. 

Reformizmin bu anlayışını işçi
sınıfı tanıyacak. Bu anlayışların

işçi sınıfını kandırmasına, aldatmasına
izin vermeyeceğiz, savaşacağız! 

Hey Tekstil İşçileri:
Direne Direne Kazanacağız!

Hey Tekstil işçileri, 4 Ağustos günü İstanbul’da, Bakırköy Öz-
gürlük Meydanı’nda basın açıklaması yaptı. 4 Şubat 2012 tari-
hinden beri direnişlerini sürdüklerini anlatan işçiler, haklarını alın-
caya kadar direnmeye devam edeceklerini vurguladılar. Yakla-
şık 50 kişinin katıldığı basın açıklamasına Bakırköy halkı yo-
ğun ilgi gösterdi. Basın açıklaması, AKP'nin iftar yemeği ha-
zırladığı alanda yapıldı. AKP'nin iftar sofrasının yanında,
AKP'den sadaka değil, haklarını istediklerini anlatan işçiler, ka-
rarlılıklarını ifade eden sloganlarla basın açıklamasını sona er-
dirdiler.
İşçiler sık sık şu sloganları attılar: “İşçiyiz Haklıyız Kaza-

nacağız”, “Direne Direne Kazanacağız”, “Sadaka Değil Hakla-
rımızı İstiyoruz”, “Yaşasın Sınıf Dayanışması”

HEY Tekstil iş-
çilerinin basın
açıklamasından
sonra, Kiğılı'dan
bir süre önce iş-
ten atılan, halen
direnişini sürdüren
Didem Orhun da,
direniş sürecini an-
latan bir metin
okudu.

Bedaş İşçisi Yalnız Değildir
Direnişte olan BEDAŞ işçileri, 3 Ağustos

günü TAYAD’lılar ve DEV-GENÇ’liler tara-
fından ziyaret edildi.“Direnen BEDAŞ İşçileri-
nin Yanındayız” pankartını taşıyan TAYAD'lılar
ve Dev-Genç'liler, “BEDAŞ İşçisi Yalnız De-
ğildir", "Direne Direne Kazanacağız", "Kahrolsun
Faşizm Yaşasın Mücadelemiz” sloganlarıyla
girdiler direniş alanına...

BEDAŞ işçileri ile, direniş üzerine sohbetler
edilen ziyaret 45 dakika sürdü. 15 kişinin katıl-
dığı ziyaret, işçilere “Direnişinizin yanındayız,
destek ziyaretlerimiz sürecek” denilerek sona
erdi.
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4,5 yıl boyunca çalıştığı İnşaat
Mühendisleri Odası Genel Merke-
zinden keyfi gerekçelerle işten çıka-
rılan Cansel Malatyalı, işini geri ala-
bilmek için 20 Şubat tarihinden iti-
baren İMO binası önünde mesai sa-
atleri içerisinde oturma eylemine
başlamış, 17 Nisan tarihinden itibaren
ise çadır açarak eylemini 24 saatlik
oturma eylemine çevirmişti. Cansel
Malatyalı’nın işine geri dönme talepli
eylemi hala devam etmektedir.

Kendini “emekten ve demokra-
siden yana” olarak tanımlamaktan
geri durmayan İMO yönetiminin bir
emekçinin hakkını gasp etmesi kabul
edilemez bir durumdu ve Cansel Ma-
latyalı’nın bu emek düşmanı anlayışa
karşı işini geri kazanabilmek için di-
renmesi en doğal hakkıydı. Malat-
yalı’nın şu ana kadar 164 günü bulan
haklı direnişinde, ailesi, dostları ve
emeğin gerçek savunucuları olan
devrimciler hep yanı başında oldu-
lar.

Mühendislerin mesleki demokratik
kitle örgütü olması gereken İMO;
kurultaylarda, salonlarda emekten,
sınıftan bahsetmeyi ihmal etmez ve
“solculuğu” elden bırakmazken, ka-
pısının önünde 164 gün boyunca di-
renen emekçiyi ısrarla görmezden
geldi.Yok sayarak, umursamaz gö-
rünerek direnişi bitirebileceğini zan-
neden İMO yönetimi, Cansel Ma-
latyalı’nın kararlılığı ve direnişin ba-
sında da yer bulması sonucu kont-
rolden çıkarak, Malatyalı ve onu sa-
hiplenenlere karşı farklı karalama ve
saldırı politikalarına yöneldi. Direnişin
giderek daha fazla insan tarafından
takip edilmesinden ve taktıkları sol
maskenin düşmesinden rahatsız
olan İMO yönetimi ve bir kısım oda
çalışanı tarafından direniş çadırına

saldırıldığı, destekleyenlerin üzerine
araba sürüldüğü zamanlar oldu.
Bazı geceler alkollü bir şekilde ça-
dırdakilere sözlü ve fiziki tacizde
bulunuldu. İMO yönetiminin benzer
karalama ve saldırılarının devam
ettiği süreçte, düzen güçleri de boş
durmadı. Cansel Malatyalı ve direnişi
destekleyenlere 3 kez polis saldırdı,
onlarca kişi işkenceyle gözaltına
alındı.

164 gün süren direniş boyunca,
İMO yönetimi kendi yarattığı sorunun
çözümüne yönelik herhangi bir adım
atmadı, bu yöndeki girişimleri de
görmezden geldi. Yapılan görüşme-
lerde sürekli bir oyalama politikası
izlendi, süre uzadıkça direnişin ken-
diliğinden biteceği hesaplarına girildi.
Böyle bir süreçte, 164 gün kararlılıkla

direnen Cansel Malatyalı ve kendisine
destek veren üç devrimci, 1 Ağustos
Çarşamba günü saat 07.00 civarında
İMO Genel Merkezinin 8. katına
“İMO Yönetimi tarafından keyfi
olarak işten çıkartıldım, İŞİMİ
GERİ İSTİYORUM” yazılı ve Can-
sel Malatyalı imzalı bir pankart asarak
işe geri alınma talebini yeniden dile
getirdi. Pankart yaklaşık 1 saat İMO
Binasında asılı kaldı.

Hak arama eylemini hazmede-
meyen İMO yönetiminin tavrı ise,
AKP’nin polisine ihbarda bulu-
narak Malatyalı ve direnişi des-
tekleyenleri işkence ile gözaltına
aldırmak oldu. Böylece “emekten”,
“demokrasi”den yana olduğunu iddia
eden, AKP’yi baskıcı uygulamaları
nedeniyle eleştiren İMO yönetimi;

DEVRİMCİ MÜCADELEDE MÜHENDİS VE MİMARLAR

Bir emekçinin hak arama
eylemini “alçakça bir

saldırı” olarak kınayan
İMO Yönetimi ve

yandaşları, polisin bir
demokratik kitle örgütünü

dağıtmasına, içeride
bulunanlara gazla
saldırmasına sessiz

kalmaktadır!

Bu mu “emeğin ve
demokrasinin yılmaz
savunucusu” olmak? 

BUNUN ADI DÜPEDÜZ
AKP’NİN POLİSİNE

İHBARCILIK
YAPMAKTIR!

BU DA ÖDP’Lİ İMO
YÖNETİMİNİN TÜRKİYE
SOLUNA BULAŞTIRDIĞI

UTANÇ VERİCİ KARA
LEKEDİR!

İMO Yöneti̇mi̇ni̇ Emek Düşmanı
Poli̇ti̇kalardan ve İhbarcılıktan

Vazgeçmeye Çağırıyoruz!



emek ve devrimci düşmanı politi-
kalarda AKP iktidarıyla aynı ze-
minde buluştuğunu da gösterdi.
Direniş çadırına ve asılan pankarta
yönelik gerçekleştirilen polis saldı-
rısında; Cansel Malatyalı, eşi, kar-
deşi, oğlu ve kendisine destek için
çadırda bulunan aralarında Dev-
rimci Mücadelede Mimar ve Mü-
hendislerden iki kişinin de olduğu
toplam 10 kişi işkenceyle, yerlerde
sürüklenerek gözaltına alındı.

Ülkemizde devrimci, demokrat,
ilerici güçlere yönelik coplu, biber
gazlı, panzerli polis saldırıları hiç
eksik olmamaktadır. Bu anlamda,
halk düşmanlarının işkenceleri, gö-
zaltıları da şaşırtıcı değildir. Ancak,
pankart asma eylemi yaparak sesini
duyurmak isteyen Cansel Malatya-
lı’nın eylemi sırasında İMO yöneti-
cileri ve bir kısım çalışanın tavrı, ib-
retlik olmuştur. Direnişin kararlılığı
karşısında AKP’nin polisinden me-
det umar hale gelen İMO Yönetimi,
devrimcileri ve Malatyalı’nın ai-
lesini polise ihbar etmiş, hedef gös-
termiştir. Hatta İMO Genel Merkezi
Sekreter üyesi, çadıra yapılan saldırı
sonrası bazı eşyaları toplamaya ça-
lışan Cansel Malatyalı’nın eşi Meh-
met Malatyalı’yı polise işaret etmiş,
“bunu da alın” diyerek yaşanan
gözaltının bizzat sorumlusu olmuştur.
Kendisine “solcuyum, demokratım”

diyebilenlerin ihbarcılığa, polis iş-
birlikçiliğine soyunması nasıl açık-
lanabilir? Bırakın demokratlığı, sola
ait değerleri; toplumsal ahlakta bile
yeri olmayan ihbarcılık her zaman
halkların lanetlediği, insanları kü-
çülten, değersizleştiren bir olgu ol-
muştur. İMO yönetimine bu pespaye
tavırları sergileten nasıl bir kafa
yapısı, nasıl bir ruh halidir? Bu nasıl
bir çürümedir ki; bir yandan AKP’nin
işkenceci polisine devrimcileri ihbar
ederken; bir yandan ”emek, demok-
rasi, sol, sınıf vs..” kelimeleri ağza
alınabilmektedir?

Sola ait tüm değerlerden uzak-
laşmış, halktan kopmuş İMO yöne-
ticilerinin ihbarcılığı ve devrimci
düşmanlığı bu kadarla da sınırlı kal-
mamıştır. Gözaltılar sonrası Çankaya
Karakolu’na gelinmiş, Cansel Ma-
latyalı ve devrimciler hakkında ya-
lanlar söylenerek şikayette bulunul-
muştur. İMO Genel Sekreteri Levent
Darı, Bianet’te yayınlanan açıkla-
masında: “Kamu Kurumu niteliğinde
bir kurum olduğumuzdan şikayet-
çiyim, mala zarar verildi” demiştir.
Her şeyden önce, TMMOB yöneti-
cileri bu oyuna artık bir son vermeli
ve “ne olduklarına” bir karar ver-
melidir. İşine geldiklerinde, icazetçi
politikaları eleştirildiğinde “kamu
kurumu niteliğinde bir kurum”; farklı
platformlarda ise “emek ve demok-

rasi güçlerinin bir bileşeni” ola-
bilmektedirler. Nitekim pankart
asma eylemini “alçakça bir sal-
dırı” olarak niteleyen TMMOB
Başkanı Mehmet Soğancı konuya
ilişkin yaptığı açıklamada,
TMMOB’ye bağlı odaları “emek-
ten, halktan yana birer demokrasi
mevzisi” olarak tanımlamıştır.

Yaşananlar sonrasında İMO baş-
ta olmak üzere TMMOB’ye bağlı
odaların açıklamaları ise aynı emek
düşmanı politikalarının devamı ni-
teliğindedir. Tamamen uydurma
gerekçelerle bir emekçiyi işten
atan, aynı emekçinin 164 gün süren
direnişini görmezden gelen, direnişi
sahiplenenleri ise polise ihbar eden
anlayış, yapılan açıklamalarda adeta
“emeğin ve demokrasinin yılmaz

savunucusu” ilan edilmiştir. Dev-
rimcileri karalamaya yönelik yalan
ve iftira dolu açıklamalar, düzen güç-
lerinin manipülasyonlarından hiç
farklı olmamıştır. İMO tarafından
yapılan ve en üst düzeyde TMMOB
Başkanı tarafından sahiplenen açık-
lamada, pankart asma eylemi “alçakça
bir saldırı” olarak değerlendirilmiştir.
İMO danışma görevlisinin darp edil-
diği, eylemi gerçekleştirenler tara-
fından kapıların ve pencerelerin kı-
rıldığı, üyelerin ve çalışanların odaya
sokulmadığı iddia edilmiş ve pankartın
asıldığı 8. katın fotoğrafları internet
sitesinde yayınlanarak odanın tarumar
edildiği ifade edilmiştir. Yapılan açık-
lamada söylenenler, en hafif ifadeyle
yalandır. Öncelikle, danışma görev-
lisine hiçbir fiziki müdahalede bulu-
nulmamıştır. Fotoğraflara yansıyan,
binada bazı eşyaların tahrip olduğu
manzaranın sorumlusu ise AKP’nin
polisi ve onu odaya “davet eden”
İMO Yönetimidir. Polisin gaz bom-
balı, işkenceli saldırısı sonucu eşyalar
bahsedilen hale gelmiştir. Gözaltına
alınanların avukatlarının ifadelerine
göre, bizzat polis tutanaklarında bu
durum aynen bu şekilde kayıt altına
alınmıştır. (Polisler, kapıları kendi-
lerinin kırdığını vs.. belirtmiştir) Bir
emekçinin hak arama eylemini “al-
çakça bir saldırı” olarak kınayan
İMO yönetimi ve yandaşları, polisin

Evet, “İnşaat Mühendisleri Odası
yalnız değildir!”

1- Geçmişte onlarca devrimcinin
kanını akıtan, 12 Eylül faşizminin
karşısında hazırola geçip nedamet
getiren  DY kalıntıları onlarladır. 

2- DY kalıntılarının, “aşkın parti-
si” ÖDP onlarladır.

3- DY kalıntısı ÖDP’nin gazetesi
Birgün onlarladır!

4- Reformiz-
min yönetimleri-
ne çöreklendiği
müteahhitlerin
arpalığı haline
dönüşen
TMMOB’ye bağ-
lı 20 oda  onlar-
ladır!

5- Bilimum direniş düşmanı refor-
mizm onlarladır!

6- Halk düşmanı, işkenceci, teca-
vüzcü, katliamcı AKP’nin polisi on-
larladır!

İMO yalnız değildir. Bilimum di-
reniş ve emek düşmanları onlarladır!

ANCAK SON SÖZÜ DİRENEN-
LER SÖYLER! 
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bir demokratik kitle örgütünü da-
ğıtmasına, içeride bulunanlara gazla
saldırmasına sessiz kalmaktadır!
Sanırız AKP iktidarı, icazetçi İMO
yöneticilerini fazlasıyla korkutmak-
tadır!

Öte yandan, İMO açıklamasının
hemen ardından TMMOB’ye bağlı
20 odanın ortak açıklamayla eylemi
kınayarak “İMO’ya saldırı” olarak
nitelendirmesi, sömürü düzenine
karşı ortak mücadele örmekten,
üyesinin haklarını korumaktan
aciz kesimlerin; devrimcilere sal-
dırma noktasında nasıl bir arada
durduklarını göstermektedir. İMO
haricindeki diğer 19 oda yönetimi,
hangi veriye ve bilgiye dayanarak,
gerçekleştirilen hak arama eylemini
kınamaktadır? Polis işbirlikçilerinin,
ihbarcılarının açıklamalarının al-
tına sorgusuz sualsiz imza atarak,
ihbarcılığı sahiplendiklerinin far-
kındalar mıdır? Olayın, başta Cansel
Malatyalı olmak üzere, tüm muha-
taplarıyla görüşmüşler midir? Ken-

disine “demokratım, devrimciyim”
diyen hiç kimse ya da hiçbir kurumun,
bir emekçi direnişini karalayıcı bu
tip açıklamalarda bulunma hakkı ol-
mamalıdır.

Yıllardır üyesinden kopmuş, mü-
cadeleden uzaklaşmış ve etkin yö-
netim anlayışının elinde sınıfsal özünü
giderek kaybeden TMMOB’ye bağlı
odalarda, bu gibi emek düşmanı tu-
tumlar yaygınlaşır olmuştur. Bu an-
layış, devrimci-demokrat-muhalif
mimar ve mühendislerin bildiği ve
maalesef alışık olduğu anlayışlardır.

Bu anlayış, kendisine muhalif üye-
sini odaya sokmayan, söz hakkı
vermeyen anlayıştır. Bu anlayış
keyfi bir şekilde işten attığı çalışa-
nının, kendisine direnmesine ta-
hammül edemeyen anlayıştır. Bu
anlayış, ücretli-işsiz üyelerinin kendi
iradeleriyle aldığı kararları tanımayan
anlayıştır. Bu anlayış, yetkin mü-
hendisliğe karşı olduğu için oda-
sının öğrenci komisyonunu feshe-
den anlayıştır. TMMOB Başka-
nı’nın bahsettiği “emekten, halktan

yana bir demokrasi mevzisi”nin bu
şekilde olamayacağı, böyle bir anla-
yışın üyelerinin haklarını savunama-
yacağı açıktır.

CANSEL MALATYALI YALNIZ
DEĞİLDİR! 

MÜHENDİSİZ, MİMARIZ
HAKLIYIZ KAZANACAĞIZ! 

5.8.2012

DEVRİMCİ MÜCADELEDE
MÜHENDİS VE MİMARLAR

164 gündür işine geri
dönmek için direnen işçi

Cansel Malatyalı’nın
direnişini “alçakça bir

saldırı” olarak niteleyen
TMMOB Başkanı

MEHMET SOĞANCI’nın
yaptığı ALÇAKLIĞIN ta

kendisidir.

1 Ağustos günü, Cansel Malatyalı ve direnişe destek
veren devrimciler, Cansel Malatyalı'nın işe geri dönmesi
için, İMO binasına girerek pankart asmışlar, eylemi ya-
panlar ve çadırda oturanlar, İMO yönetiminin polisi ça-
ğırması üzerine saldırıya uğramış gözaltına alınmışlardı.

10 kişinin gözaltına alınmasının ardından, direnişe
destek vermek için aynı günün akşamı saat 19.00'da
İMO önünde eylem yapacağını ve gözaltındakiler serbest
bırakılana kadar oturma eylemine devam edeceğini açık-
layan Halk Cephesi, İMO önünde eylem yaparak, Cansel
Malatyalı'nın işe geri dönme mücadelesine destek oldu.

Gözaltına alınanların hepsi aynı gün öğleden sonra
serbest bırakıldığından, akşam saat, 19.00'da yapılan
eyleme Cansel Malatyalı ve gözaltına alınanların hepsi

katılabildi.

Eylemde Halk Cephesi tarafından yapılan açıklamada,
“Cansel Malatyalı işe geri alınana kadar burada direnme
kararlılığındadır. Devrimciler de Cansel Malatyalı'nın
verdiği ekmek mücadelesinde kendisinin yanında ola-
caklardır. Kendisine demokratım devrimciyim diyen hiç
kimse ya da hiçbir kurumun ekmek mücadelesinin kar-
şısında olmaması, direnişi karalayıcı açıklamalar yap-
maması gerekir. Cansel Malatyalı ve direnişine destek
veren hiç kimseye yapacağınız baskılarınız, gözaltılarınız,
tutuklamalarınız yürütülen mücadeleye asla engel olamaz”
denildi.  

Açıklamanın ardından, çadır yeniden kuruldu, direniş
halayları çekildi.

5 Ağustos günü, İzmir’de yıkım bölgesi olan Narlıde-

re 2. İnönü Mahallesi’nde yıkımlarla ilgili halkla soh-
bet edildi, kuşlama yapıldı. Yapılan sohbetlerde, kent-
sel dönüşüm adı altında AKP’nin halkı nasıl aldattığı,
gerçekte yapılmak istenenin yoksul halkı borçlandıra-

rak şehrin dışına sürmek ve en önemlisi de halkın ör-
gütlenmesini engellemek olduğu anlatıldı. Mahallenin
bir çok yerinde yıkımlarla ilgili kuşlamalar yapıldı.
Kuşları gören polis 4 Halk Cepheli’nin önünü kesti.
Polisin kimlik kontrolü kuşlamaların yapılmasını en-
gelleyemedi.

Cansel Malatyalı İşe Geri̇ Alınıncaya Kadar
Di̇reni̇ş Devam Edecek

Yıkımlara Karşı Tüm Olanaklarımızla Örgütlenelim! Direnelim!
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Bundan 164 gün önce çalıştığı
İnşaat Mühendisleri  Odası’ndan uy-
durma gerekçeler ile işinden atılan
Cansel Malatyalı İMO’nun önünde
oturma eylemine başlamıştı. 164 gün
direndi Cansel Malatyalı. 164 gün
boyunca İMO yönetiminin, işe geri
alınması için bir olumlu adım atmasını
bekledi.

Yılların demokratik kitle örgütü
olan İnşaat Mühendisleri  Odası, her
zaman emekten, sınıftan bahsederken,
164 gün boyunca İMO’nun önündeki
direniş için  bir çözüm üretmedi.
Aksine direniş çadırına ve direnişi
destekleyenlere saldırıldığı, üzerlerine
yönetim arabasının sürüldüğü za-
manlar oldu. Bu yaklaşımlarıyla İMO
yönetimi, hakkını isteyen işçiye, dev-
rimcilere düşmanca bir tutum sergi-
lemiş oluyordu.

164 gün boyunca direnen Cansel
Malatyalı 1 Ağustos 2012, Çarşamba
günü saat yedi civarında direnişine
başından beri destek verenlerle birlikte
İMO Genel Merkezi’nden “İMO
Yönetimi Tarafından Keyfi Olarak
İşten Çıkartıldım. İŞİMİ GERİ
İSTİYORUM” yazılı ve Cansel Ma-
latyalı imzalı bir pankart asarak işe
geri alınma talebini yeniden dile ge-
tirdi. Hak arama eylemini  hazme-
demeyen İMO yönetiminin tavrı
ise polise ihbarda bulunmak Cansel
Malatyalı’yla birlikte ailesinin ve
direnişi destekleyenlerin işkenceler
ile gözaltına alınmasını sağlamak
oldu. Böylece  İMO yönetimi ve
AKP’nin polisi direnenlere saldırı
kulvarında bir kez daha  buluşmuştu.
İlk başta direniş çadırında bulu-
nanlara saldıran AKP’nin polisi
Ezgi Antmen, Özkan Kayöz, Deniz
Malatyalı ve Ali Altunsoy’u işken-
celer ile gözaltına aldı. İMO’ da pan-
kart asan Cansel Malatyalı, Uğur
Can Güneş, Serhat Parlak ve Ma-
hir Çağlar ise İMO’nun kapılarını
kırarak,  gaz bombaları atarak
içeri giren halk düşmanı işkenceci

polis tarafından yerlerde sü-
rüklenerek gözaltına alındı.

Pankart asma eylemi yaparak
ekmek mücadelesi veren Cansel
Malatyalı ile görüşmek yerine
halk düşmanı AKP’nin polisin-
den medet uman İMO yönetimi
ve çalışanları Cansel Malatyalı
ve devrimcileri polise ihbar et-
miştir. İhbarcılık, her zaman
halkların lanetlediği bir suçtur.
İhbarcılık, insanın değersizleş-
tirilmesidir. İnsanın insanlıktan
çıkarılmasıdır. Bırakalım dev-
rimci ahlaka uygunluğunu top-
lumsal ahlakta bile ihbarcılığın
yeri yoktur. Buradan soruyoruz.
Kendisine demokratım diyen hangi
kişi ya da kurum devrimcileri işken-
ceci polise ihbar eder? İşkenceci
polis ile işbirliği yaparak devrimci-
lerin yerlerde sürüklenmesine izin
verir? İMO yönetimi internet sitesinde
yaptığı yazılı açıklamasında devrim-
cileri “bir grup” olarak nitelendir-
miştir ki, İMO’ya girerek pankart
asanların kimler olduğunu gerçekte
bilmektedirler. 164 gündür işe geri
alınmak için direnen Cansel Malat-
yalı ve ekmek mücadelesinde ona
destek olan devrimcilerdir. 

İMO’da bugün yaşanan ihbarcı-
lıkların ilki İMO çalışanlarından Me-
tin ismindeki kişinin Çankaya Ka-
rakolu’na gitmesi ile gerçekleşti. Ka-
rakolda gerçekleştirilen bu ihbarın
ardından iki sivil polis İMO’nun içe-
risine girdi. 

İMO çalışanlarının direniş çadı-
rında yaşanan gözaltından sonra ça-
dırda bulunan bazı malzemeleri top-
lamaya çalışmasına müdahale eden
Cansel Malatyalı’nın eşi Mehmet
Malatyalı İMO Genel Merkezi Sek-
reter Üyesi Levent Darı’nın Mehmet
Malatyalı’yı göstererek “Bunu da
alın” demesi sonucu gözaltına alındı.
Gözaltıların ardından çadırın bulun-
duğu yeri düzenlemeye giden  İsmail
Ozan Demirel de işkenceler ile göz-

altına alındı.

Çankaya karakoluna gelerek ih-
barcılığa devam eden İMO çalışanı
Metin, İMO Genel Sekreter Yardım-
cısı Halim Karan ve İMO Genel
Merkezi Sekreter Üyesi Levent Darı
karakola gelerek Cansel Malatyalı
ve devrimciler  hakkında yalanlar
söylediler. İMO Yönetim Kurulu
Üyesi Levent Darı, “Kamu kurumu
niteliğinde bir kurum olduğumuzdan
şikayetçiyim, mala zarar verildi”
demiştir.

Yaşanan gözaltıların ardından İMO
yönetimi aynı emek düşmanı açıkla-
malarına devam etti. İMO’nun yaptığı
açıklamaların ardından Makine Mü-
hendisleri Odası ve TMMOB Genel
Başkanı Mehmet Soğancı açıklama
yaptı. Mehmet Soğancı açıklamasında
İMO için “insandan, emekten, halk-
tan yana” ifadesini kullanmıştır. Eğer
İMO gerçekten öyle ise 164 gündür
ekmek kavgası veren Cansel Malat-
yalı’yı daha ne kadar görmezden ge-
lecektir.

Cansel Malatyalı işe geri alınana
kadar burada direnme kararlılığın-
dadır. Devrimciler de Cansel Malat-
yalı’nın verdiği ekmek mücadelesinde
kendisinin yanında olacaklardır. 

CANSEL MALATYALI İŞE
GERİ ALINSIN!

İŞÇİYİZ HAKLIYIZ KAZA-
NACAĞIZ!

AKP’nin Polisinden, Yargısından Medet Uman İMO, 
“insandan, emekten, halktan yana” Olamaz!

ANKARA HALK CEPHESİ
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Yürüyüş: Kendilerine sol, demo-
krat diyen bir kurum olan İMO’dan
“performans düşüklüğü” gerekçe-
siyle işten atıldınız. İşinize geri dön-
mek için 164 gün direndiniz. 1 Ağus-
tos’ta İMO’ya işimi geri istiyorum
diye pankart açtığınız için İMO yö-
netimi sizi polise ihbar etti ve 10
kişi işkenceyle gözaltına alındınız.
Buraya kadar olan süreci özet olarak
anlatır mısınız?

Cansel Malatyalı: Kendini de-
mokratik kitle örgütüyüm diye ta-
nımlayan İMO, AKP'nin çıkarmış
olduğu “Performans Yasası”nı be-
nim önüme gerekçe olarak sunup
işten attı. AKP'nin çıkardığı bu yasa
karşısında ilk TMMOB durmuştu.
Bu yasayı protesto etmek için alanlara
döküldüler, çalışanlar olarak biz de
bu alanlardaydık. Demokratik bir
kurum olarak, hem yasanın karşısında
durup, hem de uygulayıcısı olmak,
bu kurum yöneticilerinin iç yüzünü
ortaya çıkarmaktadır.

Bu gerekçelerle işten çıkarılmak
tam anlamıyla bütün emekçilerin ve
kendini emekten yana tanımlayanların
nezdinde emek düşmanlığıdır. Emek
düşmanlığının karşısında durduğum
için, emeğim onurumdur dediğim
için, alınterimin üzerine hiç kim-
senin saltanat kurmasına izin ver-
mediğim için de, 175 gündür dire-
nişteyim. Direnişim 62 gün, gündüz
(hafta sonu da dahil) sabah 07.00
akşam 20.00, 108. günden sonrada
gece-gündüz olarak devam etmek-
tedir.

175 gündür sesimi duyurmaya
çalıştığım İMO ve TMMOB yöneti-
cileri beni görmezden gelerek sürekli
yalan haberlerle direnişimi sabote
etmeye çalıştılar. Züber Akgöl ta-
rafından sözlü ve fiziksel saldırılara
maruz kaldım. Bu saldırıları her
seferinde yanında ya çalışanların bir
grubuyla ya da kendi şube yönetici-
leriyle yaptı. Yalanlarının ardı arkası

kesilmedi. Yalan söyle-
mek en eski insanlık su-
çudur. Suç işlemişlerdir.

İMO ve TMMOB yö-
neticilerine sesimi duyur-
mak için “işimi geri isti-
yorum” yazılı pankartımı
İMO binasının 8. katından
astım. 1 Ağustos 2012 ta-
rihinde sabah saat 07.00'de
dört arkadaşımla birlikte, açık olan
İMO'nun dış kapısından içeri girdik.
İçeride çalışan olarak bir kişi vardı.
Adı Metin. İçeri girdiğimizde şaşırmış
bir şekilde yanımıza geldi. “Nereye”
diye sordu, ben de “8. kata çıkıyoruz”
dedim. “Gönderemem sizi” dedi. “Beni
ekmeğimden mi edeceksiniz?” diye
konuşmaya devam ederken, ben de
“Seninki ekmekse, benimki de ek-
mek” dedim ve arkadaşlarımla asansöre
bindik. Normalde asansör kilitli olurdu
ama o gün açıktı. Arkadaşlarımla be-
raber 3. kata çıktık. 3. katta ara bir
demir kapı vardı. Lokalin olduğu kattır.
O demir kapıyı zincirledik. Daha sonra
8. kata çıktık. Kat kapısı kilitli olduğu
için, kapının camını kırmaya çalıştık.
Cam kırılmadığı için, bir arkadaşla
ben tekrar girişe indik. Biz indiğimizde
iki çalışan daha gelmişti. Metin yoktu,
karakola gitmişti.

Özcan ve Barış vardı danışmada.
Barış’a “Yukarının kapısı kilitli, ka-
pının anahtarını alayım” dedim,
vermedi. Üç defa istedim aynı cevabı
aldım. Mecburen dışardan bir demir
parçası alarak 8. kata tekrar çıktık.
Herhangi bir sözlü ya da fiziksel
saldırı ne karşı taraftan ne de bizden
olmadı. Yani İMO yönetiminin söy-
lediği gibi “darp” yoktu. Kamera ka-
yıtlarını kamuoyuyla paylaşsınlar.
Demokrat olan bir kurumun yalan
söylemesine hiç gerek yok. San-
sürsüz bir şekilde kamera kayıtlarını
paylaşsınlar.

Sekizinci katın kapısı cam olduğu
için camı kırarak içeri girdik. Pan-

kartımı yönetim odasından astıktan
sonra, oda kapısını kilitleyip koltuk
ve dolapları kapının arkasına çekerek
barikat kurduk. Amacım, pankartımı
astıktan sonra akşam saat 19.00'a
kadar içeride kalmaktı ve bir çö-
züm önerisiyle masaya oturmaktı.
Oysa öyle olmadı. 30-40 kişilik çevik
polis tarafından koçbaşlarıyla, bi-
ber gazlarıyla saldırıya uğradık.
Ben ve arkadaşlarım işkencelerle ve
arkadaşımın kafasına silah dayanarak
gözaltına alındık. İşkenceler gözaltına
alındıktan sonra da devam etti.

Yürüyüş: Sesinizi duyurmak
için İMO’ya pankart asmak için
gittiğinizde İMO’dakiler sizi nasıl
karşıladı? Size nasıl davrandı-
lar?

Cansel Malatyalı: Biz sabah
erken girdiğimiz için henüz ne personel,
ne de yöneticiler yoktu. Sadece danış-
mada görevli olan Metin arkadaş vardı.
Bize hiçbir şekilde karşı koymadı. Sa-
dece çok şaşırmıştı, o şaşkınlıkla “ne
yapıyorsunuz” dedi. Ben de “Bu durum
seni ilgilendirmiyor, uzak dur karışma.”
dedim, o da hiçbir şey yapmadı, çekildi
ve telefonuna sarıldı. Biz de yukarıya
böylece çıkmış olduk.

Yürüyüş: Kendine demokratım
diyen bir kurumun direnen bir
işçiyi polise ihbar etmesini nasıl
değerlendiriyorsunuz? Orada ya-
şananları anlatır mısınız?

Cansel Malatyalı: Kendilerini

Röportaj

Cansel Malatyalı: AKP’nin Polislerine ve
Mahkemesine Sığınan İMO, Haklarımı Verene Kadar

DİRENECEĞİM!



Röportaj

demokratik bir meslek odası olarak;
emekten, ekmekten, halktan, ezilen-
den yana tanımlayan ama emekçisi-
nin üzerine hiç tereddüt etmeden
polisi salan, işkence görmemizi,
sözlü tacize uğramamızı sağlayan,
bu örgütlemenin pratiği ihbarcı ve
emek düşmanı oldu. 

Danışmada çalışan Metin'in ilk
yaptığı şey telefonuna sarılmak ol-
duğuna göre, yöneticilerini aramış
olsa gerek. Benim ilk gördüğüm yö-
netici Levent Darı oldu. Ondan sonra,
Genel Sekreter Yardımcısı Gülsüm
Sönmez, arkasından, genel sekreter
yardımcısı Halim Karan oldu.

Yukarıdan gördüğüm görüntü
içler acısıydı. Bu saydığım yöneti-
cilerin arka arkaya dizilerek Çan-
kaya Emniyeti’ne gittiklerini gör-
düm. Levent Darı yönetim kurulu
üyesidir. Gülsüm Sönmez, Halim
Karan çalışan Metin de yanlarında
iki defa Çankaya Karakolu’na gittiler.
Daha sonra atılan sloganlardan ça-
dırımın söküldüğünü, ailemden oğlum
Deniz, kardeşim Özkan, bana destek
veren dostlarımdan Ezgi Antmen ve
Ali Altunsoy'un gözaltına alındığını
gördüm. Daha sonra İsmail Ozan
Demirel'in çadıra geldiğini ve çadırın
içindeki malzemeleri düzenlediğini
gördüm. Daha sonra İ. Ozan Demirel'i
de gözaltına alarak karakola götür-
düler. Karakola götürülürken taciz-
lerin ve işkencelerin arkası kesilmi-
yordu. Çadıra en son gelen eşim
Mehmet de, Levent Darı'nın polislere

“Bunu da alın” demesiyle işkence-
lerle gözaltına alındı.

Daha sonra sayılarını tam bilmi-
yorum ama 30-40 kişilik bir çevik
kuvvetin bina içine doğru geldiklerini
gördüm.

Asansörü durdurduğumuz için ilk
önce -duyduğumuz seslerden- 3. kat-
taki zincirlediğimiz kapıyı açmayla
uğraştıklarını anlıyorduk. Daha sonra
katın kapısını zorlayarak ve talan
ederek açtılar. En son bizim bu-
lunduğumuz oda kapısına koçbaş-
larıyla, biber gazlarıyla kapıları,
duvarları, eşyaları kırarak girdiler.
(Polisin kendi tutanaklarında da
İMO'yu kırıp döktükleri vardır) İçeride
dört kişiydik, ben, Serhat, Uğurcan,
Mahir. İşkencelerle, darp edilerek
sözlü tacize uğrayarak, Serhat arka-
daşın kafasına silah dayanarak göz-
altına alındık. Bina girişine indiğimizde
çalışanların olduğunu gördüm. Bir
taraftan slogan atıyordum “İşkence
Yapmak Şerefsizliktir” diye. Bir
yandan da “Demokrat İMO faşizme
sığındın. Faşizmi, Teoman Öztürk-
ler’in kurduğu emek örgütlerinin
içine soktun.” diye konuşuyordum.

Asansörden indirildiğimde söy-
lediklerim bunlardı. Karşımda çalı-
şanlardan 4 ya da 5 kişi vardı. Biri
de ÖDP'den Süleyman Kaya idi.
Bana söylediği ilk şey “Sen de fazla
oldun” sözleri oldu. Bu sözü duyunca
öfkem iyice büyüdü. Süleyman Kaya
çalışandı ve sınıfına nasıl ihanet
ettiğini çok net bir biçimde gös-

termiş oldu. Hainlikte sınır
tanımayan bir grup çalışan
da, her zaman olduğu gibi o
gün de karşımdaydı. Kuyu-
nun dibi yoktu. Diğer çalı-
şanlar ise öyle durmuş bana
bakıyorlardı. Biz içeri erken
girdiğimiz için çalışanların
tamamı gelmemişti. İMO
yönetimi ise Çankaya Em-
niyeti’ne bizi ihbar etmekle
meşguldü.

Yürüyüş: Polis size sal-
dırıp gözaltına alırken
İMO çalışanları ve yöne-
timi ne yaptı?

Cansel Malatyalı: TMMOB
Başkanı Mehmet Soğancı ve
TMMOB'a bağlı Odaları, emekten,
halktan yana birer demokrasi mevzisi
olduğunu söyleyedursun, ben sözde
değil, özde demokrasi istiyorum.

Soğancı polisin arkasına sığı-
narak mı mevzisini oluşturmuştur;
polisle işbirliği içine girerek mi
mevzisini oluşturmuştur?

175 gündür İMO'nun önünde çadır
kurup direnen işçinin yanıdır mevzi.
Bu mevziyi polisle işbirliği yaparak
yok etmeye çalışmak yanlıştır.

Benim pankart asma eylemimi,
hak alma mücadelemi hain bir sal-
dırı olarak niteleyen İMO yönetimi
haindir.

Salon devrimciliğinden, klavye
devrimciliğinden, kürsü devrim-
ciliğinden vazgeçsinler. Bunların
hayatta karşılığı yok. Hayatta kar-
şılık bulanlar emekçilerdir. Emek-
çilerin direnişleridir ve direnişlere
destek veren şu anda tutuklu olan
Barış Önallardır, hayatta karşılık
bulanlar.

Denizleri, Ulaşları, Mahirleri
“dostlar alışverişte buluşsun” hesa-
bından anmak değildir devrimcilik.
Onlar halkları için öldüler. Devrim-
cilik, onların bize bırakıp gittiği de-
ğerlere sahip çıkmaktır, o değerlerle
yaşamaktır. Devrimcilik bir yaşam
biçimidir, sadece söylem biçimi de-
ğildir.

Emekten yana olan TMMOB ne-

Bu kurumların demokratlığına,
solculuğuna gelince; solculuk emek
hırsızlığı yapmaksa, emekçisinin ye-
mek parasını kesmekse, emekçisine
en insani hak olan tuvaleti yasakla-
maksa, emekçisine hakaret etmekse,
emekçisine AKP'nin polisini saldırt-
maksa, emekçisinin geleceğini elinden
almaksa, kendileri konfor içinde ya-
şarken, benim ekmeğime göz dik-
mekse solculuk, ben böyle solculuğun
karşısında sonuna kadar direnece-
ğim. Bu yapılanların solculuk değil,
emek düşmanlığı olduğunu söylemek
istiyorum.
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Röportaj

den benim yanımda değildir. Teoman
Öztürklerin kemiklerini sızlatmaya
devam etsinler.

