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Sebebi Durdukça Bu Adaletsizliğin 
Hesabı Sorulacak Hep Bu Sebebin!

FERHAT’IN KANLI GÖMLEĞİ NEREDE?

Çünkü Halkına Vatanına Yoldaşına Ölesiye
Bağlı Başka Savaşçılarımız da Vardır!

Yaralı Savaşçılarımıza İşkence 
Yapmaktan Vazgeçin!İşçi Direnişlerini Büyütelim! 

Birleşelim, Direnelim Kazanalım!
16 Aralık Pazar Günü DİH Konserinde Buluşalım

Devrimci İşçi 
Hareketi 

Öncülüğünde 
Direnen 

Darkmen İşçileri de
Zaferi Kazandı!

Hey Tekstil ve BEDAŞ
İşçileri Direniyor!

Onlar da Kazanacak!

Bayrampaşa’da 120 AKÇAY
Tekstil İşçisi Fabrikayı İşgal Etti!
Üreten Biziz Yöneten de Biz Olacağız!
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ÖÖğretmenimizğretmenimiz

SAVAŞAN KADIN BAĞIMSIZ KADINDIR

DEVRİME MEŞALEDİR BİZİM KADINLARIMIZ 

Kadının tarihten getirdiği zulme karşı savaş geleneği, bu tarih içinde oluşan
vefalı, öfkeli, fedakar nitelikleri onu hızla devrimci savaşa taşıdı.

"Nasıl bir devrimcilik" sorularına verilen cevaplar aynı zamanda
"Nasıl bir kadın" sorusuna verilmektedir. 

Burjuva ideolojisinden tümüyle kopan ve onun düzenini güçlendiren
her görüntüsüne savaş açan bir devrimcilik... 

Burjuva kadına darbe vuran, burjuva ideolojisinin kimi zaman sevgi,
kimi zaman aile, kimi zaman gözyaşı olarak ortaya çıkardığı güçsüz kadına

savaş açan bir devrimci kadın... 

Parti-Cephe savaşı büyüttükçe devrimci kadının savaşını da büyüttü.
Parti-Cephe kadın yoldaşlarına güvendi. 

Parti-Cepheli kadının simgesi kadın şehitlerimiz, Partilerinin hedef gösterdiği
iktidar bilinciyle donandılar. 

İktidar, düşmanı yenmekti ve onlar düşmanı yenmekten onları alıkoyan
tüm engelleri bir bir aşıp, düzen kişilikleriyle kararlı bir savaş yürüttüler. 

Onlar Parti-Cephe'nin Anadolu kadınının en olumlu yanlarını iktidar bilinciyle,
Marksist-Leninist ideolojiyle birleştirdiği bir tarihsel çizgi üzerinde kahramanlaştılar. 

Sosyalist kadının temsilcisi oldular. 

Kadının devrim mücadelesindeki yeri ülkemizde de “Kadınlar olmadan devrim olmaz,
devrim olmadan kadın kurtulmaz” sözüyle özdeştir.

Kadının gerçek kurtuluşu devrim, hedefi sosyalist kadındır. Ancak Parti-Cepheli
kadın şehitlerin gösterdiği gibi bu kişilikleri yaratmak yarının değil bugünün sorunudur.

Çünkü bu kişilikler olmadan Anadolu kadınının kurtuluşu demek olan
Türkiye devrimi de yapılamaz. Bu kişilikler yaratılmadan kadın kurtulamaz. 

Anadolu kadınının önü açıktır. Ona yol gösteren onlarca kahraman şehidi vardır.
Kadının ufku açıktır. Bu ufuk bağımsız kadın kişiliğidir. 

Bağımsız kadın kişiliği düzeni, burjuva ideolojisini esastan reddetmedir.
İktidar iddiası ve ideolojik sağlamlıkla örtülü bir çizgide kendine güvenen

bir kişilik yaratmaktır

Savaşan kadın bağımsız kadındır. 

Gerisi Hayat...

info@yuruyus.com



İ ç i n d e k i l e r

38 Hücrelerden: Hasta tutsak

Eser Morsümbül serbest

bırakılsın!

39 Röportaj: “Tutsaklarımızı

faşizmin elinden alana

kadar, her alanı

tutsaklarımızın sesiyle

donatacağız”

41 Gençlikten Haberler:

Mahirler’in Denizler için

Kızıldere’de yarattığı

gelenek bugün de sürüyor

tutsak Dev-Genç’lileri

zulmün elinden çekip

alacağız!

44 Milyonlar olup zulmünüze

karşı savaşacağız

46 Devrimci İşçi Hareketi:

Direniş okulu öğretiyor

48 Fabrikaların, atölyelerin,

işliklerin gerçek sahipleri

işçilerdir! Üreten biz,

yaratan biz, yöneten de

biz olacağız!

51 Avrupa’da Yürüyüş:

Katletmek, sakat

bırakmak polisler

tarafından

sıradanlaştırılıyor

52 Yitirdiklerimiz...

54 Devrimci Alevi Komitesi:

Katliamın 34. yılında

Maraş’a, hesap sormaya!

55 Öğretmenimiz: Savaşan

kadın bağımsız kadındır!

Devrime meşaledir bizim

kadınlarımız!

6 DHKC Açıklama: Yaralı

savaşçılarımıza işkence

yapmaktan vazgeçin!

10 Halkın adaletinin güvencesi olan

adalet savaşçılarını ne pahasına

olursa olsun sahipleneceğiz!

12 Ayhan’ın ve diğer tüm

kayıplarımızın mezarını

bulacağız

16 Şehitlik; gelenekler yaratarak

yaşamaktır

18 Seyhan Doğan’ın kömürleşmiş

bedeni adalet özlemimizdir!

19 Özgür Tutsaklardan: SOL’la

ilişkiler ideolojik mücadele

üzerine oturtulmalıdır

20 İş güvencemiz geleceğimizdir! İş

güvencemize sahip çıkalım!

21 Anadolu ihtilalinin öncüsü ve

iktidarın tek alternatifi

Parti-Cephe’dir
24 Emperyalizm ve işbirlikçi

oligarşilerle barışmak halkın
kurtuluş umudunu, meşru
direnme hakkını elinden
almaktır

27 Kentsel dönüşüm projesi

tekellerin çıkar ilişkisidir

28 Devrimci Okul: Pratik ve

Bilgi

30 Ülkemiz Amerika’nın ve

işbirlikçilerinin saldırı

üssü olmayacak

32 Halk kahramanları: Ali

bin Muhammed

33 Cepheli: Cepheliler

birbirlerini ve halkı dinler

34 Sınıf Kini: Devrimci

mücadeleye yüreğimizi,

beynimizi katmak

35 Savaşan Kelimeler:

Sorunlu bölgeler

36 Hayatın Öğrettikleri:

Halkımızın içinde, halkla

birlikte savaşacağız

Ülkemizde Gençlik

4 Sebebi durdukça bu adaletsizliğin

hesabı sorulacak hep bu sebebin!

FERHAT’IN KANLI
GÖMLEĞİ NEREDE?

• 14 Aralık Cuma – Basın
Açıklaması ve Bildiri Dağıtımı
Yer: Bakırköy Özgürlük Meydanı
Saat: 16.00

• 15 Aralık Cumartesi – Panel
Yer: Destan Düğün Salonu-
Okmeydanı
Saat: 13.00

• 19 Aralık Çarşamba –
Bayrampaşa Hapishanesi Önünde
Eylem
Toplanma Yeri: Kocatepe Metro
Çıkışı
Toplanma Saati: 11.30

• 19 Aralık Çarşamba – Toplu

Tecrit Kitabı Satışı
Yer: Taksim Tramvay Durağı
Saat: 16.00

• 21 Aralık Cuma – Basın
Açıklaması ve Bildiri Dağıtımı
Yer: Kadıköy İskele Meydanı
Saat: 16.00

• 22 Aralık Cumartesi – Cebeci’de
Mezar Anması
Toplanma Yeri: Cebeci Mezarlığı
Girişi
Toplanma Saati: 14.00

• 22 Aralık Cumartesi –
Mahallelerde Meşaleli Yürüyüşler
Saat: 20.00

19-22 Aralık Programı



BAHÇELİEVLER 75. YIL PO-
LİS MERKEZİ SIRADAN

BİR HEDEF DEĞİLDİR! 

Bahçelievler 75. Yıl Polis Kara-
kolu’na bağlı polisler 7 Ekim

2007 yılında yasal bir dergiyi satar-
ken 17 yaşındaki Ferhat Gerçek’i
sırtından vurarak felç etmişlerdir. Bu
karakol AKP’nin işkence merkezle-
rinden birisidir. Eylem Ferhat Ger-
çek’in hesabını sormak için yapıl-
mıştır. 

Çünkü bu düzende hukuk yoktur.
Adalet yoktur. İşkenceler katli-

amlar sürüyor. İşkenceci katiller el-
lerini kollarını sallayarak işkence
yapmaya, insanlarımızı katletmeye,
halka gaz bombalarıyla zulmetmeye
devam ediyorlar. Bu nedenle ey-
lemlerimiz devam edecektir. 

BU DÜZENİN ADALETİ
YOKTUR! HALKIN

ADALETİ İŞLEYECEK!

Ferhat Gerçek 17 yaşında, yasal
bir dergiyi dağıtırken sırtından

vurularak felç edildi. 17 yaşında te-
kerlekli sandalyeye mahkum edildi.
Ferhat’ı vuran polisler suç delille-
rini yok ettiler. Aylarca sorduk;
Ferhat’ın kanlı gömleği nerede
diye. Katiller Ferhat’ın üzerindeki
kanlı gömleği(*) yok ettiler. Çünkü
gömlek katillerin öldürme kastı-
nın tek deliliydi. Gömlek yok… Ne-

rede? Ferhat çıplak değildi. Ferhat’ın
kanlı gömleği nerede? Gömleği yok
ettiniz. Çünkü o gömlek sizin öldür-
me kastınızın ispatıdır.  

Çünkü sizin isteyip de öldüreme-
diğinizin KANITIDIR!

Ferhat’ın kanlı gömleğini aramaya
devam edeceğiz.

Mahkemeler Ferhat’ı vuran iş-
kenceci, katil polisleri korudu.