Yürüyüş: TMMOB’a bağlı
odaların eyleminize karşı yaptığı
ortak açıklama hakkında ne dü-
şünüyorsunuz?

Cansel Malatyalı: TMMOB'a
bağlı olan 20 oda ortak açıklama ya-
pıp benim pankart asma eylemimi
kınamadan önce; emek düşmanlığı
yapan, kapının önüne koyduktan son-
ra her türlü sözlü ve fiziksel saldırıda
bulunan İMO yönetimini kınasınlar.
Emekçiyi dört kez gözaltına aldırıp,
arabasıyla bizi çiğnemeye çalışan
(Hem de İMO çalışanı bir grupla

beraber), 20 kişilik şube yönetici-
leriyle sarhoş bir şekilde direniş
çadırıma saldıran, küfreden Züber
Akgölleri kınasınlar.

175 gündür direniş çadırına uğ-
ramadan, burada yaşananları bilme-
den, her türlü sözlü tacizleri, fiziki
saldırıları görmeden benim eylemimi
kınama hakkına sahip olamazlar. On-
ların seçilerek yönetici olmaları, her
türlü hakka sahip olduklarını kanıt-
lamaz. Seçildiklerini unutmasınlar.
Asıllar emekçilerdir.

Bu kurumların demokratlığına,
solculuğuna gelince; solculuk emek
hırsızlığı yapmaksa, emekçisinin
yemek parasını kesmekse, emekçi-
sine en insani hak olan tuvaleti ya-
saklamaksa, emekçisine hakaret et-

mekse, emekçisine AKP'nin polisini
saldırtmaksa, emekçisinin geleceğini
elinden almaksa, kendileri konfor
içinde yaşarken, benim ekmeğime
göz dikmekse solculuk, ben böyle
solculuğun karşısında sonuna kadar
direneceğim. Bu yapılanların solculuk
değil, emek düşmanlığı olduğunu söy-
lemek istiyorum.

Yürüyüş: Direnişinizi devam
ettirecek misiniz?

Cansel Malatyalı: Pankart asma
eylemimden sonra herhangi bir ge-
lişme olmazsa, eylemliliğim ve di-
renişim en hızlı şekilde devam ede-
cektir. Yapılan eylemliliklerime cevap
alamazsam, en son çare olarak açlık
greviyle devam edeceğim.

Devrimci Alevi Komitesi Munzur
Festivali'ndeydi

12. Munzur Doğa ve Kültür Festivali’nin  26-29 Temmuz
2012 tarihleri arasında Dersim’de yapıldı. Festivalin ilk
günü "Dersim İnancı ve Cemevleri" konulu bir panel dü-
zenlendi. Eski kütüphane bahçesinde yapılan panele;
Devrimci Alevi Komitesi’nden Zeynep Yıldırım, Dersim
Kültür Dernekleri’nden Ali Mükan, araştırmacı-yazar Munzur
Çem katıldı. Panelin yöneticiliğini ise Murat Polat yaptı.

Panelin ilk konuşmasını Dersim Kültür Dernekleri’nden
Ali Mükan yaptı. Mükan konuşmasında; eskiden ‘Alevilik
inanç değildir’ diyenlerin, şimdi cemevi açılışlarına katıldığını
ve günü olmadığı halde cem tutturduklarını ve inancımızla
alay ettiklerini söyledi. Uzun Çayır Barajı’nın yapımı için
yine Cemevi’nin sessiz kalarak baraj yapımına destek ver-
diğini belirtti.

Mükan’dan sonra Devrimci Alevi Komitesi adına Zeynep
Yıldırım söz aldı. Yıldırım konuşmasında; Dersim’in
yüzyıllar öncesine dayanan bir geleneğinin olduğu ve bu
geleneklerin başka hiçbir toplumda olmadığını vurguladı.
Şimdi ise doğanın tahrip edilerek bu geleneklerin, mirasın
yok edilmek istendiğini söyledi. Dersim halkının buna izin
vermemesini, zalimlerin yanında değil mazlumun yanında
olması gerektiğini, çünkü bizim inancımızın bunu gerek-
tirdiğini söyledi. Yıldırım, halkın kendi emeği ile yaptırdığı
cemevinin dedesinin şimdi zalimlere hizmet ettiğini, buna
karşı güçlerimizi birleştirmemizi ve zalimlere karşı mücadele
etmemiz gerektiğini söyledi.

Son olarak da araştırmacı-yazar Munzur Çem söz alarak;

DURSUN SAMUR
VEFAT  ETTİ

11 Mayıs 2001’de 4. Ölüm Orucu Ekibi’nde
yer alıp, 7 Kasım 2001’de Armutlu Katliamı'na
karşı hücresinde feda eylemi gerçekleştirerek
şehit düşen Eyüp Samur’un babası Dursun
Samur, 5 Ağustos günü saat 04.00 sularında
tedavi gördüğü Gazi Hastanesi'nde vefat etti.

Uzun bir süredir kanser tedavisi gören Dursun
Samur'un cenazesi, Gazi Cemevi'nde düzenlenen
törenin ardından Cebeci Mezarlığı'nda toprağa
verildi. 

Ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz...

devletin Aleviliği yozlaştırdığı ve asimile ettiğini söyledi.
Dersim halkının kendi dilini kullanması gerektiğini,
özgür olmak istiyorsa bunun şart olduğunu belirtti.

Yaklaşık 250 kişinin katıldığı panel soru-cevap bö-

lümünden sonra sona erdi. 
Panel öncesi Devrimci Alevi Komitesi "İnanç Öz-

gürlüğü Broşürü"nü dağıttı. Panelin ardından akşam da
Gola Çeto Parkı'nda Zazaca cem yapıldı.
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HEY Tekstil’de direnişi devam et-
tiren işçiler yaptıkları açıklama ile
EMEP’lilerin oluşturduğu “Direniş
Komitesi” nin Hey Tekstil direnişini nasıl kırmaya ça-
lıştığını bütün çıplaklığıyla ortaya sermiştir. 

“İşçici-Komünist ve büyük direnişçi” EMEP, işçi-
lerin bu açıklamasına karşı kendini sorgulayacağına, di-
renişi devam ettiren işçileri suçlayan bir karşı açıkla-
ma yaptı. Evrensel Gazetesi’nde Direniş Komitesi adı-
na yayınlanan açıklama, kendini aklamadan öte, bir iti-
raftan başka bir şey değil. 

Örneğin: yapılan açıklamada "Biz işçiler, direniş bo-
yunca, bize verilen desteklerle ayakta durmaya çalıştık.
Öte taraftan yaşamak için gerekli ihtiyaçlarımızı karşı-
lamak giderek zorlaştı ve çalışmak zorunda kalan arka-
daşlarımızın sayısı giderek artmaya başladı. Bu neden-
le pek çok işçi arkadaşımız çalışmak zorunda olduğunu
ifade etmiş ve direnişten ayrılmıştır. Direniş boyunca çal-
madığımız kapı kalmadı. Zaten malumunuz; hükümet de
bu konuda işçilere destek olmamış, hep patronları kol-
lamış ve bu sorunun çözümü için tek bir adım dahi at-
mamıştır." Bu açıklama çaresizliğin, acizliğin ve aynı za-
manda AKP’den beklentinin itirafıdır. 

EMEP’lilerin bir direnişi nasıl adım adım bitirdikle-
rinin açıklamasını yapmış olduklarını söylemek yanlış ol-
maz. Çünkü ortada geliştirilmesi ve büyütülmesi gereken
bir direniş dururken, EMEP, direnişin büyümemesi, ken-
di içinde sönüp gitmesi için elinden geleni yapmıştır. 

Direnişin büyütülmesi için yapılan bütün öneri ve mü-
dahaleleri geri çevirmiş, hatta diğer devrimci, demokratik
kurumların işçilerle görüşmesini dahi engellemeye
çalışmıştır. Yeni eylem ve taktiklerle direnişi sürdürmek
yerine içten içe karamsarlık yaymış ve yılgınlık içerisin-
de de direnişi bitirdiğini açıklamıştır. 

Hey Tekstil Direnişi 
ve EMEP 

9 Şubat 2012 tarihinde 420 Hey Tekstil işçisi 3 ay-
lık maaşları ödenmeden ve hiçbir uyarı yapılmadan iş-
ten çıkarıldı. Akabinde de kıdem tazminatları verilme-
di. HEY Tekstil işçisinin buna cevabı direniş oldu… 

Direnişin ilk günlerinden itibaren işçiler içerisinde bu-
lunan EMEP’liler, direnişi EMEP’in bir çalışmasına in-
dirgeyerek kendi propagandasının derdine düştü. HEY
Tekstil patronları Bektaş'ları köşeye sıkıştırmak, işçilerin
kazanılmış haklarını almak yerine suya-sabuna dokun-
mayan bir "direniş" içerisinde asıl olarak HEY Tekstil'in
patronlarının icazetine sığındı. 

İşçilerin öz gücüne ve sınıf dayanışmasına güvenmek
yerine, düzen kurumlarından, hükümetten beklentileri

büyüttü. 
Örneğin, HEY Tekstil patronlarının fabrikadan maki-

na ve malları çıkarmasına engel olan işçilere patronların
adamları saldırır, işçiler yaralanır. Fakat işçiler makina-
lerin çıkırılmasını engeller. EMEP'in avukatı gelip işçi-
lere “İşverenin borçları var. Mallara haciz geldi. Yasal
olarak yapılacak bir şey yok. Engellemeyin” der. Avu-
kat yardımıyla patronların makinaları dışarı çıkarılır.
Direnişin kazanılmasında önemli bir etken bu şekilde el-
den çıkarılmış olur. 
İşçiler direnişi büyütmek, kalıcı olmasını sağlamak,

propaganda ve diğer ihtiyaçlar için fabrika önünde ça-
dır açmak ister. EMEP'in avukatı yine devrededir. İşçi-
lere, “Çadır kurmak yasal değildir.Yasa dışı davranmış
olursunuz, hiçbir hakkınızı alamazsınız” der. Ve dire-
nişteki işçiler 1,5-2 ay fabrikanın önünde değil, yan so-
kakta bulunan kahvede bekletilir. 

Direnişçilerin iradesini zayıflatmak için boş durmaz
EMEP. Direnişin 50’li günlerinde işçilerin önüne HEY
Tekstil Patronları yerine yeni bir hedef koyar: Li Fung adlı
Çin'li bir firma. 

Çin'li firmanın HEY Tekstil'le bir bağı yoktur, sadece
zaman zaman mal almaktadır. Ancak EMEP bir sarı sen-
dikacı üzerinden "asıl işveren Li Fung" diyerek işçile-
ri HEY Tekstil önünden Li Fung önüne getirir. İşçiler her
gün saatlerce Li Fung önünde bekletilir. Kimden neyi ta-
lep ettiklerini bilmeden süren bir bekleyiştir bu. EMEP ve
komite, bu kararı işçilerin iradesi dışında, kendi insiya-
tifleriyle almıştır. İşçiler tam 2,5 ay her gün Li Fung önün-
de boşuna beklerler. 

İşçilerin patronları dize getirmek için yaptığı bütün ra-
dikal eylemler EMEP tarafından komite üzerinden red-
dedilir. İşçilere söylenen hukuki yollardan hakkımızın

EMEP Hey Tekstil İşçilerinin
Direnişini Bitiremedi!

Hey Tekstil İşçileri 
Direnmeye Devam Ediyor!

Devrimci İşçi
Hareketi
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İzmir polisi, Ege Gençlik Derneği üyelerinin ailelerini
taciz etmeye devam ediyor. İzmir polisi son olarak Eylem
Mahanda'nın babası ve amcasını arayarak "Kızınız yasa-
dışı örgütle ilişki içinde. Kendisi temiz bir kız ancak terör
faaliyetlerinin içine çekilmek isteniyor. Onun her adımını
takip ediyoruz. İstanbul'da örgütün toplantısına katıldı ha-
beriniz var mı? Yol yakınken kızınızı kurtarın yoksa başı-
na kötü şeyler gelebilir." diyerek yalan ve karalamalarla kor-
kutmaya çalıştı. Ek olarak “Başına kötü bir şey gelebilir”
diyerek tehdit de ettiler.

Ege Gençlik Derneği, konuyla ilgili olarak 7 Ağustos
tarihli yazılı bir açıklama yaptı. Bu iftira ve tehditlerden do-
layı suç duyurusunda bulunacaklarının belirtildiği açıkla-

mada ayrıca, "Telefonlarımızın
dinlendiğini ve her adımımızın
takip edildiğini biliyoruz. Bunu
yapan korkak İzmir Siyasi Şu-
be'dir. Bu hukuksuzluğun se-
bebi ise siyasi görüşlerimiz
ve demokratik faaliyetleri-
mizdir. Bağımsız Türkiye için, parasız eğitim için mücadele
etmek suç değil aksine onurdur. Onurlu davranmaya ve ah-
laklı olmaya devam edeceğiz ve bu savaşı ahlaklı olanlar
kazanacak. Sizlerse korkularınızda boğulmaya mahkum-
sunuz; korkularınızı büyütmeye ve bağımsızlık, demokra-
si, sosyalizm mücadelemize devam edeceğiz!" denildi.

aranacağıdır... Fakat bu hukuki süreç bir türlü sonuçlan-
maz. 

Moral bozukluğu yaşayan, ekonomik ve diğer neden-
lerle direnişten kopmaya başlayan işçilere yönelik bir ça-
lışma içerisinde olmaz. Direnişin büyütülmesi için yapı-
lan önerileri kabul etmez. Adeta direnişin böyle parça par-
ça kırılmasını seyreder. Ve bu günün geldiğine inanan
EMEP Ramazan Oruçlarını bahane ederek direnişi bi-
tirir. Nasıl mı? Bizzat kendileri tarafından bu direnişin
kazanılmayacağı propagandası yapılarak karamsar-
lığa sürüklenmiş işçilere onaylatılarak. 

Ancak EMEP'in bütün yönlendirmelerine rağmen di-
renişe devam eden işçilerin varlığı EMEP'in oyununu boz-
muştur. Ve EMEP direnişi desteklemek için getirdiği ses
düzeni vb. diğer aletleri alarak direnişçi işçileri terk etmiştir. 

Hey Tekstil Direnişi 
EMEP'e Rağmen 
Devam Ediyor 

16 Temmuz 2012 tarihine kadar direnişi devam ettiren
25 civarında HEY Tekstil işçisinden 16-17 si EMEP'in yay-
dığı umutsuzluk havası ve doğrudan yönlendirmesiyle di-
renişi bitirmiştir. Geriye kalan 8 işçi ise direnmeye devam
ediyor...Yani EMEP ve Komitesinin söylemesiyle direniş
bitmiyor. Biten EMEP'tir. 

Direniş, direnişçi sayısıyla ölçülmez. Burada belirle-
yici olan haklılık ve meşruluktur. Örneğin Türkan Albayrak
tek başına direnmiş ve kazanmıştır. Ankara'da Cansel Ma-
latyalı devlete ve TMMOB’ye karşı tek başına diren-
mektedir. HEY Tekstil'de de bir tek işçi de dirense, dire-
niş devam ediyor demektir. Kendisine devrimci diyen, hele
hele EMEP gibi "komünist" olduğunu iddia eden “işçi
sınıfı”nı dilinden düşürmeyen bir partiye düşen ise tek bir
işçi de olsa direnişi sahiplenmektir. 

Bırakalım sahiplenmeyi EMEP, işçileri cezalandırmak
için dayanışma için getirdiği ses aletlerini geri alıyor. Çe-
şitli kişi, kurum ve sendikalardan direniş için toplanan pa-

ralar, direnişe devam eden işçilere bırakılmak yerine, di-
renişi bırakan işçilere dağıtılıyor. Bunu da eşitlik ve ada-
let adına yapıyorlar! Direnişin yarattığı olanakları dire-
nişçilere bırakmak yerine "herkese eşit olarak" dağıt-
makla övünüyor EMEP zihniyeti. 

EMEP Ne Yapıyor? 
Direnişin onu zorladığı, gerçek yüzünün açığa çıktı-

ğı ve artık propagandasını yapamadığı yerde direnişi yüz-
üstü bırakıyor. Adım adım bitirmek için elinden geleni yap-
tığı direniş EMEP için artık bir yüktür, kurtulması gere-
kiyor. direnişin geleceği, işçi hareketinin kaybı vb. bun-
lar EMEP'i hiç mi hiç ilgilendirmiyor. Ancak işçiler ve di-
reniş af etmiyor: EMEP bir kez daha direniş karşısında ye-
niliyor. 

Diğer taraftan direnişin devam etmesi ve işçilerin di-
reniş süresince EMEP'in gerçek yüzünü ortaya sermesi ve
bunu açıklamaları EMEP'lileri çileden çıkarmışa benzi-
yor. Yaptıkları açıklama ile kendilerini temizlemek yeri-
ne içinde bulundukları açmazı, iradesizliği ortaya sermiş
oluyorlar. 

Düzenin parlemantosuna, kurumlarına tamamen bağ-
lanmış, en meşru direniş ve mücadele biçimlerini dahi ör-
gütlemek yerine düzenin hukukundan çare arayan
EMEP, işçiler dahil direnen hiçbir kesimin mücadelesini
örgütleyemez, sonuna kadar götüremez. EMEP ve ben-
zerleri sadace propagandalarını yapmak ve kendi siyasi çı-
karları için direnişçilerin yanında görünürler. Direniyor-
muş gibi yaparlar. Ama direniş oyuncak değildir. Direniş
ciddi bir iştir. Bedel ödemeyi gerektirir. Hele faşizm ko-
şullarında en küçük bir hak almak için çok büyük bedel
ödemek sorunda kalabilirsin. Orada hakkın kendisinden
çok faşizmin iradesiyle direnenlerin  iradesinin çatışma-
sı vardır. EMEP gibi reformistler hiçbir şey için bedel öde-
yemezler. İlk baskıda kaçarlar. HEY Tekstil direnişinde
de yaşanan budur. Ancak direnişin devam etmesi,
EMEP'i vuran bir silaha dönüşmüş, "işçici" EMEP, iş-
çiler tarafından ihanetle suçlanmıştır. 
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9 Şubat’ta işten atılan ve 6 ayı
aşkın süredir direnişte olan
Hey Tekstil işçileri ile
yaptığımız röportajı
yayınlıyoruz. 

Yürüyüş: Direniş komitesi
direnişi bırakmış. Direnişin
geldiği durumdan bahseder
misiniz?

Sefer Araç: Burada karar çoğunluk
olarak alındı. Bize “oylama yapacağız”
dediler. Çoğunluk zaten bayanlardan
oluşuyordu. “Onlarda zaten ramazan,
biz gelmeyeceğiz” dediler. “İlerisi için
umut göremeyince her yere başvurduk”
dediler. Daha başka bir yer var mıydı
bilemem. Biz de “8-10 kişi kadar so-
nuna kadar direneceğiz” dedik. 

M. Zeki Gördeğir: Aslında şöyle
oldu. Biz 9 Şubat’ta işten atıldıktan
sonra EMEP avukatlarıyla, kendi bün-
yesindeki elemanlarıyla burada direnişi
yürütmeye çalıştı. Hızlı bir şekilde da-
vaları almaya başladılar. Senet imza-
latır gibi bir sözleşme imzalattılar. 

Biz dedik ki, siz bıraksanız da biz
kalan arkadaşlarla sonuna kadar devam
edeceğiz. Bizi bırakıp gitmelerine tabi
ki üzüldük. İçlerinden bazı arkadaşlar
1 kişi bile kalsa sonuna kadar devam
edeceğiz diyorlardı. Sonra ne oldu da
bitirme kararı aldılar, biz anlayamadık. 

Esasında komite işçi komitesi gö-
zükse de EMEP’in bilgisi dahilinde
veya talimatlarıyla direnişi yürütüyordu.
Basın açıklamalarına, herhangi bir pa-
nele katılma durumu söz konusu olunca
EMEP’in talimatlarıyla gidip geliyordu.
İşçiye EMEP’i burada iyi göstermek
için dışarıdan gelen destekleri EMEP
yapıyormuş gibi işçiye yansıtılıyordu.
Bundan dolayı işçi yanlışlıkları gördüğü
zaman da bile kendilerini mahcup his-

settikleri için karşı çık-
mıyorlardı. Direniş süreci
boyunca EMEP’le bera-
ber hareket eden komite
son zamanlarda direnişi
bitirmek için çaba sarf
etti. Yapılabilecek her şeyi
yaptık ama başarılı ola-
madık. Hepimizin duru-
mu ortada. Sözde bırak-
mak istemediklerini ama
sıkıntılardan dolayı ve ra-
mazanın gelmesini baha-
ne ederek bitirmek istediklerini işçiye
açıkladılar. EMEP ise hiçbir açıklama
gereği duymadan direnişten çekildiğini
işçilere değil, sadece komiteye açıkladı.
Direnişten bu şekilde ayrıldı.

Nazife Öncü: Tabi ki iyi değer-
lendirmiyoruz. Yanlış yerlere yönlen-
dirildik. Her şeyi biz yapıyoruz, bize
güvenmiyor musunuz? Her şey onların
yönetimi altındaydı. Soruyorlardı nasıl
yapalım diye ama dinlemiyorlardı. Her
şey onların dediği gibi oluyordu. Bazen
son anda otobüste öğreniyorduk. Nereye
gidiyoruz, gizli. Ne yapacağız gizli.
Her şeyi onlar ayarlıyorlardı. Biz bir
gün gelmesek kıyameti koparıyorlardı.
Telefon açıp çağırıyorlardı. Hiçbir za-
man bırakmayacaklarını söylüyor-
lardı bunlar. Arife ayarlıyordu, kim-
seye söylemeden bırakıp gittiler.  

İrfan Erdemci: Bu yaşadıklarımız
bizim için tecrübenin ötesinde bir şey
oldu. Patronlar belli, onlardan her şeyi
bekliyorduk. Ama EMEP’ten bekle-
miyorduk. Neden böyle yaptılar? Bir
anlam veremiyoruz. Kendilerine işçi-
emekçi partisi diyorlar. Eğer bunları
yapmadılarsa gelip bize açıklama yap-
sınlar. Komite de terbiyesizlik yaptı.
Direniş bitmeden önce, 15-20 gün önce
birkaç işçi “direniş parasını dağıta-
mazsınız” dedi. Komite “Biz geride
kalanlara parayı bırakmayız” dedi. 

Nazife Öncü: Onların amacı dire-
nişi bitirmekti. Ben Aynur Bektaş,
(HEY Tekstil Patronu) ve patronlar
her zaman kazanmasın derim. 

Yürüyüş: Komite (EMEP’liler)
direnişi bırakıp giderken
kullanılan malzemeleri
almışlar. (Ses tesisatı, megafon
vb.) Bunu ne gerekçeyle, nasıl
yaptılar, anlatır mısınız?

M. Zeki Gördeğir: EMEP ses
tesisatı ve megafon vb. malzemeleri
neden götürdüğünü işçilere açıklamadı.
Bu nedenle gerekçelerini bilmiyoruz.
Biz kendi aramızda konuşuyorduk. Ça-
dırda bekliyorduk. Arabasını getirdi
ve malzemeleri yükleyip götürdü. Biz
son 2 aydır buradaki EMEP’li arkadaşla
hiç konuşmuyorduk. Bu nedenle EMEP
buradan ayrılırken de konuşmadık. Ne-
den ayrıldıklarını bilmiyoruz. EMEP’le
tartışmanın nedeni her yerde önümüze
geçmeleri. 15-16 Haziran yürüyü-
şünde bizi EMEP’le yürür gibi gös-
termek istediler. Biz sendikalarla
yürümek istiyorduk. Ama EMEP her
seferinde önümüze geçmeye çalıştı. O
sırada da EMEP’in İstanbul İl Yöneti-
minden Arife Onat’la tartıştık. Bu kısa
süreli bir tartışmaydı. Ondan sonra da
zaten bizimle hiç konuşmadılar. Gi-

Röportaj

Hey Tekstil İşçileri: “Onlar çalmaya alışmış.
Ama bizim emeğimizden başka bir şeyimiz yok.

Daha sağlam adımlar atarak patronların
peşlerini bırakmayacağız” 
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derken de bizim direnişe devam eden
arkadaşlarla konuşmadan ve hiçbir
açıklama yapmadan çekildiler. 

Nazife Öncü: Hiçbir açıklama
yapılmadı bize. 2 gün önce Arife aldı
ses sistemini. 2 gün sonra Melek (Ko-
mite sözcüsü) toplantı yaptı biz bıra-
kıyoruz ne diyorsunuz diye. Direnişi
bitirmek istediler biz istemedik temelli
kalan 8 kişi. İsmail ramazandan sonra
geleceğiz dedi. 

Yürüyüş: Komite direniş
sürmesine rağmen, direnişin
parasını kendine göre
dağıtmış. Sonuçta bu paralar
direniş için yapılan yardımlar
değil mi? Direniş sürdüğüne
göre direniş saflarını terk eden
komitenin bunu yapmaya
hakkı var mı? Komitenin bu
tavrını nasıl
değerlendiriyorsunuz? 

Sefer Araç: Komitenin böyle bir
hakkı yok. Ama bazı arkadaşlar bunda
hakkı olduğunu söyledi. Bu para çadıra
bırakılmalıydı. 1 kişi de olsa bu para
direnene bırakılmalıydı. Bizim de bu
bütçede hakkımız var, ben hakkımı al-
madan gitmem diyenler oldu. 

M. Zeki Gördeğir: Biz daha önce
böyle bir durumla karşılaşmadık. Di-
reniş yaşamadık. Bu nedenle komitenin
direniş için toplanan parayı dağıtmasına
müdahale etmedik. Çünkü bunun yanlış
bir şey olduğunu bilmiyorduk. Paranın
bu şekilde dağıtılmasının tek sorumlusu
EMEP. EMEP direniş için toplanan
paranın kişilere dağıtılamayacağını çok
iyi biliyordur. Bunu niye komiteye
söylemedi? Parayı dağıtmalarının se-
bebi, burada direnişe devam eden ar-
kadaşların zor durumda kalıp direnişi
terk etmeye mecbur bıraktırmak idi.
Ama her şeye rağmen, bizim direnişe
devam etmeye kararlıyız. 

Nazife Öncü: Burada bırakması
gerekiyordu. O para direnişin parasıydı.
Demek ki onu kendileri için biriktir-
mişler. Kendileri paylaştılar, burayı
hiç umursamadılar. Biz burada patro-
nun önünü kesecektik. Komite bizi
durdurdu, yapmayalım dedi. 

Yürüyüş: Komite direnişi ne
zaman bıraktı? 28 Temmuz
tarihli Evrensel gazetesinde
yaz kampına ilişkin yapılan
röportajda şöyle deniyor:
“EMEP yaz kampının
misafirleri arasında hakları
için direnen HEY Tekstil
işçileri de var” Bahsedilen
işçiler direnişi terk eden işçiler
değil mi? 

Sefer Araç: Direniş burada, onların
direniş oradaymış gibi göstermeleri hak-
sızlık. Biz burada yol paramız olmama-
sına rağmen onlar orada bir nevi eğlen-
cede. Bu, yani nasıl yaptılar anlamadık.
Daha önce bir piknik yaparız hep beraber
denmişti. Ama böyle olacağını kimse
söylemedi. EMEP bir nevi bizim arka-
mızda değil, karşımızda oldu. Bizi kul-
landılar anlayacağınız. 

M. Zeki Gördeğir: EMEP’liler
direnişi 16 Temmuz’da terk edip gittiler.
İşçilere herhangi bir açıklama yapıl-
madı. Sadece komiteye ayrılacağını
daha önceden söylemiş.Ve komiteyi
1,5 ay önceden kendi kampına davet
etmiştir. Kamp sırasında da Arife
Onat’la beraber ziyaret ettikleri direniş
yerlerinde açıklamaları beraber yap-
mışlar. Direnişi terk eden arkadaşlar
hem kendilerine hem de direnişe devam
eden arkadaşlarına ihanet etmişlerdir.
Ve direnişi terk eden arkadaşlar halen
direnişteymiş gibi gösteriliyor. Halbuki
bunlar EMEP’le beraber kampa katıl-
mışlar. Evrensel gazetesi neye daya-
narak bu haberi yayınladı? 

Nazife Öncü: Komiteyle beraber
16 Temmuz’da. Tabii ki doğru değil,
direnişi bırakmışsa bırakmıştır. Hala di-
renişteymiş gibi konuşmasının bir anlamı
yok. Kendi reklamını yaptı.Yapmasaydı
malzemelerini ve parayı bırakırlardı. Bi-
zim sayemizde sağa-sola sesini duyurdu.
Ama çok ayıp etti. Biz cahil olabiliriz
ama onların bırakıp gitmemeleri lazımdı.
Burayı dağıtmamaları lazımdı. 

Yürüyüş: Direniş nasıl
gidiyor? Hakkınızı alana kadar
direnmekte kararlı mısınız?
Programınızda neler var? 

Sefer Araç: Kalan arkadaşlarla
bu işin sonuna kadar varız diye kenet-
lendik. Herhangi bir program yapma-
dık. Bakırköy Özgürlük Meydanı’nda
basın açıklaması yaptık. İlerleyen gün-
lerde yapmaya devam edeceğiz. 

M. Zeki Gördeğir: Şu an direnişe
16 Temmuz’dan itibaren 8 kişi ile de-
vam etme kararı aldık. Bu arkadaş-
larla haklarımızı alana kadar dire-
nişe devam edeceğiz. Programımızda
haftalık basın açıklamaları ve bun-
dan sonra özellikle HEY Tekstil sa-
hiplerine yönelik eylemlerimiz ola-
caktır. Daha önceki süreçte patronu
sıkıştırmamıza rağmen komite ve bize
öncülük edenler bu eylemlerimizi en-
gellediler. 

Nazife Öncü: Direniş nedir? Ça-
lıştığımız 3 aylık maaşımızı, kıdem
tazminatımızı almaktır. Başlarken üze-
rimize kar yağıyordu, 2 kar daha yağsa
buradayız. Patron için azdır ama bizim
için çok. Bizim emeğimiz o, alınterimiz,
almadan gitmeyeceğiz. Onlar çalmaya
alışmış. Ama bizim emeğimizden
başka bir şeyimiz yok. Bir progra-
mımız yok ama olacak. Daha sağlam
adımlar atarak bütün patronlarımızın
peşlerini bırakmayacağız. 

Yürüyüş: Son olarak eklemek
istediğiniz bir şey var mı? 

Sefer Araç: Giden arkadaşlara
buraya gelmelerini tavsiye ediyorum.
Ama gelince bizim önümüzde değil,
arkamızda dursunlar. Ama bir komite
olarak değil. Yani eskisi gibi değil. 

M. Zeki Gördeğir: Direnişimiz
devam ettiği sürece emek dostlarının
bize destek vermelerini bekliyoruz.
Çünkü biz sadece kendi haklarımız için
değil, özellikle Güneşli bölgesinde ça-
lışmakta olan işçi kardeşlerimiz için de
mücadelemizi sürdürüyoruz. Bunun için
de her konuda desteğe ihtiyacımız var. 

Nazife Öncü: İşçilerin birleşmesi.
Bugün bizim başımıza ise yarın her-
kesin başına gelebilir. Ben içerde ça-
lışırken 6 ay burada oturacağımı
beklemezdim. Bana olmuşsa herkese
olabilir. Hep birlikte direnmeliyiz. Bü-
tün işçiler sendikalı olmalı, biz sendikalı
olsaydık böyle olmazdı.

Röportaj
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İstanbul Esenyurt'taki Kuruçeşme
Mahallesi'nde, 3 Ağustos günü Yoz-
laşmaya Karşı Halk Toplantısı yapıl-
dı. Kuruçeşme Halk Komitesi’nin
“Yozlaşmaya Karşı Halk Kültürümü-
ze ve Mahallemize Sahip Çıkalım”
kampanyası kapsamında düzenlenen
toplantı, Kuruçeşme Halk Komite-
si’nin açıklamasının okunmasıyla baş-
ladı. Açıklamada, “... Bugün dişimiz-
le tırnağımızla kurduğumuz bu ma-
halleyi yozlaştırarak; üretmeyen, sor-
gulamayan köleler yapmaya çalışı-
yorlar ve emeğimizi daha çok çalı-
yorlar. Biz de buna karşı bir kampan-
ya başlattık bu kampanya dahilinde
kapı kapı halk kültürümüzü örgütlü-
yoruz. Halk kültürümüze, mahallemize
sahip çıkmak için örgütlenelim, birle-
şelim, direnelim, kazanalım” denildi.

Ardından Halk Cephesi temsilcisi
konuşma yaptı. Konuşmasında yoz-
laştırma saldırısının neleri amaçladı-
ğına değinilerek, yozlaşmaya karşı
mücadeleyi büyütme çağrısı yapıldı.
Mahallede bulunan derneklerin baş-
kanları da, “Gençlerimizi hep birlikte
koruyalım. Bugün başkasının çocuğu
yarın; benim, senin, onun… Bunun için

bu Halk Komitesi’ne destek verelim”
diyerek ortak düşüncelerini ifade etti-
ler.

Sonrasında halk kürsüsü kuruldu
ve halk sorunlarını anlattı, çözüm
arandı. 300 kişinin katıldığı toplantı-
da gençliğe yönelik bir kitaplık açıl-
ması kararı alındı.

Mahallemizi Çetelere Teslim
Etmeyeceğiz

Toplantının ardından aynı gece
çeteler tarafından mahalle halkına
saldırı düzenlendi. Çete üyesi yakla-
şık 35 kişi, ellerinde sopa ve taşlarla
mahalle halkına saldırdı. Mahalle hal-
kının müdahale etmesiyle, çeteler
mahalleden “Çeteler Halka Hesap
Verecek” sloganlarıyla kovuldu. Saat
23.30’da bir daha toplanarak, bu se-
fer 60 kişiyle gelen çeteciler, ellerin-
de döner bıçakları, sopa, taş ve cam şi-
şelerle mahallelilere yine saldırdılar.
Halkı korkutacaklarını sanan çeteler,
bu sefer daha kitlesel olan mahalle hal-
kı tarafından sloganlarla kovuldu. 

Olayları sadece gülerek izleyen
polis de, “Çeteleri siz kışkırtıyorsunuz,
siz tezgahlıyorsunuz” denilerek ma-

halleden kovuldu. Daha sonra mahal-
lede konuşmalar yapılarak, “Hiçbir
çete bu mahalleyi ellerinde sopalarla,
taşlarla basamaz. Çetelere karşı gücü-
müz birliğimizdir” denildi ve sabaha
kadar mahallede nöbet tutuldu.

4 Ağustos günü saat 22.00 sula-
rında, çetelerin saldırabileceği duyu-
munu alan kadın-erkek, genç-yaşlı
yaklaşık 350 mahalleli, sabaha kadar
nöbet tuttu. “Çeteler Halka Hesap
Verecek” sloganlarıyla nöbet tutan
mahalle halkının yanına gelen 15
ekip resmi ve 2 ekip sivil polis, göz-
dağı vermeye çalıştı. Halk buna ses-
siz kalmayınca, polis, “Biz sizi koru-
maya geldik” diyerek çark etti. Halkın
cevabı, “Onun için mi gelir gelmez
coplarınıza sarıldınız? Dün nerdey-
diniz? Burayı döner bıçakları, sopa-
larla bastılar, onları biz kovduk. Siz ne-
redeydiniz, o zaman niye gelmediniz?”
şeklinde oldu.

Kendi güvenliğini alan halkın,
“Bu mahallede birinin kılına gelecek
her şeyden polis sorumludur” sözle-
ri üzerine polis mahalleyi terk etmek
zorunda kaldı.

YYozlaşmaya Karş ı  Birlik  Olal ım

 AKP Mahallelerimizi
İşgale Hazırlanıyor
İşgalciye Karşı
Örgütlenelim, Direnelim

Halk Cephesi, yıkımlara karşı 4 Ağustos günü İs-
tanbul Gazi Mahallesi’nde meşaleli yürüyüş düzenledi.
Eylemle halkın evlerini yıktırmayacağı bir kez daha
haykırıldı.

Gazi Özgürlükler Derneği önünde toplanan Halk
Cepheliler, buradan toplanma yeri olan Heykel Parkı’na
doğru yürüyüşe geçtiler. Parkta toplanan, “Yıkımlara
Karşı Birleşelim Direnelim AKP İktidarına Halkın Ye-
nilmez Gücünü Gösterelim” pankartını taşıyan 180 kişi,
kortej oluşturarak Gazi Cemevi’ne kadar yürüdü.
Yürüyüş boyunca Halk Cepheliler, Sekizevler ve
Mezarlık bölgesindeki mahalle halkının alkışlarıyla kar-
şılandılar.

Cemevi’ne gelindiğinde, Gazi Halk Komitesi’nden
Davut Kılıç bir konuşma yaptı. Kılıç, “AKP iktidarı dört
duvarımıza göz dikmiştir ama biz evimizi yıktırma-
yacağız. Yıkımlara karşı kazmayla, kürekle direnece-
ğiz” diyerek, yoksul halkın öfkesini gösterdi. Halk Cep-
hesi temsilcisi de kısa bir konuşma ile mücadeleleri-
nin devam edeceğini belirtti ve ardından eylem bitirildi.

 Yozlaşmaya Karşı
Kendi Filmlerimizi İzleyeceğiz
İzmir
İzmir’in Doğançay Mahallesi’nde bulunan Doğançay Yar-

dımlaşma ve Dayanışma Derneği’nde 4 Ağustos akşamı film
gösterimi yapıldı. Çağan Irmak’ın “Ulak” isimli filminin iz-
lenildiği gösterime 17 kişi katıldı. Film, halka gerçekleri ulaş-
tıran ulakların, umudu büyütmesinin, haksızlıklara karşı di-
renmenin gerekliğini anlatmakdaki önemini gösteriyor. 

Bursa
Bursa’nın Teleferik Mahallesi’nde ve Gemlik ilçesinde,

Neşeli Ayaklar-2 animasyon çizgi filminin gösterimi yapıldı.
Gemlik’te Haklar Derneği’nin yaz mevsimi boyunca her yıl

yapmış olduğu film gösterimlerinin 5 Ağustos günü ilki yapıldı.
Yunus Emre Parkı’ndaki gösterime çocukların ilgisi yoğundu.

90 kişinin katıldığı gösterimde halk, bu tür çalışmaların
yararından söz etti.

Teleferik Mahallesi’nde her yıl düzenlenen film göste-
rimleri 4 Ağustos günü başladı. Mahallenin gençleri, afiş-
lerin bir kısmını alıp kendi sokaklarına yapıştırarak duyu-
ru yaptılar. Geçen yıl Halk Cepheliler tarafından yapılan sah-
neye hazırlanan perde ve projeksiyon cihazıyla gösterilen
film; çocukların ilgiyle izlediği, halkın da sahiplendiği bir
programa dönüştü.
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Engin ÇEBER’in 2008 yılında
işkenceyle öldürülmesine ilişkin da-
vanın görülmesine 6 Temmuz’da
Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkeme-
si’nde devam edildi. Cumhuriyet
savcısının mütalaasını sunduğu ve ka-
rar aşamasına gelen davanın bugüne
kadar izlediği seyir işkencenin bir dev-
let politikası olduğu ve işkencecilerin
her zaman korunup kollandığını bir
kez daha kanıtlamış oldu. 

Savcı, bir müdür ve gardiyanın
tahliyesini isterken aynı zamanda
müdür için işkenceye katıldığı sa-
bit olmamasından ötürü beraat
kararı verilmesini istemiştir. 

Yani devletin doğrudan temsilci-
si konumundaki savcının işkenceyi bir
kaç kaba gardiyanın elinden kaçmış
bir dayak olayı olarak kabul ettiği gö-
rülüyor. Oysa bu dava ile beraber ka-
bul edilmesi gereken gerçek Türki-
ye’de işkencenin sistematik olduğu,
her kademeden devlet yetkilisi tara-
fından makul görüldüğüdür. 

Davanın ilk görülmeye başlandı-
ğı 2009 yılından beri, AKP iktidarı-
nın Adalet Bakanı nezdinde özür
gösterileri ve “sorumluların mutla-
ka cezalandırılacağı”, “işkenceye
sıfır tolerans” gibi söylemlerinin
sahte olduğunu, AKP iktidarının da
kendisinden önceki tüm iktidarlar
gibi devletin işkence politikasının
sürdürücüsü olduğunu ifade etmiştik.
Öyle ki Çeber katledildiğinde özür di-
leyen bakanlık olayın üzerinden iki yıl
geçmeden ailenin açtığı idari davada
sorumluluğu reddetmektedir. 

Yalnızca Engin ÇEBER’in işken-
ceyle öldürülmesinden dolayı değil,
işkencenin her gün, her saat, her yer-
de gündelik hayatın bir parçası hali-
ne gelmesinden dolayı bu kadar açık
ve netti ifadelerimiz. 

AKP’nin iktidara geldiği 2002
yılından beri Türkiye’nin işkence ve
dizginsiz polis terörü tablosuna bak-

tığımızda söylediklerimiz daha iyi an-
laşılacaktır. Yaklaşık 10 yıllık AKP ik-
tadarı süresince karakollarda onlarca
kişinin “şüpheli” ölümü, polisin iş-
kencelerinin karakollardan sokakla-
ra taşması, her gün onlanca insanın so-
kak ortasında aleni şekilde işkenceye
maruz kalması, insanların en ufak bir
hak arama girişiminde ya da demok-
ratik haklarını kullandıklarında gaza
boğulması, coplanması, bugüne kadar
onlarca kişinin AKP’nin polisinin
sıktığı gazlardan ölmesi ve daha pek
çok örnek bu tablonun somut verile-
ri arasındadır. 

Engin Çeber davasında an itiba-
riyle gelinen aşama ve yaşanan son
gelişmeler bu somut verilere bir ye-
nisini daha eklemiştir. AKP iktidarı,
Engin’i işkenceyle katledenleri ka-
muoyu baskısı nedeniyle istemeye-
rek de olsa dört yıl boyunca tutuklu
yargılamanın ağırlığı altında ezil-
miştir. Bu sebeple olsa gerek, sadık
uşağı işkencecileri kurtarmak için
yeni yollar aramakta, işkencecile-
ri kurtarma politikasını adım adım
hayata geçirmektedir. 

Davanın bugüne kadar izlediği
seyre bakacak olursak sözlerimiz
daha iyi anlaşılacaktır. Yapılan ilk yar-
gılamada, Engin’i işkenceyle öldüren
asıl sanıklara işkenceden ceza veril-
mezken, dört sanık hakkında işken-
ceyle ölüme sebebiyet vermekten
verilen hüküm bizim başından beri ıs-
rarla dile getirdigimiz bir usül eksik-
liği nedeniyle bozuldu. 1 Haziran
2010 tarihinde karara bağlanan dos-
ya, hiçbir işlem yapılmadan 6 ay
mahkeme kaleminde bekletildikten
sonra Yargıtay’a gönderildi. Yargı-
tay’da da bir yıla yakın bir süre bek-
leyen dosya, karar usülden bozularak
mahkemesine gönderildi ve yargıla-
maya yeniden başlandı. 

Yeni yargılama süresince de sanık
avukatlarının, davayı uzatarak sanık-
ların uzun tutukluluk sebebiyle tahli-

yelerini sağlamaya dönük, tüm talep-
lerini kabul ederek gerçek niyetini gös-
termiş oldu. Zira ceza mevzuatının il-
gili hükümlerine göre tutukluluk sü-
resi en fazla 5 yıldır. Eğer Engin ÇE-
BER davası 2013 yılı Ekim ayına ka-
dar kesinleşmezse, yani bu süre zar-
fında hüküm verilip de Yargıtay tara-
fından karar onaylanmazsa, ki bu ko-
şullarda bunun mümkün olmadığı or-
tadadır, işkenceciler en kötü ihtimalle
2013 yılı Ekim ayında tahliye ola-
caklar. Tabi bu arada mahkeme be-
raatlerine karar verip tahliye etmezse.
Zira yapılan son duruşmada esas hak-
kındaki mütalaasını sunan Cumhuri-
yet Savcısı şu an tutuklu yargılanan ve
önceki yargılamada “işkenceyle ölü-
me sebebiyet vermek”ten müebbet ha-
pisle cezalandırılan dört sanıktan Ni-
hat Kızılkaya’nın yalnızca “işkence-
ye iştirak”ten, hapishanenin ikinci
müdürü Fuat Karaosmanoğlu’nun ise
işkenceyle ölüme sebebiyet verme
suçu yönünden beraatini “görevi ih-
mal” suçu yönünden cezalandırıl-
masını isteyerek tahliyelerini talep etti.
Mahkeme tahliye yönündeki taleple-
ri “şimdilik” reddetti ama netice ola-
rak işkencecileri kurtarmaya dönük bir
karar vereceğini söylemek yanlış ol-
mayacaktır. 

Davanın görüldüğü 6 Temmuz
günü Bakırköy Adliyesi çevresinde ve
duruşma salonunda alınanan “yoğun
güvenlik önlemi” de AKP’nin işken-
ceyi ve işkencecileri koruma yönün-
deki yoğun çabalarının bir gösterge-
siydi. Adliye çevresine yüzlerce çe-
vik kuvvet polisi ve özel harekat po-
lisinden oluşan bir ordu ve pan-
zerler yerleştirilmiş, adliye içeri-
sinde de duruşmanın yapılacağı
salonun önünde polisler “etten du-
var” örmüşlerdi. Duruşma salonuna
da yalnızca önceden isimleri alınan,
yani fişlenen kişilerden başka dinle-
yici alınmadı. Mahkeme başkanıyla
duruşma öncesi yapılan görüşmede

AKP, Engin Çeber’in İşkenceci Katillerini Koruyor!

Savcı Engin’in İşkenceci
Katillerinin Beraatini İstedi

Halkın 
Hukuk

Bürosu
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duruşmanın kapalı yapılması yönün-
de bir karar olmadığı, bu yoğun gü-
venlik önlemlerinin işkencecilere yö-
nelik bir saldırı olacağı ihbarı üzeri-
ne alındığı söylendi. 

Davanın üzerinden geçen dört yı-
lın ardından böyle bir güvenlik para-
noyası boşuna değildir. Mahkemenin
gerçekte işkenceyi yargılamadığı
yalnıca bir kaç gardiyanı yargıla-
yarak devleti aklamaya çalıştığı

açıktır. Aksi halde Engin’i tamamen
keyfi bir şekilde gözaltına alan işkence
eden polisler tutuklanırlardı. Oysa bel-
lerinde silahları ile dolaşmakta ve po-
lislik yapmaya devam etmektedirler.
Aksi halde açık bir şekilde işkence
gördüğü belli olan kişileri tutukla-
maya sevk etttiği için savcı ve hakim
şu an oturdukları koltuklarda oturu-
yor olmazlardı. 

Aksi halde Adalet Bakanı bir da-

kika yerinde duramaz ve istifa ederdi. 

Hiç kuşkusuz “yoğun güvenlik ön-
lemi”nin bir sebebi bütün bu hukuk-
suzluğun zulmün yaratacağı tepkiden
duydukları korkuysa bir sebebi de
gözdağı vererek davaya olan  deste-
ği  kesmek, davayı gözlerden kaçı-
rarak sessiz sedasız işkencecileri kur-
tarmaktır. Ancak buna izin vermeye-
ceğiz, işkenceciler er ya da geç hesap
verecek! 

Komplolar Döner Dolaşır,
Hazırlayanları Vurur

8 Mayıs 2012 tarihinde Mersin'de yapılan polis bas-
kınlarının ardından polisin kurduğu komplo sonucu tu-
tuklanan devrimcilerin serbest bırakılması için Halk Cep-
heliler'in eylemleri devam ediyor,

Her Cuma günü yapılan eylemlerin sonuncusu 3
Ağustos'ta Taş Bina önünde gerçekleşti. Yapılan açık-
lamada, “Dernekten çıkıp sola dönmek, piknik yapmak,
kahvaltı yapmak, Grup Yorum konserine katılmak suç
olarak gösterilip tutuklama gerekçesi olarak sayılıyor.
AKP'nin katliamcı, işkenceci polisleri bu saldırıları dev-
rimcilere yaparak devrimcileri bitirebileceğini zanne-
diyor. Biz de yıllardır şunu söylüyoruz: Bizi bitireme-
yeceksiniz! 43 yıllık kesintisiz tarihimizle Mahir Ça-
yan'ların yolundan yürüdüğümüzü ve yürüyeceğimizi
her gün bir kez daha gösteriyoruz.” denildi.

Açıklamanın ardından başlatılan oturma eylemi sü-
resince, yoldan geçen halka, yapılan tutuklamaların hu-
kuksuzluğu anlatıldı. 

Yarım saatlik oturma eylemi sırasında Grup Yorum’un
“Bize Ölüm Yok", "Beyaz Gelinlik", "Haklıyız Kaza-
nacağız" ve "Özgür Tutsak” marşları hep birlikte söy-
lendi.

“Devrimci Tutsaklar Onurumuzdur", "Kahrolsun Fa-
şizm Yaşasın Mücadelemiz", "Gözaltılar Tutuklamalar
Baskılar Bizi Yıldıramaz", "Halkız Haklıyız Kazana-
cağız” sloganlarının atıldığı eyleme 13 kişi katıldı. “Biz-
ler Mersin'de tutuklanan arkadaşlarımızı zulmün elin-
den almak için mücadelemize kesintisiz devam edece-
ğiz. Ve son sözü halkı, vatanı için direnenler, emper-
yalizme boyun eğmeyenler söyleyecek” denildikten son-
ra oturma eylemi alkışlarla sona erdi.
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Baskı Varsa,
Baskıyı Uygulayanlar Korkuyor
Demektir!
Baskı Varsa Direniş Meşrudur!

Kırklareli Halk Komitesi, 3 Ağustos günü Kırklareli
Emniyet Müdürlüğü önünde “Baskılar Bizi Yıldıramaz”
diyerek, demokratik kurumlara giden öğrenci gençler üze-
rindeki polis keyfiyetini teşhir etti.

Geçtiğimiz hafta Gençlik Federasyonu’nun her yaz dü-
zenlediği gençlik kampına katılan bir öğrencinin ailesi po-
lis tarafından aranarak, aile Kırklareli Emniyet Müdür-
lüğü’ne çağrılmıştı. Polis aileye, “Kızınızla anlaşamı-
yorsanız biz yardımcı olalım, eve gelir götürürüz” teh-
didinde bulunmuştu. 

Kırklareli polisinin devrimcilere yönelik saldırısı
yeni değildir. Trakya Kültür Merkezi’ne, kurulduğu gün-
den bugüne baskınlar düzenleyen, arama adı altında ça-
lışanlarını gözaltına alıp tutuklayan polis; Kültür Mer-
kezi’nin satranç, gitar, bağlama kurslarına gelen yoksul
ailelerin çocuklarının evlerini de tek tek gezerek, kurslara
gitmemeleri yönünde tehdit etmiş, poşet poşet erzaklar ev-
lerine götürülerek yardım adı altında aileler üzerinde bas-
kı kurmaya çalışmıştı.

Kırklareli Halk Komitesi tarafından yapılan eylemde,
bu baskılara değinilerek, polisin saldırılarının amacına ula-
şamayacağı, faaliyetlerinin devam edeceği duyuruldu.

Polis, eylem sonrası tahammülsüzlüğünü göstererek,
kimlik kontrolü yaptı. Polisin tehditleri karşısında ka-
rarlılığını koruyan Komite üyeleri, eylemlerini prog-

ramladıkları yer
ve saatte yaptı-
lar. Polisin key-
filiğinin anlatıl-
dığı eyleme 30
kişi katılırken,
“Baskılar Bizi
Y ı l d ı r a m a z ” ,
“Kahrolsun Fa-
şizm Yaşasın
Mücadelemiz”
sloganları atıldı.



Sevgili Devrimci Okul Okurları
Merhaba, 

Egemenler, faşizm deyince sade-
ce Hitleri, Mussolini’yi anlamamızı
isterler. Onlara göre ülkemizde de-
mokrasi vardır ve faşizmden sözetmek
"maksatlı düşünmek"tir.

Reformist kesimlere göre ise, fa-
şizm sadece cunta dönemlerinden
ibarettir. Onlara göre cuntaların ar-
dından "olağanüstü dönem" bitmiş ve
demokratik yaşama geçilmiştir; ya-
şanan baskı ve zulüm politikaları ise
olsa olsa "devlet terörü" dür… vb.

Egemenlerin yapmaya çalıştığı
elbette kendi sınıf çıkarlarına uy-
gundur. Onlar kavramlarla oynayarak
baskı ve zulmün kaynağını halktan
gizlemeye çalışırlar.

Reformistler, kimi aydınlar ise
ülkemizdeki devletin niteliğini yan-
lış tahlil ediyorlar ve faşizmi belirli bir
sürece indirgiyorlar.

Devletin Ortaya Çıkışı
ve Faşizm Gerçeği

Devlet, tarih sahnesine sömürü ve
zulmün kurumlaşması olarak çık-
mıştır. Egemen sınıfın sömürüsünü ve
tahakkümünü sağlamak için gelişti-
rilmiş bir organdır. Devletin yapısı,
toplumun üretim biçimi, ekonomik
yapının şekillenişine göre, tarihsel sü-
reç içerisinde farklılıklar gösterse
de, özde halkın ezilmesi gerçeği de-
ğişmemiştir. Sosyalist devlet yapısı dı-
şındaki tüm devlet biçimleri halkın
egemenliğini değil, ezen sınıfın ege-
menliğini sağlamak için var olmuş-
lardır.

Kapitalist devlet, burjuvazinin
proletaryayı sömürmesi üzerine ku-
ruludur.

Ülkemizde de durum farklı de-
ğildir. İşçi, memur, köylü, öğrenci gibi
halk kesimleri sömürü ve zulüm gör-
mektedir.

Ülkemizde var olan faşizm Hitler

Almanyası ya da
Mussolini İtalya-
sı’ndaki gibi de-
ğildir. "Sömürge
tipi faşizm" diye
adlandırdığımız
bu durum 1945’li
yıllarla beraber ül-
kemizin sömürge-

leşmesi sürecinin ardından şekillen-
miştir. O yıllar, ülkemizi yöneten
küçük burjuva diktatörlüğünün fa-
şizme dönüşmesi dönemidir.

Faşizm ve Sömürge Tipi
Faşizm

Faşizm "finans kapitalin en ge-
rici, en şoven unsurlarının açık dik-
tatörlüğü" olarak tanımlanır. Ülke-
mizdeyse tekelci burjuvazi tek başı-
na iktidar değildir. Kapitalizm ve tek-
elci burjuvazi kendi iç dinamiğiy-
le gelişmediği için prekapitalist
(kapitalizm öncesi) unsurların bir
bölümüyle ittifak yapmak zorunda
kalmıştır. Böylece egemen sınıflar
bloğu olarak ortaya farklı bir bileşim
çıkmıştır. Tekelci burjuvazinin ittifak
yaptığı prekapitalist sınıflar toprak
ağaları ve tefeci tüccarlardır. Ki bu ya-
pıya oligarşi diyoruz.
İşte bu nedenlerden dolayı ülke-

mizdeki faşizm sınıfsal niteğiyle kla-
sik faşizmden ayrılır.

Klasik faşizmden diğer bir farkı ise
iktidara geliş tarzıdır. Almanya, İtal-
ya, İspanya gibi ülkelerde faşizm
kendisine bir taban yaratmıştır. Ve aşa-
ğıdan yukarıya örgütlenerek siyasal
bir hareket olarak iktidara gelmiştir.

Bizim gibi ülkelerde ise, faşizm
yukarıdan aşağıya doğru devlet tara-
fından inşa edilir. Sömürge tipi faşizm
dediğimiz bu durumun uygulanış bi-

çimi süreçlere göre değişmiştir.
Sömürge tipi faşizm kimi zaman

"temsili demokrasi" ile icra edilir.
Belli aralıklarla halk sandık başına gi-
der ve düzen partileri arasında "ter-
cih"te bulunarak "demokrasicilik
oyununa" katılır. Kimi zaman ise
sandık demokrasisine de itibar edil-
meden açıkça icra edilir.

Ülkemizde faşizm çoğunlukla par-
lamentosu, seçimleri, düzen partile-
riyle demokrasi maskesi altında uy-
gulanır. 

Cunta dönemlerinde uygulanan
açık faşizm 12 Eylül askeri faşist cun-
tasının ardından oluşturulan kurum-
larla birlikte sistemli hale gelmiştir.
Oligarşinin ihtiyaç duyduğu baskı
araçlarına cuntalara başvurmadan
kullanılabilmesine imkan sağlaya-
cak şekilde faşizm kurumsallaştırıl-
mıştır.

12 Eylül cuntasının oluşturduğu
Anayasa ve diğer tüm yasalar, YÖK,
DGM ler... vb. bunun ilk adımları ol-
muştur.

Sonraki yıllarda terörle mücade
yasaları, olağanüstü hal yasaları, F
Tipi uygulamaları, kolluk güçlerinin
yetkilerini arttıran tüm uygulamalar,
istihbaratın merkezileştirilmesine ka-
dar, bu amaçla sayısız düzenleme ya-
pılmıştır. 

12 Eylül’ün yerini sivil hükümet-
lere bıraktığı ve ülkemizin demokra-
si ile yönetildiği, yıllardır sürdürül-
meye çalışılan bir yalandır.

12 Eylül ve Sonraki
Yıllar

12 Eylül döneminin ardından dev-
let saldırganlığını daha da arttırmış-
tır. Cuntanın yerini sivil hükümete bı-
rakmasıyla beraber gözaltılar, işken-
celer, kayıplar, toplu mezarlar, sokak
ortasında-evlerde-hapishanelerde kat-
liamlar... artarak devam etmiştir. 1981
yılındaki hükümlü sayısı 79 bin 786
iken, bugün 130 binin üzerine çık-
mıştır.

1990’lı yıllarda yapılan Buca,
Ümraniye, Ulucanlar, Diyarbakır ha-
pishane katliamları;

2000 yılında 22 hapishaneye yapı-
lan saldırılar ve gerçekleştirilen katli-

Ders: Faşizm ve AKP
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amlar faşist düzenin ürünüdür.
12 Eylül’ün ardından

oluşturulan DGM’lerde bin-
lerce insan yargılanmış ve on
yıllara varan cezalara çarptı-
rılmışlardır. Sivas, Gazi kat-
liamlarıyla onlarca insanı-
mız katledilmiştir. 

YÖK denetimindeki olan
üniversiteler halk çocuklarına
kapatılmıştır. Harç paraları
bunun yöntemlerinden birini
oluştururken, öğrenci gençlik
üzerindeki baskılar da diğer
ayağını oluşturmuştur. So-
ruşturmalar, disiplin cezaları, üniver-
sitelere polisin yerleştirilmesi... hepsi
bu baskıların birer parçasıdır. Apolitik
bir gençlik yaratmak için her türlü yol
denenmiştir. Bugün hapishanelerde 2
bin 824 üniversite öğrencisi siyasi
nedenlerden dolayı tutukludur. 
İşçiler, memurlar, öğrenciler…

kısacası tüm halkın örgütlenme öz-
gürlüğü kısıtlanmış; sendikalar,
DKÖ’ler kapatılmış, "örgüt fobisi" ya-
ratılarak geniş halk kesimleri daya-
nışma ve örgütlenme gücünden yok-
sun bırakılmışlardır.

Filmler, kitaplar yasaklanmış, ga-
zete ve televizyonlarda oligarşinin ica-
zetine tabi bir habercilik anlayışı
yerleştirilmiştir. Burjuva muhalefet
bile engellenmeye çalışılmıştır. Bu lis-
teye okullardaki gerici yoz müfre-
datlardan sağlık sistemindeki düzen-
lemelere kadar sayısız hak gaspı ve
baskı politikasını ekleyebiliriz... 

Halkın her kesimi yozlaştırma,
yoksullaştırma, örgütsüzleştirme sal-
dırılarına maruz bırakılmış; tüm bun-
lara karşı mücadeleyi yükselten ke-
simlere ise saldırılar kesintisiz olarak
sürdürülmüştür.

AKP’nin 10 Yıllık
İktidar Dönemi 12 Eylül’ün
Devamıdır

- 12 bin 897 kişi faşist düzene kar-
şı mücadele ettiği için tutuklandı ve
haklarında hüküm verildi.

- 87 bin 840 kişi gözaltına alındı.
- 9 bin 989 kişi bu düzene karşı ol-

duğu için polis-jandarma tarafından
sistemli olarak işkence gördü.

- 2 bin 20 kişi katledildi.
- 9 kişi gözaltında kaybedildi.
- 51 kişi polis ve jandarma kara-

kollarında işkenceyle katledildi.
Tüm bu rakamlar AKP demokra-

sisinin ürünüdür. 
AKP 10 yılda ülkemizi işte bu şe-

kilde "kalkındırmış"tır.
AKP "sivilleşme" adı altında oli-

garşi içi çatışmada kendi gücünü bü-
yütüyor. AKP, 12 Eylül’ün sonucudur.
12 Eylül’den ve onun devamı olan
hiçbir uygulamadan hesap soramaz.

AKP’nin Sivilleşme
Yalanları

"Sivilleşme" AKP’nin demokra-
sicilik oyunu çerçevesinde gerçek-
leştirdiği demagojilerden birisidir. 

Geçtiğimiz Ağustos ayında YAŞ
(Yüksek Askeri Şura) öncesi yaşanan
tartışmalar; generallerin AKP karşı-
sında geri adım atması hatta Tayyip
Erdoğan’ın YAŞ toplantısında "ma-
sanın ortasında" oturması bile "de-
mokratikleşme" adı altında halka su-
nulan birer demagojidir.

AKP aynı günlerde 15 bin özel ha-
rekat polisi görevlendireceğinden,
sözleşmeli askerlik uygulamasını ha-
yata geçireceğinden söz ediyordu.

Emperyalizmin ve tekellerin ihti-
yaçları doğrultusunda ve AKP ikti-
darını güçlendirecek olan Anayasa re-
ferandumunu bile 12 Eylül cuntasın-
dan hesap sorma demagojisine da-
yandırmıştır. AKP ülkemizde em-
peryalizmin temsilcisi konumundadır. 

Ergenekon, Balyoz vb. soruştur-
maları oligarşinin iç çatışmasından iba-

rettir. “Askeri vesayete son
verildi” denilerek yine de-
mokrasicilik oyunu oyna-
nıyor. Ülkemizde ordunun
rolü asla değişmemiştir ve
değişmez, ordu emperya-
lizmin ülkemizdeki çıkar-
larını koruyan işbirlikçi bir
ordudur. Olanlar sadece oli-
garşi içi çatışmada ordunun
AKP iktidarına uyumlu hale
getirilmesidir. Bunun adına
"sivilleşme" diyorlar. Sivil
ya da resmi farketmez, dev-
letin tüm kurumları faşiz-

min kurumlarıdır. 

Ülkemiz faşizmle yönetilir. Ve
faşizmin nasıl bir maske takacağı; ya-
lan ve demagojilerin hangi temellere
dayanacağı oligarşinin ihtiyaçlarıyla
ilgilidir. Kimi zaman bu faşist yüz
"açılım", "demokrasi" maskesi ta-
kar; kimi zaman da "bitireceğiz, yok
edeceğiz" söylemini tutturur. Özün-
de her ikisi de katliam demektir;
halka saldırı demektir; açlık ve yok-
sulluk demektir. İki tavır da devletin
kendisini temsil eder. Sadece bir bü-
tünün farklı görünümlerini oluştu-
rurlar.

Bugün AKP  her türlü yöntemle
halka karşı saldırılarını sürdürmekte,
hem de çıkardığı yasalarla kendi ik-
tidarını güçlendirmektedir. 

AKP bu ülkeye demokrasi ya da
adalet getiremez. Ülkemiz emper-
yalizmin yeni sömürgesi olduğu sü-
rece ve oligarşinin iktidarı sürdüğü sü-
rece halkımız açlık ve yoksulluktan
kurtulamaz. Sömürü, açlık ve yok-
sulluğun hüküm sürdüğü bir yerde ik-
tidarlar halkları faşist terör ve baskı
olmadan yönetemez. Halk için de-
mokrasi ancak bu düzenin tamamen
ortadan kalkmasıyla; anti-emperyalist,
anti-oligarşik devrimle gerçekleşir.

Sevgili okurlar; Bu haftaki konu-
muzu Che’nin sözüyle bitiriyoruz: 

"Halkın çıkar ve özlemlerine
cevap veren bir iktidar olmaksı-
zın egemenlik hayal bile edile-
mez."

Haftaya başka bir konuyu ele ala-
cağız. Görüşmek üzere hoşçakalın...

Ülkemizde ordunun rolü asla
değişmemiştir ve değişmez, ordu

emperyalizmin ülkemizdeki
çıkarlarını koruyan işbirlikçi bir

ordudur. Olanlar sadece oligarşi içi
çatışmada ordunun AKP iktidarına
uyumlu hale getirilmesidir. Bunun
adına "sivilleşme" diyorlar. Sivil ya
da resmi farketmez, devletin tüm
kurumları faşizmin kurumlarıdır. 
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Dayı ve yoldaşları 'örgüt de-
ğiliz, biz dergi çevresiyiz' diyerek
savunmadılar kendilerini. Tam
tersine; 'Biz sizin devletinizi yık-
mak ve demokratik halk iktida-
rını kurmak istiyoruz', ‘Haklıyız
Kazanacağız’ diye haykırdılar
12 Eylül faşizminin mahkeme-
lerinde.

Faşizmin kürsülerini devrimin
kürsüsüne çevirdiler.

Tarih yargılanamaz, tarih yazılır
dediler ve Türkiye devrimci hareke-
tinin tarihine “devrimci savunma
nasıl olmalı?”nın örneğini sundular. 

Şöyle Başladılar Sözlerine: 
“Tüm dünya halklarına selam ol-

sun!.. Dünyanın kır-
larında, dağlarında,
varoşlarında, sokak-
larında, fabrikaların-
da, okullarında öz-
gürlük güneşine ko-
şanlara selam olsun!.. 

Ve ant olsun!.. İş-
kence tezgahlarında,
toplama kamplarında,
darağaçlarında, duvar
diplerinde esaret zin-
cirlerini parçalayıp
destanlar yaratan dev-
rim savaşçılarına ve
yoldaşlarımıza ant ol-
sun!.. Ant olsun ki,
düşenler unutulma-
yacak!.. Ant olsun ki, dökülen kan
yerde kalmayacak!.. Ant olsun ki,
elimizdeki bayrak düşmeyecek!..

Savcılar, yargıçlar, bizi mahkum
etmeye çalışan egemen sınıflar! Ra-
hatlayın!.. Evet, biz suçların en bü-
yüğünü işledik!.. Ülkemizin her yanını
işgal ettiler, her metrekaresini üsleri,
tankları, topları, nükleer bombaları
ve füzeleriyle donattılar. Onları biz
çağırmadık!..

İTİRAF EDİYORUZ: Emper-
yalistleri, ayak izlerine kadar ülke-

mizden silmek için, bağımsızlık şiarını
haykırma suçunu işledik! "Kemer
sıkma" diye diye, halkımızın boğazına
IMF zincirini doladılar. IMF ile ma-
saya biz oturmadık. İpotek anlaşma-
larına biz imza atmadık! 

İTİRAF EDİYORUZ: Beşikteki
bebekten evdeki emekliye kadar, hal-
kımızın kanını kene gibi emenlerin
korkulu rüyası olma suçunu işledik!
Coplarıyla, süngüleriyle, zindanları

ve yasalarıyla faşizm, halkımızın
üzerinde terör estirdi.

Bu faşist devleti biz kurmadık.

İTİRAF EDİYORUZ: Faşist
devleti yıkıp, her türlü güzelliğin
boy vereceği, devrimci halk iktidarını
kurmak için savaşmak suçunu işledik!
Ülkemizin sokakları, fabrikaları, köy-
leri, okulları işgal edildi. Maraş'ta
hamile kadınları ağaçlara çivileyen,
çocukları katledenler biz değildik!

İTİRAF EDİYORUZ: Halkı ca-
nından, evinden, yurdundan, oku-

lundan eden CIA uşaklarını, ser-
mayenin faşist sürülerini cezalan-
dırma suçunu işledik! Açlar ordu-
sunu, işsizler ordusunu biz yaratma-
dık. İntiharı, fuhuşu, uyuşturucuyu
biz yaymadık. Rüşveti, yolsuzluğu,
ahlaksızlığı erdem sayan biz değildik! 

İTİRAF EDİYORUZ: Çürüme-
nin, yozlaşmanın, kokuşmanın kar-
şısında olma, emeği en yüce değer

sayma suçunu işledik! 

Bir gece vakti halkı-
mızın şafağı karartıldı. İn-
sanlarımız kan uykuların-
dan çığlık çığlığa uyandı-
rıldı. Bir anda insanlar so-
kaklardan toplanırken,
emirler yağdıran beş Yan-
kee işbirlikçisi biz değil-
dik!

İTİRAF EDİYORUZ:
Biz halkız, sırtımıza sap-
lanan 12 Eylül hançerine
karşı direnme suçunu iş-
ledik! Ellerinde manyeto-
ları, falaka sopaları, askı-
larıyla geldiler. Adsız insan
kanlarıyla dolu işkence yu-

valarını biz yaratmadık!

İTİRAF EDİYORUZ: Ana kar-
nındaki bebekten ak sakallı dedelere
kadar elektrik verenlerden hesap sor-
ma suçunu işledik! 

İşte Suçlarımız!.. Tüm
Dünyaya İlan Ediyoruz Ki;
Bu Suçları İşlemeye Devam
Edeceğiz!..

Tarihi Yargılayamazsınız!

GÜNÜMÜZÜ AYDINLATAN
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Dayı; Faşizmin Mahkemelerinde Yargılanan Değil
Yargılamanın Adıdır!

Faşist Devleti Yıkıp, Her Türlü
Güzelliğin Boy Vereceği, Devrimci

Halk İktidarını Kurmak İçin
Savaşmak  Suçunu İşledik!



Bu dava, sadece buradaki 1300'e
yakın insanla ilgili olmadı hiçbir za-
man. İnsanoğlunun tüm tarihi vardı
bu davada ve geçmişiyle-geleceğiyle
tüm dünya. Ve sizler bunun farkına
bile varamadınız. Farkına varmanız
da düşünülemezdi. Çünkü dünyaya
kara kaplı kitapların satır aralarından
baktınız hep. Ve ufkunuz Selimiye'nin
daracık pencerelerinin boyutlarıyla
sınırlıydı. O yüzden ne tarihi göre-
bildiniz, ne dünyayı, ne de Türkiye'yi.
Sizler hep bu salona baktınız, ama
salonu da göremediniz. Görebildiğiniz
sadece tahta sıralardı. Oysa, dedik
ya salon çok kalabalıktı. Tarih tüm
varlığıyla salondaydı. 

Kimler yoktu ki?

Sokrat oturuyordu bir köşede.
Elinde boş baldıran kadehi ve karşı-
sında onu can kulağıyla dinleyen öğ-
rencileriyle. Spartaküs vardı sonra
salonda. Yanında yüzlerce kendisi
gibi köle arkadaşlarıyla. Sonra Baba
İshak da hiçbir duruşmayı kaçırmadı.
Bedrettin köşeye divanını kurmuş,
Torlak ve Börklüce'yle birlikte mü-
ridlerini dinliyordu. Tupac Amaru da
sessiz ve vakur kişiliğiyle oturuyordu
bu davada. Yanında beyaz adama
lanet okuyan binlerce Kızılderili var-
dı.

Pir Sultan gelmişti, elinde sazı,
dilinde "dostun selamı." Siz salt bu
tahta sıralara baktınız boş gözlerinizle.
Ama ardımızdaki yiğit Paris Komü-
narlarını göremediniz.

Dünya proletaryasının bilim ışığı,
öğretmenleri Marks Engels aramız-
daydı. Öğrencilerinin mücadelesinde
haklılıklarını, zaferlerini onurla izli-
yorlardı.

Petersburg Sovyeti'nin işçi-köylü
ve askerleri LENİN'le birlikte bu sa-

londaki tartışmaların içindeydi çoğu
kez.

Mustafa SUPHİ ve 14 arkadaşı
buradaydılar. Karadeniz'in soğuk su-
ları onları hiç ıslatmamıştı.

Mao, Kızıl Meydan'da topladığı
bir milyondan fazla Çinliyle birlikte
geldi her seferinde.

Vietnam cangıllarında Amerikan
emperyalistlerine kan kusturan Viet-
kong'lar vardı; Ho Amca'nın etrafında
bir çember olmuşlardı.

Bir köşede de sakallılar vardı. Si-
erra Maestra'dan yeni inmiş gibiydiler.
Che her zamanki gibi "emperyalizme
karşı savaş naraları"nı haykırıyordu.

Deniz, Yusuf, Hüseyin, darağaç-
larını da birlikte getirmişlerdi. Bizimle
birlikte haykırdılar sürekli.

Mahir'ler Kızıldere'den geliyor-
lardı. Elbiseleri barut kokuyordu hala.
Bütün direnişlerimizde, çatışmaları-
mızda yan yanaydık, omuz omuzaydık
onlarla.

Apo, Haydar, Hasan, Fatih hep
yanıbaşımızdaydılar. Konuşuyorlardı.
Selçuk'lar, Ahmet'ler, Büçkün'ler, Ha-
tice'ler de aramızdaydılar.

Üniforma giyemeden şehit olan
Filistinli "Çocuk Generaller" vardı.
Ellerinde sapanları hazırdı, cepleri
taş doluydu yine.

Ve binlerce-milyonlarca isimsiz
kahraman vardı, bakışları her an üs-
tümüzdeydi.

Bu kadar değil tabii, salonda baş-
kaları da vardı!

Atina despotları, Romalı tiranlar,
şövalyeler, prensler, krallar, Amiral
Cortes, Thiers, Çar, Kerenski, Çan
Kay Şek, Diem, Batista, Salazar, Hit-
ler, Mussolini, Franco, Somoza, Şah,
Begin, Şaron, Pinochet onlar da bu-

radaydı.

Sonra Kuyucu Murat Paşalar,
Hızır Paşa'lar, Beyazıt Paşa'lar, Çelebi
Mehmet'ler, Abdülhamit'ler, Nihat
ERİM'ler de sürekli buradaydı.

İddianamelerin-mütalaaların, dos-
yaların içindeydiler. Her sayfada her
satırda "ben buradayım" dediler. Kana
kan diye, asın onları diye haykırıp
durdular davanın başından bugüne
dek. Evet, bu davada ne sadece bu-
radaki 1300'e yakın insanın, ne de
12 Eylül generallerinin ne yaptıkları
vardır. Bu davada insanoğlunun tarihi
vardır.

12 Eylül savcılarına
soruyoruz, ne yapmak
istiyorsunuz?

Kimleri neye dayanarak suçlu-
yorsunuz? İddianamelerinizi yazar-
ken ilham aldığınız işkenceci ka-
tiller sürüsü hakkında, tarihin ver-
diği kesin hükmü bile bile, böyle
bir işe hangi cesaretle girişiyorsu-
nuz? 12 Eylül generallerine mi gü-
veniyorsunuz yoksa? Boşuna savcı
beyler. Onlar her şeyi bir kenara bı-
rakıp doldurdukları küpleri ve can-
larını korumaya çalışıyorlar. Sizi dü-
şünecek durumları yok.

Onların yaptıkları yasalardan mı
cesaret aldınız? Bu da faydasız. O
yasalar bir bir çöpe atılmaya başlandı.
Oligarşinin yenilenmeye, 12 Eylül'ün
açtığı, kangren olmaya yüz tutmuş
yaralardan kurtulmaya ihtiyacı var.
Emekçi halkın her geçen gün biraz
daha yükselen muhalefeti karşısında,
oligarşi, 12 Eylül'ü de, yasalarını da
ve o yasalara dayananları da kurban
etmekten çekinmeyecektir. Buna sizler
de dahilsiniz.
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Ya siz 12 Eylül yargıçları, ya siz
neye güvenerek bu göreve koştura koş-
tura geldiniz? Sizi mecbur kılan neydi?
Zorla mı getirdiler? Geçim derdinden,
sicil kaygısından mı geldiniz?

Bunların hepsi de basit gerekçeler
olacaktır. Evet, basit insanların boyun
eğeceği sorunlar, kaygılar, zorluklardır
bunlar. Anlıyoruz. Evet ama, bun-
lardan değil tarihten korkmak gere-
kir.

Meslek aşkıyla mı geldiniz?

Yargıtay Başkanının bile, askeri
mahkemelerin emir-komuta zincirine
göre işlediğini, bunun için de bu
mahkemelerin yapısıyla yargıçlığın
bağdaşmayacağını belirttiği günü-
müzde, böyle bir gerekçeyi öne sür-
mek çok komik olur doğrusu.

Düşünceleriniz nedeniyle mi gel-
diniz yoksa? O zaman açık olun. Bı-
rakın yasaları, usulü-hukuku bir yana,
açık davranın, cübbelerin arkasına
saklanmayın. Ama böyle bir düşün-
ceyle geldiyseniz yapamazsınız bunu.
Çok denediler ve yenildiler.