Ferhat’ı felç eden polisler tutuklan-
madı bile. Ellerini kollarını sallaya-
rak halka işkence yapmaya devam
ediyorlar.

Bu düzenin kendi yasalarına göre
mahkemeler Ferhat’ı felç eden

polisi tutuklayıp hapsetmesi gere-

kirdi. Ama öyle yapmadı. Olaya iliş-
kin AKP’nin mahkemeleri bir iddia-
name hazırladı ve Ferhat’ı vuran po-
lise 9 yıl ceza isterken Ferhat’a 15 yıl
4 ay ceza istedi. 

BU NASIL ADALET? ADA-
LET YOK! ADALET İSTE-

YENİ İŞKENCEYLE KATLE-
DEN BİR DEVET VAR! BUN-
LARIN HESABI SORULMAYA-
CAK MI?

Ferhat Gerçek’i vuran polislerin
yargılanmasını isteyen Engin Çe-

ber ve arkadaşları İstanbul Sarıyer İs-
tinye Polis Karakolu’nda yoğun iş-
kece gördüler ve mahkeme tarafından
tutuklandılar. Neydi suçları? Ferhat
Gerçek’i vuran polislerin yargılan-
masını istemek.  Engin Çeber ve ar-
kadaşları Ferhat için adalet istedik-
leri için işkence gördüler ve tutuk-
landılar. İşkence Metris Hapishane-
si’nde de devam etti ve Engin’i iş-
kence ile katlettiler. Engin Çeber’in
işkencecilerinden birkaçına göster-
melik cezalar verilerek diğerlerini ak-
ladılar. AKP’nin mahkemeleri her
türlü delille suçları sabit olan iş-
kencecileri “iyi halli” buldu. Engin’i
“İyi halle öldürdü” diyerek hafifle-
tici nedenler bulup en düşük ceza-
larla korudular. 

BU NEDENLE FERHAT’IN,
ENGİN’İN, F TİPİ TECRİT

SEBEBİ DURDUKÇA BU ADALETSİZLİĞİN,
HESABI SORULACAK HEP BU SEBEBİN!

FERHAT’IN KANLI
GÖMLEĞİ NEREDE?

İntikam duygusu, sevginin
tarlasında büyür, güçlenir.

Kişisel bir öç alma  duygusundan,
kişisel bir nefretten bahsetmiyo-
ruz. Sınıfsal temeli olmayan hiçbir
duygu devrimci değildir. Kinimiz
yoldaşlarımıza, halkımıza olan sev-
gimizdendir. Halkımıza her türlü
zulmü, işkenceyi, adaletsizliği reva
gören faşizmin düzeninde halkımız
adaletsiz kalmayacak. Evlatları kat-
ledilen analarımız, babalarımız ada-
letsiz kalmayacak. 

8 Aralık akşamı savaşçılarımız tarafın-
dan İstanbul Bahçelievler 75. Yıl Polis
Merkezi’ne bir saldırı gerçekleştirilmiştir.
Saldırıdan sonra karakol önünde çıkan ça-
tışmada işkenceci iki polis yaralanırken çok
sayıda polis otosu da tahrip edilmiştir.
Savaşçılarımızdan Nebiha Aracı geri çe-

kilirken yaralı olarak tutsak düşmüştür. 

Polisin burjuva medyaya dikte ettirdiği
gibi savaşçımız “kanser hastası” değildir.
Devrimci inanç, irade karşısında çaresiz
olan polis bu tür yalanlarla devrimciler için
“yaşamdan umudunu kesmiş kişiler” dü-
şüncesini yaymaya çalışmaktadır. 

4
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POLİTİKALARIYLA KATLET-
TİĞİNİZ 122 ŞEHİDİMİZİN HE-
SABINI SORMAYA DEVAM
EDECEĞİZ.

Öfkemiz, kinimiz büyük. Kini-
miz sınıf kinidir. Reformistlerden

sıkça duyduğumuz bir sözdür; “inti-
kam peşinde değiliz” derler. Hayır biz
intikam peşindeyiz. Devrimciler ola-
rak soruyoruz onlara: O zaman siz ne-
yin peşindesiniz?  Bu bakış açısı sı-
nıfsal bakış açısından yoksundur. Bu
bakış açısı esasında düşmana ait olan
bir bakış açısıdır. Düşman, “intikam”
duygusunun insana aykırı olduğu-
nun propagandasını yaparken, dev-
rimcilerin “sevgiden yoksun, topluma
karşı kin ve nefret” duyan insanlar ol-
duğu demagojisi yapmaktadır.

Hayır! Bunlar zalimlerin halkın
hesap sormasını engellemek için

topluma pompaladığı demagojilerdir.
İstiyorki zalimler, biz her türlü zulmü
yapalım. Çalalım, çırpalım, sömüre-
lim, halkı aç bırakalım. Ama hiç
kimse bizden hesap sormasın. 

Hayır! Kimsenin bizden bunu is-
temeye hakkı yoktur! Halka zul-

medenlere, işkenceyle insanlarımızı
katledenlere, felç edenlere karşı kin
duymamak insan olma özelliğini yi-
tirmektir. Biz devrimciyiz. 

İntikam duygusu, sevginin tarla-
sında büyür, güçlenir. Kişisel bir öç

alma  duygusundan, kişisel bir nef-
retten bahsetmiyoruz. Sınıfsal teme-
li olmayan hiçbir duygu devrimci de-
ğildir. Kinimiz yoldaşlarımıza, hal-
kımıza olan sevgimizdendir. Halkı-
mıza her türlü zulmü, işkenceyi, ada-
letsizliği reva gören faşizmin dü-
zeninde halkımız adaletsiz kalma-
yacak. Evlatları katledilen anaları-
mız, babalarımız adaletsiz kalma-
yacak. 

HERKESİN DİKKATİNİ
TEKRAR FERHAT’IN

MAHKEMESİNE ÇEKMEK
İSTİYORUZ!

17 yaşında Ferhat’ı vuran polise
9 yıl ceza istenirken Ferhat’a 15

yıl 4 ay ceza isteniyor. Ferhat’ın
suçu ne biliyor musunuz? Devlet
malına zarar vermek!.. Devlet onu
öldürmek istedi, olmadı sakat bı-

raktı ama Ferhat’a 15 yıl ceza isteni-
yor. Ferhat’ı vurdular, sonra polis oto-
suna bindirirken oto kirlenmiş, oto za-
rar görmüş! Bunun için 15 yıl hapis
yatacak Ferhat öyle mi!.. Adalete
bakın!

“Empati yapma”yı dilinden düşür-
meyen herkese soruyoruz: 17 ya-

şında sizin çocuğunuzu sırtından vu-
rup felç  edenlere kin duymaz mısı-
nız? Sizin çocuğunuza 15 yıl 4 ay ceza
verseler, çocuğunuzu vuran polis eli-
ni kolunu sallayarak suç işlemeye de-
vam etse, mahkemeler aklamaya ça-
lışsa kin duymaz mısınız?

Sevgimiz halkımıza ve yoldaşları-
mızadır. Kinimiz halkımıza zul-

meden, yoldaşlarımızı işkencede kat-
leden, felç eden, mahkemelerde ka-
tilleri koruyan, halkı aç, yoksul, işsiz,
çaresiz bırakan bu düzenedir. Sevgi-
mizin, nefretimizin nedenleri gibi
hedefimizde nettir. Onun için Bah-
çelievler 75. Yıl Polis Karakolu rast-
gele seçilmiş bir hedef değildir. 17 ya-
şında bir genci felç eden, her gün ka-
rakollarında birini işkenceyle katle-
den, hapishanelerde insanlarımızı
diri diri yakan bu düzendir. 

DİKKATİNİZİ BİR KEZ DE
YARALI TUTSAK DÜŞEN

SAVAŞÇIMIZ NEBİHA ARA-
CI’YA ÇEKMEK İSTİYORUZ!

Nebiha Aracı 43 yaşında Arap
milliyetindendir. F Tiplerine

karşı 7 yıl süren Büyük Ölüm Oru-
cu Direnişi’nde şehit düşen 122 şe-
hidimizden Yusuf Aracı’nın abla-
sıdır. Katlederek devrimcileri bitire-
ceğini sananlara savaşçımız Nebiha

Aracı cevaptır. Yine “kaymak taba-
kayı koruma” adına bedel ödemekten
kaçan oportünizme cevaptır Nebiha
Aracı. Direnmeyen çürür. Tarih sah-
nesinden yok olurken bu gerçekle her
zaman yüz yüze geleceksiniz. 

Katillerimize sesleniyoruz: Tutsak
düşen yoldaşımızın kılına zarar

verirseniz hesabını misliyle soraca-
ğımızı unutmayın. Katlederek dev-
rimcileri bitiremeyeceksiniz. Şehit-
lerimizin ablaları, kardeşleri, yeğen-
leri, anaları, babaları, nineleri, dede-
leri ve torunları da ve tabii ki yol-
daşları da  hesap  soracak sizden.  Asla
rahat uyuyamayacaksınız. İki elleri
boğazınızda olacak. 

Zulüm ve adaletsizlik büyüdükçe
öfkemiz ve kinimiz de büyüyor.

Katillerimizi asla affetmeyeceğiz!
Katillerimizle asla uzlaşmayacağız!

Bunu tüm dünyaya ilan ediyo-
ruz: Sebebi durdukça adaletsiz-

liğin, hesabı sorulacak bu sebebin!

İşkencenin, kayıp gömleğin, me-
zarsız şehitlerimizin, sebebi zu-

lüm ve zalimlerdir. 

BU SEBEP ADALETE DÖNE-
NE KADAR HESAP SORA-

CAĞIZ. BU SEBEBİN HESABINI
GÖRENE KADAR ADALETİ BİZ
SAĞLAYACAĞIZ!

TÜM ŞEHİTLERİMİZ, Öfkeniz
Emanetimizdir! Emanetiniz Na-

musumuzdur! İntikamınız Silahı-
mızdır! Düşmanın Alnının Çatında
Patlayacağız! Bundan Sonra Yaşa-
mımızın  Adı İntikam Olacak...

CEPHELİLER; Şu Anda Tek
Hedefiniz İntikam Olmalıdır!

Bu Ateşle Yanıp Tutuşmalısınız. Ve
Hedefe Varmalısınız! Gücümüz
İdeolojimizdir! Silahımız Öfkemiz,
İntikam İsteğimizdir. Hesap Sorma
Bilincimizi Büyüteceğiz.