O halde neden geldiniz? Bunu açık-
lamak gerekir. Çünkü 12 Eylül sizleri
bir alet gibi kullandı ve şimdi yalnız-
sınız. Yalnız ve sahipsizsiniz. İnsan
olarak da yargıç olarak da sahipsizsiniz.
Bugüne güvenmeyin, cübbelerinizi
çıkardığınız anda tüm sorumluluk-
larınızla başbaşasınız. Çarşıda-pazarda
göğsünüzü gere gere "ben DEVRİMCİ
SOL davasının yargıcıyım" diyebiliyor
musunuz? Neden söyleyemiyorsunuz?
Hiç düşündünüz mü?

Bu davanın kararı yasalarla veri-
lemez. Karar tarihindir.

Bu davaya yasalarla bakmak ba-
sitliktir. Basit insanların mantığıdır.
Basit insanların mantığı, çevresini
saran iradelerin, kuralların çizdiği
sınırlarla belirlenir.

12 Eylül'ün baskıyla-zorla-dema-
goji ve yalanla bir kalıba soktuğu ka-
falar ve yasalar bu davayı açıklayamaz.
Hiçbir tarihsel olay, yasaya uygun
olup olmamasıyla tarihe geçmemiştir.
Her büyük olay, haklılığı ve haksız-
lığıyla tarihte kendine yer bulur.

Karar vermeyin demiyoruz.

VERİN KARARINIZI!
Verin idamları, cezaları ve yazın

gerekçeli hükmünüze "vatan haini"ydi-
ler diye.

Evet vatan hainiydiler diye yazın
hiç çekinmeden!

Çünkü biz emperyalizme ve fa-
şizme karşı savaştık.

Çünkü biz emekçi halkın yanında
olduk, onunla öldük, onunla ayağa
kalktık.

Çünkü, grevlerde, fabrika işgal-
lerinde, toprak işgallerinde, gecekondu
yapımında, boykotlarda, yürüyüşlerde
biz vardık.

Çünkü işkencenin, zulmün, kat-
liamların karşısında biz vardık.

Çünkü işkencecilerin, katillerin,
kan emicilerin, sömürücülerin ölüm
kararlarına kanımızla imza attık.

Evet verin kararınızı ve vatan ha-
inleriydiler diye de ekleyin ve tarihe
geçin...”

Günlük yaşamda anlamını ve neye hizmet ettiğini
düşünmeden sıkça kullandığımız, karşılaştığımız bir
kelimedir “boşvermek”. Peki boşvermek neyin ifadesidir,
ne anlama gelir? “Boşvermek”, yaşadığımız bütün so-
runlara, dünyada ve yanıbaşımızda yaşanan savaşlara,
katliamlara, adaletsizliklere, açlığa ve yoksulluğa, em-
peryalist saldırganlıklara gözlerimizin kör, kulaklarımızın
sağır olması demektir. 

Düzenin istediği de tam da budur. Hemen hemen
her konuda dillerimize ve beyinlerimize “boşver” keli-
mesini yerleştirmek ister. “Düşünmeyin, görmeyin,
nedenini sormayın, boş verin” der. Dünyadaki ve ül-
kemizdeki siyasi ve ekonomik, toplumsal bütün gelişmeler
için “Boşver, onlar politikacıların işi, sen kendine
bak” der. Oysaki “düşünmeyin”, “boşverin” dediği
şeyler bizim yaşamımız, geleceğimiz, halkımızın ve
vatanımızın kaderidir. Bütün bunlara “boşvermek” in-
sanlığımızdan vazgeçmektir.

Bu düzen beyinlere “Bana dokunmayan yılan bin

yaşasın” düşüncesini yerleştirir. Böylece, bencillik, du-
yarsızlık, ilgisizlik, sorumsuzluk aşılanır. Tüm bu çarpık
düşünceleri beynimize yerleştirerek kendi pis düzenini
sürdürmeye çalışır. Böylece insanları, ahlaki, vicdani
bütün duygu ve düşüncelerden, halk kültürü ve halk
değerlerinden, geleneklerden koparmaya çalışır. 

Yozlaşma ve yoksulluk arttıkça bu tablo daha da
büyür. İnsanlarımız bırakalım genel olarak dünya so-
runlarına duyarlılığı, kendi yaşamlarını ve ülkelerini il-
gilendiren olaylara bile yabancılaşır, duyarsız hale gelir.

“Boşvermek” insanlığımızdan, kendimizden vaz-
geçmektir. İyi ve güzel olan her şeyden, onurumuzdan,
kültürümüzden, değerlerimizden ödün vermektir.

“Boşvermek” çaresizleşmek, umutsuzlaşmak, gü-
vensizleşmektir. Düzenin bizleri duyarsızlaştırmasına,
umutsuzlaştırmasına izin vermeyeceğiz; düşüneceğiz,
boşvermeyeceğiz, kafa yoracağız, yanlış olanı değişti-
receğiz. Düzenin yoz, bencil kültürünü yaymasına izin
vermeyeceğiz. Basit ve masum görünen, dostça ve
sıcak görünen, rahatlatmayı ve korumayı hedeflediği
düşünülen “boşvermek” bize ait bir telkin olamaz. Dili-
mizden ve düşüncelerimizden, düzene ait bu kelimeyi
çıkarmalıyız. Tam tersine küçük büyük her olaya,
her değişim ve gelişmeye neden, niçin, nasıl sorularını
sormalı ve cevaplarını bulup ortadan kaldırmalı,
değiştirmeliyiz.

Savaşan
Kelimeler 

“BOŞVERMEK”
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Çarpıtma, karalama, iftira, yalan
ve demagoji kontrgerillanın, devrimci
örgütlere ve devrimcilere karşı gü-
vensizlik ve kuşku yaymayı hedef-
leyen psikolojik savaş yöntemidir.
Bu karşı devrim faaliyeti özellikle
mücadelenin yükseldiği dönemlerde
daha da yoğunlaşır. Ülkemizde ve
dünyada, kontrgerillanın, psikolojik
savaşta en iyi müttefiki televizyo-
nundan radyosuna, gazetesinden der-
gisine kadar bir bütün olarak işbirlikçi
medyadır. Ülkemizde de sahte Müs-
lüman ve Amerikancı Fethullah Gü-
len’in Aksiyon dergisi ve Zaman ga-
zetesi kontrgerillanın psikolojik savaş
dairesinin yayın organı gibi çalışır.
Fethullahçı medyanın esas hedefi
hep devrimciler olmuştur. Çünkü
devrimcilere ne kadar saldırırsa, dü-
zende o kadar kabul göreceğini he-
saplamıştır. Gazeteleri, dergileri, tel-
evizyonları polis haberlerinin, MİT
kaynaklı provokatif, kontra haberlerin
kürsüsü haline gelmiştir.

23 Temmuz 2012 tarihli Aksiyon
dergisinde, Haşim Söylemez imzasıyla
“Derin sol el değiştirdi” başlıklı kontr-
gerillanın ağzından, Devrimci Hareketi
hedef alan yalan ve iftiralarla dolu
bir yazı yayınlandı. “Dursun Kara-
taş’ın ölümünden (2008)  sonra ka-
buğuna çekilen terör örgütü DHKP-
C, yeniden hareketlendi.” denilerek
yazılan bu yazı asıl olarak Engin Çe-
ber’e işkence yapan İstinye Polis
Karakolu’na yönelik eylemi ve diğer
halk düşmanı polislerin cezalandı-
rılmasına ilişkin eylemleri karala-
mak için yazılan bir yazıdır. 

Bu yazıda adları geçen yoldaşla-
rımız, görev ve sorumlulukları, ör-
gütsel işleyişimiz hakkında yazılanlar,
sözde “itirafçılara”, polis kaynaklarına
ve “gizli tanıklara” dayandırıldığı
söylenen bilgilerin hepsi hayal ürünü
ve komplo teorileridir. Cehaletinizin

ve bilgisizliğinizin aynasıdır yazı-
lanlar. “Biz her şeyi biliyoruz, her
şeye hakimiz” mesajı vermek isti-
yorsunuz ama hiçbir şey bilmediğiniz
ortada. İddialarınıza aklı başında
kimse inanmaz. Bu anlamda yaz-
dıklarınızın tek bir satırını bile
ciddiye almıyoruz.

Önderimizin şehit düştüğü günden
itibaren avuçlarınızı ovuşturarak de-
ğişeceğimizi beklediniz. Beklentile-
riniz boşa çıktı. Silahlı mücadeleden
vazgeçeceğimizi beklediniz. Vazgeç-
medik. Önderimizin miras bıraktığı
parti silahı elimizde, emin adımlarla
sürüyor yürüyüşümüz. Sizin yalan-
larınız, adı adalet ile anılan, yüz-
lerce şehit ile, kanla yazılmış tari-
himizi karalamaya yetmez. İdeolojik
ve örgütsel bütünlüğümüzü koruyor
olmamız sizin korkulu rüyanız. 

Size bu yazıyı yazdıran da bunlar
zaten. Beklediğiniz ve umduğunuz
olmadı. Olamayacak da. 

Asıl hazımsızlığınız budur. Ta-
hammülsüzlüğünüz Devrimci Ha-
reketin halkla buluşmasınadır. Hal-
kın adaletini uygulamasınadır.

Bu yazı; oligarşi içi çatışmada
her operasyon ve saldırılarını “Er-
genekon” diye meşrulaştırmaya ça-
lışan Amerikan uşağı AKP’nin, halk
düşmanı, işkenceci polislere yönelik
eylemlerimizi “Derin sol” diyerek
bulanıklaştırmayı amaçlayan, halk
nezdinde eylemlerin yarattığı sem-
patiyi engellemeye çalışan bir ya-
zıdır.  

Geçin bu “Ergenekon” demago-
jilerini, artık bunlara kimse inanmıyor.
İktidar yalakası basınınızın birçok
köşe yazarları bile bu safsatalara
inanmıyor. 

Devrimci Hareketin tarihi bellidir.
Mahirlerden bugüne 43 yıldır sizin
uşaklık yaptığınız Amerikan em-

peryalizmine ve işbirlikçi oligarşiye
karşı can bedeli, kan bedeli savaşı-
yoruz.

Hiçbir şekilde eylemlerimize gölge
düşüremezsiniz. 

Biz halkın adaletiyiz. 

İstinye Polis Karakolu’na eylem
yapılır yapılmaz burjuva basının bile
İstanbul Valisine ilk sordukları “İş-
kencede öldürülen Engin Çeber
için yapılmış olabilir mi?” sorusu
olmuştur. 

Eylemlerimiz bu kadar nettir. Ve
halkımızdaki karşılığı çok açıktır.
Amerikan ajanı Fethullah’ın yayın
organlarının bu gerçeği değiştirmeye
gücü yetmez. 

Elinizdeki iktidar gücüyle halkı
kandırmak için birçok konuda halkı
yönlendirebilirsiniz ama bizim ey-
lemlerimizin halktaki adalet duygusu
olan karşılığını değiştiremezsiniz. 

Biliyoruz ve iddia ediyoruz ki;
bu yazı kontrgerilla talimatıyla ya-
zılmış bir yazıdır. Başından sonuna
kadar polisin dikte ettirdiği bir yazıdır.
Aksiyon dergisi ve Haşim Söylemez
de kontrgerillanın borazanlığını yap-
mıştır.

Aksiyon dergisi Fethullah Gü-
len’in dergisidir. Fethullah Gülen
Amerika’nın himayesindedir. Ame-
rika’nın Ortadoğu’dan Asya’ya, Bal-
kanlar’dan Afrika’ya kadar Müslüman
halkları “din ile teslim almak” için
kullandığı ajanıdır. 

Amerikan ajanı Fethullahçılara
söyleyeceğimiz şudur: Bu tür yazı-
larınız ne uşaklık yaptığınız Ameri-
ka’ya karşı savaşımızı engeller, ne
işkenceci düzeninizden hesap sor-
mamızı... Eylemlerimiz halkımızın
adalet özlemine cevap vermeye de-
vam edecek. Kontra haberleriniz bo-
şunadır...

Amerikancı, Fethullah’ın Aksiyon Dergisi Kontra Haberleriyle
İşkenceci Polisleri Cezalandırma Eylemlerimizi Karartamaz! 

EYLEMLERİMİZ HALKIN
ADALETİDİR!
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Tutuklu-hükümlü olarak hapis-
hanede bulunan her tutsağın yaşamı-
nı sağlıklı bir şekilde sürdürmeye hak-
kı vardır. Bununla birlikte, hasta tut-
sakların muayene -teşhis- tedavi sü-
recinin de kişinin en kısa zamanda
sağlığına kavuşabileceği biçimde sür-
dürülmesi devletin yükümlülüğüdür.
Bu nedenle hapishanelerde sağlıklı ya-
şam koşullarının sağlanması; gerek
mimari yapı, gerekse idari uygula-
malar açasından gerekli fiziki, psi-
kolojik ve sosyal ortamın oluşturul-
ması zorunludur.

Sağlık hakkı ihlallerinden bahse-
derken öncelikle hasta tutsakların
muayene, teşhis ve tedavi sürecinde
yaşanan sorunların değil, "hasta
eden" koşulların anlaşılması önem-
lidir. Tutsakların daracık hücrelerde
hapsedilmelerinden tutalım da, hüc-
re içinin oldukça nemli olmasına,
kışın soğuk, yazın bezdirecek kadar
sıcak olmasına kadar birçok unsur ha-
pishanelerin fiziki ortamını sağlıksız
kılmaktadır.

Tutsakların tecrit edildiği tek ve üç
kişilik hücreler, psikolojik-sosyal açı-
dan insan yaşamını olumsuz etkileyen
yapıdadır. Tüm bunların yanında bir
de baskıcı, dayatmacı, keyfi uygula-
malarla dolu, tutsakları ezmeye-sin-
dirmeye odaklanmış bir yönetim an-
layışı olduğu düşünülürse "hasta
eden" koşullar daha net görülebilir.

Tecrit, tredman politikalarının,
sağlıksız koşulların hasta ettiği tut-
saklar bir sonraki adımda "sessiz
imha" politikası ile karşı karşıya kal-
maktadır. Bu sürecin tamamı sorun-
ludur. Muayene olmak ayrı bir dert-
tir, konulan teşhisin doğru olmama-
sı ve defalarca deneme-yanılma yön-
temiyle ilaç yazılması ayrı bir derttir.

İlaçların temininden, korse-sı-
cak su torbası ya da özel eldiven-ço-
rap gibi tıbbi gereçlerin sağlan-
masına kadar her aşamasında en-
gellerle karşılaşılmakta, tedavi sü-
reci bir tür irade savaşına dönüş-
mektedir. Doğru bir teşhis konuldu-
ğunda bile tedavi olunacağının ga-
rantisi yoktur.

Tekirdağ 2 No’lu F Tipi özelinde
ağır hasta ya da hayati tehlike arze-
den bir hastalığı bulunan arkadaşımız
yoktur. Öte yandan, birçok sağlık
hakkı ihlali yaşanmaya devam et-
mektedir.

"Aile Hekimliği" uygulaması baş-
latılmadan önce hapishanenin kadrolu
bir doktoru bulunmadığı ve hasta-he-
kim ilişkisi açısından belli bir istik-
rar sağlanmadığı için revire her çı-
kıldığında başka bir doktorla karşı-
laşılıyor, her gelen farklı bir teşhis ya
da farklı ilaçlarla "tedaviye" başla-
yabiliyordu. "Aile Hekimliği" sonra-
sında ise revir muayeneleri Pazarte-
si ve Perşembe günü ile sınırlandı-
rılmış, (çoğu zaman yarım gün) gün-
lerce muayene olamayan tutsakların
hastalıklarının ağırlaşmasına kapı
açılmıştır.

Bu uygulamada, Pazartesi günü
hasta olsanız yalnızca muayene ol-
mak için bile Perşembeyi beklemek
durumundasınız ve ilaçlarınız da bir
gün sonra Cuma günü getirilecektir.
O zaman da, basit bir soğuk algınlı-
ğı bronşite ya da zatürreye dönüşecek,
tedavi süreci de uzadıkça uzayacak-
tır haliyle!..

Birçok hasta tutuklu-hükümlü
bunları yaşamak yerine ağrıya kat-
lanmayı ya da hastalığın kendiliğin-
den geçmesini beklemeyi tercih et-
mekte, revire-hastaneye vb. gitmeyi
tercih etmemektedir.

Herhangi bir nedenle hastaneye
sevk yapılması istendiğinde, birçok

zaman yerine getirilmiyor ya da ge-
ciktiriliyor.

Yalnızca bir doktor olduğu ve
birkaç saatlik zamana (özellikle soğuk
algınlığı vb. hastalıkların sık yaşan-
dığı kış aylarında) yüzlerce tutsağın
muayenesini sığdırmaya çalıştığı için
doğru teşhis koyulamamakta, dene-
me-yanılma yöntemiyle ilaç yazıl-
maktadır. "Muayene" dediğimizde
genellikle doktorun hasta tutsağın
şikayetini dinlemesi ve şunu yazalım
diye ilaç yazmasıdır zaten. O ilaçla
geçmezse başkasını yazar ve bir süre
böyle devam eder!

Tek tek somut anlatımlarla ör-
nekleyecek olursak, söylediklerimiz
daha iyi anlaşılacaktır.

Cem Kılıç'ın anlatımından:
2007'de yüzümde kızarıklıklar çıktı.
Kaşınıyor, pul gibi deri dökülüyordu.
Revire çıktım, krem ve ilaç verdi dok-
tor. Fakat yine geçmedi. Yine çıktım,
yine ilaç... Bu böyle uzunca zaman
sürdü. Revir doktoru hastahaneye
göndermiyordu. Durmadan ilaç ya-
zıyordu. "Şunu da kullan geçer, şunu
da kullan geçer." diyordu. O zaman
Aile Hekimliği uygulamaları yoktu ve
her gelen doktor hastaneye sevk et-
mek yerine kendi yazdığı ilaçlarla ye-
tindi. Ve neredeyse 1 yıl sonra has-
taneye sevk edildim.

Hastanedeki doktor da ilaç yazdı
"Geçmese gelirsin" dedi. O ilaçları da
kullandım fakat geçmedi. Ve aynı sü-
reç; revir, yazılan ilaçlar vb. tekrar
başa döndü bir nevi "kobay" gibi fark-
lı farklı ilaçların hepsini kullandırdı-
lar bana... Son zamanlarda ise dok-
torun verdiği ve düzenli kullandığımız
şampuan "eczaneye yaz" denilerek ge-
tirilmiyor. Bir başka arkadaşa ise
"devlet karşılamıyor" denilmiş, her
şey ayrı keyfiyet! 

Fırat Özçelik'in anlatımından:
Mide rahatsızlığı ile ilgili birkaç kez

Tekirdağ 2 No'lu F Tipi
Hapishanesi’ndeki Haziran

2012 Hak İhlalleri
Sağlık Hakkı İhlali
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revire çıkmıştım. Rahatsızlık ilk baş-
ladığı dönemde üç kez revire çıktım.
Karnımda şişkinlik oluyordu. Önce
"psikolojik, strestendir" vs. deyip
şişkinlik için ilaç verdi. İkinci gidi-
şimde, verilen yemekler yağlı oldu-
ğu için şişkinlik olabileceğini söyle-
yip yine ilaç yazdı. 2 ay boyunca böy-
le oyaladılar. En son çıktığımda ise
hastaneye sevk edip endoskopi ya-
pılması istendi. Sonuç: Mide fıtığı,
Gastrit, Göbek fıtığı...

Bir süre önce Kenan Günyel göz
için revire çıktı. İlk çıktığında "sevk
yapıldığı" söylendi. Günlerce hastane
sevki olur diye bekledikten sonra
gelen giden olmayınca yeniden revi-
re çıkıp soruldu. Yine her zamanki
gibi oyalama taktiğini uyguladılar. Ha-
pishanede muayenesi mümkün ol-
mayan göz rahatsızlığı için bile ya-
pılan bu!

Nedim Öztürk'ün anlatımın-
dan: Kısa bir süre önce belimden
ameliyat oldum. Bir süre korse kul-
lanmam gerekti. Daha sonra kontro-
le gittiğimde doktor çelik korseyi
kullanmama artık gerek olmadığını
belirterek, eğer rahatsızlık hissedecek
olursam kullanmam için "korse" yaz-
dı dosyaya. Ancak revire çıkıp korse
talebinde bulunduğumda ameliyatlı
olduğumu bildikleri halde bunu kabul
etmediler.

Mehmet Akdemir'in bel rahatsız-
lığı nedeniyle talep ettiği korse de ve-
rilmemiştir. Nedim Öztürk 1,5 aydır
diş rahatsızlığı için hastaneye gide-
memiştir.

Erkan Sönmez'in rahatsızlığı ne-
deniyle istediği sıcak su torbası temin
edilmemiştir.

Hastane sevklerinde görevli olan
jandarma personelinin keyfi davra-
nışları nedeniyle de sorunlar yaşana-
bilmekte, kimi zaman kelepçeli mua-
yene dayatması, kimi zaman başka ge-
rekçelerle engeller çıkarılmaktadır.
Ameliyat olan Nedim Öztürk'ün
"Ziyaret cezası var" denilerek has-
tanede bile ailesiyle görüştürülme-
miştir. 

Yukarıda anlattığımız örnekler ne
belli kişilere özgüdür ne de yalnız bu
hapishaneye. Sistem böyle işlemek-

tedir. Hastalık üreten hücreler, tecrit
sistemi bu uygulamalarla "tamam-
lanmaktadır "

Keyfi Gerekçelerle Açılan 
Disiplin Soruşturmaları

Hapishane idaresi Türkiye gene-
linde "rekora" koşacak biçimde so-
ruşturma açmaya devam etmektedir.
Yalnızca son bir ay içerisinde anma-
kutlama programlarına yönelik 3 gün
soruşturma açmış, kendince gerek-
çeler üreterek bir arkadaşımıza da
"hücre cezası" vermiştir.

Daha önceki aylarda belirttiği-
miz gibi kişi başına 4 seneye yakın
"disiplin soruşturması" açılarak
iletişim ve ziyaret yasakları getiril-
mişti. Son açılan soruşturmalarla bir-
likte 5 seneye yaklaşıyor bu rakam.
Kaba bir hesapla tutsaklar hapisha-
nelerde bulundukları her ay için 2 ay
iletişim ya da ziyaret yasağı alıyor.

Son 3 senedir neredeyse bu ya-
sakların olmadığı bir günümüz bile
geçmedi. Bundan sonraki senelerin de
ilk 5 yıl gibi geçeceği kesin. Böyle-
likle tüm tutsakların infazları yakıla-
cak, ayrıca içeride kaldıkları zaman
boyunca iletişim ve ziyaret hakların-
dan yoksun bırakılacaklarıdır.

Son bir ay içerisinde tutsaklara yö-
nelik toplu soruşturmalarda verilen
kararlar şunlardır.

- 18 Mayıs 2012'de yapılan İbra-
him Kaypakaya anmasına dair, ida-
renin 30.05.2012 tarih ve 2012 / 363
sayılı kararı ile 2’şer ay ziyaret ya-
sağı.

- 1 Haziran 2012'de yapılan Hü-
seyin Cevahir anmasına dair; İda-
renin 13. 06. 2012 tarih ve 2012 / 404
sayılı kararı ile 2'şer ay ziyaret ya-
sağı 

- 14 Haziran 2012'de 1984 Ö.O
anmasına dair karar henüz gelmedi.

Ayrıca, Mehmet Akdemir ve Ne-
dim Öztürk'ün kaldığı hücreye yönelik
yapılan baskın arama sırasında el
konulan İdilce Kültür Sanat Dergile-
rinde "Silahlı mücadelenin propa-
gandasının yapıldığı, terör örgütü
Dev-Genç'in propagandasının ya-
pıldığı" gibi asılsız iddalarla Mehmet

Akdemir'e üçüncü kez 20 gün
"hücre cezası" verildi. (30.05. 2012,
2012 /359 sayılı karar)

İnfaz Yakma Politikası
Yukarıda bahsettiğimiz "disiplin

cezaları" gerekçe gösterilerek Cem
Kılıç ve Fırat Özçelik'in şartlı tahli-
ye hakları gaspedilmişti. Aynı bi-
çimde Kenan Günyel'in de tahliyesi
engelleniyor. Hapishanede bu du-
rumda 7 tutsak var.

"Türkü söyledin, marş söyledin"
denilerek tutsaklar senelerce fazladan
hapis yatırılmaktadır.

Ağırlaştırılmış 
Müebbet Statüsü

Bu statüde tutulan hükümlüler
günün 23 saati tek kişilik hücrede tu-
tulmakta, havalandırmayı kullandık-
ları 1 saatte ise yine yalnız başlarına
kalmakta, başka tutsaklarla temasla-
rı engellenmektedir. İletişim, ziyaret,
sohbet haklarında ayrıca kısıtlamalar
uygulanan tutsakların kalan sınırlı
hakları da disiplin soruşturmalarıyla
ortadan kaldırılmaktadır.

Mektup Engellemeleri
İletişim yasaklarıyla tutsakların ha-

berleşmesini engelleyen idare yasağı
olmayan birkaç kişiye gelen giden
mektupları da idari kararlarla engel-
lemektedir.

Hapishane idaresi Serdar Karaçe-
lik'e gönderilen mektup ve fotoğraf-
lara ilişkin "Örgüte ait semboller,
afişler ve yazılar olduğu tespit edil-
miş dolayısıyla resimlerin, sembol-
lerin, afişlerin ve yazıların örgüt pro-
pagandasına, örgüt dayanışmasını
arttırıcı ve örgütün amacı doğrultu-
sunda eylem yapanları ve yapılan ey-
lemlerde ölenleri övücü ve yüceltici,
ifade ve ibareler taşıdığından dolayı
örgütsel haberleşme yapıldığı gö-
rülmüştür." denilerek engelleme ka-
rarı alınmıştır. (07.06.2012, 2012/396
sayılı karar.)

Bahsi geçen kararın idari perso-
nelin örgüt paranoyası ile birleşen bü-
yük hayal gücü ve tutsaklara yönelik
düşmanlığından beslendiğini ayrıca
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belirtelim.
Hapishane idaresi Kenan Gün-

yel'in Ali Temiz'den gelen mektubun
engellenmesine karar verdi. Gerekçe;
Örgüt propagandası, örgütsel ha-
berleşme! (24.05.2012, 2012/348)
İnfaz Hakimliği Oktay Kelebek'e

Mecit Şahinkaya'dan gelen mektubun
engellenmesini onayladı. (17.05. 2012
Dosya no:2012/704, karar no: 2012
/1262)

Süreli Süresiz 
Yayınların Engelenmesi

Günlük gazeteler normalde öğle
yemeği ile birlikte dağıtılmasına rağ-
men aylardır akşam saatlerine sark-
makta, günlük gazete almak anlam-
sızlaştırılmaktadır.

- Haftalık yürüyüş dergileri, sos-
yalist yayınlar haftalarca bekletilerek
verilmektedir.

- Küçük Armutlu isimli kitap "ör-
gütsel eylem sonucu ölenlerden şehit
diye bahsedildiği, eylem süreçlerinin
destansı biçimde anlatıldığı, örgütsel
bilinci artırıcı ifadelere yer verildiği,
suçu ve suçluyu öven ifadelere yer ve-
rildiği, yasadışı örgüt propaganda-
sının yapıldığı ifadelere yer verildi-
ği ve örgütsel birlikteliğin teşvik edil-

mesi dolayısıyla kurumdaki iyileştir-
me ve yeniden topluma kazandırma
çalışmalarını olumsuz etkilediğin-
den..." denilerek engellendi. (30.05.
2012, 2012 /107)

- 2. Ağır Ceza Mahkemesi, Birgün
Gazetesi’nin engellenmesi ile ilgili
kararı onayladı ( 29.05.2012, 2012/
218 Değişik iş no) 

- 2. Ağır Ceza mahkemeleri tara-
fından Yürüyüş dergisinin 281. sayı-
sına ilişkin daha önce alınan İnfaz Ha-
kimliği kararını "dergi incelemeden
karar verildiği" gerekçesiyle boz-
muş, buna rağmen dergi tarafımıza ve-
rilmemişti. Ağır ceza mahkemeleri fa-
şist niteliğine uygun bir karar tanzim
ederek aylar sonra "dergilerin iadesi"
talebimizi reddederek bu kez de "en-
gelleme doğrudur" yönünde hü-
küm verdi. 

Diğer Hak İhlalleri
Doktor tarafından yazılarak teda-

vi süreci programlanan ilaçlar ya da
sürekli kullanılması gereken ilaçlar
normalde dilekçe ile talep edildiğin-
de getirilmesine rağmen bir süredir
getirilmiyor.

- Basit bir saat pili değişimi bile
haftalarca geciktirilmektedir.

- Anons sistemindeki bir bağlan-
tı sorunu nedeniyle A Blok'ta bir kı-
sım hücrelere sıcak su-nevresim de-
ğişimi gibi duyurular ulaşmıyor.

- Bir süredir kahvaltı yerine çor-
ba verilmekte ve kahvaltılık ihtiya-
cının karşılanması için tutsaklar kan-
tin alışverişine yönlendirilmektedir.

- Başka hapishanelerde birçok
tutsak bilgisayar kullanabilirken bu-
radaki talepler reddedilmektedir.

- Avukatlara gönderilmek istenen
kapalı zarflar kabul edilmemekte,
avukat müvekkil gizliliğini ortadan
kaldıracak şekilde açık zarfta gön-
derilmesi dayatılmaktadır. Bu ancak
bir savunma hakkı ihlalidir.

- Hücrelerde kapı- pencere açmak
dışında bir havalandırma imkanının
olmadığı yaz günlerinde her yanı
beton ve demir olan mekanlar yanıp
kavrulmakta, özellikle tek kişilik
hücreler adeta bir fırına dönüşmek-
tedir. Bu şartlar altında dahi tutsaklar
ağırlaştırılmış müebbet statüsü gere-
ğince (!) günün 23 saati birkaç met-
relik hücrede tutulmaktadır.

- Kantindeki ürünler piyasanın
üzerinde fiyatla satılmakta ve "ucu-
zunu seçmek" gibi bir olanak olma-
dığı için en pahalı ürünlerle tutsaklar
maddi zarara uğratılmaktadır.

TAYAD’lılar, Ayhan Efeoğlu’nun mezar hakkı için
başlattıkları kampanyalarına 3 Ağustos günü İstanbul Tak-
sim’de yaptıkları eylemle devam ettiler. Tramvay Du-
rağı’nda toplanan TAYAD’lılar, “Ayhan Efeoğlu’nun Me-
zarı Nerede? Cevap Alıncaya Kadar Susmayacağız - TA-
YAD’lı Aileler” pankartını açarak, sloganlarla yürüyü-
şe başladılar. İstiklal Caddesi’nde bulunan Mephisto Ki-
tabevi önünde oturularak, bir Dev-Genç’li olan Ayhan Efe-
oğlu için Dev-Genç Marşı hep bir ağızdan söylendi. 

Galatasaray Lisesi önüne kadar sloganlarla yürüyen
TAYAD’lılar burada bir açıklama yaptı. Açıklamada ev-
latlarını mezarsız bırakmayacaklarını ve katillerden
mutlaka hesap soracaklarını belirterek, Ayhan Efeoğlu’nun
cenazesinin ailesine teslim edilmesini istediler. Açıkla-
ma, “AKP iktidarı da gözaltında kaybedenler kadar suç-
ludur. Onların mirasıyla iktidarını sürdürüyor. Ayhan Çar-
kın’ın itiraflarına rağmen göstermelik kazılarla bizleri sus-

turmak istedi. Ha-
yır, bunu kabul et-
meyeceğiz. Evlat-
larımızı mezarsız
bırakmayacağız.
Katillerin peşini
bırakmayacağız.
Ayhanlarımızı bulmak için gerekirse kendi ellerimizle ka-
zacağız o toprakları. Kendi tırnaklarımızla kazıyarak ölü-
lerimizi bulacağız. Buradan birkez daha haykırıyoruz; Ay-
han Efeoğlu’nun mezarı nerede açıklansın, evlatlarımı-
zın cenazeleri ailelerine teslim edilsin” sözleri ile sona
erdi.

35 kişinin katıldığı eylem “Kahrolsun Faşizm Yaşa-
sın Mücadelemiz”, “Katleden Kaybeden Devlettir Hesap
Soracağız”, “Katil Devlet Hesap Verecek” sloganları ile
sona erdi.

Ayhan Efeoğlu’nu Bulana Kadar 
Susmayacağız! Gerekirse Kendi 
Ellerimizle Kazarak Bulacağız!
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Evlatlarımız 12 yıldır F Tipi tec-
rit hücrelerinde tutuluyor. 19 Aralık
2000 tarihinde 20 hapishaneye birden
yapılan katliam operasyonu ile açılan
F Tiplerinde, tecrit ve işkence devam
ediyor. 

7 yıl direndik tecrit hücrelerine
karşı. Zulme ve işkenceye teslim ol-
mayacağız dedik. Evlatlarımızla be-
raber yapmadığımız eylem kalmadı.
Tecriti anlattık ve evlatlarımız yal-
nızlaştırıldığında asıl işkencelerin o
zaman başlayacağını söyledik. Ki,
tecritin kendisi zaten bir işkenceydi.
Bunun da ötesinde koğuşlarda arka-
daşları ile hep beraberken evlatları-
mızı katledenler, onlar tek başınayken
neler yapabilir diyerek herkese ül-
kemiz ve hapishaneler gerçeğini an-
lattık. 

“Koğuş sistemi kötü, bireyin öz-
gürlüğü yok…” vb. söylemlerle
F Tiplerinin nasıl bir özgürlük getir-
diğini anlatıyordu iktidar ve birçok ki-
şiyi, kurumu da ikna etmişti. 

İşte iktidarın bahsettiği özgür-
lükler: Tecrit, işkence, süngerli oda-
ya sürükleyerek götürme, domuz-
bağı ile bağlayarak işkence yapma,
iletişim yasakları, görüş yasakları,
kazanılan haklara saldırılar… 

İşte, anlattığımız F Tipi hapisha-
nelerin gerçek yüzü. Ama bu anlat-
tıklarımız F Tiplerini tam anlatma-
maktadır. 

3 Ağustos günü, Kandıra 1 No’lu
F Tipi Hapishanesi’nde tutuklu bu-
lunan iki evladımızın yaşadığı tecrit
ve işkence, F Tiplerinin mantığını
göstermektedir. İkinci müdürün gö-
zetiminde başgardiyan İlyas Kakı-
cı’nın başında olduğu bir ekip gar-
diyan, Özkan Yılmaz ve Engin
Ateş’in bulunduğu hücreye aramaya
gitti. Orada 2 masa vardı ve uzun za-
mandır bu 2 masa buradaydı. Engin,

üniversiteye hazırlık için kul-
lanıyordu ikinci masayı. Ama F
Tipi mantığının hakim kıldığı baş-
gardiyan “yok” dedi, ikinci masayı
alacağız! Keyfiyet bununla başladı ve
işkenceye dönüştü. Doğallığında ev-
latlarımız kullandıkları masayı ver-
mediler, bu keyfiyete boyun eğme-
diler. Başgardiyanın emri ve ikin-
ci müdürün gözleri önünde tut-
saklara saldırı başladı. Masa zor-
la alındı, tutsaklar sürüklenerek
önce A Blok maltasına götürülüp
burada dövüldü, işkence gördü
sonra süngerli odaya sürüklendiler.
Süngerli oda, götürülenlerin sesinin
dışarıya çıkmadığı bir işkence oda-
sıdır ve Kandıra F Tipi yönetimi bu
uygulama ile saldırılarını sürekli
yapmaktadır. 

Süngerli odada tutsaklar do-
muzbağı şeklinde ellerinden ve
ayaklarından bağlanarak tutul-
muş ve işkenceye böyle devam
edilmiştir. 

İktidarın evlatlarımızın “koğuş-
lardan kurtarılıp, birey özgürlüğü ile
kendi istedikleri gibi yaşamaları”
diye anlattıkları budur. Tecrit hücre-
lerinde arkadaşlarından uzak tuttuk-
ları evlatlarımıza tek tek saldırarak,
domuzbağları ile bağlayarak işkence
yapmak! 

Evlatlarımız, tüm bu işkenceler-
den sonra hücrelerine geri götürül-
düler. Kollarında morluklar, çizikler
oluşmuş ve gittikleri hastanede bun-
ları rapor etmişlerdir. Şimdi AKP ik-
tidarının ve savcılarının bu işkence-
ler karşısında ne yapacaklarını bir kez
daha göreceğiz. 

Geçtiğimiz hafta Ali Cem Gün-
doğan’ı anlatmıştık. Ali Cem Gün-
doğan, Sivas Hapishanesi’nde gör-
düğü işkencelerle katledilmişti. Ai-
lesine, 24 yaşındaki Ali Cem’in iş-

kence görmüş, kırıklarla dolu cesedi
teslim edilmişti. Hapishanelerde bu
koşullar varken evlatlarımız işkence
görmeye devam edecektir. Tecrit ve
tecrit mantığı evlatlarımızı öldürme-
ye devam edecektir. 

Tecriti kabul etmeyeceğiz; tecri-
te karşı direnişte 122 evladımızı şe-
hit verdik. Onlar, başka yoldaşları iş-
kence görmesin diye kendilerini feda
ettiler. Evlatlarımızı tecrite ezdirme-
yeceğiz. Tecrite karşı direnmeye de-
vam edeceğiz. Tecrite karşı direniş-
te kazandığımız hakları gaspettir-
meyeceğiz. Evlatlarımızı her koşul-
da sahipleneceğiz. 

F Tiplerinde gardiyanlarn artık es-
kisi gibi sıradan bir emekçi, memur
değillerdir. AKP’nin polisleri gibi
gardiyanları da sınıfsal köklerinden
koparak birer işkenceciye dönüş-
müşlerdir. F Tiplerinde devrimci tut-
saklara karşı her türlü fiziki-psikolojik
işkence yöntemlerine başvurmakta-
dırlar. Özellikle içlerinden bazıları iş-
kence yapmak için can atmaktadırlar.
Ve AKP iktidarı işkenceci polisleri-
ni koruduğu gibi işkenceci gardi-
yanlarını da korumaktadır.

Ama işkenceciler unutmasınlar.
Biz evlatlarımıza işkence yapan gar-
diyanları asla unutmayacağız.

Asla işkencecileri affetmeyeceğiz,
onlardan mutlaka hesap soracağız. Kı-
lına bile bir zarar gelmesin diyerek
büyüttüğümüz evlatlarımıza işkence
yapanları unutmayacağız. Yaptıkları
asla yanlarına kar kalmayacak. 

İŞKENCE YAPMAK
ŞEREFSİZLİKTİR, HESABINI
SORACAĞIZ! 

EVLATLARIMIZA KALKAN
ELLERİ KIRACAĞIZ! 

F Ti̇pleri̇nde Tecri̇t, İşkence, Cezalar,
Dayak, Süngerli̇ Oda, Domuz Bağı… 

Hapi̇shanelerde Tecri̇te ve İşkenceye Son! 
TAYAD’lı Aileler
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dDün Adıyaman, Erzincan, İzmir,
Antep, Didim ve Tarsus'ta Alevilerin
evleri işaretlenmişti. Bugün ise Ma-
latya'da Alevi bir aile linç edilmek
istendi. Malatya son saldırı da ol-
mayacaktır üstelik. 

Nasıl ki, Çorum, Maraş, Sivas,
Gazi son olmadılar, bundan sonra
da Alevilere yönelik saldırılar devam
edecektir. Çünkü katliamcı politika-
ların sahibi devletin kendisidir… Ve
ihtiyaç duydukça yeni bir katliam
yapmaktan kaçınmayacaktır. Birkaç
çocuğun işi dedikleri, işaret değil
karalama olduğunu söyledikleri sal-
dırılar artarak Malatya’da bir aileyi
linç etme girişimine kadar ulaştı.

Alevilerin daha aynı gece gös-
terdiği tepki karşısında geri adım at-
mak zorunda kalan devlet, linç giri-
şiminde bulunanlarla Alevi aileyi ba-
rıştırmaya dahi çalıştı. Aile, “Tutuk-
lamak için bulamadıklarınızı, barış-
tırmak için nasıl buluyorsunuz?” di-
yerek, teklifi reddetti…

Korku ile teslim almak istiyor-
lar.

Ama korkunun sonu yok! Ma-
raş’ta bedenleri parça parça edilenler,
Sivas’ta yakılanlar da korkmuşlardı
mutlaka… Ama katliamcıları dur-
durmanın yolu, korkuyu cesarete
dönüştürmenin yolu örgütlenmekten
geçiyor. Başka bir yol yoktur!

İnkar ve asimilasyon üzerine yü-
rütülen Alevi politikasının sonucudur
yaşanan bu linç girişimi. AKP'nin
Alevi politikası budur.

Alevileri düzen içine çekmek, oy

avcılığı yapmak için, Alevileri mil-
letvekili yapmaktan, aynı iftar sof-
ralarına oturmaya kadar pek çok yön-
tem denediler. Amaç bir çözüme
ulaşmak değildi. Amaç oyalamak ve
kendi istedikleri noktada tutarak
Alevileri teslim almaktı. Alevi ör-
gütlerinin büyük bir kısmı da buna
kandı. 

Sorunlarımızın çözümü düzeni-
çinde değildir. Çünkü bizzat sorunu
yaratan devlettir. Bizi katleden dev-
lettir… Bunu unutmamızı istiyorlar.
Unutursak yeniden inanabiliriz diye
medet umuyorlar. Ama katillerimiz
unutmayacağız… Tarihimiz direniş-
lerle doludur çünkü, bir o kadar da
katliamlarla doludur. Katledile kat-
ledile öğrendik… Direne direne öğ-
rendik… 

AKP, Alevi düşmanlığını körük-
leyerek neyi amaçlıyor?

AKP, Alevilere gözdağı veriyor.
Tehdit ediyor. "Ya boyun eğersiniz
ya da yeni Maraşlar, Çorumlar ya-
ratırım” diyor. 

AKP, Alevileri tehdit ederek inanç
özgürlüğü istemeyin diyor, adalet is-

temeyin, taleplerinizden vazgeçin di-
yor. Sinmeleri, susmaları için saldırıp
tehdit ediyor. Dün Sivas'ta yakarak
yapmışlardı, bugün Sivas'ta yakanlara;
"Onlar yananlar kadar mazlum" di-
yerek yapıyor. Hem katilleri ve kat-
liamı sahipleniyor, hem de yeni Si-
vaslar yaratmanın, yeni katliamlar
yaratmanın zeminini hazırlıyor.

Alevi-Sünni halkımız, AKP’nin
dindarlığı sahtedir. AKP iktidarını
korumak ve Amerikan uşaklığını sür-
dürebilmek için halklar arası düş-
manlıklar yayarak halkların birleş-
mesini engellemeye çalışmaktadır.
AKP'ye karşı birlik olalım. Omuz
omuza bu din tüccarlarına karşı di-
renelim. Birlik olmamızı tarihimiz,
kardeşliğimiz gösteriyor. Yoksa ege-
menler halkı birbirine düşmanlaştı-
rarak yönetmenin bir yolunu mutlaka
bulur.

Alevi-Sünni-Hıristiyan tüm inanç-
lardan; Kürt, Türk, Arap, Çerkez...
tüm milliyetlerden halkımızın kar-
deşliğini ve mücadelesini büyüterek
AKP'nin provokasyonlarını bozalım.
Halk düşmanlığını teşhir edelim.

Katledile Katledile Gördük! Direne Direne Öğrendik…

Birlik Olup Direnmekten 
Başka Yolumuz Yoktur!

Devrimci Alevi Komitesi Olarak Diyoruz ki
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ALEVİLERE KARŞI SALDIRILAR DEVAM EDİYOR!

Baş Provokatör Başbakan Erdoğan’dır!
AKP zihniyeti Alevi halkımızın tarihsel düşmanıdır. Bugün bu düş-

manlık bizzat Başbakan Erdoğan tarafından en üst boyuta tırmandırılmak-
tadır. 

En son Başbakan Erdoğan’ın ATV’deki Gündem Özel programında
yaptığı konuşmada Alevi halkımız için çok manevi bir yeri olan Karacaah-
met Cemevi hakkında “ucube” değerlendirmesi yaparak, cemevlerinin iba-
dethane değil, kültürevi olması gerektiğini söyleyerek, “Ben Aleviliği,
Hazreti Ali’yi sevenler olarak biliyorum. O zaman ben bugün Aleviyim
diyenlerden daha Aleviyim. Biz Müslümansak tek ibadethane olması
lazım. Aksi taktirde ayrımcılık, bölücülük olur” dedi.

Her kelimesi ayrı bir küstahlık. Alevilere, Aleviliğin ne olduğunu öğre-
tecek. Örnek olarak da kendini gösteriyor. Hayır Alevilik sadece “Ali’yi
sevmek” değildir, senin gibi Yezidin soyundan gelenlere boyun eğme-
mektir. Zalimin zulmüne başkaldırmaktır. Zulumden hesap sormaktır.
Yezidin soyundan gelenler asla Alevi olamaz!..



Yunan ordusu, İngiliz emperya-
lizminin desteğiyle İzmir'i işgal etti-
ğinde tarih 15 Mayıs 1919'dur. Yunan
ordusu İzmir'e ayak bastığında kar-
şısında işgale karşı koyacak bir ordu
bulamamıştı ve bunun rahatlığı içe-
risindeydi. Haklıydılar, çünkü Os-
manlı padişahı ve İstanbul hükümeti
emperyalizme boyun eğmiş, işbir-
likçilik ve teslimiyet politikalarını
uygulayan bir pozisyondaydılar. Em-
peryalist ülkelerle imzalanan anlaş-
malarla Osmanlı ordusu "ordu" ol-
maktan çıkartılmış ve büyük oranda
tasfiye edilmiş, silahsızlandırılmıştı.
Osmanlı padişahı yalnızca saltanatını
düşünüyor, bu doğrultuda emperya-
listlerin tüm isteklerini yerine geti-
riyordu.

Yunan ordusu, kısa bir süre sonra,
ilk andaki sessizlikten dolayı büyük
bir yanılgı içinde olduğunu anlaya-
caktı. İzmir'e geldiklerinde karşıla-
rında işgale direnen bir ordu görme-
seler de halk bu işgale izin verme-
yecekti. Osmanlı padişahı ve İstanbul
Hükümeti işgale karşı bir direniş ör-
gütlenmesini engellemek için Yunan
ordusunun İzmir'i işgal edeceğini
halktan gizlemişti. Bununla da ye-
tinmemiş ayrıca işgale karşı çıkabi-
lecek İzmir Valisini ve Kolordu Ko-
mutanını görevden almış yerlerine
işbirlikçi politikalarına uygun hareket
edecek kişileri atamıştı. Yunan or-
dusunun padişahın dostu olduğuna,
ona karşı mukavemet etmenin hilafete
karşı mukavemetle eş değer olduğuna
dair propagandalar yapılmıştı. Ancak
halk, Ege ve tüm Anadolu'da, İzmir'in
Yunan ordularınca işgal edilmesini
şiddetle protesto etmekteydi.

İzmir'e iyice yerleşmeye çalışan
Yunan ordusu aynı zamanda işgali
genişletmekteydi. 20 Mayıs 1919'da

Menemen, 25
Mayıs 1919'da
Manisa ve 29
Mayıs 1919'da

Aydın'ı, aynı gün Ayvalık'ı işgal
etmişti. Ayvalık'ın işgali ardından
Yunan ordusunun Bergama'yı da işgal
edeceği haberleri yayılmaya başla-
mıştı. Ege'de henüz, tüm Anadolu'da
olduğu gibi düzenli ordular oluştu-
rulmamıştı. İşgale karşı milis güçler
örgütlenmekteydi. Demirci Mehmet
Efe, Yörük Ali Efe, Çerkez Ethem
gibi isimler önderliğinde örgütlenen
bu kuvvetler Osmanlı ordusu içindeki
işgal karşıtı subaylarca destekleni-
yordu. Dahası bunlar, ulusal kurtuluş
savaşı için örgütlenme çalışması da
yürütüyorlardı.

Genel tablo böyleyken, Berga-
ma'da yaratılacak direniş halkların
bağımsızlık için hangi zorlukları aşa-
bileceğini gösterecekti. Bergama'da
o günün koşullarında işgale karşı ör-
gütlenmiş herhangi bir kuvvet yoktu.
Halk bu nedenle Yunan ordusunun
Bergama'yı ele geçirmesini engelle-
mek için başta Balıkesir ve Ayva-
lık'tan olmak üzere çevre il ve ilçe-
lerden milli kuvvetlerin harekete geç-
mesini istiyordu. Buralarda Berga-
ma'yı savunmak üzere hazırlıklar ya-
pılırken 11 Haziran 1919'da Yüzbaşı
Kemal Bergama'ya gönderilmişti.
Ancak, başta "Eğer düşman gelirse
memleketi silahlı bir şekilde, ola-
naklarımız ölçüsünde savunacağız"
diyerek çevre il ve ilçelerden yardım
isteyen halk, işgal yanlılarının etki-
sinde kalmıştı. Öyle ki, işgal yanlıları,
Yunan ordusunu Bergama'ya çağıran
bir kağıdı imzalatmak için çalışma
yürütmüşlerdi.

Yüzbaşı Kemal Bergama'ya gelir
gelmez önce Kaymakamla görüşmüş,
onun kararsız ve daha çok padişahın
etkisi altında olduğunu görmüştü.
Yüzbaşı Kemal kahvelerde halkla

ve eşrafla görüşmeler yapıyordu. Bu
görüşmeler sert tartışmalara varıyor-
du.11 Haziran gecesinde tellal ba-
ğırtarak "Balıkesir ve Ayvalık'tan
kuvvet yetişinceye kadar 4-5 Yunan-
lı'ya şehri çiğnetmemek için yedi ya-
şından yetmiş yaşına kadar Allah'ını
seven silahını kapıp hükümet mey-
danına gelsin" diye halka çağrı yap-
tırmış, bu çağrının sonucu sadece
30 kadar Bergamalı, Yüzbaşı Ke-
mal'in etrafında toplanabilmişti.

Bergama 30 kişiyle savunulacak
ve esas olarak da çevre yörelerden
gelecek kuvvetler Bergama'ya ula-
şıncaya kadar zaman kazanılacaktı.
Yüzbaşı Kemal ve beraberindekiler
vakit kaybetmeden Yunan ordusunun
Bergama'ya gireceği Reşadiye isti-
kametine doğru ilerlemişlerdi. Ba-
kırçay üzerinde bulunan Eğriköy
Köprü girişinde mevzilenmişlerdi.
Bu sırada 20 kadar gönüllü daha ka-
tılmıştı saflarına. Fakat işgal yanlıları
boş durmuyordu. İşgalciye bizzat
çağrı kağıdı gönderenler bu yirmi
kişi içine de adam katmışlardı. Gö-
nüllüleri vazgeçirmeye çalışıyorlardı.
Gönüllüler içinde fısıldaşmalar baş-
ladı. Hainlerin çabası sonuç vermişti.
Gönüllüler, Yüzbaşı Kemal'e, ken-
disinin padişah düşmanı olduğunu,
Yunanlılar'ın padişaha dost olduğunu,
evlerine gitmek istediklerini söylerler.
Tüm bunlar kısa bir sürede yaşan-
mıştır. Bütün ikna çabalarına rağmen
gönüllüler dağılmaya başlar. Eşrafın
gönderdiği adamlar bununla da ye-
tinmezler ve Yüzbaşı Kemal'i öldür-
meye çalışırlar. O civarda bulunan
Tuzca Efe buna engel olur fakat Yüz-
başı Kemal bölgeden ayrılırken bir
süvari keşif kolunun baskınına uğ-
rayarak tutsak edilir.

Gönüllüler birliğinin dağılması
ve Yüzbaşı Kemal'in tutsak edilme-
siyle Bergama'nın savunulması ola-
nağı kalmamıştır. Yunan kıtaları o

Bu Halk, Bu Vatan Bi̇zi̇m! Kahrolsun Faşi̇zm Kahrolsun Emperyali̇zm!

DDünden Bugüne Anadolu'daDünden Bugüne Anadolu'da
HALK İSYANLARIHALK İSYANLARI

HALK KAHRAMANLARIHALK KAHRAMANLARI

Zali̇mler  Oldukça İsyan Edenler,
Zulüm Sürdükçe İsyanlar da Sürecek!

Anadolu Halklarının İşgalciye
Karşı Bağımsızlık Savaşında 
BERGAMA BASKINI
(15 HAZİRAN 1919)
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gecenin sabahında, 12 Haziran saat
10.00'da ellerin kollarını sallayarak
Bergama'ya girer. İşgalciyle iyi ge-
çinip düzenlerini koruyup, servetlerini
kaybetmek istemeyen, bu amaçla iş-
galcilere karşı direnişi engelleyen
eşraf, Yunan ordusunu Bakırçay Köp-
rüsü'nde karşılarlar. Ellerinde tesli-
miyetin simgesi olan beyaz bayrak,
sıcak buğday ekmeği ve bir kase tuz
vardır. Onlar gibi düşünmeyen, pro-
pagandalarının etkisinde kalmayan
halkın bir yandan işgalciye öfkesi
büyürken, işgalcinin Bergama'ya hiç-
bir direnişle karşılaşmadan girmesinin
üzüntü ve utancını yaşıyordu Bergama
halkı.

Yunan tabur komutanı ilk olarak
Bergama Kaymakamı ile görüşmüştü.
İşgale karşı olan fakat Osmanlı pa-
dişahının buyruklarından çıkamayan
Kaymakam, Yunan tabur komutanına
sadece; "...Bu işgali protesto ederim.
En yakın zamanda askerlerinizi Ber-
gama'dan çekmenizi talep ederim"
diyebilmişti. Ve fakat, durum buyken
işgalciyi protesto etmek yetersiz,
hele de ondan askerlerini çekmesini
talep etmek anlamsızdı. İşgalciye
karşı savaşılacak, işgalci defedile-
cekti...

Bergama dışında hazırlıklar sü-
rüyordu. Ayvalık'ta 172. Alay Ko-
mutanı olarak Yarbay Ali Çetinkaya,
Bergamalı Adem Bey'in 300 kişilik
Kuva-i Milliye müfrezesi ve Binbaşı
Cemal komutasındaki erler, 250 ki-
şilik Kuva-i Milliye ve iki ağır ma-
kinalı tüfek ile Belligedik'e gelmişti.
Soma mıntıkasında ise 188. Alay
Komutanı Yarbay Akif Bey 100 kadar
eriyle, Poyracık'ta 76 kişilik nizamiye
kuvveti ve 265 kişilik kuvvetiyle ha-
zırdı. Kınık'ta ise Emekli Kolağası
Kemal Bey emrinde olan yedek teğ-
men Fehmi ve Halim idaresinde 53
silahtan ibaret Kuva-i Milliye müf-
rezesi vardı. Baskını Binbaşı Cemal
yönetecekti. Bergama daha önce as-
kerlik deneyimli milislerin çoğunlukta
olduğu gönüllüler ve nizamiye erleri
tarafından doğudan-batıdan-güneyden
sarılıyordu. Baskın gece yapılacaktı.
Yunan taburu dağınık ve sokaklarda,
çarşıdaydı. Ani baskını beklemiyor-
lardı, bozguna uğramışlardı. Uzak-
laşıp baskına cevap vermeye çalışan
birlikler de çok dayanamıyor ve da-
ğılıyorlardı. Menemen'e doğru kaçı-
yorlardı. 15 Haziran 1919 günü saat
22.30'da Yunan ordusu Bergama'da
bozguna uğratılmış ve 400'den fazla

kayıp verdirilmişti. Bergama'yı iş-
galciye peşkeş çeken, direnişi en-
gelleyen Bergama eşrafı ve işgali
onaylayan Hürriyet ve İtilaf Partisi
yanlıları ortadan kaybolmuşlardı.
Halk sevinç içerisindeydi.

Bergama baskını, Anadolu halk-
larının emperyalizme karşı bağımsızlık
savaşında önemli olaylardan biridir.
İlk kez bir şehir-ilçe kendi çevre mil-
isleriyle düşmanı püskürtmüştür. Ber-
gama'ya Kurtuluş Savaşı'nda bir ilk
olma özelliği kazandırmıştır. İlk olma
onurunu yaşatmıştır. Ki, bu örnek
daha sonra Ege'de, Anadolu'da ço-
ğalacaktır. Yunan ordusuna bu yenilgi
ağır gelmiş ve 4 gün sonra çok daha
büyük kuvvetlerle Bergama'ya sal-
dırmış, yol boyunca ve Bergama'da
bir çok vatansever öldürülmüş, Ber-
gama tekrar işgal edilmişti. Ama artık
teslimiyetçi ruh hali değil, direnişçi
ve hatta düşmana baskın vermenin
yarattığı moralli bir ruh hali hakimdir.
Bergama, İzmir, Ege, tüm Anadolu
emperyalizme karşı savaşma iradesi
ve zafer inancı kazanan halkların mü-
cadelesiyle özgürleştirilmiştir.

*Yararlanılan Kaynaklar: (Ber-
gama Uygarlık Tarihi- Eyüp Eriş)

Akşam işlerimizi bitir-
dikten sonra dernekten çık-

tık. Dernekten çıktığımız zaman saat 22.00'yi geçiyordu.
Kalmayı planladığımız eve doğru yola koyulduk. Gitti-
ğimizde ablanın evde olmadığını gördük. Bu sırada saat
de ilerlemişti. Mahalleden çıkıp başka bir mahalleye
gitmemiz bizim için zor olacaktı. Mahallede evinde ka-
labileceğimiz başka bir tanıdığımız yoktu ama kendimizi
hiç dışarıda kalmış gibi hissetmedik. Çünkü burası
bizim mahallemizdi ve halkımız yaşıyordu. Biz tanımasak
bile bu kapılar halkın çocuklarına, devrimcilere açılan
kapılardı.

Arkadaşla bereber göz göze geldik ve "haydi" deyip
önümüze ilk gelen kapıyı çaldık. Kapıyı bir abla açtı.
Ablaya devrimci olduğumuzu, gideceğimiz evin sahibinin
evde olmadığını, bu yüzden bu gece burada kalıp kala-
mayacağımızı sorduk. Kapıya çıkan abla köyden misa-
firlerinin geldiğini ve evinin kalabalık olduğunu; ancak

apartmandaki diğer evlerin müsait
olduğunu söyledi. Biz de hemen
karşı evin kapısını çaldık. Kapıyı
açan abla daha lafımız bitmeden

bizi içeriye aldı. 

İçeriye girip abla ile sohbet ettiğimizde henüz ma-
halleye yeni taşındığını ve devrimcileri tanımadığını
gördük. Evde ablanın babası ile kızı vardı ve eşi henüz
gelmemişti. Abla kendisinin de kızı olduğunu ve bizi
kapıda bırakamayacağını söyledi. Biz de devrimciler
olarak halkın bu güzel kültürünün taşıyıcıları olduğumuzu
anlattık. Aklımıza "Bu halktan adam olmaz" diyen o
çok bilmişler geldi. 

Sonra ablanın eşi de geldi ve hep birlikte geceye
kadar sohbet ettik. Ablaya sabah erken çıkacağımızı,
bizi merak etmemesini söylemiştik. Abla bizden erken
kalkmış ve bizim için kahvaltı hazırlamıştı. Vedalaşırken
mutlaka tekrar gelmemizi söyledi. Bir kez daha gördük
ki halkın olduğu her yerde bize ev de, her türlü olanak
da vardır. İdil'in de söylediği gibi, işte biz bu halk için
öleceğiz...

Hayatın 
Öğrettikleri HALKIN İÇİNDE...
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,
Kentsel Dönüşüm yasasının yönet-
meliğini 4 Ağustos günü yayınladı.
Böylelikle, yıkımların yasal süreci
başlatılmış oldu. 

Türkiye genelinde 7 milyon ko-
nutu yıkmayı hedefleyen AKP'nin
yıkım saldırısı, yasalarla da güvence
altına alındı. Halkın tüm hakları
yasalarla yok sayılırken, egemen-
lerin çıkarları aynı yasalarla ko-
runuyor. 

Yasalar halktan yana değildir,
bu yüzden tanımıyoruz bu yasaları,
yönetmelikleri... Bu yasalar-yönet-
melikler, AKP'nin din-dil-milliyet
ayrımı yapmaksızın tüm halka açtığı
savaşın ilanıdır.

Yönetmelik sadece bir formali-
tedir. AKP, hangi binaların yıkılaca-
ğını zaten çoktan karara bağladı. Yö-
netmelikte belirlenen ise, gerektiği
kadar teknik heyetler oluşturarak,
yıkım kararlarına yapılan itirazların
değerlendirilmesi... Yani aslında yıkım
kararı alındı, ama itiraz eden varsa,
teknik ekipler gidip neyine itiraz edi-
yorsun diye soracak... Bu teknik he-
yetler 7 kişiden oluşacak. 4 üyesi
üniversitelerden, 3 üyesi Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı'ndan olacak.
Bakanlık görevlisi heyete başkanlık
edecek. İçinde halkın olmadığı bu 7
kişilik heyet, itirazları değerlendirip,
son kararı verecek... Oyların eşit çık-
ması halinde, heyet başkanının, yani
AKP'li yöneticinin sözü son karar
sayılacak. Ne kadar demokratik değil
mi?

Halk, güdülecek bir sürü değildir.
Evlerimiz bizim canımızdır, varımızdır
yoğumuzdur... Evlerimizi yıkmak için
karar alırken bizi yok sayanlara halkın
gücünü hatırlatmalıyız...

Yönetmelik devamında diyor ki:
Yıkılacağı tebliğ edilen evler 15

gün içinde boşaltılacak. Bu
kadar da değil, yıkılacak evle-

rimizi boşaltırken, "hizmet vergisi,
elektrik, su, doğalgaz" borçlarının
da ödenmesini istiyorlar. Bunlarla
da bitmiyor. Yıkım parasını da biz
vereceğiz... Bizi sürgün edecekleri
TOKİ binalarının parasını da biz
ödeyeceğiz...

Bizim olanı bize geri satıyorlar... 
Bu aldatmaca, kandırmaca karşı-

sında susmak; sorgusuz sualsiz evi-
mizi yıkmalarına izin vermek tesli-
miyet anlamına gelir... 

Teslim olmayalım... Evimizi al-
dıklarında hiçbir şeyimiz kalmaya-
cak... Sürgün edilmiş, borçlandırılmış,
kat be kat yoksullaştırılmış olacağız. 

Peki ya örgütlendiğimizde, di-
rendiğimizde ne kaybedeceğiz? Bir
şey kaybetmeyecek aksine biz kaza-
nacağız... Yine evimizi yıkabilirler
ama örgütlülük, yıkılanı yeniden yap-
ma gücü verecektir aynı zamanda.
Birlik olmak, en zor zamanında
yanında senin gibi düşünen birileri
olması demektir. Aç açıkta kaldığı-
mızda yanımızda güç alacağımız in-
sanlar olmasını istiyorsak, daha da
önemlisi aç açıkta kalmak istemi-
yorsak birlik olmalıyız. Kendi gü-
cümüzü kendimiz yaratmalıyız...

Yönetmelik bitmiyor... Kararına
itiraz etmemiz için bize 15 GÜN
süre veriyorlar. 16. gün gidersek,
itiraz hakkımız yok!

Eğer ev sahipleri devlete borçlu
ise, bunu taksit taksit ödeyecek. Ama
devlet evsahiplerine borçlu ise, bu
borç, devletin istediği yerde vereceği
bir arsa ile ödenecek. Nakit olarak
alamayacağız yani...

Yine yönetmeliğe göre kiracıların
hiçbir hakkı yok... Evleri bir an önce
boşaltmaları istenecek... TOKİ bi-
nalarında kiracı olmak isterlerse, ola-
caklar...

AKP'nin yıkım saldırısı bayram-
dan sonra başlayacak. Eylül sonu,
Ekim başı gibi başlayacak olan yı-
kımları ballandıra ballandıra anlat-
mayı da eksik bırakmıyorlar... Çevre
ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bay-
raktar diyor ki, "Uygulamaya Eylül
ve Ekim başı gibi başlamayı düşü-
nüyoruz. Bu çerçevede, memleketi-
mizin hayrına çok güzel bir start ve-
receğiz. Belediyelerden, kamu kuru-
luşlarından müracaatlar var. 'Bizim
binalarımızı gelin yıkın' diye, insanlar
bize başvuruyor." (HaberTürk
07.08.2012)

Bayraktar yalan söylüyor... Böy-
lesine adaletsiz, halka düşman uy-
gulamalar karşısında "Gelin evimizi
yıkın" diyen yoktur. Geçin bu ya-
lanları... Halkımız tabii ki daha rahat,
sağlıklı, güvenli konutlarda yaşamak
istiyor. Ama halkın bu isteğini bir
soygun-yağma-talan saldırısı için
kullanmak halk düşmanlarının işidir.
Devlet, konut sorunumuzu çözmek
değil, zenginlere daha da zengin ol-
maları için fırsat açmak istiyor. 

Evlerimizi yıkıp arsalarımıza
el koyacak olanlardan, 

Bizi şehir dışına sürgün edip,
yoksullaştıracak olanlardan,

Bizi TOKİ'nin sağlıksız bina-
larına mecbur edip, borçlandıracak
olanlardan,

Bizi konu komşumuzdan, ya-
kınlarımızdan ayırıp, yalnızlaştı-
racak olanlardan,

Deprem korkumuzu kullanarak
bizi çaresiz bırakanlardan,

HALK DÜŞMANLARINDAN
TEK İSTEĞİMİZ VAR: YERİNDE
ISLAH!

Yıkım için gelenlere kapımız ka-
palı, barikatlarımız örülü... Tüm halk-
la, direniş türkülerimizi yakacağız...
Evimizi yıkanın villasını yıkacağız!..
Bunu da böyle yazsınlar!..

Yıkımlar Bayramdan Sonra Başlayacak
Halkımıza Çağrımızdır:

Direnmek En Meşru Hakkımızdır!
Geçit Yok! Direniş Var!
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Grup Yorum ile F Tipleri ile
ilgili 10 yönetmen ile çektikleri
film hakkında yaptığımız ro-
pörtajı yayınlıyoruz:

Yürüyüş: F Tiplerine, tecrite
ilişkin bir film çekme düşüncesi
nasıl gelişti. Bu projenin oluşum
sürecini anlatır mısınız?

Grup Yorum: Yıllardır albüm-
lerimizle, konserlerimizle, şarkıları-
mızla, türkülerimizle tecriti anlatı-
yorduk. F Tipi hapishaneler ve tecrit,
hapishanelerin dışında bütün bir halka
yönelik saldırı olduğu için kaçınılmaz
bir konuydu. Ayrıca sanatın farklı
dallarında da tecritin anlatılabilmesi
için hep çalıştık. Bununla ilgili kültür
merkezinde tiyatro, resim, fotoğraf
ve edebiyat alanlarında bir üretimimiz
oldu. Bu konuda duyarlı olan, tecriti
hisseden ve katliamlarla başlayan bu
süreci doğru değerlendiren bir çok
sanatçı-aydınla beraber “tecrite hayır”
dedik. Fakat sinema alanında biraz
eksik olduğumuzu söyleyebiliriz. Bu
güne kadar politik, devrimci sinema
diye bize sunulanlar tamamen dev-
rimcileri, öyle ya da böyle karalayan,
karikatürize eden filmlerdi. Bu an-
lamda elle tutulur birkaç örnek dışında
filme rastlayamıyoruz. Sinema ala-
nında ne yapabiliriz sorusuyla baş-
ladık önce ve çevremizdeki sinema
alanından çeşitli dostlarımızla görü-
şerek böyle bir projeye başladık. 

Yürüyüş: Neden çok sayıda yö-
netmenle birlikte çekmek istediniz?

Grup Yorum: Aslında tek yö-
netmenli bir film daha kolay olacaktı.
Hem de çok uzun zaman gerektiren
bir proje olmayacaktı. Fakat biz bu

alanda bir dayanışma, tutsakları
sahiplenme ve tecrite karşı or-
tak bir ses çıkarma amacıyla
hareket ettik. Böylelikle hem
sinema izleyicileri açısından farklı
yönetmenlerin “tecrit” konusu
etrafında birleşmesi de etkili bir

mesaj olacaktır diye düşündük. Dün-
yada ve ülkemizde birden fazla yö-
netmenin kısa filmlerinden oluşan
filmler var ama bizim filmimizi on-
lardan farklı kılan şey; filmleri bir-
birine bağlayan bazı unsurların ol-
ması. Böyle bir örnek henüz yok
diye biliyoruz. Aynı mekanda, bazı
oyuncularının aynı olduğu ve teknik
ekibin aynı olduğu başka bir örnek
görmedik. Ayrıca bir çok yönetmenin
ve sinema emekçisinin böyle bir
konu hakkında çalışmasının tecrite
karşı politik bir eylem olduğunu
düşünüyoruz. Yani filmin çekim
aşaması bile insanları tecrite karşı
örgütleyen bir niteliğe sahip.

Yürüyüş: 10 farklı yönetmene
bu film düşüncesini götürdüğünüzde
sizi nasıl karşıladılar? Ne cevap
verdiler? Başka bir konuda 10 yö-
netmeni bir araya getirmek ve böyle
bir çalışmayı başlatmak başlı başına
bir iş. Fakat bu filmde hepsi de gö-
nüllü yer almayı kabul ettiler. Bunu
neye bağlıyorsunuz? Bu süreci an-
latır mısınız? 

Grup Yorum: Tecrit sorununun
yakıcılığı ortada. Sanatçılar da bu
politikadan nasibini almadı mı? Gör-
üştüğümüz yönetmenler projeyi he-
yecanla karşıladılar. Bir çok toplantı
yaptık. F Tipi hapishaneler ve bura-
daki tutsakların yaşamıyla ilgili bir
çok kitap, broşür, yazı, anlatım, mek-
tup paylaştık. F Tiplerinde tecriti ya-
şayanlarla, Ölüm Orucu Direnişi için-
de yer alanlarla, zorla müdahale so-
nucu sakat kalanlarla buluşturduk
yönetmenleri. Filmlerden önceki
bu sürecin de tecriti işlemede çok
önemli olduğunu düşünüyoruz. Ta-

bii böyle proje söz konusu olunca
para kazanma, gişe yapma, isim
yapma gibi şeyler ortadan kalkıyor.
Yönetmenlerin ve bu film için çalışan
bütün sinema emekçilerinin asıl hedefi
tecriti duyurmak. 

Ezel Akay, Sırrı Süreyya Önder,
Reis Çelik, Barış Pirhasan, Hüseyin
Karabey, Aydın Bulut, Vedat Öz-
demir, İlksen Başarır ve İlker Al-
tınay gönüllü olarak bu projeye
katılan yönetmenlerimiz. Bir filmi
de İdil Kültür Merkezi içerisinde
faaliyet gösteren Fotoğraf ve Sinema
Emekçileri (FOSEM) çekecek. Böy-
lelikle on yönetmenin çekeceği onar
dakikalık on film ortaya çıkmış ola-
cak. Bu projede deneyimli sinema
emekçilerinin yanı sıra “devrimci
sinema” hedefi olan sinema öğ-
rencileri de gönüllü olarak yanı-
mızda yer alıyorlar.

Yürüyüş: Filmi nasıl çektiniz?
Nerde çektiniz. Filmin çekim süre-
cini anlatır mısın? Kimler oynadı?

Grup Yorum: Öncelikle filmin
çekilmesi için gerekli olan ses, ka-
mera, ışık, film platosu gibi gereksi-
nimleri de kolektif bir şekilde karşı-
ladık. Böyle bir projeyi sahiplenen
kamera, ses, ışık, set ve yapım şir-
ketleriyle başladık çekimlere. Film-
lerin büyük çoğunluğu İzmit’teki
eski SEKA fabrikasında kurulan
“F Tipi” hücrelerde çekildi. Bura-
daki hücreler gerçek boyutları dikkate
alınarak inşa edildi. F Tipi hücrelerde
tutsaklık yaşamış birçok kişinin gö-
rüşlerini ve önerilerini aldık. Birlikte
hücreleri gezerek değerlendirmeler
yaptık. Filmin çekileceği alanlar hazır
hale geldiğinde ise çekimlere başladık.
Her filmin çekimi 3-4 gün sürdü.
Fakat her film için haftalar öncesinden
hazırlık yapmak gerekiyordu. Bunun
için İdil Kültür Merkezi çalışanları
eksikleri tamamlamak için çalışma-
larda bulunuyorlardı. Ayrıca TA-
YAD’lı Aileler de hem filmin çeki-

Röportaj

Biz Tecrit Hücrelerinin İradesini Çoktan Parçaladık
Duvarlarını da PARÇALAYACAĞIZ!
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Röportaj

leceği setin hazırlanmasında hem
tutsakların el ürünlerini ve mektup-
larını bize ulaştırmada yardımcı ol-
dular. Hatta bazı filmlerde rol aldı-
lar.

Bugüne kadar çekilen yedi filmde
birçok sinema ve tiyatro oyuncusunun
yanı sıra birçok amatör oyuncu da
rol aldı. Geçtiğimiz yıl kardeşinin
cenazesinin toplu mezardan alabilmek
için ölüm orucu eylemi yapan Hüsnü
Yıldız da bir filmde ölüm orucu di-
renişi yapan bir tutsağı canlandırdı.

Yürüyüş: Tutsakların senaryo
ve çekimler esnasında katkısı nasıl
oldu? Bu sürece tutsaklar nasıl ka-
tıldı?

Grup Yorum: Film projesi baş-
lar başlamaz tüm hapishanelerdeki
devrimci tutsaklardan mektuplarla
önerilerini aldık. Birçok anlatım,
öykü ve görüş geldi. Bunları yönet-
menlerle de paylaştık. Oradaki yaşamı
genel hatlarıyla bize anlattılar. Onların
disiplinini, programlı yaşamlarını,
yaratıcılıklarını, örneğin “top”larla
yapılan haberleşmeleri, filmlerimize
kattık. Film çekimi sırasında, tahliye
olan devrimci tutsaklar, film setine
gelerek yaşadıklarını anlattılar. Ara-
larında nasıl iletişim kuruyorlar, nasıl
enstrüman yapıyorlar anlattılar, gös-
terdiler. 

Yürüyüş: Tutsaklara tecriti an-
latmalarını istediğimizde anlatmakta,
tarif etmekte zorlanıyorlardı. Belli
tanımlarla, belli biçimlerle anlat-
manın imkansız olduğunu söylü-
yorlardı. Siz bu filimi çekerken yeteri
kadar anlatamama kaygısı yaşadınız
mı?

Grup Yorum: Elbette F Tipi
hücrelerde tecriti kitaplardan oku-
yarak, ya da yaşananları dinleyerek
anlayamayız. Ama biz yaşananları
güçlü bir şekilde hissettiğimizi dü-
şünüyoruz. Çünkü biz de uzak değiliz
F Tiplerine. Grup Yorum içinde de
İdil Kültür Merkezi çalışanlarından
da bir çok arkadaşımız tanıştı bu
hücrelerle. Ve hala sevdiklerimiz,
insanlarımız, gençlerimiz, bu ülkede
zulme karşı duran herkes konuyor
bu hapishanelere. Ama yine de anla-
tılanlarda bir eksiklik olmasın diye
her zaman dikkatli olduk. Bu yüzden
tecrit ve tecrite karşı mücadele süre-
cinin tam ortasında yer alan tutsaklarla
ve TAYAD’lılarla hep iletişim halinde

olduk. Amacımız tecrit işkencesini
hissetmek, hissettirmek. Buna karşı
geliştirilen direniş yöntemlerini an-
latmak.

Yürüyüş: Film çekimlerinin bü-
yük çoğunluğunun çekildiğini söy-
lüyorsunuz. Bu filmi çekerken ka-
fanızda tecritle ilgili başka projeler
şekillendi mi? Tecriti daha başka
yöntemlerle anlatma düşünceniz var
mı?

Grup Yorum: Elbette. Bizim
amacımız Türkiye’de devrimci bir
sinema anlayışının olması. Bunun
için sinema öğrencileriyle birlikte
tartışıyoruz, filmler izliyoruz, yeni
projeleri tartışıyoruz. Sanatın başka
dallarında da tecrite karşı bir şeyler
yapabiliriz diye düşünüyoruz. Tecrit
hücrelerinden yazılan şiirler var. Bir
şiir albümü yapmayı düşünüyoruz.
Şiirler tek başına çok güçlü bir direniş
aracı haline gelebiliyor. 

Yürüyüş: Sizin eklemek istedi-
ğiniz bir şey var mı?

Grup Yorum: Filmin galası 19
Aralık 2012’de Beyoğlu Atlas Si-
neması’nda yapılacak. 21 Aralık’tan
itibaren de tüm Türkiye’de sinema-
larda izlenebilecek. Ayrıca mahalle-
lerde ve Anadolu’nun birçok yerinde
filmimizi milyonlara izleteceğiz.

Tekirdağ 1 No’lu F Tipi Hapishanesinden 2 No’lu F
Tipi’ne bir sabaha karşı operasyonuyla yaklaşık 20
tutsak sürgün edilmiştik. Hepimiz tek kişilik hücrelere
dağıtıldık. Kimseyle haberleşemiyelim diye etrafımızdaki
hücreler boşaltılmıştı. 6 ay tek kişilik hücrelerde tutul-
duktan sonra iki kişinin aynı havalandırmaya çıktığı
tek kişilik hücrelere koyulduk. 6 ay sonra ilk kez hava-
landırmada buluştuğumuzda gün boyu havalandırmada
volta atıp tek kişilik hücrelerde geçen 6 ay üzerine soh-
betler ediyorduk. Arkadaş komşu hücrelerden birinde
kalan bir adli tutukluyu anlatıyordu. O da tek kalıyormuş,
“kafayı sıyırmış galiba gün boyu kendi kendine kah-
kahalar atarak gülüyor” demişti. 

Öyle ya, F Tipi hücrelerde kahkahalar atarak
gülmek “kafayı sıyırma”nın işaretidir. Yasaktır F
Tiplerinde kahkahalarla gülmek. Kendi kendine
koyduğun bir yasak...