HESAP SORACAĞIZ. YAŞA-
SIN HALKIN ADALETİ!

(*) Ferhat’ın üzerindeki kanlı
gömlekten polislerin atış mesafesi
belirlenecek ve ne amaçla vurduk-

ları ortaya çıkacaktı. Polisler öl-
dürme kastının en önemli delilini

yok ettiler. 

CEPHELİLER; Şu Anda
Tek Hedefiniz İntikam Ol-

malıdır! Bu Ateşle Yanıp Tutuş-
malısınız. Ve Hedefe Varmalısınız!
Gücümüz  İdeolojimizdir! Silahımız
Öfkemiz, İntikam İsteğimizdir. He-
sap Sorma Bilincimizi Büyüteceğiz.
... (*) Ferhat’ın üzerindeki kanlı göm-

lekten polislerin atış mesafesi belirle-

necek ve ne amaçla vurdukları ortaya

çıkacaktı. Polisler öldürme kastının en

önemli delilini yok ettiler.
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Devrimci Halk Kurtuluş Cep-
hesi Basın Bürosu’nun 11 Aralık’ta Gaziosmanpaşa’da
bir polisin öldürüldüğü eyleme ilişkin 12 Aralık tarihli
397 Nolu açıklamasını yayınlıyoruz.

***

11 Aralık 2012’ de Gaziosmanpaşa’da savaşçımız
Nebiha Aracı’ya öldürme kastı ile yapılan işkenceyi
durdurmak için bir halk düşmanını cezalandırdık. 

8 Aralık’ta Bahçelievler Polis Karakolu’na Ferhat’ın
hesabını sormak için yaptığımız eylemden sonra AKP’nin
polisleri  tutsak aldıkları savaşçımız Nebiha Aracı’ya iş-
kence yaparak yüzünü parçalamışlar ve kafatasını  gö-
çertmişlerdir. Uzun süre beyin kanaması riski ile karşı
karşıya kalmıştır. Nebiha Aracı’yı saatlerce hastaneye
götürmeyerek Hasan Selim Gönen yoldaşımız gibi öl-
dürmek istemişlerdir. Okmeydanı Araştırma Hastanesi
önünde Nebiha Aracı’ya  sahip çıkmak için nöbet tutan
ailelere alçakça saldırıp işkence yaparak iki gün içinde
30 kişiyi gözaltına almıştır. AKP’nin işkenceci katil pol-
islerinden hesap sormaya devam ediyoruz. 

11 Aralık Salı günü savaşçılarımız Nebiha Aracı
ve  savaşçımızın ailesi ve yakınlarına yapılan işkence
ve saldırının hesabını sormak için Gaziosmanpaşa’da
bir işkenceci polisi cezalandırmıştır. Savaşçımız bu
eylemden sonra tutsak düşmüştür. 

AKP’nin polislerini tekrar tekrar uyarıyoruz. Yol-
daşlarımızın saçının teline gelecek zararın hesabını
soracağız. 

HİÇBİR YALAN, ÇARPITMA VE
DEMAGOJİYE YER YOKTUR!
EYLEMİMİZİN HEDEFİ NET VE
ADALETİMİZ ŞAŞMAZDIR!

10 Aralık tarihli 366 Nolu açıklamamızda Bahçelievler

75. yıl Polis Karakolu’nun sıradan bir karakol olmadığını
söylemiştik. O karakolun polisleri 17 yaşındaki Ferhat
Gerçek’i yasal bir dergiyi satarken sırtından vurarak
felç ettiler. Ama suçları bununla sınırlı değildir. Bakın 2
gün sonra o karakolun halka işkence yapan nasıl bir
merkez olduğunu tüm Türkiye televizyonlardan, gazete-
lerden izledi. 

Çok değil, bir kaç ay önce; yaşanan olay herkesin
hafızalarındadır. 75. yıl polis karakolunun işkencecileri,
iki tekstil işçisi, Servet ve Kemal Karataş’ı iftar için
evlerine giderken keyfi olarak durdurup  sokak ortasında
pantolonlarını indirterek üzerlerini aramak istedi. İki
kardeş buna itiraz edince de karakola götürülüp bütün
Türkiye’nin televizyonlardan izlediği o işkence görüntüleri
yaşandı. Karataş ailesi hakkında dava açıldı yargılanıyorlar.
İşkenceci polislere ise dava bile açılmadı, aynı karakolda
işkence yapmaya devam ediyorlar. 

TÜRKİYE’NİN BÜTÜN KARAKOLLARI
İŞKENCE MERKEZİDİR! BÜTÜN
POLİSLERİ İŞKENCECİDİR. BÜTÜN
İŞKENCECİLER AKP İKTİDARI
TARAFINDAN KORUNMAKTADIR!

Bakın AKP’nin yarattığı Türkiye tablosuna: 2012
yılının son 11 ayından bazı rakamlar:

- 506 kişi işkence gördü.

- 4 kişi polisin gaz bombalarıyla saldırısı sonucunda
katledildi.

- 6 bin 529 kişi gözaltına alındı. 

- 1831 kişi tutuklandı.

- 35 kişi polisin ateş açması sonucunda katledildi. 

- 9 kişi karakollarda işkence ile öldürüldü.

- 69 kişi hapishanelerde öldürüldü.

Tablo bunlarla sınırlı değil. Halkın her kesimine her
alanda pervasızca saldırıyor AKP. 

YA ADALET? ADALET YOK! 
AKP’nin mahkemeleri tarafından işkenceci katil

polisler tam bir koruma zırhı ile korunuyor. Bütün bu iş-
kence ve katliamlardan dolayı tek bir polis cezalandırıl-
madı. Tam tersine Karataş Ailesi gibi işkence gören
yoksul halkımız hakkında on yılları bulan davalar açılıyor. 

Yaralı Savaşçılarımıza İşkence Yapmaktan Vazgeçin!

ÇÜNKÜ HALKINA VATANINA YOLDAŞINA
ÖLESİYE BAĞLI BAŞKA 

SAVAŞÇILARIMIZ DA VARDIR!
11 Aralık 2012’de Gaziosmanpaşa’da savaşçımız Nebiha Aracı’ya öldürme kastı ile

yapılan işkenceyi durdurmak için bir halk düşmanını cezalandırdık. 
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Onun için hedeflerimiz nettir. Adaletimiz düşmanın
hiçbir demagojisine yer vermeyecek kadar şaşmazdır. 

Bu nedenle düşmanın hiçbir demagojisi, hiçbir kara-
laması eylemlerimize gölge düşüremez, adaletimizi ze-
deleyemez. 

Savaşımız sömürü ve zulüm düzenine karşı halkın
kurtuluş savaşıdır. Her eylemimiz halka zarar vermemek
için kılı kırk yaran hassasiyettedir. “Savaştır, kurşun
adres sormaz” anlayışı bizim anlayışımız değildir. Kur-
şunlarımızın adresi halk düşmanlarıdır. 

“Silahlı mücadele veriyoruz” diye karakol’un 500
metre uzağına bombalı paket bırakarak eylem yapmıyoruz.
Yaptığımız her eylemin, hemen herkes tarafından, daha
biz açıklama yapmadan bize ait olduğu ve ne için
yapıldığı bilinir. 

SÖMÜRÜ DEVLETİNE, ZALİME VE
ZULME KARŞI SAVAŞMAK
BİR TERCİH DEĞİL,
BİR ZORUNLULUKTUR! 

Sömürü ve zulüm düzeni sürdükçe faşist devletle uz-
laşmayacağız. Savaşımızın sebebi sömürü ve zulüm dü-
zeninin varlığıdır. Egemen sınıflar devlet olmadan emekçi
halkı sömüremez. Sömürünün ortadan kalkmasının tek
yolu bunu sağlayan devletin yıkılmasıdır.

Savaşımız, vatanımızı işgal eden, halkımızı ilikleri-
ne kadar sömüren emperyalizme ve işbirlikçisi oligarşi-
ye karşı BAĞIMSIZLIK savaşıdır.

Savaşımız, halkımıza karşı terör estiren faşizme kar-
şı DEMOKRASİ savaşıdır.

Savaşımız, Kapitalizmin azgınca sömürüsüne karşı
eşitlik, özgürlük için SOSYALİZM savaşıdır. 

Faşist devlet düzenini yıkana kadar savaşacağız. Sa-
vaşımız halkın savaşıdır. 

HALKIMIZ EMİN OLMALIDIR!
HALKA ZULMEDEN,
YOLDAŞLARIMIZA İŞKENCE  YAPAN,
ALÇAKÇA KATLEDEN HALK
DÜŞMANLARINI AFFETMEYECEĞİZ!..

Adaletimiz hep işkencecilerin ensesinde olacak. Hasan
Selim Gönen’i katletmenin hesabını soracağız. En meşru
hak alma talebimize bile  gaz bombalarıyla saldırmalarının
hesabını sormaya devam edeceğiz. 

Kimse bize “sıradan polis”, “ekmek parası için ça-
lışmak zorunda kalan polis”, “tek başına evrak götüren
bir polis,  yemek yiyordu”  masalları anlatmasın. 

HALKIMIZ!
Tüm Türkiyedeki  polis  sayısı 250 bin. İstanbul’daki

polis sayısı 40 bin. Kırk bin polis ile onyedi yaşında
elinde yasal dergiden başka hiçbir şey olmayan bir halk
çocuğunu vurmak mı adalet? Vurup da felç etmek mi
adalet? Felç edip birde onbeş sene ceza ile yargılamak
mı adalet?

YOK ADALET BU DEĞİL! 
Onlarca TOMA, yüzlerce  akrep, binlerce robocop,

yüzlerce kilo biber gazı...

Komuta Kontrol Merkezleriniz (KKM), Mobil Karakol
Üniteniz, Plaka Algılama Sistemleriniz, Muhtarlık Oto-
masyon Sistemleriniz, Araç Takip Sisteminiz, Yüz Tanıma
Sistemleriniz... 360 derece yatay ve 180 derece dikey
hareket kabiliyetine sahip sayıları binleri geçen o çok
afilli havalı Mobeseleriniz... Ayrıca trafik kameralarınız...
özel yerlere ya da kurumlara ait kameralarınız...vs. vs.
Polis her şeyi biliyormuş... 24 savaşçımızın kimlikleri
ellerindeymiş, sahte kimliklerini biliyorlarmış... NE
OLDU? 

SAVAŞÇILARIMIZ BURNUNUZUN DİBİNE KA-
DAR GİRİYOR... KENDİNİZİ EN GÜVENDE  HİS-
SETTİĞİNİZ İŞKENCEHANELERİNİZDE, ŞEHRİN
EN İŞLEK MEYDANLARINDA, KARAKOLA YÜZ
METRE MESAFEDE, EN SESSİZ SOKAKLARDA,
HATTA YATAK ODALARINIZDA GÖRECEKSİNİZ
SAVAŞÇILARIMIZI...

POLİSLER, HALK ÇOCUKLARINA
İŞKENCE YAPMAKTAN VAZGEÇİN!
İSTİFA EDİN!

Kırk bin polis, TOMA’lar akrepler tam donanımlı ro-
bocoplar... ve tek başına silahlı bir savaşçı, HASAN
SELİM GÖNEN ve yaralı. Öldürdünüz. İşkencede öl-
dürdünüz onu. 

Bu nedenle Gaziosmanpaşa’daki polisi cezalandırdık.
Yaralı tutsak düşen savaşçımız, NEBİHA ARACI konu-
sunda sizi uyarmak için bu eylemi yaptık. Sakın onuda
Hasan Selim gibi katletmeye kalkmayın. Bundan sonra-
da yaralı yakaladığınız bir savaşçımız  ölürse sizden bili-
riz. Yaralı savaşçılarımıza işkence yapmayacaksınız.
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Katletmeyeceksiniz. Yaparsanız bedelini ödersiniz. 

Burjuva medya savaşçımızın eylemine intihar diyor.
“Güpegündüz, şehrin meydanında bu kadar yaklaşarak
bu eylemi yapmak resmen intihardır” diyor... Yok değil.
Bu intikam, bu cüret bu kararlıklıktır. Siz bilmezsiniz
bunları. Yoldaşı düşmanın elinde işkencede olan bir sa-
vaşçının kararlılığıdır bu. 

Halk düşmanları, işte artık  Hasan Selim gibi savaşçısını
kurtarmak için kendini feda eden   komutanlarımıza,
yaşlı-genç,  telaşsız, sitemsiz savaşçılarımıza hesap ve-
receksiniz. 

Bu Cepheli savaşçıların ahlakıdır.

Bu Cepheli savaşçıların yoldaşlık  bilincidir. 

Burjuva medya İbrahim Çuhadar dahil tüm savaşçı-
larımızı kanser hastası ilan etti. Kanser uymadımı,  böbrek
hastası... Yok öyle değil. 

Ama size devrimci yazar Dario Fo’nun selamını gön-
derelim... BURJUVAZİNİN SÖZCÜSÜ OLMAKTANSA
EMEKÇİLERİN KÖPEĞİ OLURUM... Biz tabii ki kim-
senin köpek olmasını istemeyiz. Objektif habercilik yap-
masını tavsiye ederiz. Yoksa  sahibinin sesi  olursunuz. 

Kime sordunuz, kim size bilgi verdi bilmiyoruz. Biz
söyleyelim, yoldaşlarımız kanser hastası değildir

Tüm Türkiye tanıktır: Polisin halka saldırmadığı, iş-
kence yapmadığı tek bir gün var mı? 

YOK! 

Çünkü kurum olarak polislerin eğitimi halkı düşman
olarak görmektedir. Bakın polis tatbikatlarına: Karşılarına
aldıkları düşman, işçiler, memurlar, öğrenciler, yoksul
gecekondu halkıdır. Bakın işten atılan işçinin karşısına
kimi çıkartıyorlar. Parasız eğitim isteyen öğrencilere ne
yapıyorlar? 

Polis kimi kime karşı koruyor? Polisin koruduğu
AKP iktidarı ve tekellerdir. Onun için kurum olarak
polis teşkilatı halkın düşmanıdır. 

Halk düşmanlarını affetmeyeceğiz. Şehirlerin mer-
kezinde, kendinizi en güvenlikte hissettiğiniz karakolla-
rınızda, dağların doruklarında, evlerinizin önünde... her
yerde savaşçılarımız ensenizde olacak. 

Onun için bütün polislere tekrar tekrar çağrı yapıyoruz:
Halk düşmanı bir kurumun içinde namuslu, onurlu ya-
şanamaz. Coplarınızı, silahlarınızı halka karşı kullandı-
rıyorlar. Namusunuzla, onurunuzla ekmek parası kazan-
mak, yaşamak istiyorsanız; POLİSLİKTEN İSTİFA
EDİN! SİMİT SATIN! ONURUNUZLA YAŞAYIN!

HALKIN  SAVAŞININ  EN ÖNEMLİ 
UNSURU SİLAH DEĞİL İNSANDIR!

Silahları kullanan insandır. Halkın savaşında haklı
olan güçlü olan biziz. Halkın savaşında sonucu tayin
eden insanın iradesi ve moral gücüdür. “Her şeyi silahlar
belirler”  düşüncesi yanlıştır. Her şeyi belirleyecek olan
ideoljimizdir. Gücümüzü ideolojimizden alıyoruz. Savaşı

savaşçılarımız belirler. 

SAVAŞÇILIK BİR ÇİFT GÖZ
OLMAKTIR!

Gözlerden birisi ağlarken diğeri güler mi?  Gülmez!

Birisi yaralıyken diğeri sağlam olmaz. Yenilmez silah,
ölümsüz insan yoktur. Halkına vatanına, yoldaşına ölesiye
bağlı, savaşçılarımız vardır. 

Kızıldere’den bugüne çok büyük bir ahlak ve kültürün
yaratıcılarıyız. Savaşçılarımız bu ahlak ve kültürle do-
nanmışlardır. 

Ferhat Gerçek’i felç eden 75. Yıl Polis Merkezine
yönelik cezalandırma saldırısından sonra yaralı olarak
tutsak düşen Nebiha Aracı işkence görürken Cephe sa-
vaşçısının ahlakı, kültürü, gelenekleri, değerleri eli kolu
bağlı durmasına izin vermez. Yoldaşına yapılan işkenceler
Cephe savaşçısına yapılmıştır. 

Her yoldaşına sıkılan kurşun Cephe savaşçılarına sı-
kılmaktadır. 

Her yoldaşına kalkan cop Cephe savaşçılarınadır.
Yaralı bir tutsağı sahiplenen ailelere saldırılırken Cephe
savaşçıları eli kolu bağlı duramaz.

Savaşçılarımız Cephemizin adaletidir. Savaşçılarımız
Cephemizin güvenliğidir.

Savaşçılarımız Nebiha Aracı’ya işkence yapan, ailelere
saldıran polislerden birini Gaziosmanpaşa’da cezalandı-
rarak adaletimizi uygulamıştır.

HALKIN  SAVAŞININ  BELİRLEYİCİ
UNSURU İNSANDIR! HALK SAVAŞÇISI,
HER TÜRLÜ ARACI SİLAHA
ÇEVİREBİLENDİR!

Silahları kullanan insandır, Halkın savaşında haklı
olan güçlü olan biziz. Halkın savaşında sonucu tayin
eden insanın iradesi ve moral gücüdür. “Her şeyi silahlar
belirler”  düşüncesi yanlıştır. Her şeyi belirleyecek olan
ideoljimizdir. Gücümüzü ideolojimizden alıyoruz. 

Savaşçının gücü, gelişmiş silahlarla donatılmasından
değil; ideolojik netliğinden, sınıf kininden doğan hesap
sorma isteğinden, zafere olan inancından gelir. Bu ne-
denledir ki, basit araçlar, basit patlayıcılar, bir bidon
benzin vb. her şey onun eylem aracı olabilir.

Silahı tutan el sınıf kininin emrindeyse, o savaşçı
yenilmezdir. O savaşın galibi baştan bellidir.

Savaşçı hesap sorandır. Savaşçı  kazanacağından
emin olandır. 

Savaşçılarımız Cephe’nin onurlu tarihiyle, şehitleri-
mizin yarattığı değerler, halkı için, vatanı için, yoldaş-
ları için kendini feda eden yüksek ahlak, kültür ve düş-
mandan hesap sorma bilinciyle donanmışlardır. Bu bi-
linçle düşmandan hesap soruyorlar. 
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SAVAŞIMIZI BÜYÜTMEK İÇİN 
SİLAHA İHTİYACIMIZ VARDIR
TÜM CEPHELİLER
SİLAHLANMALIYIZ!

Ve ustalarımızın  sözü ile bitiriyoruz: 

“Gerçekten kazanmak için neye ihtiyacımız var? 

Üç şeye: 

Birincisi: Silah, 

İkincisi: Silah, 

Üçüncüsü silah ve yine silah!” 

Silah bulacağız silahlanacağız ve  savaşımızı büyü-
teceğiz. Daha kararlı, daha enerjik olacağız. 

Daha büyük eylemler yapacağız. 

Herkes silahları teslim etse bile biz silahlanmaya
devam edeceğiz.

Herkes teslim olsa bile biz zafere kadar savaşacağız. 

Biliyoruz ki, halkına yoldaşına örgütüne sonuna kadar
bağlı olan, halkın sarsılmaz desteğini kazanan savaşçılar,
ordular  yenilmez olur. 

KIZILDERE’DEN BU YANA AYNI AHLAKLA

AYNI KÜLTÜRLE AYNI İNANÇLA SAVAŞIYORUZ!
SAVAŞACAĞIZ! HALKI ÖRGÜTLEYECEĞİZ, HALKI
SAVAŞTIRACAK, HALKLA SAVAŞACAĞIZ!

HAKLIYIZ KAZANACAĞIZ! 