Bezen okuduğun bir yazıya, izlelediğin bir
filme, arkadaşından gelen bir mektuptaki komik bir
cümleye ya da yan hücrelerden gelen nottaki bir söze
kahkahalar atarak gülerken kendini yakalarsın. Ama bu
gülme çok uzun sürmez. Hemen susturursun kendi
kendini. Kendine bir kontrol çekme ihtiyacı duyarsın. 

Ne oluyor? Çok komik olduğu için mi güldüm...
Yoksa, yoksa... Bana bir haller mi oluyor?

Ama her halukarda artık susmuşsundur. Sustur-
muşsundur kendini. Kahkahalı ya da kahkahasız...
Gülemiyorsundur artık. 

İşte tecritin bir yanı. F Tiplenin insanlık dışı bir
yanı: İnsana kendi kendine gülme yasağı koyduruyor.

Nedir Tecrit? “Mesela yüksek sesle
gülmeyi kendine yasaklamaktır!”

Ayrıca bir çok yönetmenin
ve sinema emekçisinin böyle
bir konu hakkında çalışma-
sının tecrite karşı politik bir
eylem olduğunu düşünüyoruz.
Yani filmin çekim aşaması
bile insanları tecrite karşı ör-
gütleyen bir niteliğe sahip.
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Suriye’de yaşanan direniş, keli-
menin tam anlamıyla, hayatın her
alanını kapsıyor.... Suriye bir yandan
emperyalistlerin ve işbirlikçilerinin
beslemesi silahlı gruplarla savaşırken,
bir yandan da yaşamın zor şartlarına
karşı dimdik durmaya çalışıyor. 

Her geçen gün artan yaptırımlar,
ambargolar, spekülasyonlar, yalanlar...
Suriye’yi sadece askeri, siyasi yönden
değil, ekonomik ve sosyal yönden
de zora sokuyor... Ancak tüm zor-
luklara rağmen 1 yıl 7 aydır direniyor
Suriye... Direniyor çünkü Suriye’de
yaşananlar tamamen emperyalistler
tarafından planlanan, desteklenen,
bizzat organize edilen ve Suriye’yi
sömürgeleştirmeyi hedefleyen prog-
ramın bir parçasıdır. 

Bu program çerçevesinde, baş-
rolde ABD emperyalizminin olduğu,
Avrupa ülkeleri ve işbirlikçilerinin
planları adım adım uygulanmaya ça-
lışılıyor. Plan gereği; oluşturulan
tablo, tam da “hak, hukuk, özgürlük”
açlığı çektiği söylenen Arap halkla-
rının sözde kendi kendilerini yöne-
tecekleri yeni “demokratik” yöne-
timlerin kapılarını açıyor... Bunun
nasıl yapıldığını aslında tüm dünya
izliyor. Ancak herkes, kendi bakış
açısına uygun olanını kabul ediyor;
gerçekler yalanlarla, provokasyonlarla
örtbas ediliyor. Dışarıdan bakıldı-
ğında, “Arap Baharı” denilen dalganın
bir parçasıydı Suriye’de yaşanan.
Burada da “devrim” rüzgarları esecek,
halk “baskıcı” Baas yönetimine karşı
mücadelenin ilk tohumlarını atacaktı.
Üstelik yıllardır bu ülkede hak hukuk
mücadelesinde yaprak bile kımılda-
mamışken... Bu amaçla oluşturulan
örgütlenme, grup, parti gibi oluşum-
ların esamesi okunmazken... Ve üs-
telik dünyanın hiçbir yerinde bedel
ödemeden, acı çekmeden, örgütlen-

meden... hiçbir hak hukuk kaza-
nımının sağlanamadığı bilimsel
bir gerçekken... 

Tüm bunlara rağmen solun
bir kesiminin katıldığı, ağırlıkta
Müslüman Kardeşler denilen İs-
lamcı örgütlenmelerin yer aldığı
hareketler, barışçı gösteriler diye
başladı, bunun propagandası ya-
pıldı. Devrimi silahsız yapacak-
lardı. İlk şartları da Suriye Lideri
Beşar Esad’ın gitmesiydi. Esad
gitsin, reformlar yapılsın, seçimler
hayata geçsin, “devrim” olacaktı. Ya
da “devrim”in ilk aşaması katedile-
cekti. Üstelik, bu hareketin başını
çeken bir örgütlenme, bir ideoloji,
bir strateji yokken... Yönetim sürekli
diyalog çağrısı yaptı. Reformları ha-
yata geçirme çabalarına ciddi bir şe-
kilde yöneldi. Anayasayı değiştirdi,
parti kurma serbestliği getirdi... Ma-
dem değişim, reform istiyorlardı ve
hedeflerine silahsız varacaklardı; yö-
netim defalarca dialog çağrısı yaptı.
Ancak kendilerini barışçı olarak ilan
eden bu gruplar diyaloga kesinlikle
yanaşmadı. İlk şartları Esad’ın git-
mesiydi. Emperyalistlerin ve işbir-
likçilerinin de gitmesi yönündeki bas-
kılarına karşı Suriye Lideri, halk beni
istediği sürece ben görevimin başında
kalacağım, gerekirse vatanım için
ölürüm içerikli açıklamalar yaptı.

CIA, MOSSAD ve 
Silahlandırdıkları 
İşbirlikçileri Devrede

Esad yönetiminin bu gösterilere
izin vermediği ve saldırdığı bahane
edilerek birden silahlı gruplar ortaya
çıktı. Eğitimli, son teknolojik si-
lahlara sahip, iletişim araçları tam
teçhizatlı çeşitli uyruklara mensup
gruplar... İlk önce grupların ordudan

ayrılan asker ve generaller olduğu
söylendi. İhanet her savaşta yaşandığı
gibi elbette Suriye’de de yaşandı.
Ancak çoğunluğu etkileyecek bir
oranda hiç olmadı. Ve önemli olan
halen Suriye’nin yönetimi ve halkıyla
birlikte tüm vatansever duygularıyla
ve bağlılıklarıyla bu saldırılara karşı
direnmesidir. Çok gecikmeden şu
gerçek de açığa çıktı ki; bu silahlı
gruplar, dışarda CIA ve MOSSAD’ın
yönlendiriciliğinde, Suudi Arabistan
ve Katar’ın maddi desteği ile Tür-
kiye gibi işbirlikçi ülkelerde eğitilen,
İslamcı Müslüman Kardeşler adlı
grubun ağırlıkta olduğu gruplardı.
Adına da “Hür Suriye Ordusu” is-
mini taktılar. Bayraklarına da “istiklal
bayrağı” adını verdiler. Ki bu bayrak,
Suriye’nin Fransız işgalinden kur-
tulduğu ve bağımsızlığını ilan ettiği
yıllara ait bayrağın aynısıydı...

Muhalifler Değil, Silahlı
Çeteler

Dışarıya bağımlı, para karşılığında
ve insanların inançları kullanılarak
yapılan silahlı saldırılar kendilerine
“Hür Suriye Ordusu” diyen silahlı
çetelerin... İşleyişini emperyalistlerin
istihbarat örgütlerinin, fetvalar ve
şeriatın kurallarının belirlediği bu
silahlı grupların ne adalet anlayışları,

Suriye’nin Kan Gölüne Çevirilmesinden 
Emperyalizm ve İşbirlikçileri Sorumludur!

Suriye Halkı Emperyalizme ve
İşbirlikçilerine Karşı Direniyor!
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ne ahlakları ne de, ideolojileri var...
Tüm faaliyetlerini işbirlikçi medya
aracılığıyla yapan bu gruplar yalan
ve provokasyonlarla halkı galeyana
getirmekten, yaşanacak karışıklıktan
medet umuyorlar. 

Bunun pek çok örneği var. Örne-
ğin, araçlarla güvenlik merkezlerine
yapılan bombalı saldırıları devlet
güçlerinin, operasyonlarını meşru-
laştırmak için yaptığı yalanları med-
yada yayıldı. İlk başta devlet tele-
vizyonları bunu sadece yalanlamakla
yetindi. Daha sonra araçlı bombalı
saldırılar halkın yoğun yaşadığı böl-
gelerde de yaşanmaya başladı. Bu
sefer, Suriyeli yetkililer belgeli ve
itiraflı bir şekilde, yapanların kim-
liklerini, nerede eğitim aldıklarını,
kime hizmet ettiklerini açıkladı. 

Alevi, Sunni, Hıristiyan... 
Tüm Suriye Halkları! 
Kardeş Kanı Dökmeyin!
Baş Düşman 
Emperyalistlerdir!

Bir başka provokasyon aracı da
mezhep çatışması yaratma amaçlıydı.
Suriye’nin mezhep çeşitliliği yönün-
den bir mozaiğe benzediği ve Baas
iktidarının mezhep çatışmasına mahal
vermediği, bunu tutuklanma sebebi
saydığı biliniyor. Buna rağmen ya-
lanlarla insanlar birbirine düşürülmeye
çalışılıyor. Yakın zamanda, Ulusal
Güvenlik Merkezinde üst düzey yet-
kililerin katledilmesinden sonra Suriye
bir sessizliğe büründü. Filistin Yermuk
Kampı’na yakın, Hacer El Asvat böl-
gesinde, “Aleviler, Şebbiha milisleri
Sünnileri kesmeye geliyor” yalanı
ortaya atıldı. Halk delicesine yata-
ğından fırladığı gibi Yermuk Kam-
pı’na doluştu. Evler, okullar, camiler
çevre mahallelerden gelen insan-

larla doldu. Daha sonra in-
sanlar yatıştırıldıysa da, te-
dirginlik tam olarak geçmedi.
Ülkede mezhep çatışması yara-
tarak, ülkeyi bir iç savaşa doğru
sürüklemeyi hedefleyen bu grup-
ların faaliyetleriyle ilgili her gün
onlarca örnek yaşanıyor. Bu ör-
neklerden bazıları şöyle; İnsan-
ları katlederken kurşunlama-

ları yetmiyor. İnançlarına göre
özellikle Alevileri öldürürken bo-
yunlarını kesmeli, çünkü ancak
boyunlarını keserek ruhun beden-
den tam olarak ayrılması sağla-
nabiliyormuş. Alevi kızlara tecavüz
etmek bile verilen fetvalar arasın-
daydı... 

Güçlenmeye çalıştıkları bazı sınır
bölgelerinde kendi arama noktalarını
oluşturup, durdurdukları otobüs, mi-
nibüs veya özel araçlarda yaptıkları
kimlik kontrollerinde insanları kim-
likte kayıtlı oldukları yere göre alı-
koyup katlediyorlar... Sistemden yana
olduğunu söyleyen herkes ya da on-
lara katılmayan, Alevi, Hıristiyan
kesimler de hedefleri arasında...

Şam’ın civar semtlerinden, As-
sale-Kadem bölgesinde 70 yaşındaki
yaşlı bir adamı, sırf Alevi olduğu
için sorgusuz sualsiz herkesin gözü
önünde boğazını keserek katlettiler.
Girdikleri mahallelerden, Hacer Al
Asvat mahallesinde mahalle halkını
koruyacaklarını söyleyip, o mahalleye
yönelik Suriye ordusunun operasyonu
olunca orayı ilk terkeden yine onlar
olmuştur. Evlerin kapılarını kırarak
içeri girip yağmalamayı, ihtiyaçları
olan herşeye el koyup, ev halkına
terör estirmeyi karşı çıkanı katletmeyi
görev sayıyorlar... Şam’ın merkezi
dahil, bir çok yerde esnafları dolaşıp
kepenkleri kapattırarak, ülkede eko-
nomik krizin had safhada olduğu ve
sosyal yaşamın olmadığı bir hava
yaratıp, halkta tedirginlik ve moral
bozukluğu yaratmaya çalıştılar.
Şam’daki merkezi yerlerde bu konuda
başarıya ulaşamadıkları gibi civar
semtlerin çoğunda da başarıya ula-
şamadılar. Şam’da ve civarında değil
ama çatışmaların çok yoğun yaşandığı
ve kendilerinin güçlenmeye çalıştığı;
Humus, Hama, Dar Al Zor, İdlip

yollarında otobüs, minibüs ve özel
araçlardaki insanların telefonlarına
ve paralarına el koymaları yola çıkan
insanları önlem almaya zorluyor.

Şam civarındaki ve Filistinlilerin
Yermuk Kampı’na yakın bölgelerin-
den Yelda’da işkence evi oluşturup,
bir genci sırf onlara katılmadı diye
ölesiye işkencelerden geçirip ölümüne
fetva verdiler. Tesadüfen orada onu
tanıyan birinin çıkması sonucu şans
eseri kurtulan bu genç yaşadığı anları
hayatı boyunca unutamayacak... Yine
Şam’ın civarındaki Tadamun bölge-
sinde yoldan geçen bir erkek ile başı
açık bir genç kızdan kimlik isteyen
bu silahlı gruplar kimlikte Filistinli
olduklarını görünce, “Biz de sizi
Alevi sanmıştık” diyerek ülkede ya-
ratmak istedikleri anlayışın bir ör-
neğini sergilediler. Yine, Yermuk
Kampı’na yakın, Tadamun gibi halkın
iç içe yaşadığı bir mahallede bomba
üretim atölyeleri bulunuyor... Özel-
likle halkın yoğun yaşadığı kalabalık
semtlerden Savra, Kafar Suse, Hava
alanı yolu gibi yerlere, yakınlarında
güvenlik ya da istihbarat binaları ol-
duğu bahanesiyle her biri en az beş
yüz kiloluk arabaların içindeki pat-
layıcılarla saldırı düzenlemişlerdir.
Bu saldırılarda sıradan yoldan geçen
insanlar ve çocuklar paramparça ola-
rak can vermişlerdir. En son dört
bakanın ve bir istihbarat şefinin ölü-
müne sebep olan ulusal güvenlik bi-
nasına yönelik saldırının da tamamen
emperyalist ülkelerin istihbarat ör-
gütlerinin organizasyonuyla planlan-
dığı ve uygulandığı Suriye yöneti-
minin açıklamalarında yer aldı. Yine
6 Ağustos’ta Suriye devlet televiz-
yonunun üçüncü katında yaşanan
patlamada maddi hasar meydana gel-
miş ve bir çok çalışan yaralanmıştır... 

Suriye devlet televizyonlarının
yayın şifrelerini değiştirip, yönetim
aleyhine bizzat yetkili ağızlardan ya-
lan açıklamalar yapıp halkı tedirgin
etmeyi ve güvensizleştirmeyi hedef-
liyorlar. Ve en son Başbakan Riyad
Hicab’ın istifası onlara güçlü bir pro-
paganda malzemesi verse de anında
yerine atanan yeni Başbakan ile di-
rengen ve güçlü duruşunu bir kez
daha göstermiştir. Tüm bu saldırı bi-
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çimleriyle insanlarda çaresizlik, umut-
suzluk, her an nerede patlayacağı
belirsiz bombaların korkusuyla eve
kapanma, aşırı sinirlilik ve tepkisellik
halleri yaratmaya çalışıyorlar. Eskiden
gece yarılarına kadar bir genç kızın
bile rahatlıkla tek başına gezebildiği
Şam sokakları şimdi erken saatte ölü
bir kente dönüşüyor. Halk bu du-
rumdan bıkmış ve geçmiş güzel gün-
lerin özlemini çekerken geleceğe gü-
venle bakmayı, sabretmeyi ve umu-
dunu asla yitirmemeyi bir yaşam bi-
çimi haline getirmiş durumda.

Halk, Kendine 
Güveniyor!

Tüm bu zorluklara, dünyanın ya-
rısından çoğunun kendilerine karşı
olmasına rağmen, Suriye halkı bu
büyük krizi atlatacağına inanıyor...
Ülkeden onbinlerce kişinin göç et-
mesine rağmen hala çok ciddi bir
kesim; biz kazanacağız, gerekirse
vatan topraklarımızda öleceğiz diyor... 

Olayların başladığı aylardan iti-
baren Suriye’de yaşam mümkün ol-
duğunca doğal akışını sürdürdü. Okul-
lar, iş yerleri kapanmadı. Televizyon
ve radyo kanalları normal program-
larını sürdürdü. Hatta “Suriye iyi
durumda, hayırlı durumda” şek-
linde bir kampanya yapıldı. Moraller
sürekli en üst seviyede tutulmaya
çalışıldı. Özellikle yaşanan bomba-
lama saldırılarından sonra güvenlik
önlemleri daha fazla arttırıldıysa da
bu halka rahatsız edecek düzeyde
olmadı. Bazı yollar tamamen kapandı.
Güvenlik binalarının önü olağanüstü
korundu. Üst aramaları, kimlik kont-
rolleri arttırıldı. Bu önlemler sayesinde
binlerce silah, patlamaya hazır ara-
balar ve bu saldırıları gerçekleştirecek
saldırganlar ele geçirildi. Bu saldır-
ganların itiraflarında kendilerine ve-
rilen cüzi miktardaki paradan ve
cennete gideceklerini vaat ettikle-
rinden bahsediyorlar. 

Devlet, teslim olup silahlarını tes-
lim edenleri affedeceğine dair çağrılar
yaptı ve bu konuda önemli oranda
sonuçlar aldı. En son devlet, “Silahlı
gruplara karşı silahla mücadele ede-

ceğiz. Görüşmek isteyenlere de ka-
pımız açık” açıklamasını yaptı. Bu
açıklamalarla beraber silahlı gruplar
“Şam volkanı” dedikleri saldırılarla
Şam’da terör estirmeye çalıştılar.
Yaklaşık bir hafta süren şiddetli ça-
tışmalardan sonra çoğunluğu öldü-
rülerek geri püskürtüldüler. Kendileri
ise taktiksel olarak geri çekildiklerini
açıkladılar. 

Suriye ordusunun silahlı grupların
yoğunlaştığı yerlere yönelik operas-
yonları o bölgede gerginlikler yaratsa
da bir süre sonra yaşam normale dö-
nüyor. Ordunun gireceği yerlerde evler
boşalıyor akrabalarının yanına, okul-
lara, ya da camilere yerleşiyor insan-
lar... O bölgede operasyon tamam-
landıktan sonra yapılan resmi açıkla-
manın ardından evi sağlam olanların
evlerine geri dönmesi evi sağlam ol-
mayanlara ise yerleşim yeri temin
edecekleri açıklamaları yapılıyor. Bu
bölgelerde devletin arabalarıyla yi-
yecekler, su, ekmek ve temel ihtiyaçlar
dağıtılıyor. Yiyeceklerin bir kısmı çok
cüzi bir miktarla satılıyor. 

Bazı bölgelerde halk kendi içinde
gruplar, komiteler oluşturarak, gü-
venlik noktalarında nöbet tutuyor,
ilk yardım konusunda eğitim alıp ilk
yardımda görev alıyor ve yemek,
barınma ihtiyaçlarının karşılanması
için görevlendirmeler yapılıyor. Ör-
neğin okullarda yaşayan aileler ya-
şamlarını hemen organize ediyor,
ortak bir mutfak oluşturuluyor ve
yemekler ortak bir şekilde yapılıp
herkese dağıtılıyor... İlaç, giyecek,
temizlik maddesi vb. ihtiyaçlar da
esnaftan ve durumu iyi olan aile-
lerden toplanıp zor durumda olan
ailelere dağıtılıyor...

Ülkede genel olarak yakıt gazı
sıkıntısı var. Bulunan yerlerde çok
pahalıya satılıyor. Bu nedenle elek-
trikli cihazlara ağırlık verilmeye baş-
landı ve bu aşırı yüklenme, her gün
elektriğin belli saatlerde kesilmesine
neden oluyor. Tasarruf amaçlı yaşanan
bu kesintiler, bazı bölgelerde iki,
bazı bölgelerde dört, bazılarındaysa
altı saate kadar çıkabiliyor. 

Yollarda ulaşım araçlarının eskiye
nazaran azlığı, yollarını değiştirmek

zorunda kalması (bazı yollar güvenlik
nedeniyle kapalı olduğu için), zaman
zaman taksi fiyatlarındaki ciddi ar-
tışlar artık yaşamın doğallığı haline
gelmiş durumda... 

Gün içinde ya da gece silah ses-
lerinin yoğunlaşması ya da bomba-
lamalar artık eskisi kadar tedirginlik
yaratmıyor... Bir cadde ötesinde ça-
tışma yaşandığı halde ötekinde ya-
şamın normal akışı sürüyor... 

Çatılarda keskin nişancılar var
ama hiç görünmüyorlar. Keskin ni-
şancılar, gece gündüz bulundukları
alanı korumakla görevli. Şüpheli gör-
dükleri kişi ya da kişilere ateş etme
yetkileri var. 

Şu anda Şam’ın merkezinde; Mez-
ze, Hamidiye, Bab Tuma, Merci,
Hamra, Saruca... gibi bölgelerde ya-
şamın akışı normal seyrini sürdürüyor.
Bazı oteller ve bazı kafeler doğal
olarak kapalı ancak bu buradaki in-
sanların yaşamını etkilemiyor... 

Halep’te süren çatışmalarla ilgili
gelismeleri takip ediyoruz... Ülkenin
gelecegini belirleyeceği ifade edilen
bu çatışmalarda ciddi kayıplar veri-
liyor

Ülkeyi kaosa sürükleyen bu iş-
birlikçi gruplardan medet uman kimi
dar görüşlü, faydacı, çarpık kafalar
varlığını sürdürse de, bu kafaların
nasıl bir batağa saplandıkları, ülkeyi
nasıl yeni bir Irak’a, Libya’ya sü-
rükledikleri ortada... Evet, Suriye’yi
yalnızlaştırmaya, yok etmeye ça-
lışan 100’ün üzerinde ülke var. Bu
bir gücün, çoğunluğun ifadesi bel-
ki... Ancak, bu kesinlikle haklılığın
ve meşruluğun ifadesi değildir. Su-
riye halkı ve aydınları, demokrat-
ları... kendi ülkelerinde yarata-
cakları değişimi ancak kendi öz
güçleri ve örgütlenmeleriyle yara-
tabilirler. Dışarıdan, ülkelerine leş
kargaları gibi çöreklenmiş ülkelerin
yönetimlerinden, kiralık katillerinden,
silahlarından, yalanlarından, prova-
kasyonlarından medet umarak de-
ğil...

Ortadoğu Halk Cephesi
Temsilciliği
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Grup Yorum, 8 aydır tutuklu bu-
lunan elemanları Seçkin Aydoğan'ın
8 Ağustos günü Çağlayan ‘daki İs-
tanbul Adliyesi'nde görülen duruşması
öncesinde Adliye önünde özgürlük
çadırı kurdu.

6 Ağustos günü Adliye önünde
basın açıklaması yapan Grup Yorum
üyeleri, ardından “Grup Yorum’a
Özgürlü” çadırı kurdu. 8 Ağustos'a
kadar açık kalacak çadıra destek ve-
rilmesi çağrısında bulunuldu. 

Yaklaşık 30 kişinin katıldığı ey-
lemde, AKP'nin uyguladığı bu bas-
kının yalnızca devrimci sanatçılara
yönelik olmadığı, tüm aydınların sin-
dirilmek istendiği ve buna karşı çö-
zümün birlik olarak faşizme karşı
haykırmak olduğu vurgulandı. Grup
Yorum'u basın açıklamasında sanatçı
dostları Ruhan Mavruk ve Pınar Ay-
dınlar da yalnız bırakmadı.

Grup Yorum, eylemine söylediği
şarkılarla devam etti. Özgürlük Tut-
kusu ve Gel ki Şafaklar Tutuşsun
şarkılarının söylenmesiyle birlikte
halaya duruldu. Basın açıklamasının
ardından Çağlayan Adliyesi'nin kar-
şısındaki parka Grup Yorum çadırı
kurularak, nöbet tutulmaya başlandı. 

İlk gün, Grup Yorum elemanları
dinleyicileriyle birlikte sabahı kar-
şıladı. Eylemin 2. gününde de Grup
Yorum'un özgürlük çadırına, Zey-
tinburnu'ndan, Sarıgazi'den, Bakır-
köy'den İstanbul'un birçok mahalle-
sinden gelenler oldu. Liseliler, işinden
izin alıp gelenler, arkadaşından-in-
ternetten duyanlar ya da geçerken

görüp gelenler bir süre sonra çadırın
doğal bir çalışanı haline gelip çadırın
toplanmasından, Seçkin Aydoğan'ın
mahkemesine çağrı için hazırlanan
afişlerin asılmasına kadar her işte
yardımda bulundular. 

Akşama kadar onlarca Yorum
dinleyicisinin ziyaret ettiği çadırda
Grup Yorum, dinleyicileriyle birlikte
şarkılar türküler söyleyip halaylar
çekerek 8 Ağustos günü görülecek
olan mahkemeye çağrıda bulundu.

Seçkin Aydoğan'ın
Özgürlüğünü İstemeye
Devam Edeceğiz

Grup Yorum üyesi Seçkin Aydo-
ğan'a özgürlük kampanyası çerçe-
vesinde 5 Ağustos günü Örnektepe
Halk Kitaplığı önünde bulunan Neşe
Alten Parkı'nda Grup Yorum Korosu
bir konser verdi.

Örnektepe Halk Cephesi'nin dü-
zenlediği gecede Grup Yorum üyesi
Seçkin'in yaklaşık 8 aydır tutuklu
olduğu ve keyfi bir şekilde serbest
bırakılmadığı vurgulandı. Yorum Ko-
rosu sahne almadan önce yapılan
konuşmada 8 Ağustos'ta Çağlayan
Adliyesi'nde görülecek olan mahke-
meye çağrı yapıldı. Ayrıca Grup Yo-
rum - Sanat Cephesi'nin “Seçkin Ay-
doğan'a Özgürlük” çadırına destek
çağrısı yapıldı. Ardından Grup Yorum
Korosu sahneye çıktı.

“Seçkin Aydoğan Serbest Bırakıl-
sın!” sloganının sık sık atıldığı konsere
300 kişi katıldı. Konserin ardından

davulla halaylara devam edildi.

Seçkin Aydoğan Tahliye
Edilmedi

Grup Yorum elemanları, dinleyi-
cileriyle birlikte üç gündür Çağlayan
Adliyesi önünde sürdürdüğü çadır
eylemini 8 Ağustos günü gerçekleş-
tirdikleri basın açıklamasıyla son-
landırdı.

8 aydır tutuklu bulunan Grup Yo-
rum elemanı Seçkin Aydoğan'ın 8
Ağustos'ta Çağlayan Adliyesi'nde
görülen mahkemesi öncesi Grup Yo-
rum tarafından basın açıklaması ya-
pıldı. Grup Yorum dinleyicileri, Dev-
Genç'liler, TAYAD'lılar, yoksul ge-
cekondu mahallelerinden gelenler
Grup Yorum'u yalnız bırakmadı. Oku-
nan basın açıklamasıyla Seçkin Ay-
doğan'ın sekiz aydır gerekçesiz yere
tutuklu bulunduğu ifade edilerek
Grup Yorum'un söylediği türkülerle
halaya duruldu.

Basın açıklamasının bitişinde 15.
Ağır Ceza Mahkemesi'nde 3. celsesi
görülen mahkemeye geçildi. Mahke-
meye tutuklu olarak yargılanan Seçkin
Aydoğan'la birlikte üniversite öğren-
cileri Cemray Baş ve Melis Ciddioğlu
da katıldı. Bir saat süren mahkemede
kimse tahliye edilmezken, dava 5
Aralık 2012 tarihine ertelendi.

Mahkemenin ardından çadıra geri
dönen Grup Yorum elemanları, Seçkin
Aydoğan'ı ve diğer özgür tutsakları
sahiplenmeye devam edeceklerini ve
bunun için eylemlerini sürdürecek-
lerini ifade etti.

AKP’nin Mahkemeleri Katilleri Tahliye Ederken Grup Yorum
Elemanı Seçkin Aydoğan’ı Yine Tahliye Etmedi

TÜRKÜLER SUSMAZ HALAYLAR SÜRER!



Malatya’da Alevi bir aileye yapılan
saldırılar Esenyurt Kıraç-Kuruçeşme’de
yapılan yürüyüşle protesto edildi. Ku-
ruçeşme Halk Komitesi tarafından 2
Ağustos günü yapılan eyleme 250 kişi
katıldı.

“Alevi Halkına Kalkan Elleri Kı-
racağız, Malatya’nın Dersim, Maraş,
Çorum, Sivas, Gazi 19 Aralık Olmasına
İzin Vermeyeceğiz-Kuruçeşme Halk
Komitesi” yazılı pankartı açan kitle
yürüyüşe başladı.

Eylem sırasında halka yönelik ya-
pılan konuşmalarda, Alevi halkını sa-
hiplenme çağrısı yapıldı. Sessiz ka-
lındığı müddetçe yeni yeni Sivaslar’ın
olacağı vurgulandı. Yürüyüş ve basın
açıklaması boyunca sloganlar gür bir
şekilde atıldı. Yürüyüşün bitiminde
yapılan basın açıklamasında; “AKP
iktidarı döneminde, her geçen gün Al-
evilere, Kürtlere, Ermenilere ve tüm
muhalif kesimlere saldırılar artıyor.
İleri demokrasi şovları, “Alevi Açılımı”
safsataları ile halkları kandırmaya ça-
lışıyorlar ancak beyinlerindeki halk
düşmanlığı her an dışarı vuruyor. Du-
varlara, kapılara yazılan tehdit mesaj-
larından sonra şimdi de Sürgü’de fiili
olarak saldırdılar. Kimse bu yaşananlara
‘münferit, hassas vatandaş tepkisi, adli
vaka’ demesin. AKP, tıpkı emperyalist
efendilerinden öğrendiği gibi, şovenist
politikalarla, halkları birbirine karşı
kışkırtarak, bölüp-parçalayarak ikti-
darda kalabiliyor. AKP’nin bu politi-
kalarına karşı birleşmeli, halkların ör-
gütlü gücü ile karşı koymalıyız.” de-
nildi.

Açıklamanın ardından, AKP’nin
katil polisleri, “Uyuşturucuya, kumara,
fuhuşa müdahale etmeyen, seyirci ka-
lan, hatta bizzat teşvik eden AKP’nin
polisi bugün en demokratik hakkımız

olan basın açıklamasında provokatörlük
yapmak için buradadır.” sözleriyle ma-
hallelilere teşhir edildi ve polis, “Katil
Polis Mahalleden Defol”, “Mahir Hü-
seyin Ulaş Kurtuluşa Kadar Savaş”
sloganlarıyla mahalleden kovuldu. 

İstanbul-İkitelli
İkitelli’de 1 Ağustos günü protesto

eylemi yapıldı. İkitelli Cemevi önünde
başlayan eylemde “Alevi Halkına Yö-
nelik Saldırılara Son -Halk Cephesi”
yazılı pankart açıldı. Sloganlar eşliğinde
yürüyen kitleye yol boyunca katılımlar
oldu. İkitelli Caddesi’ne gelindiğinde
Halk Cephesi adına açıklama yapıldı.
Bu sırada kitlenin içine girmeye çalışan
akrep ve sivil polis otosu taşlanarak
kovuldu. 500 kişinin katıldığı yürüyüş
Cemevi önünde sona erdi.

Antalya
Pir Sultan Abdal Kültür Derneği’nin

çağrısı ve demokratik kitle örgütlerinin
katılımı ile 30 Temmuz günü Kışlahan
Meydanı’nda eylem yapıldı. Antalya
Devrimci Alevi Komitesi’nin de destek
verdiği eyleme 150 kişi katıldı. Yapılan
açıklamada AKP iktidarının Alevilere
yönelik saldırıları, devletin Alevisi
yapma politikası anlatıldı. Eylem al-
kışlarla ve sloganlarla bitirildi.

Bursa
3 Ağustos günü saat 19.00’dan iti-

baren Cemevi yanında toplanan Tele-
ferik Halk Komitesi “Malatya Sürgü’de
Katliam Provası Faşist AKP İktidarı
Alevi Halkını Teslim Alamaz! Yeni
Maraşlara Sivaslara İzin Vermeyece-
ğiz!-Teleferik Halk Komitesi” pankartı
açarak “Aleviyiz Haklıyız Kazanaca-
ğız”, “Halkız Haklıyız Kazanacağız”
sloganları atılarak yürüyüşe başladılar. 

Sloganların sesi yükseldikçe yü-
rüyüşe katılım da çoğaldı. Pencere-
lerden, balkonlardan alkışlayan halkın
desteğiyle yol trafiğe kapatılarak Te-
leferik Meydanı’na yüründü. 30 kişiyle
başlayan eylem, 100’e aşkın insanın
katılımıyla devam etti. AKP’nin katil
polisleri yürüyüşün bir yerinde yakın-
dan kamera çekimi yapmak istedi.
Buna karşı Halk Cepheliler polisin
çekim yapmasına izin vermediler ve
işkenceci polisleri oradan kovdular.
Polislerin kamerayı kapatıp gitmesi
üzerine atılan sloganlar daha da gürleşti. 

Meydandaki çeşmenin önünde top-
lanan kitleye katılanlar oldu yine. Bu-
rada slogan ve alkışlar eşliğinde Tele-
ferik Halk Komitesi adına Tuncel Ayaz
açıklamayı okudu. Ayaz, yaptığı açık-
lamada, Malatya Sürgü’deki Alevilere
yönelik faşist provokasyonun Maraş,
Çorum, Sivas katliamlarındaki gibi bir
provokasyon olduğunu ifade ederek,
bununla asıl amaçlanan şeyin, halkı
birbirine karşı kışkırtarak, şovenizmi
yükselterek halkları teslim almak ol-
duğunu söyledi. Ayaz, açıklamanın de-
vamında; yaşanan provokasyona karşı
Pir Sultan Abdallar, İmam Hüseyinler,
Seyit Rızalar gibi zalimin önünde
boyun eğmeyerek, tüm inanç ve milli-
yetlerden halkımızla birleşerek bu dü-
zeni yıkmak için mücadeleye çağırdı.

Açıklama sonrası kitle tekrar kor-
tejler oluşturarak cemevine yürüdü.
Mahalle içlerinde sloganlar atılırken,
“Mahir Hüseyin Ulaş Kurtuluşa Kadar
Savaş” sloganı Uludağ’ın eteklerinde
yankılandı. Cemevi yanında Halk Cep-
helilerin geçen yıl yaptığı sahne önünde
kısa bir açıklama yapılarak eylem sona
erdi. 120 kişinin katıldığı eylem son
yıllarda mahalledeki en kitlesel eylem
oldu.

Devletin Alevisi Olmayacağız!
Direniş En Güçlü Yanımızdır!

İkitelli Bursaİkitelli
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İstanbul-Altınşehir
20 Temmuz gecesi, yaralı olarak

kaldırıldığı Okmeydanı Eğitim ve
Araştırma Hastanesi’nde şehit düşen
Cephe savaşçısı Hasan Selim Gönen
İstanbul Altınşehir’de yapılan yazı-
lamalar ve anmayla selamlandı. 

Rıza Komutan’ın yoldaşları Al-
tınşehir’de duvarlara “DHKP/C”,
“CEPHE” ve “Rıza Komutan Ölüm-
süzdür” yazılamaları yaptılar.

30 Temmuz günü ise Altınşe-
hir’deki Halk Cephesi Bürosu’nda
Hasan Selim Gönen için anma yapıldı.
Büronun duvarlarına Hasan Selim’in,
Erdal Dalgıç’ın ve Engin Çeber’in
fotoğrafları ve işkencecilerden hesap
sorulacağını anlatan yazılar asıldı.
Anmada Cephe’nin Hasan Selim Gö-
nen’in şehitliğinden sonra yaptığı
açıklama ve “Kadife Tenli Zaman-
lara” şiiri okundu. Ardından da sin-
evizyon gösterimi yapıldı. Anmanın
sonunda Rıza Komutan’ın sevdiği
türküler ve “Bize Ölüm Yok” marşı
hep birlikte söylendi. Rıza Komutan’ı
tanıyanlar onunla ilgili anılarını pay-
laştılar. Anmaya 15 kişi katıldı.

İstanbul-Gülsuyu
25 Temmuz günü Gülsuyu

Haklar Derneği’nde Hasan Se-
lim Gönen için anma yapıldı.
Dernek duvarına Dev-Genç
bayrağı ve Hasan Selim Gö-
nen’in resmi asıldı ve resmin
etrafına karanfiller konularak
bir köşe hazırlandı. Devrim şe-

hitleri için yapılan saygı duruşuyla
başlayan anmada “Şimdi Umudun
Öfkenin Direncin Sevmenin Sınırı
Rıza Olmaktır” başlıklı açıklama
okundu. Ardından Nazım Hikmet’in
“Sıra Neferi” şiiri okundu. “Haklıyız
Kazanacağız” ve “Bize Ölüm Yok”
marşlarıyla sona eren anmaya 12
kişi katıldı.

23 Temmuz akşamı da Gülsu-
yu'nda Cepheliler tarafından molo-
toflu eylem yapıldı. Akşam saat 22.00
sıralarında yol molotoflarla kapatı-
larak “Komutan Hasan Selim Gönen
Ölümsüzdür – Cephe” pankartı açıldı
ve “Umudun Adı DHKP-C”, “Hasan
Selim Gönen Ölümsüzdür”, “Katil-
lerden Hesap Sorduk Soracağız”,
“Mahir Hüseyin Ulaş Kurtuluşa Ka-
dar Savaş”, “Kurtuluş Kavgada Zafer
Cephede” sloganları atıldı. 15 dakika
süren eylem, pankartın meydana asıl-
masıyla iradi olarak bitirildi.

Ankara-ODTÜ
Hasan Selim Gönen, 31 Temmuz

günü Ankara ODTÜ’de Cepheliler
tarafından yapılan “Selim Gönen

Ölümsüzdür”, “Rıza Komutan’a Se-
lam Savaşa Devam”, “Katillerden
Hesap Sorduk Soracağız” yazılama-
larıyla selamlandı. Toplamda 15 adet
yazılama yapıldı.

İzmir
2 Ağustos günü İzmir’de, Dev-

Genç'liler tarafından yazılama yapı-
larak Hasan Selim Gönen selamlandı.
Buca Üçkuyular'a "Hasan Selim Gö-
nen Ölümsüzdür”, “Komutan Rıza
Ölümsüzdür”, “Sultan Işıklı Onuru-
muzdur”, “Cephe” yazılamaları ya-
pıldı.

4 Ağustos günü de İzmir Alia-
ğa'nın gecekondu semti olan ve Cici
Sokak diye bilinen Kültür ve Kurtuluş
mahallelerinde yazılama yapıldı. Yok-
sul mahallelerin duvarlarını "Komutan
Hasan Selim Gönen Ölümsüzdür"
yazılamaları süsledi.

8 Ağustos'ta ise saat 06.00’da
Hatay Üçyol'da pankart asılarak bir
kez daha Rıza'ları bitiremeyecekleri
oligarşiye gösterildi. “Komutan Hasan
Selim Gönen (Rıza) Ölümsüzdür!
Cephe” yazılı pankart yaklaşık iki
saat asılı kaldı.