DİPNOT-1: Mobese denilince ilk akla gelen mobe-
se kameralar oluyor. Mobese, yazılımı polise ait olan

bir bilişim projesidir. Kendi deyimleriyle bir “Kent
Bilgi Ve Güvenlik Sistemi”dir. Polisin kendi araçlarını

dijital harita üzerinden izleyebildiği, bölgeler ve mer-
kez arasındaki iletişimini hızlı ve kolay yapılabildiği,

tüm verileri dijital ortamda saklayabildiği bir sistemdir.
Mobese kameralar bu sistemin önemli bir parçasıdır ve

pek çok sisteme entegre bir şekilde çalışırlar. ( Mobil
Elektronik Sistem Entegrasyonu)

DİPNOT-2: Mobil-K da, James Bond denilen bir
çanta içersinde, bilgisayar, yazıcı, fotoğraf makinesi ve

ihtiyaç duyulan diğer ekipmanlar birarada bulunur)

DEVRİMCİ HALK KURTULUŞ CEPHESİ

Her Şeyimizle Bu Köhne
Düzene Alternatifiz!

9 Aralık günü İzmir Özgürlükler Derneği’nde,
dayanışmayı ve birliği büyütmek amacıyla bir yemek
verildi. Dernek çalışanları ile birlikte özgür tutsaklara
topluca mektup yazıldı. “Yeryüzü Aşkın Yüzü Olun-
caya Dek” şiirinin okunduğu yemekte, hep bir
ağızdan türküler söylendi, sohbetler edildi.

12 Aralık'ta sabah
erken saatlerde Anadolu
Haklar ve Özgürlükler
Derneği önüne gelen iki
akrep ve bir sivil araçtan
inen dört kişi dernek
kapısını açmaya çalıştı.
Ardından 3 resmi polis
otosu ile onlarca sivil
de mahalleye gelerek

baskı kurmaya çalıştı. Polisin derneğe yönelik bu
girişimiyle ilgili olarak açıklama yapan 1 Mayıs
Halk Cephesi, "Biz halk olarak bu vatanın gerçek
sahipleri olarak söyleyeceğimiz son söz de ilk söz
de birdir: Halkız Haklarımız Özgürlük İçin Savaşa-
cağız. Kurtuluşa Kadar Savaş şiarıyla halkı sahip-
lenmeye halkı için kendini feda eden savaşçılarımızı
sahiplenmeye devam edeceğiz” dedi.

“Köpek Korktuğu Yana Havlar”
Adana’da Halk Cepheliler’in çalışmalarına yardım eden

Abdurrahman Kaya, önce telefonla aranarak, ardından ise
gözaltına alınarak karakolda tehdit edildi. Katıldığı demo-
kratik eylemleri yasadışı gibi göstermeye çalışan AKP’nin
işkenceci polisleri tutuklamakla tehdit ettikleri Abdurrahman
Kaya’yı nezarethanelerin olduğu bölüme götürerek psikolojik
işkence yaptılar.

Halk Cepheliler, yaşanan hukuksuzluğu 8 Aralık günü
İnönü Parkı’nda yaptıkları eylemle protesto ettiler. “Adana
Emniyet Müdürlüğü Abdurrahman Kaya’yı Tehdit Etmekten
Vazgeç” yazılı pankartın açıldığı eylemde konuşan Tahsin
Sağaltıcı, “AKP’nin polisi Halk Cephesi’nin örgütlenmemesi
için adeta taarruza geçmiş durumda” diyerek, polisin sal-
dırılarının, tutuklamalarının korkularını gidermeye yetme-
diğini söyledi. Sağaltıcı, “Abdurrahman Kaya’nın başına
gelecek her türlü şeyden Adana Emniyet Müdürlüğü so-
rumludur” dedi. 

Açıklamanın ardından yarım saatlik oturma eylemine
geçildi. Eylemde, “Halkımıza Gideceğiz Milyonları Örgüt-
leyeceğiz”, “Tehditleriniz Bizi Yıldıramaz”, “Kahrolsun
Faşizm Yaşasın Mücadelemiz” dövizleri taşındı.
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8 Aralık akşamı İstanbul Bahçe-
lievler’de Yenibosna 75. Yıl Kara-
kolu'na yönelik DHKC savaşçıları
bir eylem gerçekleştirdi. 2007 yılında
dergimiz Yürüyüş’ü dağıtan Ferhat
Gerçek’i sırtından vurarak sakat kal-
masına sebep olan işkencecilerin bu-
lunduğu Bahçelievler 75. Yıl Polis
Karakolu’na yapılan eylemin ardından
geri çekilen savaşçılardan Nebiha
Aracı gözaltına alınarak, işkence gör-
dü. 

Polis, özellikle kafasına sert bir
cisimle vurarak, vücudunun her yerini
darp etti. Bu işkence sonucunda Ara-
cı’nın kafatasının arka tarafı kırılarak,
içe doğru göçtü, burnu kırıldı. Kanlar
içinde kalıncaya kadar işkence ya-
pıldıktan sonra geç saatlerde hasta-
neye götürüldü.

Nebiha Aracı saat 23.00 sularında
gözaltına alınmış olmasına rağmen,
ancak saat 02.00’de Bakırköy Dr.
Sadi Konuk Hastanesi’ne götürüldü.
Burada yapılan ilk müdahalenin ar-
dından saat 04.30 civarında Okmey-
danı Eğitim ve Araştırma Hastane-
si’ne kaldırıldı. Kafasına ve burnuna
dikiş atılan Aracı, avukatları ve ya-
kınlarıyla görüştürülmezken, avu-
katlar zorla hastanenin dışına sürük-
lendiler. Hastanenin içine onlarca
çevik kuvvet yığıldı. 

Nebiha Aracı’nın kafasına vurarak
kafatasını kıran işkenceciler, bu du-
rumdaki Aracı’yı hasta yatağında el-
lerinden kelepçeli bir şekilde tuttular. 

Halkın Hukuk Bürosu 9 Aralık
tarihli açıklamasında müvekkillerine
yapılan işkenceyle ilgili işkencecilere
seslenerek, “AKP iktidarını uyarı-
yoruz. AKP polisini uyarıyoruz. Sağ
ve sağlıklı olarak aldığınız müvek-
kilimizi aynı biçimde geri istiyoruz.
Müvekkilimizin yaşamının olumsuz
bir biçimde etkilenmesinden veya
sonlanmasından birinci dereceden
sorumlu olan sizlersiniz. Suçlarınızı
daha fazla arttırmayın. Suç hanenize
bir devrimciyi daha öldürme veya
sakat bırakma suçunu eklemeyin”
dedi.

ÇHD tarafından 10 Aralık günü
yapılan açıklamada, Nebiha Aracı’nın
katledilmek istendiği vurgulanarak,
“Anlaşılmaktadır ki, polis Nebiha
Aracı’yı öldürmek istemiştir. Ara-
cı’nın hastaneye son derece geç bir
şekilde götürülmesi, yakalama işlemi
sonrasında kafa bölgesinde ve vü-
cudunun çeşitli yerlerinde ağır yara
ile ekimozlar oluşması bunun kanı-
tıdır. Nebiha Aracı’ya yönelik yapı-
lanlar asla kabul edilemezdir. Nebiha
Aracı’nın başına gelebilecek her türlü
olumsuz şeyden İstanbul Emniyet
Müdürlüğü sorumlu olacaktır” de-
nildi. 

Aracı’nın hastaneye götürülmesinin
ardından TAYAD’lı Aileler, 9 Aralık’ta
yaptıkları açıklama ile hastane önüne
gideceklerini duyurdu ve işkencecilere
karşı Nebiha Aracı’yı sahiplenme çağ-
rısı yaptı. Aynı gün Aracı’nın polis
tarafından katledilmesine karşı Ok-
meydanı Eğitim ve Araştırma Hasta-
nesi’nin önüne giden TAYAD’lı Ai-
leler, burada beklediler. Ağır yaralı
olan Nebiha Aracı'yı sahiplenmek için
bekleyen ailelere polis saldırdı.

Hastane içerisinde bekleyen ai-
lelere saldırılmasının ardından, in-
sanların sadece beklediğini söyleyen
avukatlara polis; “Teröristi sahiple-
niyorlar, teröristi sahiplenen herkesi
alacağız” cevabını verdi. Aileler ise
polise, “Sadece bekliyoruz. Gözaltına
aldığınıza işkence mi yapacaksınız,
bilmiyoruz. O yüzden buradayız. Ne-
dir bu kadar korkunuz?” diyerek
tepki gösterdiler.

Bu saldırıda Ünzile Araz, Halime
Keçeli, Özgür Karagöz, İbrahim Acar,
Suat Hatırnaz, Adil Kaya, Sezai De-
mirtaş, Yüksel Karakaya ve Sadık
Karaaslan isimli TAYAD’lılar gözaltına
alındı. Bununla da yetinmeyerek avu-
katlara da saldırılar ve hukuk fakültesi
üçüncü sınıf öğrencisi Selma Kasacı’yı
ve Av. Günay Dağ’ı gözaltına aldılar.
Daha sonra yapılan müdahale üzerine
Av. Günay Dağ’ı serbest bıraktılar.

TAYAD’lı Aileler bu ilk saldırıyla
ilgili 9 Aralık’ta bir açıklama yaparak,

“Polisin, evlatlarımızı, yakınlarımızı
işkencelerle, tedavilerini engelleyerek
katletmelerine izin vermeyeceğiz.
Hastane önünde beklemek, Nebiha
Aracı'nın yakınları olarak bizim en
doğal hakkımızdır. Yakınlarımızı sa-
hiplenmekten vazgeçmeyeceğiz. Ne-
biha Aracı'nın sağlıklı bir şekilde te-
davisinin yapılmasının koşulları sağ-
lansın. Tüm halkımızı ve duyarlı ku-
rumları işkenceye karşı çıkmak için
yapacağımız eyleme katılmaya ça-
ğırıyoruz” dediler.

Hastanenin önünden ayrılmayan,
10 Aralık günü Nebiha Aracı’yı sa-
hiplenmek için Okmeydanı Eğitim
ve Araştırma Hastanesi önünde açık-
lama yapmak isteyen TAYAD’lı Ai-
leler’e polis yine saldırdı. Önce “Ne-
biha Aracı’yı Katlettirmeyeceğiz!”
pankartına saldıran polisler; Mustafa
Doğru, Deniz Şah, Deniz Kabak,
Sultan Kaydır, Ayfer Rüzgar, Ali
Aracı, Hüseyin Kaşkır, Fatma Varıcı,
Yusuf Sinan Kul, Kemal Avcı, Rasim
Özdemir, Güneş Seferoğlu, Kadir
Bayram, Emrah Uygul, Yakup Işık,
Berk Ercan, Aysu Baykal, Keremcan

HALKIN ADALETİNİN GÜVENCESİ OLAN ADALET
SAVAŞÇILARINI NE PAHASINA OLURSA OLSUN

SAHİPLENECEĞİZ!
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Bayram, Eylem Kayaoğlu, Ramazan
Anık isimli kişileri gözaltına aldı.