Tekirdağ
SPB Komutanı Hasan Selim Gö-

nen, 1 Ağustos akşamı Tekirdağ’da
Dereağzı bölgesinde yapılan “Rıza
Komutan Ölümsüzdür” yazılaması
ile anıldı. Rıza Komutan, bir dönem
gençlik çalışması yaptığı topraklarda
da saygıyla selamlandı.

Yoldaşları Rıza’nın Hesabını Eylemlerle Soruyor!

Kavgada Düşenlerin Düşlerini Gerçek
Kılmak, Namus Borcumuzdur!
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Ankara Gülsuyuİzmir

İzmir



Kimi şiirle, kimi yazıyla… Kimi
ortak anılarını anlatarak, kimi ondan
öğrendiklerini yazarak anlatıyor Ha-
san Selim Gönen’i. O kavgada, yol-
daşlarının omuzbaşında ve halkının
içinde yaşamaya devam ediyor. 

Ve şimdi yoldaşları anlatıyor Ha-
san’ı:

Kendimi Daha Çok 
Büyüteceğim. Bedel 
Ödetmek İçin Daha Çok 
Büyüyeceğim

Gençlikte onunla ilgili konuştuk
bugün. Kimi arkadaşımız seneler ön-
cesinden tanıyor onu. Kimi birkaç
ay birlikte bulunmuş, kimi birkaç
gün. Kimi ise sadece birkaç saat soh-
bet etmiş. Hepsinde derin mi derin
izler bırakmış. Söz birliği etmişçesine
sabrından, sakinliğinden, emekçi-
liğinden bahsediyorlar. Tabi bir de
yoldaşına verdiği değerden. Ana-
dolu’dan gelen arkadaşlar birkaç
günlüğüne tanıyabilmişler onu. Hepsi
şunu söylüyor "yeni gelmiştim tek
oturuyordum ilk o geldi yanıma.
Bir anda sohbetin içine çekti beni."
İyi bir gözlemciydi ve çevresine karşı
çok hassastı gerçekten Hasan abi.
Çevresinde "of" çeken, yalnız oturan,
yüzü düşmüş olan varsa hemen fark
eder, yanına yaklaşır ve elini omzuna
koyardı. Hele sakinliği... Şehitliği
derin muhasebeler yaptırdı bana.
Sabırsızlığım, sakin olamayışım, bir
anda parlayışım... Onun o sakin
halleri gözümün önüne geldi geldi,
utandım. İnsanlar onun sakin sakin
anlatışından ve hiç kızmayışından
bahsetti bahsetti, utandım. Onun için
devrimcilik tam anlamıyla bir kimlik
olmuştu diyebilirim. Gençlik’te ol-
duğu o kısa sürede nasıl etkileyebil-
mişti bu kadar insanı. Sırf onunla
sohbet edebilmek için derneğe düzenli
gelenler oluyordu. 

O kısa sürede dernek çiçek gibi
olmuştu. Armutlu’dan her geldiğimde
fark ediyordum. Arkadaşlara soru-
yordum bu farkı. "Buraya Hasan
abinin eli değdi" diyorlardı. Teorik

olarak inanılmaz birikimliydi. Güncel
olaylara hakimdi. Onunla her konuda
her şeyden sohbet edebiliyorduk.

Armutlu’daki çadırda birkaç gün
kalacaklardı Sultan’la. Birkaç gündür
uykusuz oldukları için onlar uyusun

diye mahalleden fazladan nöbetçi ayar-
lamıştık. Gece çadıra bir gittim, nö-
betçileri yatırmışlar nöbeti onlar tutuyor. 

En son tutukluluğundan sonraki
tahliyesinde annesi "bir daha seni
oralarda görmek istemiyorum" de-
miş o da "merak etme anne bir
daha girmeyeceğim hapishaneye"
demiş. Annesi de sevinmiş mücade-
leyi bırakacağını düşünmüş. Oysa
onun kafasında, halkın adaleti olmak
varmış. Düşmanın eline bir daha
geçmeyecekti. Hesap sormak için
dışarıda, sokaklarda olacaktı ve yine
düşmanın eline geçmeyecekti.

Gazi’de katledildiklerinde yanla-
rından geçti bindiğim dolmuş. Belki
katillerin o siyah camlı arabalarınday-
dılar. Bir iki dakika erken geçsek belki
Hasan abinin teslim olmayan bedenini
görebilecektim son kez. Yanlarından
geçerken olayı bilmiyordum ama göz-
altılardan tanıdığım o katil suratlı kö-
pekleri orada gördüğümde, o korkularını
suratlarından okuduğumda anladım
bunların bizimkiler olduğunu. Yüreğim
hop etti. Belliydi ki ya bedel ödemiştik
ya bedel ödetmiştik. Çok geçmeden
öğrendim ki bunlar gerçekten bizim-
kilerdi. Bu sefer bedelimizin ve soru-
lacak hesabımızın adı Hasan abiydi.
Senin kadar olabilir miyim bilmiyorum
ama sakin olacağım Hasan abi. Ken-
dimi daha çok büyüteceğim. Bedel
ödetmek için daha çok büyüyeceğim.
Sen yüreğimin ta içindesin şimdi.  Sul-
tan’ın acılar içindeyken attığı slogan-
larımıza kilitlenişinde ve kanlı par-
maklarındaki zafer işaretindesin...

***

Hasan Vefanın,
Sadeliğin, 
Mütevaziliğin, Halkın 
Adalet Özleminin
Adıdır

Hasan 2002-2003 döneminde

Şimdi Senin Umudunu,
Özlemini, Kinini Biz Kuşandık

Yoldaşları Hasan’ı Anlatıyor: 2
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İstanbul’a Yıldız Teknik Üniversite-
si’ni kazanarak gelmişti. Çanakkale
Gelibolu’da bizimle ilgili birçok şeyi
(ölüm oruçlarını, tarihimizi) dinleyip,
yayınlarımızı okuyup geldiğinde direk
örgütlenme isteğiyle bizi aramış,
fakat birkaç ay bağ kuramamış.
Tanıştıktan sonra hızla mücadele
içinde yeralmış, kendini kısa sürede
geliştirmişti. Hasan’la aynı dönem
mücadeleye başlamıştık.  Sade, doğal,
içten, yoldaş sevgisiyle dolu bir yol-
daşımızdı. Yoldaşını herhangi bir
düşman saldırısında tereddüttüz sa-
hiplenirdi. Bir keresinde Beşiktaş’ta
dergi satışında topluca alındığımız
bir gözaltında bizi zorla arayıp hüc-
relere attıktan sonra bayan arkadaş-
larımızın da, zorla işkence yaparak,
üzerlerini arıyorlardı. Üstlerini baş-
larını çıkarmışlardı. Biz de slogan
atıp kapıları dövüyorduk. Bayan ar-
kadaşları önümüzden o halde geçirip
nezarethaneye götürdüklerini görünce
müthiş öfkelenmiş, ‘sizin ananız,
bacınız yok mu şerefsizler’ demişti.
İşkenceciler bu sözüne tahammül
edemeyip gaza boğmuşlardı bizi. 

Hasan’ın en belirgin özelliklerin-
den biri, onura, namusa verdiği önem
ve değerdi. Düşmanın halka yönelik
onursuz dayatmalarına büyük öfke
duyardı. Hasan yoldaşını tereddütsüz
sahiplenen olduğu gibi aynı zamanda
sabırlıydı da. Sorun yaşayan, tartış-
malara yol açan insanlara sabırla,
tane tane, uzun uzun anlatırdı. İkna
özelliği vardı; alanına, altındaki in-
sanların sorunlarına vakıf olurdu.
Emekten kaçmazdı, kestirip atmazdı.
Hasan’ın sinirlendiğine tanık oldu-
ğumu hatırlamıyorum örneğin. Teorik
olarak Dev-Genç saflarındaki en do-
nanımlı insanlardan biriydi. Okumaya,
öğrenmeye sürekli devam etti. 

Sade, doğal, emekçi olduğu gibi
neşeli ve hoş sohbetti. Bulunduğu or-
tamı coşturmasını bilirdi. İş yaparken
de coşkulu ve coşkusunu yayandı…
Gençliğin belirgin özelliklerinden bi-
ridir; yemek yemeyi sever, bu konuda
skeçlere konu olmuştur çoğu kez. 

Fakat aynı Hasan gençlikte eko-
nomik olarak darda olduğumuz dö-
nemlerde ağzına birkaç lokma atıp
masadan kalkmıştır çoğu kez. Yol-
daşlarını düşünmüştür çünkü. Ken-
disinin aç kalması önemli değildir
onun için. Yoldaşlarının doyması
önemlidir. Bunun gibi birçok örnek
vardır. Örneğin üstüne başına yeni el-
bise aldığına hiç tanık olmadım. Ab-
lalar, ağabeyler görüp ‘alın’ ve benzeri
derlerse belki almıştır. Bazı arkadaşlar
düzenin tüketim kütürünü saflarımızda
giyimde kuşamda ‘moda’ diye sürdü-
rürken onun böyle şeyleri hiç olma-
mıştır. Aksine yeri geldiği zaman bun-
ların yanlış olduğunu söylemiştir. 

Öfkesi büyüktü… Saflarımıza gel-
diğinden beri hedefi hesap sormak ol-
muştur.  

Adalet duygusu kuvvetliydi…
Bağlıydı. Mücadeleye aynı dönemde
başladığımız çok sayıda insan düzene
savrulurken o hep daha büyük so-
rumluluklar üstlenmiştir. 1 Nisan
operasyonundan sonra aranır duru-
mundayken bırakıp gidenlere öfke-
liydi. Delikanlıydı bizim Hasan, ar-
kadaşını, davasını satmak, yarı yolda
bırakıp gitmek onun kitabında yoktu.
Anadolu yiğitleri gibiydi bu yanıyla.
Sevdi mi, bağlandı mı, harbisinden,
hesapsızından severdi. Düzendeki
kirli çıkarcı ilişkilere tiksintiyle ba-
kardı, çok uzaktı böyle şeylere.                                       

Dobraydı Hasan... Lafını esirge-
mezdi. Sorun çıkartmakta ısrar edenlere,
niyeti olmayanlara taviz vermez, ha-

rakete zarar vermelerine izin vermezdi.
Dev-Gençli’ydi Hasan… Üniver-

site Kampüsleri’nde binlerce öğren-
ciye devrimin, devrimciliğin propa-
gandasını yapmıştır. Sayısız polis
saldırısı, faşist saldırı yaşamış, hep-
sinde de direnmiştir. Sivil faşistlerin
bir saldırısında sırtından satırla ya-
ralanmıştır. Ama aynı zamanda hesap
soran, buna önderlik edendir. İstanbul
Üniversitesi’nde faşistlere unutama-
yacakları bir cezalandırma eylemine
imza atanlardandır. 4 faşisti ağır ya-
ralamışlardır bu eylemde. 

Ailesine karşı hep net olmuştur
Hasan; onların tüm baskılarına, düzene
geri dönmesi için denedikleri tüm yön-
temlere rağmen her zaman mücadele-
sinin meşruluğunu ortaya koymuş,
açık kapı bırakmamıştır. Dev-Genç’li-
lere bu yanıyla da örnek olmuştur. 

Hasan vefanın, sadeliğin, müte-
vaziliğin, halkın adalet özleminin
adıdır. Çıkarsız, hesapsız, devrime-
halka-harekete bağlanmak, her türlü
bireysel duygu ve düşünceden arın-
maktır… Yeni insan olmaktır Ha-
san… Bize bıraktığı en değerli özel-
likleri bunlardır… Mücadelenin ih-
tiyaçları için, hareketi bu süreçte ile-
riye taşımak için, cüretle bedelleri
tereddütsüz göze alarak öne atıldı.

Ona layık olacağız, daha çok onun
gibi komutanlar çıkaracağız. And ol-
sun ki hesabı da, kanı da, ideali de
yerde kalmayacak. 

*** 

Cüreti, Bilgeliği ve 
Mütevaziliğiyle, Dinleyen, 
Öğrenen, Öğreten
Dev-Genç’li Hasan Abimiz

Özgür tutsaklığın sonrasında ta-
nışmıştık seninle. Öncesinde seni ta-

444

Yürüyüş

12 Ağustos
2012

Sayı: 325



nıyanlardan çok duydum adını.Tam
bir Anadolu yiğidi diyorlardı. Ana-
dolunun yiğit emekçi Hasan’ı unu-
tulur muydu hiç. 

Bugün yarın derken oligarşinin
tecrit hücrelerinden çıkmış aramıza
katılmıştın. 

Bir anını anlatmıştın bir keresinde;
Senin de içinde olduğun üniversitede
bir grup devrimciye 3 kat fazla sayıda
faşist saldırmıştı.  Hazırlıksızdınız,
kaçmaksa ihtimal bile değildi. Eline
ne geçerse silahın yapmıştın, öyleki
okulun ilk yardım araçları bile elin-
deydi. Beklediğimden iyi çatıştık di-
yordun. Cüretinle öncü olandın yine. 

Sakin ve emekçiydin her zaman.

Bulaşık yıkamaktan pankart yapmaya
her işte sen vardın. Zor yoktu, yo-
rulma yoktu Dev-Gençliler için. "Yo-
ruldun mu abi" dediğimizde "Ne
yaptık ki yorulalım” derdin. Müte-
vaziliğinle öğrettin, yaşın-tecrüben
ayrıcalık değildi. Ne iş verilirse ek-
sizsiz yapar, başka bir yerde eksik
varsa kendi eksiğin sayar tamamla-
maya çalışırdın. 

Bazı zamanlar kızdırırdık seni.
"Nasıl kızıyorsun"diye merakımızdan
sırf. Yine de kızdıramazdık. Yoldaş-
larına gözün gibi bakardın, sabırla
anlatırdın. Sevgiyle, bağlılıkla ba-
kardın yoldaşlarına. 

Yoldaşlarına öyle sıcak bakan

gözlerin düşmandan bahsederken öf-
keyle parlardı. Hesap sormanın sa-
bırsızlığıyla alevlenirdi gözlerin. 

Şimdi Rıza olarak çıktın karşı-
mıza. Yine öğreten, yine cüretli.  Yine
sıra neferisin. Eksik varsa "ben ta-
mamlarım" diyensin. Yorulmadan
imkansızlıklardan imkan yaratansın.
Yine coşkulu, cüretli Dev-Gençli’sin. 

Tarihimize, şehitlerimize, özgür
tutsaklarımıza layık olan, sözünü
tutan Rıza komutanımızsın 

Bekle bizi Rıza komutan. Senden
ve şehitlerimizden öğrendiklerimizle
"geliyoruz". 

Katillerden sorulacak çok hesa-
bımız var. 

Halk Cepheliler, tutuklu olan ar-
kadaşlarının serbest bırakılması için
30-31 Temmuz ve 1 Ağustos günle-
rinde Hatay Ulus Meydanı’nda bir
saatlik oturma eylemi yaptılar.

Hatay’da yapılan oturma eylem-
lerinin sonuncusu 1 Ağustos günü
yapıldı. Eylem sırasında Orhan Çapar
tarafından yapılan açıklamada, “Kon-
ser düzenlemek ve 1 Mayıs’a katılmak
asla bir suç değildir. Talebimiz nettir.
Bu hukuksuzluğa son verilsin. İbrahim
Arslanhan, Selda Özçelik ve Yılmaz
Viraner serbest bırakılsın.” denildi.
Halkın da ara ara katıldığı oturma
eylemine 15 kişi katılım gösterirken;
halka da seslenilerek oturma eyleminin
amacı anlatıldı ve mahkeme günü
Adana’da olunacağı duyuruldu.

8 Mayıs 2012’de Hatay ve Der-
sim’de yapılan baskınlar sonucu tu-
tuklanan İbrahim Arslanhan, Selda
Özçelik, Yılmaz Viraner ve Güzin

Tolga’nın mahkemeleri 2 Ağustos’ta
Adana 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde
görüldü. Yapılan duruşmada sadece
İbrahim Arslanhan serbest bırakıldı.
Hukuksuzluğa devam edilerek, diğer
devrimcilerin tutukluluk hallerinin
devam etmesi kararı verildi. 

Duruşma 4 Ekim tarihine ertele-
nirken, Halk Cephesi üyeleri mah-
keme sonrası İnönü Parkı’nda bir
eylem düzenledi. Halk Cephesi imzalı
“Kahrolsun Faşizm Yaşasın Müca-
delemiz, Tutuklananlar Serbest Bı-
rakılsın” pankartının açıldığı eylemde
açıklamayı Neşe Aldıçoğlu yaptı.
Aldıçoğlu, 8 Mayıs’ta yapılan bas-
kınların sebeplerini açıklayarak, Tür-
kiye’de demokrasinin olmadığını
belirtti. Açıklama, ‘Bizler son olarak
belirtiyoruz ki teslim olmayacağız.
Emperyalizme ve onun tüm işbir-
likçilerine karşı savaşmaya devam
edeceğiz. AKP iktidarının gücü bizleri
susturmaya ve sindirmeye yetmedi

yetmeyecekte. Çünkü biz halkız.
Bizleri yok edemezsiniz.” sözleriyle
sona erdi. 17 kişinin katıldığı eylem
atılan sloganlarla sona erdi.

6 Ağustos günü de Adana'da İnönü
Parkı'nda Halk Cepheliler tutuklu
bulunan arkadaşları için basın açık-
laması ve ardından 10 dakikalık otur-
ma eylemi yaptılar. Yapılan konuş-
mada AKP iktidarının halka ve dev-
rimcilere yönelik pervasız saldırıla-
rının boşa çıkartılacağı söylendi.

“Füze Kalkanına Karşı Olmak
Suç Değildir”, “Kızıldereye Gitmek
Suç Değildir”, “Grup Yorum Kon-
serine Katılmak Suç Değildir” yazılı
dövizlerin taşındığı açıklamada “Hal-
kız Haklıyız Kazanacağız”, “Dev-
rimci Tutsaklar Onurumuzdur”,
“Kahrolsun Faşizm Yaşasın Müca-
delemiz” sloganları haykırıldı. 9 ki-
şinin katıldığı eylem 23 Ağustos’ta
yapılacak mahkemeye çağrıyla sona
erdi. 

Keyfi Tutukluluk Süreleriyle Devrimcileri Teslim Alamazsınız!
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22 Temmuz 2012 tarihinden bu
yana Hakkari Şemdinli'de devletin
yürüttüğü bir operasyon sözkonusu...
Gelinen noktada operasyonlar çok
daha geniş bir alana yayılarak in-
sansızlaştırılan bölgeler oluşturulmaya
başlanmış, olağanüstü hal ilanına va-
ran uygulamalara geçilmiştir. 

Düne kadar çözümden, Kürt hal-
kını kucaklamaktan söz eden ve Kürt
sorununa “olumlu” yaklaşım göster-
diği söylenen AKP ne olmuştu da
bir anda saldırıyı üst boyuta tırman-
dıran bir politika izlemeye başladı? 

Aslında bu politika yeni bir poli-
tika olmadığı gibi, AKP'nin onyıllardır
devam eden oligarşinin genel politi-
kasından ayrı, bağımsız bir politikası
olmadığını da açıkça ortaya koy-
maktadır. 

Şemdinli'de oligarşinin başlattığı
saldırının ardından günlerce bölgeye
ilişkin tüm haberler sansür edildi,
gazetecilerin girişi yasaklandı... Kı-
sacası oligarşi ne yaptığını gizlemek
için elinden gelen her şeyi ortaya
koymuştur... 

Bir yandan Suriye'de neler yaşa-
nıyor, neler yapılıyor, işbirlikçi or-
dunun yaptıklarını göklere çıkaran
ve adım adım anlatan haberler yapı-
lırken, yaptırılırken öte yandan ise
ülkenin kendi içindeki bir bölgede
yaşananlar gözlerden uzak tutulmaya
çalışılıyor. 

Bir yandan sözde katliamlara karşı
çıkılıp Suriye halkının yanında ama
“diktatör”ün karşısında oldukları pro-
pagandası yapılırken öte yandan
kendi devlet sınırları içinde özgür-
lüğünü talep eden, ulusal, demokratik
haklarını isteyen Kürt halkına karşı
her türlü saldırganlık ve katliam reva
görülüyor... 

Oligarşinin
Şemdinli'de 
Yaptıklarının
Hiçbir 
Meşruiyeti
Yoktur 

PKK gerillalarının
Şemdinli'ye yaptıkları
baskının ardından hızla
bir karşı propaganda
atağı başlatıp bölgeye hiçbir gazete-
ciyi sokmayan ve bölgeyi dağ taş
demeden bombardımana, top atışına
tutan AKP'nin güvenlik güçlerinin
orada yaptıkları Kürt halkını katlet-
mekten, yerinden yurdundan sürgün
etmekten başka hiçbir anlama gel-
memektedir. 

Gerillanın saldırıları karşısında
korkusunu açıkça ifade eden ve suçu
da medyanın üzerine atan Başbakan
Erdoğan şunları söylemektedir: 

''Bu son süreçte de yine ifade et-
tiğimiz medya Şemdinli'de adeta bir
psikolojik harekatı başlattı. Çok çirkin
bir harekattı ve bu Silahlı Kuvvetle-
rimizde gerekse Genelkurmay Baş-
kanımı gerekse diğer arkadaşlarımızı
moral noktasında ister istemez etki-
liyor. Bizi etkiliyor ama orada karada,
havada sürekli bir mücadele sürdüren
güvenlik güçlerimiz var ve artık po-
lisle iç içe müşterek bu mücadeleyi
yürütüyorlar. Bugüne kadar olmayan
bir şeydi bu. Bu da bizim iftihar ve-
silemizdir'' 

Gerillanın en küçük bir hareka-
tında bile dengesi sarsılan, tüm basını
susturup kendi borazanı haline ge-
tirmeye çalışan Başbakan'ın ruh hali
hem katliamcılıklarını ve hem de
güçsüzlüklerini açıkça ortaya serer

niteliktedir. 

Kürt halkı on yıllardır süren bir
mücadele vermektedir. Bu uğurda
onbinlerce şehit vermiştir. İstediği,
her ulusun isteyebileceği ulusal, de-
mokratik talepleridir.  Ancak oligarşi
bu talebi sürekli kanla bastırmaya
çalışmıştır. Bir halkın kendi ulusal
haklarını talep etmesi ve bunun için
savaşmasından daha doğal bir hakkı
yoktur. Bu anlamda suçlu olan Kürt
halkı değildir. Kürt halkının taleplerini
bombalarla boğmaya çalışan oligar-
şidir, AKP iktidarıdır. 

Fakat yapılan propaganda ve olay-
ların yansıtılış biçimi hiç de öyle ol-
mamaktadır. En son İçişleri Bakanı
ve Başbakan adeta ağızlarından salyalar
akıtarak 115 gerillanın katledildiğini
açıklamışlardır. Bu sayının gerçekte
daha az mı yoksa daha çok mu olduğu
bir yerde önemli değildir. Önemli olan
AKP'nin katlettiği insanların sayı-
sıyla övünerek bunu herkese yan-
sıtma çabasıdır. Öyle ya yıllardır barış
ve uzlaşma politikalarıyla oyaladıkları
Kürt hareketinin bir atağı karşısında
bugün kontrgerilla yöntemlerine en
yoğun ve en azgın biçimiyle başlama
sırası onlara gelmiştir. 

Düne kadar uzlaşma, sorunun çö-
zümü propagandası yapan AKP ikti-
darının dili bile değişmiştir bu nok-

Susarak üstünü örterek katli̇amlar yapılıyor, Şırnak’ta köyler boşaltılıyor

Kürt Halkını Katli̇amlarla
Sürgünlerle Susturamazsınız!

446

Yürüyüş

12 Ağustos
2012

Sayı: 325



tada. Gerilla saldırılarının kendileri
üzerinde yarattığı moral bozucu etkiyi
ifade eden Erdoğan halkın mücadelesi
karşısında nasıl bir dengesizlik içine
girdiğini de ele vermektedir aslında.
Bu yanıyla genel olarak susturduğu
basın ve medya organlarının küçük
de olsa bazı gerçekleri ortaya koy-
masından bile rahatsızlık duyarak
basına saldırmaktan ve tehdit etmek-
ten de geri durmamaktadır. 

İstediği, basının ve medyanın yap-
tıkları her türlü katliamı ve köy bo-
şaltma harekatını meşru görmesi ve
bu yönde propaganda yapmasıdır.
Bunun aksini, bırakın anlatmayı ima
edecek bir yayını dahi kabul etmi-
yorlar. Böylesi bir durumda tam bir
dengesizlikle saldırıya geçiyorlar. 

Şemdinli'de halkı katletmekten
özellikle kaçındıklarını, sadece ge-
rillaları katlettiklerini açıklayan ve
ağızlarında salyalar akıtarak sayılar
telaffuz eden iktidarın hiçbir meş-
ruiyeti yoktur. Öldürülenler köylü
değil de gerilla olunca bu meşru ola-
maz. Bunca katlettiğin insanın bir
talebi var... Bunca katlettiğin gerilla
durup dururken dağa çıkmadılar...
Ve onyıllardır yapılan katliamlar Kürt
halkının savaşını ve hak talebini en-
gelleyemedi... 

Bunlara rağmen bu gerçekleri
gözlerden uzak tutmaya çalışan AKP
iktidarı katletmeye ve köyleri boşal-
tarak insanları yerlerinden yurtların-
dan etmeye devam etmektedir. Si-
villerden arındırılmış yasak bölgeler
oluşturarak yeni katliamların hazır-
lıklarını yapmaktadır. 

Suriye'li İşbirlikçilerini 
Halk diye Bağrına Basan 
AKP Kürt Halkını 
Katliamla Susturmaya 
Çalışıyor

AKP iktidarı aylardır Suriye'de
emperyalist kışkırtmayla harekete
geçen ve kendisinin de eğitim verdiği
işbirlikçi güçlerin yaptığı tüm katli-
amları meşru göstermeye çalışmak-
tadır. Buna karşılık Esad yönetiminin
ülkelerini savunmasını ise katliam
olarak göstermeye çalışıyor. Bu amaç-

la her türlü yalan propaganda yapı-
lıyor ve Suriye'de yaşanan her şey
gün gün ve sokak ve mahallelerine
varıncaya kadar ayrıntılı olarak haber
yaptırılıyordu. Hala da yalan haber
bombardımanı devam etmektedir. 

Suriye'ye ilişkin en hassas konu
ise Suriye'li Kürtlerin belli bölgeleri
ele geçirmesi sonrasında çıkmıştır.
Bu sonucun doğması ve burada böl-
geleri ele geçiren Kürt güçlerinin
emperyalistlerle işbirliği içinde bu-
lunmamaları oligarşinin Suriye'ye
ilişkin başlıca kaygılarından biri ha-
line gelmiştir. Bu nedenle buradaki
Kürt hareketine karşı propaganda sa-
vaşına girişen AKP iktidarı öte yanda
ise bölgedeki İran ve Irak yönetim-
lerinin de buradaki Kürt hareketine
karşı tavır almasını sağlamak için
çaba göstermeye başlamıştır. Buradaki
bir harekatın Türkiye'deki Kürtlerin
mücadesini daha da artıracağını açıkça
da söyleyerek Suriye'deki harekatı
bu yönüyle de boğmaya çalışmışlardır. 

Ve çok geçmeden Türkiye'deki
Kürt hareketinin atağa geçmesi son-
rasında ise dengeleri tamamıyla sar-
sılan AKP bu kez gerek Suriye ben-
zetmelerinin önüne geçmeye ve ge-
rekse de Şemdinli'de yaşananların
herkes tarafından görünüp bilinmesini
engellemeye dönük adımlar atmaya
başladı. Şemdinli'de yaşananları tü-
müyle gözlerden uzak tutmaya çalıştı.. 

Öyle ki, Suriye için verilen ay-
rıntılı haberler gibi haberler yapmayı
bir yana bırakalım genel anlamda
ne olduğuna ilişkin dahi haberler en-
gellenmiştir. AKP ne söylerse o kabul
edilecek, o yazılacak, istenen budur.
Oysa Suriye için Esad'ın katliamlar
yaptığı ve bölgeye gazetecileri sok-
madığı üzerine bir dolu yazılıp çizildi
ve halen de bu yönlü propagandalara
devam edilmektedir. 

İşte Suriye'ye ilişkin sadece son
bir hafta içinde çıkan bir haber: 

"Başkentin Rükneddin, Muhacirin
Haresta ve Duma bölgelerinde şid-
detli sokak çatışmalarının yaşandığını
ve Kasyon Dağı'ndan bu bölgelere
ağır silahlarla ateş açıldığını bildiren
Konsey, ülkenin doğusundaki Deyru'z
Zor kentinde 24, Halep'te 20, Ha-

ma'da 14, İdlib'te 13, Humus kentinde
8, Dera'da 7, Lazkiye'de 2 ve Hase-
ke'de 1 olmak üzere ülke genelinde
ölü sayısının 139'a çıktığını duyurdu. 

"Suriye’nin Lazkiye kentine bağlı
Akçabayır, Al-Vadi, Bayır, Gebelli,
Dırra, Bucak ve çok sayıda Türkmen
köyleri, günlerdir Esad’a bağlı Suriye
Ordusu tarafından bombardımana
tutuluyor. Köyleri bombaların hedefi
haline gelen ve evleri yıkılan Türk-
menler ise, aileleriyle birlikte Tür-
kiye’ye kaçıyor." 

Ama Şemdinli için bunların hiçbiri
yoktur. Kaç kişinin öldüğünü açık-
layan AKP iktidarı, kaç kişinin ye-
rinden edildiğini, evlerinin yakılıp
yıkıldığını, kaç köy ve mezranın bo-
şaltıldığını hala açıklamış değildir.
O kadar bombalama yapılan bölge-
lerde sanki hiçbir şey olmamış gibi
bir hava estirmeye çalışmaktadırlar. 

AKP Suriye konusunda emper-
yalistler adına bu kadar canla başla
çalışır, karşı propaganda çabası içine
girerken kendi gerçekliğini ise ola-
bildiğince gizleme çabası içine gir-
mektedir. Bu yanıyla da tam bir iki-
yüzlülük sergilemektedir. 

Ve AKP salt ikiyüzlülükle de
sınırlı kalmayıp Kürt halkına karşı
daha büyük katilamların hazırlığını
da yapma çabası içine girmiştir. Şem-
dinli'de ve genel olarak Kürdistan'da
gelişen gerilla harekatını boğmak
için son dönem çatışmaların yoğun-
laştığı geniş bir bölgeyi insandan
arındırma kararı alarak buraları
bombardımana tabi tutulacak alanlar
haline getirmiş ve bombalamaya de-
vam etmektedir. 

Geçmişten bilinen katliamcılık-
larını bir kez daha sergileyeceğinin
ilanı anlamına gelen bu karardan ön-
cesinde de gerillaya karşı kimyasal
silahlar, fosfor bombası vb. kullan-
dığı köylüler tarafından açıklanmıştır.
Bu oligarşinin geçmişten bu yana
halka karşı saldırılarında uyguladığı
bir yöntemdir. 

Suriye yönetiminin kimyasal silah
kullandığı yalanını bol bol kullanan
AKP iktidarı gerçekte kendisi bugün
Kürt halkına karşı bu tür bombaları
kullanmakta ve daha geniş bir alanda
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kullanmanın hazırlıklarını da yap-
maktadır. 

Ancak bilinmelidir ki Kürt hal-
kının mücadelesini ve haklı taleplerini
hiçbir katliam ve saldırı engelleye-
mecektir. Ve bugün yaşananlar barış
ve uzlaşma politikalarının hiçbir an-
lamı olmadığını, AKP'nin de diğer
oligarşinin iktidarlarından farklı bir
politika gütmeyeceğini ortaya koy-
muştur. AKP de tüm oligarşik yöne-

timler gibi Kürt halkının taleplerini
boğmaya çalışmaktadır. AKP'nin so-
runun çözümünden anladığı Kürt
halkının tam olarak teslim olup ken-
dilerine verilecek bazı hak kırıntıla-
rıyla yetinmesidir. 

Bu nedenle AKP tüm katliamcı
yüzünü sergilediği halde hala barış
ve uzlaşma mesajlarıyla sorunun çö-
zümünden medet umanlar boş bir
çaba içindedirler. 

Bilinmelidir ki, Kürt halkı kendi
kaderini oligarşi ve emperyalizmle
girdiği ilişkilerle değil ülkemizdeki
Türk, Laz, Çerkez, Arap ve tüm mil-
liyetlerden halklarla ortaklaşa yürü-
teceği halk kurtuş savaşının sonunda
kazanacaktır. Emperyalizm ve oli-
garşinin bir halkın kendi kaderini
özgürce tayin etmelerine izin vermesi
veya buna yardımcı olması mümkün
değildir. 

ÖZGÜR TUTSAKLARA
YAPILAN HER SALDIRININ
HESABI SORULACAKTIR!

TAYAD’lı Aileler, 8 Ağustos günü İstanbul’da, Çağlayan
Adliyesi’nde suç duyurusunda bulunarak, işkencecilerin ce-
zalandırılmasını istedi.

Kandıra F Tipi Hapishanesi’nde tutuklu bulunan Özkan
Yılmaz ve Engin Ateş, hücrelerinde bulunan masanın keyfi
bir şekilde alınmasına karşı çıktıkları için saldırıya uğramış
ve işkence görmüşlerdi. Yerlerde sürüklenerek süngerli odaya
götürülen ve orada domuzbağı şeklinde ellerinden ve ayak-
larından bağlanarak işkence gören devrimci tutsaklar için
Çağlayan Adliyesi önünde eylem yapan TAYAD’lılar, evlat-
larına yapılan bu işkencelerin sorumlularından mutlaka hesap
sorulacağını haykırdılar.

Eylemde, “F Tipi Hapishanelerde Tecrite ve İşkenceye
Son. İşkenceciler Cezalandırılsın” pankartı açıldı. “İşkence
Yapmak Şerefsizliktir, Evlatlarımıza Kalkan Elleri Kıracağız,
Kahrolsun Faşizm Yaşasın Mücadelemiz” sloganlarının
atıldığı eylemde söz alan Özkan Yılmaz’ın babası, yapılanların
insanlıkdışı olduğunu, işkence yapanların cezalandırılmasını
istediğini, her zaman oğlunun yanında olduğunu ve destek-
lediğini söyledi. Ardından söz alan Engin Ateş’in abisi
Doğan Ateş; kardeşinin çok kötü durumda olduğunu söyle-
yerek, bunları yapanların nasıl ana-baba olduklarını anlaya-
madıklarını belirtti. 

TAYAD’lılar adına da Hüsnü Yıldız bir açıklama yaptı.
Yıldız işkence yapanları affetmeyeceklerini belirterek, mutlaka
hesap soracaklarını vurguladı. 32 kişinin katıldığı eylemde,
aileler suç duyurusunda bulunarak, sorumluların cezalandı-
rılmasını istediler.

KOMPLOLAR ER YA DA
GEÇ AÇIĞA ÇIKAR
KOMPLOCULAR
CEZASIZ KALMAZ

24 Mart 2012 tarihinde, halk düşmanı AKP'nin
polisi, kurduğu komplo sonucunda Ankara'da der-
neklere ve evlere baskınlar düzenleyerek devrimcileri
işkence ile gözaltına almış, polisin hazırladığı fezleke
ile 6 devrimci tutuklanmıştı. Komplo ile tutuklanan
devrimcilerin serbest bırakılması için Halk Cepheliler
tarafından, Ankara Adliyesi önünde her Salı günü
yapılan eylemlere 31 Temmuz günü de devam edildi. 

AKP iktidarına, “Komplolarla tutsak aldığınız
tüm devrimcileri sizlerin ellerinden çekip alacağız.
Hiçbir devrimciyi AKP'nin işbirlikçi, şerefsiz,
ahlaksız polisinin kurduğu komplolara teslim et-
meyeceğiz.” diye seslenen Halk Cepheliler, açıkla-
manın ardından 30 dakikalık oturma eylemi yaptılar. 

Oturma eylemi sırasında, komplo sonucunda
gerçekleşen tutuklamaların hukuksuzluğunun anla-
tıldığı bildiriler halka dağıtıldı. Adliye önünden
Yüksel Caddesi'ne kadar yapılan bildiri dağıtımının
ardından eylem sona erdi. 

7 Ağustos günü de Ankara Adliyesi önünde bir
araya gelen Halk Cepheliler, Ankara polisinin kom-
ployla tutukladığı 6 devrimcinin özgürlüğüne ka-
vuşması için eylem yaptı.

8 Cephelinin katıldığı basın açıklamasında; “Ne-
resinden tutulsa elde kalacak bir soruşturma hazırlayan
halk düşmanı Ankara polisi, bir öğrenci, bir emekli,
bir mali müşavir, bir TAYAD'lıdan “suikast timi”
yaratmaya çalışıyor! AKP'nin polisi, halka-devrim-
cilere düşman! Onların kurduğu komploları boşa
çıkaracağız. 6 devrimciyi ellerinden çekip alacağız!”
denildi.

Haklarında dava bile açılmadan yaklaşık 5 aydır
komployla tutsak edilen 6 devrimcinin serbest bıra-
kılması için eylemlerine devam edeceklerini açıklayan
Halk Cepheliler, açıklamanın ardından, Adliye
önünde yarım saatlik oturma eylemi yaparak, halka
bildiri dağıttılar.
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Tarihte ekonomik ve toplumsal
olarak birbirinden farklılık gösteren
dönemler vardır. Bu dönemlerin her
biri aynı zamanda bir toplum ve
devlet tipini ifade eder. Ve bütün bu
devletler, tarih boyunca, her türlü
araç ve yöntemi kullanarak kitlelerin
gerçekleri görmesini engellemeye
çalışmışlardır. Bugün de en gelişmiş
teknolojilerle bu yapılmaktadır.

Bu yöntem, burjuva devletin de
karakteristik yöntemidir. Burjuvazi,
emperyalist dönemde, kapitalizmin
yüzlerce yıllık kanlı yönetme dene-
yimlerinden de yararlanarak, ideolojik
propaganda ile yönetmeye daha da
ağırlık vermiştir. Çünkü, halk kitle-
lerini sadece zorbalıkla düzen içinde
tutamayacağını görmüş ve bu yüzden
de dünyanın her yerinde, işgallerin,
katliamların beraberinde propagan-
daya, psikolojik savaşa yönelmiştir.
Kitleleri kolay yönetmek için önce
insanların beynini fethetmek gerek-
tiği gerçeğinden hareketle insana ait
ahlaki, vicdani, geleneksel, tarihsel
bütün değerleri birer meta gibi kul-
lanmıştır. Beyinleri teslim almak için
hiçbir harcamadan ve yöntemden ka-
çınmamış, kitle iletişim araçlarına
milyon dolarlar akıtmıştır. Denilebilir
ki; medya sömürü düzenin ideolojik
propaganda aygıtıdır. Devlete ve em-
peryalizme biat eden, bütün değer-
lerini değiştirmeye hazır, sorgula-
mayan, düşünmeyen, bencil ve tü-
ketici insan tipi yaratmaktır amaç.
Yani, insanın her anına girerek  bey-
niyle, ruhuyla düzenin hizmetine so-
kulur. Milyonlarca insan düzenin
bekçileri haline getirilir. Emperyalizm
ve işbirlikçi oligarşiler, basını, rad-
yosu, televizyonu ile bir bütün olarak
medyayı kendi yoz kültür ve ideolo-
jisini yaymak için kullanırlar. Özel
olarak, görselliği ile beyinler üzerinde
en etkili kabul edilen televizyon ile
yalan ve demagojilerini, ideolojisini
yatak odalarına kadar taşır. 