Grup Yorum ve Sanat Cephesi
tarafından ortak yapılan 10 Aralık
tarihli açıklamada, Grup Yorum ele-
manı Ali Aracı’nın, katledilmek is-
tenen devrimci Nebiha Aracı’nın ya-
kını olduğu belirtilerek, “İnsanların
yakınlarının sağlık durumunu öğren-
mek istemesi ve onları sahiplenmesi
en doğal meşru haklarıdır. Ancak
polis bunu engellemiş ve saldırmıştır.
Grup Yorum bu halkın türkülerini
yakan, kahramanlarının destanlarını
söyleyen bir gelenektir. Bu geleneğin
içinde devrimcileri sahiplenmek de
vardır. Devrimcileri Sahiplenmek
Namus Borcumuzdur!” denildi.

Gençlik Federasyonu da, Aracı
ve yakınlarının uğradığı saldırılara
ilişkin olarak, “Neydi onları bu kadar
saldırganlaştıran? Saldırırken ağız-
larından salyalarla dökülen şu sözler
açıklıyor her şeyi: ‘Gelin karakol
bombalayın sonra açıklama yapın
yok ya!’ Bunun adı sınıf kinidir! Biz
de kinle donandık! Şehitlerimizin
emaneti olan öfkemiz tüm zulümlerin
hesabı sorulana kadar, 17’sinde felç
bırakılan Ferhatlar’ın adaleti yerine
gelene kadar dinmeyecek” değerlen-
dirmesinde bulundu.

Gençlik Federasyonu, hastane

önünde gözaltına alınanlar arasında
üyeleri Yakup Işık, Cansu Güneş Se-
feroğlu ve Yusuf Sinan Kul’un da
olduğunu belirterek, gözaltındakilerin
derhal serbest bırakılmasını istedi. 

Liseli Dev-Genç'liler de arkadaş-
ları Yusuf Sinan Kul ve Berk Ercan’ın
serbest bırakılması talebiyle bir açık-
lama yaptı.

Yunanistan Halk Cephesi de 9
Aralık’ta bir açıklama yaparak,
"AKP’nin faşist polisini uyarıyoruz:
Suçlarınıza bir yenisini daha ekle-
meyin! Halka, devrimcilere işkence
yapmaktan vazgeçin! Nebiha Ara-
cı’nın sakat kalmasının veya yaşamını
yitirmesinin birinci dereceden so-
rumlusu siz olacaksınız. Halkın ada-
letine hesap vermekten kurtulama-
yacaksınız!” dedi.

9 Aralık’ta gözaltına alınan TA-
YAD’lılardan Ünzile Aras ve Sadık
Karaaslan 13 Aralık’ta çıkartıldıkları
mahkeme tarafından tutuklandı. İş-
kenceciler, bir adalet savaşçısının bu
kadar meşru bir şekilde sahiplenil-
mesini hazmedemedikleri için tutuk-
ladı TAYAD’lıları… TAYAD’lılar
ise bu tutuklama ile ilgili olarak 12
Aralık’ta açıklama yaparak, “TA-
YAD'lılar ilk kez tutuklama zulmüyle
karşılaşmıyor. Bu saldırılar müca-
delemizi engelleyemeyecek. Gözal-

tına alınanlar, tutuklananlar serbest
bırakılsın. İşkenceye karşı çıkmak
suç değildir.” dediler.

Burjuva Basın
Yalanlarına Son
Vermelidir!

Halkın Hukuk Bürosu (HHB),
polis merkezli burjuva basının yaptığı
yalan haberlerle ilgili olarak 11 Ara-
lık’ta bir açıklama yaptı. 

Nebiha Aracı’nın yaralı yakalan-
dığı yalanıyla ilgili olarak, Aracı’nın
sağ yakalandığı ama işkence ile ka-
fatasının kırıldığı belirtildi. Tüm
basın yayın organlarına dağıtılan
Aracı’nın fotoğraflarında görülen
gözlerinin morluğu ve yüzündeki
darp cebir izlerinin polisin işkencesini
açıkça gösterdiğini vurgulayan HHB,
“Nebiha Aracı kendisini yakalayan
polisler tarafından kasten yaralan-
mıştır. Bu yaralanma ölüme sebebiyet
verecek kadar ciddi bir yaralanmadır.”
ifadesinde bulundu.

HHB, “Yakınları hastaneyi basa-
caklardı”, “İçeriye zorla girmek is-
tediler”, “Hastaneye yürüyüş düzen-
lediler.” yalanlarıyla ilgili olarak da,
“Hepsi yalan”denildi. 

İstanbul-Gülsuyu: 5 Aralık
günü Emek Caddesi’nde toplu Yü-
rüyüş dağıtımı yapıldı. Halk Cephe-
liler’in çaldıkları her kapıda halk,
Halk Cepheliler’i güler yüzle karşı-
ladı. Toplamda 140 dergi ve 150 bil-
diri halka ulaştırıldı. Dergi dağıtımı
sloganlarla ve marşlarla coşkulu bir
şekilde sonlandırıldı. Toplu dergi da-
ğıtımına 15 kişi katıldı.

İstanbul-Kartal: 12 Aralık günü
Liseli Dev-Genç’liler Kartal’da toplu
bir şekilde Yürüyüş dergisi dağıtımı
yaptılar. Kartal esnafını dolaşan Liseli
Dev-Genç’liler burada 10 adet, ka-
felerde 20 adet Yürüyüş’ü halka ulaş-
tırdılar.

İzmir: 5 Aralık günü Narlıdere
Mahallesi’nde Yürüyüş okurları, yo-
ğun yağmura rağmen dergilerini halka
ulaştırdılar. Yıkım tehlikesi ile karşı
karşıyı olan bu mahallede, birlik çağ-
rısı yapılarak, 30 Yürüyüş dergisi
halka ulaştırıldı.

7 Aralık günü de Uzundere
Köyü’nde Yürüyüş dergisinin tanıtımı
yapıldı. 40 dergi halka ulaştırıldı. 

Balıkesir: Balıkesir merkezde 8
Aralık’ta Yürüyüş dergisi ile “Mil-
yonları Örgütleyeceğiz” bildirileri da-
ğıtıldı. Dev-Genç’liler tarafından ya-
pılan çalışma sırasında 20 adet Yürüyüş
ile 80 adet bildiri halka ulaştırıldı.

Dersim: Merkeze bağlı Alibaba

Mahallesi’nde Halk Cepheliler, “Mil-

yonları Örgütleyeceğiz” kampanya

çalışmasını ve Yürüyüş dergisinin

dağıtımını yaptılar. 10 Aralık günü

yapılan ve 3 saat süren çalışmada

50 Yürüyüş dergisi ve 200 tane Mil-

yonları Örgütleyeceğiz kampanya-

sının bildirisi halka ulaştırıldı.

Erzincan: Erzincan'a bağlı Geçit

Beldesi'nde, belde girişinde itibaren

Dev-Genç'liler ev ev, kapı kapı gezerek

dergilerini halka ulaştırdılar. Yaklaşık

2,5 saat süren çalışma sonunda 24

Yürüyüş dergisi halka ulaştırıldı.

Ferhatlar’ın, Enginler’in, İrfanlar’ın 
Adalet Taleplerini Ulaştırmaya Devam Edeceğiz!
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1992 yılında gözaltında kaybe-
dilen Ayhan Efeoğlu’nun mezarını
arayan TAYAD’lı Aileler’den Nage-
han Kurt, Hüsnü Yıldız ve Halkın
Hukuk Bürosu avukatlarından Taylan
Tanay, Silivri’de yaptıkları çalışmayı
anlattılar:

Yürüyüş: 1 Aralık’ta Silivri’ye
kendi olanaklarınızla Ayhan Efe-
oğlu’nun cenazesini aramaya gitti-
niz. Önce Ayhan Çarkın’ın itirafla-
rından 1 Aralık’a kadar olan süreci
anlatır mısınız? Bu aramayı devletin
yapması gerekmiyor muydu? 

Taylan Ta-
nay: Ayhan Efe-
oğlu ve diğer ka-
yıplarımız ile il-
gili, kaybetme ta-
rihinden başlayan
bir adalet müca-
delemiz var. Dev-
let; yakınlarımızı,
yoldaşlar ımızı
kaybettiği gibi yü-
rütmesiyle, yasa-
masıyla ve yargı-

sıyla kayıpları arama mücadelemizi
de engellemiştir. Kontrgerilla men-
suplarının açık itiraflarına, ortaya çı-
kan somut delillere karşın hiçbir za-
man harekete geçmemiştir. Bu sürecin
Ayhan Efeoğlu ilgili de benzer şekilde
işlediğini belirtebiliriz. 

6 Ekim 1992 tarihinde kaybedildi.
O tarihte aile ve avukatları olarak
hem İstanbul Emniyeti’ne hem de
DGM başsavcılığına başvurularda
bulunduk. Aldığımız cevaplar resmi
olarak Ayhan Efeoğlu'nun gözaltına
alınmadığı ve kendilerinde olmadı-
ğıydı. Oysa aynı dönemde gözaltında
olanlar Ayhan'ı görmüşlerdi. Ve de
daha sonraki süreçte gözaltına alı-
nanlar akıbetlerinin Ayhan Efeoğlu
gibi olacağı yollu tehditlere maruz
kalmışlardı. Bu süreçte o dönemde
Gayrettepe önünden başlayarak, Mec-
lis’i, alanlarıyla her yerde arama mü-
cadelesine tanıklık etti. 

2008 yılında Ayhan Çar-
kın isimli kontrgerilla artığı
bir TV programında, 1000’e
yakın insanımızı katlettiğini
söyledi. Çarkın, Mehmet
Ağar ekibi içerisinde tescilli
bir halk düşmanıydı ve de
Ayhan Efeoğlu dahil o dö-
nemde halkımıza karşı iş-
lenen suçların içerisindeydi.
Hemen suç duyurusunda
bulunduk. Savcılar hiçbir
işlem yapmadılar. Sadece
basın savcılığının bir so-
ruşturması oldu. Sonrasında
ise takipsizlik kararı verildi.

21 Mart 2011 tarihinde Ayhan
Çarkın bir kez daha Devlet adına
birçok cinayet ve suç işlediğini itiraf
etti. Hemen ertesi gün suç duyuru-
sunda bulunduk. Savcılara başvurular
yaptık. Ayhan Çarkın'ın daha önce
yargılandığı tüm dosyalarda tekrar
yargılama yapılması için başvurularda
bulunduk. Yargılamaların yenilen-
mesini talep ettik. Mahkemeler yar-
gılamanın yenilenmesi taleplerimizi
jet hızıyla reddettiler. Savcılar ise
uzun süre harekete geçmediler. En
son Emniyet Çarkın'ı davet etti. Daha
sonra savcılığın karşısına çıkarılan
Çarkın serbest bırakıldı. Düşünün
en küçük bir hak talebini ileri süren
öğrenciler, işçiler derhal tutuklanırken,
onlarca insanımızı öldürdüğünü itiraf
eden Çarkın bırakıldı. Çünkü yargıya
göre tüm bu suçları devlet adına iş-
lemişti. Ve bu ülkede devlet adına
suç işleme, öldürme özgürlüğünün
olduğunu bir kez daha gördük.

Çarkın, Haziran 2011 tarihinde
başka bir soruşturma kapsamında
Ankara’da tutuklandı. Ve Ayhan Efe-
oğlu başta olmak üzere kaybedilen
devrimciler ile ilgili kimi bilgiler
verdi. Ayhan Efeoğlu’nun kaçırılıp
İstanbul Emniyeti’nde katledildiğini,
ardından Trakya’da orduya ait bir
arazide gömüldüğünü belirtti. Yer
gösterebileceğini söyledi. Biz bu
noktada tekrar girişimlerde bulunduk.
Savcılık Tarık Ümit adlı MİT’çinin

öldürülmesi ile ilgili yer göstermek
için Çarkın’ı İstanbul’a getirdi. Bizim
kayıplarımızla ilgili de soru sorul-
masını ve yer göstermesi için ya-
pılmasını talep ettik. Ankara’dan
gelen savcı kendisinin görev alanına
girmediğini söyledi. İstanbul savcısı
zahmet edip ilgilenmedi dahi. En
son Çarkın’a üstün körü bir şekilde
Ayhan Efeoğlu’nun defnedildiği bölge
gösterildi. Ayhan Efeoğu soruştur-
masının tamamı bundan ibarettir. 20
yıl boyunca dosya sadece bizim ver-
diğimiz dilekçeler ile Emniyet’in
“Bizde yok” yazılarından oluştu.
Hiçbir araştırma ve soruşturma işlemi
yapılmadı. Esasında bu Ayhan Efe-
oğlu’nun neden ve kim tarafından
kaybedildiğini açık bir şekilde gös-
teriyordu.

Yürüyüş: Sizin elle kazarak ke-
mik, bir kazak ve terlik parçası bul-
duğunuz yerlerde daha önce devlet
iş makinesi ve çeşitli aletlerle arama
yapmış ve bir şey yok demişti? Sizin
bulduğunuzu devlet neden bulama-
dı? Siz nasıl buldunuz? 

Taylan Tanay: Yukarıda da be-
lirttiğim gibi Devlet’in Ayhan Efe-
oğlu’nun bulunması ile ilgili bir ira-
desi hiçbir zaman olmadı. Ayhan
Efeoğlu bir devrimciydi. Bu nedenle
kaçırıldı ve katledildi. Bugüne kadar
yapılan her işlem TAYAD’lı Aileler’in
kararlılık ve iradesi ile yapılan ça-
lışmalar sonucu oldu. TAYAD’lı Ai-
leler Ayhan Çarkın’ın beyanlarından

Röportaj

TAYLAN TANAY

Ayhan’ın ve Diğer Tüm Kayıplarımızın Mezarını Bulacağız.

Ellerimiz Kaybedenlerin Yakasında Olacak!
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sonra tam 1 yıl Taksim’den Gala-
tasaray’a yürüyerek Ayhan Efe-
oğlu’nun cenazesini istediler. Bu
noktada savcılığın hiçbir işlem yap-
madığını görünce “kendimiz araya-
cağız” diyerek 1 Aralık’ta daha önce
Çarkın’ın gösterdiği alana gittiler.
Tabii bu noktada savcılıklara yahut
Emniyet’e herhangi bir başvuruda
bulunmadık. Petrol, maden, doğalgaz,
hazine aramıyoruz ki bir başvuruda
bulunalım. Kaybedilmiş bir yakını-
mızın cenazesini istiyoruz. Dünyada
bundan daha meşru ve haklı bir talep
olabilir mi?

Savcılara haber verilmedi. Çünkü
zaten onlar işini yapmadıkları için
biz kendimiz kazıyoruz. Alana gitti-
ğimizde polis ve jandarmanın ise
ancak kazı çalışmasını engellemek
ve kazı çalışmasına katılanları fişle-
mek için bir tertibat aldığını gördük.

Yağmurun altında onlarca insan
mütevazı olanaklarıyla adeta elleriyle
kazarak bir şeyler bulmaya çalıştılar.
Aradıkları şey kemik. Buldukları za-
man sevinecekleri şey bir ölüme ait
kalıntı. Tabii farklı duygular. İnsan
bir yandan katillere lanet okuyor
diğer taraftan ziyaret edecek bir
mezar özlemini anlıyor. Yaklaşık 1
saatlik bir çalışma sonucunda bazı
kalıntılar bulundu. İnsanlar mutlu-
luktan sağa sola koşmaya başladılar.
Sanki en değerli şeylerini bulmuşlar
gibi. Çünkü  o kemiklere dokunmak,
kaybedenler yenildiler demek anla-
mına geliyordu. Adalet ısrarının ken-
disiydi. Dipsiz çukurlara atılmış ev-
latlarının, yoldaşlarının orada bıra-
kılmaması demekti. Bugün bizim çı-
kardığımız kemiklerin, bırakın Ayhan
Efeoğlu’na ait olması bir insan kemiği
olup olmadıklarını dahi bilmiyoruz.
Ancak bildiğimiz, şayet 1 yıl önce
doğru düzgün bir çalışma yapılsaydı,
tüm bunlara o zaman ulaşabilirdik.
Yani kaybedilmiş 1 yılımız var. Tabii
aynı zamanda soruşturma yürütmeyi
kendinden menkul bulan bir yargı-
mız.

Yürüyüş: Kazıya başladıktan

sonra jandarma geldi, kemikleri bul-

duktan sonra Çerkezköy savcısı geldi.

Bulunan kemiklerde yapılan incele-

melere göre aramanın genişletilece-

ğini söylediler. Bize yaşanan bu sü-

reçleri ve bundan sonra hukuki sü-

recin nasıl işleyeceğini anlatır mısı-

nız?

Taylan Tanay: Kazı yerine
Cumhuriyet Savcısı, kemikler bulu-
nunca geldi. Kazı yapılan alanda 4
kemik parçası, bir terlik, bir ayakkabı
parçası ve bir hırka bulundu. Kemikler
bulununca olay yerine gelen savcı
“Neden bana haber vermediniz, bir-
likte arardık” dedi. Çarkın 20 ay
önce söylemiş, şimdi ailelerle dalga
geçer gibi haberim yok dedi. Tüm
bulunanlar savcılığa teslim edildi.
Savcılık bunun üzerine yeni bir so-
ruşturma başlatmak zorunda kaldı.
Şimdi bu soruşturma kapsamında
yapılacak ilk şey kemiklerin insan
kemiği olup olmadıklarının tespit
edilmesi. Bunun için kemikler Adli
Tıp Kurumu’na gönderildi. İnsan ke-
miği olmaları halinde alanda iskeletin
diğer parçalarını bulmak amacıyla
yeni bir kazı çalışması yapılması ge-
rekiyor. Tabii diğer taraftan bulunan
kalıntının kime ait olduğunun tespit
edilmesi amacıyla kayıp yakınlarından
DNA örneklerinin alınarak kimlik-
lendirme ve eşleştirme çalışmalarının
da yapılması gerekiyor.

Yürüyüş: Ek olarak belirtmek

istediğiniz bir şey var mı? 

Taylan Tanay: 765 sayılı Türk
Ceza Kanunun 104. Maddesi uyarınca
zamanaşımı süresi doldu denilerek
soruşturma kapatılabilir. Soruştur-
maya bakan Cumhuriyet Savcısı Ay-
han Bedirhan son HSYK kararna-
mesiyle TMK 10. madde ile yetkili
savcılığa atandığı için, dosya tam 4
ay boyunca sahipsiz kaldı. Hüseyin
Kaplan isimli savcı yeni görevlen-
dirildi ve bu savcı dosyayı henüz in-
celemediği için bu karar bugüne
kadar verilemedi. İşte tam bir kayıp
soruşturması. Savcı olayla ilgilenmez
ancak zamanaşımından düşme kararı
vereceği zaman ortaya çıkar. Hayat
hepimize defalarca öğretmiştir ki bir
savcının bir kayıp dosyasında dosyada
yaptığı tek işlem zamanaşımından

düşme kararı vermektir.

KAYBEDENLERİ,
KATLEDENLERİ
HİÇ AFFETMEYECEĞİZ!

N a g e h a n
Kurt: TAYAD’lı.
Kardeşi Neslihan
Uslu 31 Mart 1998
yılında üç yolda-
şıyla birlikte kontr-
gerilla tarafından
gözaltına alındı ve
kaybedildi. 

Yürüyüş: Si-

zin kardeşiniz Nes-

lihan Uslu’da (Ha-

yat) 3 devrimciyle birlikte kaybedildi.

Neslihanlar’ın nasıl kaybedildiğine

ilişkin de bir kontrgerilla elemanını

itirafları vardı. Devlet bugüne kadar

Neslihanlar’ın bulunmasıyla ilgili

ne yaptı?