Emperyalizmin yetiştirmesi AKP

iktidarı da efendisinin yolundan
gidiyor. Bir bir onların öğrettik-
lerini uyguluyor. Yağma ve talanda
sınır tanımayan iktidarlarını sür-
dürebilmek için ideolojik müca-
delenin ve psikolojik savaşın  her
yolunu deniyorlar. Gerçekleri kit-
lelerden gizlemek, hırsızlıklarının
üstünü kapatmak, kitleleri yanılt-
mak ve daha rahat yönetebilmek
için, baskı ve zorun yanında, ideo-
lojik propagandaya ağırlık veri-
yorlar. Bütün ideolojik propaganda
araçları AKP’nin elindedir. İşkence-
lerle, yasaklarla,  hapishanelerle kit-
leleri sonsuza kadar susturamayaca-
ğını, düzen içinde tutamayacağını
bilen AKP, devletin bütün olanaklarını
kullanarak sinemayı, müziği, edebi-
yatı, okulları, hastaneleri, kitle iletişim
araçlarını kendi hizmetine açtı. Ga-
zeteleri, radyoları, televizyonları,
dergileri devlet zoruyla ele geçirip
devasa bir medya gücü oluşturdular. 

Son zamanlarda, bütün televizyon
kanallarında, sözde “Sosyal sorum-
luluk anlayışla”, zorunlu olarak
“Kamu Spotu” adı altında reklamlar
gösteriliyor.  Normal koşullar altında
“Kamu spotu” görüldüğünde ilk akla
gelen halk yararına olduğudur. Oysa
kamu spotları tamamen faşist devleti
aklama ve AKP’ye övgü için düşü-
nülmüş bir projedir. Bu uygulama,
AKP propaganda faaliyetlerinin yeni
araçlarından biridir. Cumhurbaşkanı
Abdullah Gül’den Başbakan Recep
Tayyip Erdoğan’a ve bakanlara kadar,
halkın yoksulluğundan, eğitimsizli-
ğinden, işsizliğinden, açlığından, ev-
sizliğinden sorumlu faşist devleti
temsil eden yöneticiler bu reklamlarda
oyuncu. Yüzlerinde sevgi, şevkat
maskesi “Çocuklarımızı okutalım,
kızlarımızı okula gönderelim...” di-
yorlar bir spotta. Kanalları zorunlu
tutarak, hiçbir ücret ödemeden, halkın
parasıyla AKP’nin 4+4+4 eğitim prog-
ramının ve politikalarının reklamını
yapıyorlar. Sanki eğitimi paralı hale

getirerek yoksul halk çocuklarının
okuma haklarını gasp edenler kendileri
değilmiş gibi. Sanki gerici eğitim sis-
temiyle emperyalizmin ve işbirlikçi
tekellerin hizmetine sunulmak üzere
işbirlikçi, gerici Amerikancı bir gençlik
yetiştirmek istemiyorlarmış gibi. 

Spotların konularına gelince; İŞ-
KUR- Meslek Edindirme Kursları,
Sigara Pişmanlıktır, Mendil Satan
Kız Çocuğu, Cam Silen Çocuk,
Ürün Güvenliği, Birlikten Kuvvet
Doğar, Şizofreni, Yağını Dökme,
Geleceğini Kirletme!, Bireysel Si-
lahlanma, Kadına Şiddet, Keloğlan,
Güvenli İnternet Kamu Spotu vd… 

Kamu spotlarının hepsi, konula-
rından da anlaşılacağı gibi yalan ve
demagoji üzerine kurulmuş proje-
lerdir. Göz boyayıp duygu sömürüsü
yapıyorlar.  Faşist devleti aklamak,
halk düşmanı yüzlerini gizlemek is-
tiyorlar. Devlet olarak, iktidar olarak
sorumlulukları dahilinde yapmadıkları
ne varsa halktan yapmasını istiyorlar.
Diğer yandan da göstermelik biçimsel
değişikliklerle, devletin ne kadar
“sosyal sorumluluk” taşıdığı ve ik-
tidarları döneminde Türkiye’nin ne
kadar geliştiği yalanlarını anlatıyorlar.
Halkımız, AKP iktidarının “sosyal
sorumluluğu”nun, evlerinin başına
yıkılması, işsizlik, yoksulluk, eğitimin,
sağlığın paralı olması, depremlerde-
sellerde ölüm demek olduğunu bilir. 

Spot reklamlarda İŞKUR’un rek-
lamı yapılıyor. Öve öve bitirilemiyor.
İşte “Kamu spotları”nda işsizliği çö-

AKP’nin Kamu Spotları, Faşist Devleti Aklamaya Yöneliktir!

Aklayamazsınız! 
Faşist Devlet Halkın Düşmanıdır!
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zecek kurum olarak gösterilip, utan-
madan “kız isteme” referansı olarak
reklam edilen İŞKUR’un gerçek
yüzü; İŞKUR’un meslek eğitimini
inceleyen Dünya Bankası bile “Tür-
kiye’de gençler arasında yüzde 18
oranındaki işsizliğin dünya ortala-
masının üstünde” olduğunu söylüyor.
Sözde, kuaförlükten bilgisayara, ço-
cuk bakımından gemi yapımına, 500
dalda, her yıl 250 bin kişi İŞKUR’un
eğitim programından geçiyor. Ve bu
insanların sadece yüzde 60’ı  iş bu-
luyor.  Peki yüzde 40 ne olacak?
Onlar, nerede ve nasıl iş bulacak?
Onlar, hayatlarını nasıl sürdürecekler?
Tabi bu AKP’nin sorunu değildir.
AKP halkın değil emperyalizmin ve
tekellerin çıkarlarıyla ve sorunlarıyla
ilgilidir. 

Gerçek yaşam hiç de öyle tel-
evizyonda göründüğü gibi değildir.
Emperyalist bir kurumun araştırma-
sından bile AKP iktidarının yalanları
çıkıyor ortaya. En sık yaptığı dema-
gojilerden biri de, “Türkiye’nin eko-
nomik olarak büyüdüğü” yalanıdır.
Bu yalanı “kamu spotları” ile allayıp
pulluyorlar. Türkiye OECD ülkeleri
arasında gelir adaletsizliğinde Mek-
sika’dan sonra 2. sırada geliyor.
Yani, AKP’nin “Ekonomik
büyüme”sinde halk daha da fakir-
leşiyor, tekeller ise zenginliklerine
zenginlik katıyor. Biz açlığa mahkum
olurken Sabancılar, Koçlar, Şahenkler,
Ülkerler... servetlerine servet katıyor
diye bizden sevinmemizi istiyorlar.

Yalancı AKP, kalkmış milyonlara,
kamu spotlarıyla, utanmadan “Şi-
zofreni hastalarını sahiplenelim”
diyor. Ülkemizde; yılda 2 bin 800
kişi intihar ediyor! Son 10 yılda 27
bin 269 kişi intihar ederek yaşamını
yitirmiş! İntiharların sorumlusu kim
peki? İktidarı boyunca ekonomik,
kültürel, psikolojik en derin bunalımı
yaşatan, halkı umutsuz bırakan
AKP’dir! 

“Yağını Dökme, Geleceğini Kir-
letme!” spotunda “1 litre atık yağ
yaklaşık 1 milyon litre suyu kulla-
nılamaz, 5 milyon litre suyu içilemez
duruma getiriyor” deniliyor. Sahte-
karlığın ve alçaklığın sınırı yok
AKP’de. Dağlarımızda altın aratarak,

nehirlere hidro elektrik santraller
yaptırarak, emperyalistlerin nükleer
santrale yapmasına izin vererek, te-
kellerin fabrikalarının atıklarını içme
sularımıza akıtmasına izin vererek
doğamızı, çevremizi, suyumuzu kat-
leden, kirleten bu devletin iktidarları
değil mi? Ergene’yi bu hale getiren
siz değil misiniz?

Sokaktaki çocukları korumada
dünya 92’incisi olan Türkiye’de;
“Mendil Satan Kız Çocuğu” spo-
tunda “onlardan bir şey almayın”
diyorlar.  Sözüm ona, çocukları ko-
ruyacaklarmış. O çocukları aç bırakan
siz değil misiniz? Hadi kimse mendil
almadı, para vermediniz, o çocukların
karnını kim doyuracak? Kışın don-
durucu soğuğunda, yazın güneşin al-
tında zevk için mi mendil satıyor o
çocuklar. Size göre o çocukları “cani”
ana-babaları ya da çeteler çalıştırıyor
değil mi? O çocukların ailelerini iş-
siz-aç bırakan, çocukları sokağa atan
siz değil misiniz? ILO’nun Haziran
2011  raporuna göre; Türkiye çocuk
işçiliğinin her geçen gün arttığı ül-
kelerden biri. Türkiye’de 7 ile 14
yaş arasındaki her üç çocuktan biri
çalıştırılıyor. Devlet İstatistik Ensti-
tüsü’nün araştırmasına göre 6 ile 14
yaş arasındaki toplam 11 milyon
çocuğun, 3 milyon 842 bini çalışıyor
ve bu çocukların yarısından çoğu
okuma yazma bilmiyor. 

Öyle spotlar yapılıyor ki, sanki
çocukları okula göndermeyen, oku-
manın önemini, gerekliliğini kavra-
mamış cahil anne ve babalardır. 

Türkiye İstatistik Kurumu
(TÜİK)'nun verilere göre, ülkemizde
4 milyon 640 bin kişi okuma yazma
bilmiyor. Her yıl 200 bin civarında
ilkokul çağına gelen çocuk yoksulluk
nedeniyle ilkokula başlayamıyor. Bu-
nun tek sorumlusu halkı aç-yoksul
bırakan iktidarlardır. 

Durum böyle iken  devletin parasız
olarak eğitim giderlerini karşılaması
gerekirken AKP iktidarı devletin eği-
timdeki payını her geçen gün daha
da azaltarak yoksul halk çocuklarının
eğitim haklarını gasp ediyor. 

Eğitimle ilgili yapılan “Kamu
spotları” halkın eğitim hakkını gasp
eden AKP iktidarının, devletin suç-

larını gizlemeye dönüktür. 
Bunun gibi televizyonlarda yapılan

tüm kamu spotlarında devletin yap-
mak zorunda olduğu görevlerin  rek-
lamı yapılıyor. Yapmadıklarının üs-
tünü örtüyor. Adeta sorumlu devlet
değil de halkmış gibi gösteriliyor.
Devlet aklanıyor. Devletin zaten yap-
ması gereken kimi ufak tefek yar-
dımlar da lütuf gibi gösteriliyor. 

Peki bunların sorumlusu kim?
Açlık sınırının 1011 TL, yoksulluk
sınırının 3197 TL olduğu  ve asgari
ücretin  de açlık sınırının altında ol-
duğu ülkemizde, sokakta mendil
satan çocuklar olacaktır. Okul saatinde
çocuklar pamuk tarlalarında ırgatlık
ya da dağlarda çobanlık, sokaklarda
mendil satıcısı, tamirhanede çırak
olacaktır.  Bunların tek sorumlusu
AKP’dir. AKP bu kamu spotlarıyla
ne kendi sorumluluğunun üzerini ör-
tebilir, ne de binlerce yıllık devlet
gerçeğinin üzerini. 

AKP devletin tüm olanaklarını
emperyalizmin ve işbirlikçi tekellerin
hizmetine sunuyor. Kamu spotlarıyla
bir taraftan bu gerçeğin üzerini ör-
terken diğer taraftan da faşist devlete
“sosyal devlet” görüntüsü vermeye
çalışıyor. 

Her şeyden önce kapitalist düzende
“sosyal devlet” denen şey safsatadır.
Devletin ortaya çıkışından beri niteliği
hiç değişmemiştir. Devlet egemen sı-
nıfın diğer sınıflar üzerindeki baskı
arcadır. Faşist devletin asıl niteliği
de budur. 

Bugün halkın devletten gördüğü
de bundan başkası değildir. Faşist
devlet asla halktan yana olamaz. Bu,
faşit devletin doğasına aykırıdır. AKP,
kamu spotlarıyla, yalan ve demagojiyle
faşist devletin niteliğini değiştiremez. 

İnsanların en temel ihtiyaçlarını
karşılamak elbette devletin sorumlu-
luğundadır. Fakat faşist devlet bunu
asla yerine getiremez. Çünkü bu devlet,
halkın devleti değil, tekellerin devle-
tidir. 

Halkın tüm ihtiyaçlarını karşıla-
yacak olan tek devlet halkın iktidarda
olduğu devlettir. Devrimci halk kur-
tuluş savaşımız; halkın iktidar olduğu
devleti kurmak içindir. 
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Almanya'da Neonazi
ırkçı katliamlar kapsa-
mında yapılan araştırma-
da iki polisin, kısa adı
“KKK" olan ABD'de ırk-
çı Ku-Klux-Klan* ör-
gütüyle bağlantısı olduğu
ortaya çıktı. Berlin'de ya-
yınlanan "taz" gazetesi,
Baden-Württemberg Eya-
leti'nde görevli iki polis
memurunun disiplin ce-
zası aldığı ancak hala gö-
revde olduklarını yazdı.

Taz haberinde iki poli-
sin 2001 ve 2002 yılların-
da KKK'nın Avrupa bağ-
lantısına üye olduklarını
yazıyor. Olayın ortaya çık-
ması üzerine 2004 yılında
polis kendi içinde bir so-
ruşturma yürütmüş (sözde)
ve iki ırkçı polis disiplin ce-
zası almış, ancak görevle-
rine devam etmişler. Şu
anda hala görevlerine de-
vam ettikleri belirtiliyor. 

Bild Gazetesi ise KKK üyesi iki
ırkçı polisin, NSU tarafından Heilb-
ronn'da öldürüldüğü tahmin edilen po-
lis memuru Michele Kiesewetter'in ar-
kadaşları olduğunu yazmıştı. Bild
Gazetesi, öldürülen Kiesewetter'in
bir şefinin KKK üyesi olduğunu ve
NSU katillerine bilgiler verdiğini id-
dia ediyor.

Olayla ilgili Almanya Türk Top-
lumu (ATT) Genel Başkanı Kenan
Kolat bir açıklama yaptı. Daha önce
altı maddelik bir manifesto hazırlayan
ATT, Almanya'da kurumsal ırkçılığa
vurgu yaparak; "Bu sadece Ays-
berg'in (buzdağı) görünen ucu. Al-
manya'da güvenlik kurumları, bün-
yelerindeki kurumsal ırkçılık ko-
nusunda özeleştiri yapmalıdır." dedi.

Bir çok Türkiyeli kurum, bu kat-
liamların arkasında "Alman Devle-
ti’nin kurumları" olduğunun farkın-
da. Ama buna karşı ciddi anlamda bir
mücadele yürütülmüyor. 

Buzdağının görünen ucu da, gö-
rünmeyen ucu da Alman Devleti’dir. 

Daha önceki yazılarımızda da be-
lirtmiştik. Bütün bu kurumlar Al-

man Devleti’ne direk bağlıdır, bu
demektir ki ALMAN DEVLETİ’NİN
SORUMLULUĞU ALTINDADIR. 

Alman Devleti bu ırkçıları hala
kendi kurumlarında çalıştırmaya de-
vam ediyor. Bunun başka bir açıkla-
ması yoktur. Alman Devleti eğer ki
desteklemiyorsa ırkçıları, Neonazileri
o zaman görevlerine son vermeli ve
yargılanmalarını sağlamalıdır. Ama bu
yapılmıyor, kendi polislerini koru-
maya devam ediyorlar. 

Tekrar ediyoruz; Alman Devleti bu

katliamların hesabını vermek
zorundadır. Alman Devleti,
ırkçıları Nazileri neden koru-
yor açıklamak zorundadır.

Almanya'da, Türkiyeli
devrimciler hakkında, hakla-
rını aradıkları için, adalet is-
tedikleri için soruşturmalar
açılıyor tehdit ediliyor.

Anadolu Federasyonu’nun
ırkçılığa karşı yürüttüğü kam-
panya Alman Devleti’ni ra-
hatsız ediyor. 

Alman Devleti bırakın he-
sap vermeyi, ırkçıları koru-
yor, besliyor, büyütüyor… Ne-
redeyse her hafta Alman Dev-
leti’nin koruduğu ırkçılarla il-
gili haberler çıkıyor basında.

Irkçılık devlet politikası-
dır. Emperyalizmin politi-
kasıdır. Almanya’da da ırk-
çılık bizzat Alman devleti
tarafından beslenmekte ve
ihtiyaçları doğrultusunda
kullanmaktadır. 

* Amerika'da 24 Aralık 1865 yı-
lında kurulan Ku-Klux-Klan örgütü,
siyahilere karşı yaptığı ırkçı katliam-
larıyla tanınıyor. İlk dönemlerde Ame-
rika'nın güney eyaletlerinde örgütle-
nen ırkçı çete, burada başta siyahlar
olmak üzere Kuzey Amerikalı halkla-
rı da katletti. Ardından Amerika'nın
tüm eyaletlerinde üye ve sempatizan
bulan ırkçı örgütün aralarında Al-
manya'nın da bulunduğu Avrupa'da
bir çok ülkede sempatizanı ve üyesi bu-
lunduğu bilinen bir gerçek.

AVRUPA’dakiBİZ

BUZDAĞININ KENDİSİ
ALMAN DEVLETİDİR!

IRKÇI KU-KLUX-
KLAN'CI İKİ POLİS

GÖREVLERİNE DEVAM
EDİYOR!...

Malatya'nın Doğanşehir İlçesi'ne
bağlı Sürgü Beldesi'nde Alevilere
yönelik provokasyon girişimi, 4 Ağus-
tos günü Almanya'nın başkenti Ber-
lin’de yaşayan Aleviler tarafından
yapılan eylemle protesto edildi.

Almanya çapında faaliyet göste-
ren çok sayıda Alevi örgütlenmesinin
katıldığı protesto eyleminde Berlin
Devrimci Alevi Komitesi de kendi
pankartıyla yerini aldı.

Türkiye'nin Almanya Büyükel-

çiliği önünde düzenlenen protesto
eyleminde "Malatya Sivas Olmaya-
cak", "Katiller Halka Hesap Verecek",
"Faşizme Karşı Omuz Omuza" slo-
ganları atıldı.

Türkiye Büyükelçiliği önünde ya-
pılan mitingde Alevi örgütleri ve ku-
rumlar adına çeşitli konuşmalar ya-
pıldı. Yaklaşık 3 bin kişinin katıldı-
ğı eylem, Büyükelçilik önünden Kre-
uzberg'deki Alevi Toplumu Merke-
zine yapılan yürüyüşle sona erdi.

Alevilere Yönelik Tüm Saldırıların Sorumlusu Devlettir
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Yitirdiklerimiz
Bağımsızlık Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

18 Ağustos 24 Ağustos

Baki ile 1993'ün ilkbaharında tanışmıştık. Birgün kaldığım
eve Demet'le birlikte gelmişlerdi. Saatlerce yağmurda yü-
rüdükleri için her yerlerini çamur kaplamıştı. Arkadaşlara Ba-
ki'yi Kayseri'den gelen eski bir dost diye tanıtmıştık. Eve gi-
rer girmez sanki kırk yıllık dostmuşçasına kucaklaşmış ve
konuşmaya başlamıştık. Öylesine doğal ve içtendi ki, ev-
dekiler hemen bana inanıvermişlerdi. 

Baki'den önce hep evlerde buluşur, sokakları bilmedi-
ğimden takibe takılırdım. İlk kez onunla günlerce sokak ve
takip atlatma çalışmıştık gecekondu sokaklarında. Bana ilk
kez o öğretmişti yorulsam da gezmesini sabahtan akşama
değin. Sonra da randevu sokağı, evler nasıl bulunur, düşman
istihbaratı nasıl çıkarılır bunları o öğretmişti. Önemli ve ge-
rekli gördüğüm bilgileri aklımda tutmayı, fotoğraflamayı
düşmanı gözlerimle. Savaşta illegalitenin en küçük ayrıntı-
larını da o öğretti bana... Bir yönetici olarak bizlerin ihtiyaç-
larından kendini sorumlu tutardı ve hep bu bilinçle hareket
ederdi. Onun içindir ki, güven unsuruna önem verirdi. O özel-
likle yakındayken coşkumuz zirvede olurdu. Yanındayken tüm
korkularım geçerdi. Çünkü Baki sanki çalışırken her şeyi du-
yar, görür, müdahale ederdi. Onunla gecekondulardaki
kahvelere giderdik ve o hep kahvelerde at yarışlarını izler-
di. Baki onlardan biri gibi olurdu o esnalarda. 

Çoğu kez, ama özellikle darbecilik sürecinde kalacak bir
evi bile olmadı. Ama o bir kez bile işlerini bırakıp moralini
bozmamıştı. Baki kırda, şehir dışında inşaatlarda yattı ev

yokken. Onun için nesnelliğe teslim olmak yok, yok-
ları var kılmak vardı. 

Baki çalıştığı yerleri de avucunun içi gibi bilirdi. Bir
gün çalıştığım yere gelmişti ve uygun olan bir telefon
kulübesi sordu. Ben ona "sanırım yok, olsa görürdüm"
demiştim. O "sanayinin şu bölümünde aylar önce var-
dı" dedi ve baktık. Gerçekten de kulübe orada duru-

yordu. Unutmaması bir yana "Gerilla çalıştığı bölgeyi ve hal-
kı çok iyi bilmeli" derdi. "Eğer bunları bilmezse çok yaşamaz.
Kendini ve halkını çok sevmiyordur..." 

Baki kurallara ve ilkelere çok bağlıydı. Hiçbir zaman ih-
lal etmezdi. Randevulara zamanında ve uygun gelinmesi-
ni isterdi ve kendisi de hep öyle hareket ederdi. Bir kez ikin-
ci randevuya yetişememiştim ve telefonda üçüncüye bı-
rakmıştım. Gittiğimde Baki gelmemişti, nedenini sorduğumda
şakayla, "Hiçbirimiz canımızı yolda bulmadık ki" demişti. Ya-
nında asla fazladan ve gereksiz şeyler taşımazdı. Taşımak
zorunda kaldığında ise mutlaka güvenliğini alırdı. 

Baki bölgede polis tarafından çok iyi biliniyor ve tanı-
nıyordu. Ama bunu mücadelesinin önünde hiçbir zaman ge-
rekçe göstermedi. Azimle bölgede çalışmasını sürdürdü. Son
günlerinden bir gün "Beni buldukları yerde infaz edecek-
lerinden artık eminim" demişti ve öyle de oldu. Artık o ölü-
mü çoktan yenmişti. En son Baki'nin Aydın Meşrutiyet Ka-
rakolu'nda işkenceyle şehit edildiğini duydum. Günlerce sü-
ren işkencelerde teslim alınamamış ve daha fazla işken-
ce yapılabilmesi için polisler ve doktor diplomalı bir halk düş-
manınca uyarıcı iğneler yapılmış. 

Baki yoldaş seni de diğer şehitlerimiz gibi devrimimizin
halaylarına katacağız... 

And olsun ki, şehitlerimizin hesabını soracak ve halk-
larımıza, sizlere özgür bir vatan sunacağız. 

“Devrim hedefiyle yola çıkmış halkı bu savaşa katmak,
bu savaşın bir parçası yapmak büyük bir iddiadır.
Hareket bu iddianın kendisidir." 

Melek Birsen HOŞVER

Baki Erdoğan'ı Bir Yoldaşı Anlatıyor: 
«Yanındayken tüm korkularım

geçerdi»

Birsen, 1970 İstanbul doğumludur. As-
len Rize'lidir. Dil Tarih Coğrafya Fakültesi
öğrencisiyken devrimci saflarda yeraldı.
Bir Dev-Genç'li olarak çeşitli görevler üst-
lendi. 1997'de Dersim Kır Silahlı Propa-
ganda Birlikleri'ne katıldı. Şubat 1999'da

tutsak düştü. Mücadele devam ediyordu.
26 Eylül 2001'de 7. Ölüm Orucu Ekibi di-

renişçisi olarak ölüme yattı.

Malatya Hapishanesi'nde ölüm orucuna başladı. Di-
renişinin ilerleyen günlerinde Ankara Numune Hastane-
si'ne sevkedildi ve 22 Ağustos 2002'de şehit düştü. 

Melek Birsen
HOŞVER

Baki, 1964 Sivas İmranlı Karacaören Köyü
doğumludur. 22 Ağustos 1993'te Aydın polisi ta-
rafından işkencede katledildi. 1984'te Aydın Tu-
rizm Meslek Yüksek Okulu öğrencisiyken katıl-
dı mücadeleye. TÖDEF'in kurucularındandı.
Dev-Genç içinde yetkinleşti. 1991 sonundan iti-

baren farklı görevler üstlenmeye başladı. Şehit
düştüğünde Devrimci Sol Ege Bölgesi Siyasi Sorumlusuydu.

Baki ERDOĞAN

Necmettin, 1944 Ankara doğumludur.
İzmir-Aliağa Rafinerisi inşaatı sırasında
sürdürülen direnişte 22 Ağustos 1970'te
patronun adamları tarafından vurularak
katledildi. 

Cephe'nin işçi alanındaki kadroların-
dandı.

20 Ağustos 1996'da İstanbul
Alibeyköy'de kaldıkları evde si-
lahsız, savunmasız durumda po-
lis tarafından infaz edildiler.

Senem Adalı, 1977 Çanak-
kale doğumludur. OKM, TA-
YAD ve Özgür-Der çalışmala-

rında yer aldı. İnfazlara, kaybetmelere karşı sayısız eylemin
örgütleyicisiydi. 

Muhammed Kaya, 1969 Erzincan doğumludur. İstanbul
mahalli alanda faaliyet yürütüyordu. Kurtuluş Gazetesi'nin
dağıtımcılarındandı. İrfan Ağdaş, Kurtuluş Gazetesi dağıtır-
ken katledildiğinde, yanındaydı; birçok zaman yaptıkları
gibi, birlikte dergi dağıtıyorlardı. 

Senem ADALI Muhammed KAYA

Anıları Mirasımız

Necmettin
GİRİTLİOĞLU



1920-30'lı yıllarda komünist hareketin
uluslararası önderlerindendi. 1924'te İtalyan
Komünist Partisi Genel Sekreterliği'ni üst-
lendi. Komünist Enternasyonal'de görevler
aldı. Hitler faşizmine karşı mücadelede teo-
rik-pratik katkılarda bulundu. 21 Ağustos

1964'te aramızdan ayrıldı.
Palmiro

TOGLİATTİ

Sacco ile Vanzetti'nin idamı,
burjuva hukukunun ve yargısı-
nın nasıl "sınıf çıkarları" doğ-
rultusunda kullanıldığının tarihi
bir örneğidir. İşçi önderleriydi-
ler onlar. ABD'deki "komünist
avı" döneminde bir komplo so-
nucu tutuklandılar ve burjuva

hukukunun komploya uygun olarak verdiği kararla, 23
Ağustos 1927'de idam edildiler.

Nicola SACCO Bartolomeo
VANZETTİ

Düzeltme 1:Yürüyüş’ün 5 Ağustos tarihli 324. sayısında
Yitirdiklerimiz köşesinde yayınlanan şehidimiz İbrahim
Doğan’nın yerine İbrahim Erdoğan’ın resmi yanlışlıkla
konulmuştur. Bu haftaki sayımızda düzeltir şehitlerimizin
Ailelerinden yakınlarından ve yoldaşlarımızdan özür dileriz.

Düzeltme 2: Yürüyüş’ün 324. sayısının “Anıları Mirası-
mızdır” köşesinde şehidimiz Vehbi Melek’e ilişkin anlatım-
da son paragrafta “güvenini sağlayabildiysem ne mutlu
bana. O, güvenin, özverinin, fedakarlığın, şehitleri sahip-
lenmenin adı oldu” cümlesi eksik basılmıştır.

Düzeltme 3: Yürüyüş’ün 324. sayısının 19. sayfasında
yayınlanan “Kursağımızdaki Lokmaya Göz Dikenlerden
Hakkımızı Alıncaya Kadar Her Köşe Başı Eylem Yeridir!”
başlıklı haber 54. sayfada yanlışlıkla ikinci kez basılmıştır.

Ağustos
1980'de Kon-
ya'da faşist-
ler tarafından
katledildi.

Şükran KURU

Ağustos
1980'de şe-
hit düştü.

Mehmet AKŞER

Devrimci bir
öğretmendi. Ağus-
tos 1980'de Kırşe-
hir'de polis ve jan-
darmanın açtığı
ateşle katledildi.

Barbaros KADIOĞLU

Ağustos
1991'de Yozgat
Akdağmade-
ni'nde geçirdiği
bir trafik kaza-
sında kaybettik.

Kasım YILMAZ

Hapishanelerdeki Katliamların
Sorumlusu AKP’dir! Ölen Her

Bir Tutsağın Hesabı İçin
Katillerin Yakasına Yapışacağız!

TAYAD’lı Aileler, Sivas Hapishanesi’nde yapılan iş-
kenceler sonucu ölen Ali Cem Gündoğan için, katiller hak-
kında suç duyurusunda bulunarak, işkencecilerin ve so-
rumluların cezalandırılmasını istediler.

3 Ağustos günü İstanbul Adliyesi önünde bir eylem ya-
pan TAYAD’lılar, hapishanelerde tecrit ve işkencelerin son
bulmasını istediler. Eylemde “Ali Cem Gündoğan’ın Kati-
li AKP İktidarıdır, İşkenceciler Cezalandırılsın-TAYAD’lı Ai-
leler” pankartını açan TAYAD’lılar, sık sık “İşkenceciler Ce-
zalandırılsın”, “Katiller Halka Hesap Verecek”, “Tecrite Son”
sloganlarını attılar. 

TAYAD’lılar adına Lerzan Caner’in yaptığı açıklamada,
“27 Temmuz’da, Sivas’ta hapishanede yaşanan bir ölüm ül-
kemizdeki hapishaneler gerçeğini ve işkenceleri tekrar gün-
deme getirdi. Gencecik bir evladımız, dövülerek, işkence gö-
rerek katledildi. Aileye işkence gördüğü her halinden belli
olan cesedi teslim edildi. Hatırlanacağı gibi Engin Çeber, po-
lis karakolunda başlayan işkencenin Metris Hapishane-
si’nde devam etmesi ile sistemli işkenceler sonucu katle-
dilmişti. Bu katliamla beraber, geniş bir kesim işkenceyi ve
hapishanelerdeki uygulamaları tartışır oldu. Devlet, göster-
melik bir özür ile geçiştirmek istedi yaşanan işkenceleri. Biz,
bu oyunun bir parçası olmadık ve ‘Özür Değil, Adalet İsti-
yoruz’ dedik.” denildi. 

Tecrit ve hapishanelerdeki bu koşullar düzeltilmedikçe
ölümlerin süreceğinin belirtildiği açıklama, “Ali Cem, adli
bir davadan Tunceli’de tutuklanmıştı. Daha 24 yaşındaydı,
gencecikti. 23 Temmuz günü Sivas Hapishanesi’ne sevke-
dildi. Ve gittiğinin ertesi günü yediği dayaklar, gördüğü iş-
kenceler nedeniyle hastaneye kaldırıldı. 27 Temmuz’da iş-
kence ile öldürülen Ali’nin cesedi ailesine teslim edildi. Ev-
latlarımızın katili, hapishanelerdeki tecrittir, işkenceyi ku-
rumsallaştıran hapishaneler politikasıdır. Bu politikayı uy-
gulayan Adalet Bakanlığı, AKP ve devlet yetkilileridir. Bu-
radan tüm sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz.
Katledilen evlatlarımız adına adalet istiyoruz. Bugün Ali Cem,
yarın başka evlatlarımız, halkın evlatları katledilmesin diye
adalet istemekten vazgeçmeyeceğiz!” sözleri ile sona erdi.

Açıklamanın ardından Adalet Bakanlığı, Ceza ve Tevkif
Evleri Genel Müdürü, Sivas Kapalı Hapishanesi birinci mü-
dürü, Sivas Kapalı Hapishanesi sorumlu ikinci müdürler ve
kimliği soruşturma sonucu tespit edilecek diğer infaz koru-
ma memurları ve tutukluya işkence yapanlar hakkında suç
duyurusunda bulunuldu. Suç duyurusunda bulunma esnasında
da TAYAD’lılar keyfiliklerle karşılaştı. Savcı, “Adalet Ba-
kanlığı bizim üstümüzdür, onu çıkar dilekçeni öyle işleme
koyayım” diye keyfi tutum almak istedi suç duyurusu di-
lekçesini. Önce işlem yapmadı, sonrasında Başsavcı ile gö-
rüşülerek bu keyfiyet anlatıldı ve “Eğer işlem yapılmazsa bu
tutumla ilgili savcı hakkında da suç duyurusunda bulunacağız”
denildi, dilekçe ancak ondan sonra işleme koyuldu.
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Almanya'nın Woltmershausen şeh-
rinde 28 Temmuz günü bir ailenin evi-
ne kundaklama girişiminde bulunul-
du. Olay vaktinde evde sekiz kişi bu-
lunmaktaydı. Evi ateşe veren şahıslar,
bu insanların ölebileceğini göze ala-
rak ya da bunu hedefleyerek yola çık-
tılar. Saldırının gerçekleştiği apart-
manda oturanlardan biri “Yabancılar
dışarı!“ diye bağırdı, daha sonra bir
tahta parçasıyla evin camı kırıldı.
Sonra da bir tişörte bol miktarda al-
kol dökülüp ateşe verilerek kapının al-
tından eve atıldı. Polise göre bu sadece
küçük bir bez parçası idi. Ateşin he-
men söndürülmesiyle birlikte tehli-
kenin atlatılmış olduğunu söyledi
Alman polisi.

Evi yakmaya çalışanlar geçici
olarak polis tarafından gözaltına alın-

dıktan üç saat sonra serbest bırakıl-
dılar. Polis, bir kova su koymalarını
tavsiye etti.

Polis bu olayı medyayla paylaş-
madı. Ailenin avukatı, Bremen Ga-
zetesi Weser Kurier’e bu olayın bil-
gisini verdikten sonra polis ancak bir
basın haberi düzenledi. Polisin ilk
yaptığı, olaydaki ırkçı nedenleri ört-
bas etmek adına bu olayın sadece
komşular arasında çıkmış bir kavga
olduğunu söylemek oldu. Aynen iki ay
önce tren istasyonunun yanındaki
bir barda yaşanan ırkçı saldırıda ol-
duğu gibi. 

Yaşanan bu olayın ardından, “Biz
bu durumu asla kabul etmiyoruz ve
bununla uzlaşmayacağız. Irkçılığın ör-

tüsünü örtmek değil, kaldırmak isti-
yoruz.

Irkçılığın farkına varmak ve ona
karşı savaşmak istiyoruz. Hep birlikte
ırkçılık kurbanlarının yanında olalım”
çağrısıyla Bremen’deki Anadolu Fe-
derasyonu çalışanlarının da katıldığı
bir protesto yürüyüşü düzenledi. 3
Ağustos günü yapılan eyleme Al-
manyalı örgütlerden Anti-faşist Ko-
mitesi (Anti-FA) ve Die Linke parti-
si de destek verdi. 2 saat süren yürü-
yüş, göçmenlerin yoğun olarak ya-
şadığı Bremen Neusadt semtinden
başlayarak şehir merkezine kadar
sürdü. Yürüyüşe 900 kişi katıldı. Be-
lediye binasında yapılan basın açık-
lamasıyla eylem sona erdirildi.

ZAMAN, IRKÇI SALDIRILARA
KARŞI HEP BİRLİKTE

HAREKET ETME ZAMANIDIR

Av ru pa’da

YÜRÜYÜŞ HALKIN HAKLI SESİDİR

GİTTİĞİMİZ HER YERE
TAŞIYACAĞIZ BU SESİ

İstanbul-Avcılar
1 Ağustos günü Marmara Cad-

desi’nde bir araya gelen Yürüyüş
Dergisi okurları, toplu bir şekilde
derginin dağıtımını yaptılar. Av-
cılar Yürüyüş Yolu’ndan sahile ka-
dar derginin tanıtımı yapan 14 Yü-
rüyüş okuru, 2 saat içerisinde 50
dergiyi halka ulaştırdı.

İzmir 
2 Ağustos günü Harmandalı Mahallesi’nde 35 adet,

4 Ağustos günü de Güzeltepe Mahallesi’nde 57 adet Yü-
rüyüş dergisi halka ulaştırıldı. Dergi dağıtımı sırasında,
Anadolu’da katliamların, yargısız infazların bir devlet
politikası olduğu, Hasan Selim Gönen’in kahramanca sa-
vaştığı ve şehit düştüğü anlatıldı.

Ankara
Ankara’da, 3 Ağustos günü

Tuzluçayır'da yapılan dağıtımda 2
saat içinde 70 dergi okurlarıyla bu-
luşurken, 7 Ağustos günü Dik-
men-İlker'de yapılan dergi dağı-
tımında 58 dergi halka ulaştırıldı.

HASAN SELİM GÖNEN
ÖLÜMSÜZDÜR

Almanya’nın Hamburg şehrinde, 20 Temmuz günü İs-
tanbul’da katledilen Hasan Selim Gönen ve yaralı olarak tu-
tuklanan Sultan Işıklı için Türkiye Konsolosluğu önünde bir
protesto eylemi düzenlendi. 30 Temmuz günü konsolosluk
önünde bir araya gelen Halk Cepheliler, “Hasan Selim Gö-
nen Ölümsüzdür; Sultan Işıklı Onurumuzdur; Yaşasın Hal-
kın Adaleti” dövizlerini açtılar. 

Yapılan konuşmalarda iki devrimcinin polis katili ola-
rak afişe edildiği; Sultan Işıklı ve Hasan Selim Gönen’i kat-
letmek için zemin hazırlandığı ve AKP’nin bir yandan de-
mokrasi nutukları atarken, sokak ortasında Hasan Selim Gö-
nen’i katlettiği anlatıldı. Konuşma “Yaşasın Halkın Adaleti”
denilerek bitirildi. 29 Temmuz günü de Hamburg’taki
Ekin Kültür Merkezi’nde Hasan Selim Gönen için bir anma
gerçekleştirilmişti. Hasan Selim Gönen nezdinde dünya dev-
rim şehitleri için bir dakikalık saygı duruşu yapıldı. Daha
sonra “Şimdi Umudun Öfkenin Direncin Sevmenin Sınırı
Rıza Olmaktır” başlıklı açıklama okundu. Anma yapılan ko-
nuşmalarla son buldu
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