Nagehan Kurt: Devlet Hayat-
lar’ın bulunmasıyla ilgili hiçbir şey
yapmadı. Aksine, suçunu kapatmak
için, belli aralıklarla sanki Hayat’ı
arıyorlarmış, bulmaya çalışıyorlarmış
gibi, iyi polis, iyi devlet görüntüsü
altında annemi rahatsız ettiler, acısını
tazelediler. İfadesini almak için ka-
rakola götürüyorlardı annemi, “Kızını
en son ne zaman gördün?” gibi sorular
soruyorlarmış anneme. Benim orada
oluşuma denk gelmişse eğer bağırı-
yordum, kovuyordum. Annem kızı-
yordu bana, “Kızım yardımcı olmaya
çalışıyorlar, niye öyle yapıyorsun,
belki Hayat’ı bulur getirirler.” di-
yordu. Annelik duygularıyla oynu-
yorlardı annemin. Artık annem de
anladı onların dost olmadığını. En
son geçtiğimiz yıl geldiklerinde sert
konuşmuş onlarla, gitmemiş kara-
kola.

Yürüyüş: Yoğun yağmur altında

burjuva medyanın da gizleyemediği

bir fedakarlıkla kazma kürek, adeta

tırnaklarınızla kazı yaptınız. Ayhan’a

ait olduğu kesin olmamakla birlikte

buldunuz da. Nasıl kazdınız, kemikler,

kazak ve terlik parçası bulduğunuzda

neler hissettiniz? Bize o günü, kazıyı

NAGEHAN KURT

HESABI SORULACAK HEP BU SEBEBİN! 13

16 Aralık
2012

Yürüyüş

Sayı: 343



anlatır mısınız? Ayrıca kaybedenlere

ilişkin de düşüncelerinizi söyler mi-

siniz?

Nagehan Kurt: Evet, yoğun yağ-
mur ve çamura rağmen oradaydık.
Ben ıslandığımı, üşüdüğümü, ça-
murlandığımı hissetmedim. Öyle
heyecanlıydık, Ayhan’ı bulma umudu
ve isteğiyle öyle doluyduk ki, yağmur
çamur hiçbirimizi etkilemedi.

Kazı sonrası yaptığımız açıkla-
mada da söylemiştik: “Biz bir umu-
dun peşinden koştuk…” Bir yıl bo-
yunca her Cuma akşamı yürüdük
Taksim’de. Sorduk; “Ayhan Efeoğ-
lu’nun mezarı nerede?” diye. Cevap
alamadık. Ayhan Çarkın açık açık
anlatmıştı oysaki. Yaptıkları göster-
melik kazılarla kapatmak istediler
Ayhan’ı kaybettiklerini, katlettiklerini,
kör çukurlara gömdüklerini. 

Ayhan’ı kaybettikleri doğruydu.
Ama gerçekten Ayhan Çarkın’ın gös-
terdiği yerde mi gömülüydü? Yalan
söylemiş de olabilirdi Ayhan Çarkın.
Karakterlerine uygundur yalan söy-
lemek. Yine de denemeliydik. Ayhan’ı
bulmalıydık. Büyüklü küçüklü birçok
yer kazdık o gün. Toprak yumuşak
mı diye kontrol ediyorduk önce. Ka-
zılan toprak aradan 20 yıl da geçse
yumuşak olurmuş. Özellikle ağaç
diplerine yakın yerleri seçtik kazmak
için. Biraz tümsekçe gördüğümüz
yerleri kazdık umutla, “burası olabilir”
dedik. 

Kazmaya başladıktan iki saat ka-
dar sonraydı, ben umudumu yitirmeye
başlamıştım. “Ayhan şu an bizi his-
sediyor” dedi bir arkadaş. “Bir şey
bize yol gösterecek ve biz bugün
Ayhan’ı bulacağız” dedi. Yeniden
umutlandım arkadaşın sözleriyle. Üç
kola ayrılmış büyük bir ağacın dibini
seçtik ve kazmaya başladık. Bir halı
parçası çıktı önce. Altından hırka.
Hırkayı gördüğümde kalbimin ye-
rinden çıkacağını hissettim. Seslendik
arkadaşlara: “Bulduk! Bulduk!”
diye. Yanımıza koştu arkadaşlar. Hır-
kayı tanımıştım sanki. O hırka sır-
tında, Ayhan’ın fotoğrafı canlandı
gözümde. Cepleri vardı hırkanın.
Cebinin biri dikiş yerinden sökülm-
üştü, “işkencede yırtılmıştır” dedik.

Hiç kuşkumuz yoktu, hırka Ayhan’ın
hırkasıydı. O an böyle düşündüm. O
an hissettiklerimi anlatamam, çok
heyecanlandık hepimiz. Hırkanın çık-
tığı yeri daha dikkatli kazmaya baş-
ladık sonra. Kemikler çıktı önce.
Sonra ayakkabı parçası ve bir terlik.

O kemikler Ayhan’a ait midir,
henüz bilmiyoruz. Öyle olsun isti-
yoruz. Değilse de, Ayhan’ı buluncaya
kadar aramaya devam edeceğiz. Ay-
han’ı ve gözaltında kaybedilen tüm
kardeşlerimizi, evlatlarımızı, o kör
çukurlardan çıkaracağız. Onları kendi
ellerimizle gömeceğiz. Evlatlarına
hasret ana babalara hiç değilse ev-
latlarının mezarlarını hediye edeceğiz.
Ve; kaybedenleri, katledenleri hiç
affetmeyeceğiz!

KAYIPLARIMIZI 

UNUTTURMAYACAĞIZ!

Hüsnü Yıldız:
Kardeşi Halk Kurtu-
luş savaşçısı Ali Yıl-
dız’ın toplu mezara
gömülen cesedini bul-
mak için 66 gün açlık
grevi  yaptı.  

Yürüyüş: Karde-

şin Ali Yıldız’ı toplu

mezardan çıkartabil-

mek için 66 gün açlık

grevi yaptın. Bir kayıp

yakını olarak o günleri her yönüyle

çok yoğun yaşadınız. Sonuç olarak

o mücadele sonucunda toplu mezar-

ları açtırıp Ali’nin cenazesini de al-

dınız. 1 Aralık’ta Silivri’ye Ayhan’ın

cenazesini aramaya giderken neler

düşünüyordunuz?

Hüsnü Yıldız: Bilen bilir Ok-
meydanı Sibel Yalçın Parkı’nı.TA-
YAD’lı ailelerin açtığı pankartın ar-
kasına geçerek, kazı alanına yapa-
cağımız yolculukla ilgili ilk açıkla-
mayı yapıyoruz. Gün boyu kazı ala-
nında kalınacağı için yolluk da ha-
zırlanmış. 

Yaklaşık 70 kişi iki otobüse bin-
diğinde bir açıklama da orada yapı-
yorum. Otobüslerimizde bulunan ba-
sın mensupları da dikkatlice dinli-
yorlar. Gideceğimiz yer Silivri böl-

gesinde Ayhan Çarkın’ın gösterdiği
yer diyorum. Biz oraya kardeşimiz
Ayhan Efeoğlu’nu bulma umuduyla
gidiyoruz. Her hangi bir bulguya
rastladığımızda bunu savcılığa teslim
edip DNA tespiti isteyeceğiz. Yaptı-
ğımız meşru bir durumdur. 

Ayhan Efeoğlu’nun pankartının
arkasına bir kez de Silivri’de geçip,
hazırladığımız basın açıklamasını
okuyoruz. Eğer evladımız, kardeşimiz
Ayhan burada ise geldiğimizi duysun,
duysun da el uzatsın diye gırtlağımızı
yırtarcasına sloganlarımızı atıyoruz.
Av. Taylan Tanay ve Av. Ebru Tim-
tik’in bir yıllık süreci özetleyen ko-
nuşmalarından sonra kazma küreklere
sarılarak yağmura aldırmadan ilk
kazmaları sallamaya başlıyoruz. Bir
hafta öncesinden yer tespiti için gel-
diğimizde, mantar toplamaya gelen
bir köylünün az utangaç, çokça kor-

karak burada insanla-
rın gömülü olabilece-
ğini söylemesi de az-
mimizi arttırıyor. Her
kazma ve kürekle bir-
likte ayağımız ıslan-
masın, üstümüz ça-
murlanmasın endişe-
sinin kimsede olma-
dığına şahit oluyoruz.
Yağmur hızlandıkça
açılan çukurların suyla
dolmaması için de ayrı
bir çaba gösteriyoruz.

Kazma küreğin değişmesi esnasında
dinlenmeye geçenlerin dillerini direnç
ve devrim türküleri alıyor. Her şey
alabildiğince saygın ve inançla yeni
bir çukuru açmak için ıslanırken
gelen askeri aracın içindeki astsubayın
burayı terk etmezseniz daha kalabalık
geliriz söylemi de ciddiye alınmıyor.
Canlı yayın aracıyla gelen TV ka-
nalları da var. 

Hava kararmaya ısı düşmeye baş-
ladığında yeni bir çukurdan heyecanla
beklediğimiz haber de geliyor. Diğer
tüm çukurları bırakıp orada yoğun-
laşıyoruz. Toprak yumuşak olduğu
için ellerimizi de kullanıyoruz. Bir
erkek hırkası ve dört adet kemik par-
çasını özenle torbalayıp havanın da
iyice kararması üzerine bir değer-
lendirme yapıp kazıya son vereceği-

HÜSNÜ YILDIZ

Röportaj

SEBEBİ DURDUKÇA BU ADALETSİZLİĞİN14

Yürüyüş

16 Aralık
2012

Sayı: 343



mizi söylüyoruz. Hepimiz sırılsıklam
olduk ama şikayetçi değiliz. Hepimiz
çok öldük yıllarca sevdiklerimizi
beklerken, yağmur ve soğuk ne ki
şimdi. 

Son kez Ayhan Efeoğlu pankartı
arkasına geçip Ayhan ve Ali’nin akı-
betlerinin sorumlularını lanetliyor ve
yargılanmaları gerektiğini söylüyo-
rum. Toplu mezarlar gerçeğini ve
buna devletin direncini anlatıyorum.
Av. Taylan Tanay ve Av. Ebru Timtik
de gelinen durumla ilgili açıklamalar
yapıp bundan sonraki sürecin takipçisi
olacaklarını belirtiyorlar. Bulunan
parçaların savcılığa teslim edilip
DNA çözümlemelerini isteyeceklerini
söylerken bizi uzun süredir gözetleyip
duran eli telsizli emniyet güçleri de
bize doğru yöneliyorlar. Çerkezköy
Emniyet Müdürü olduğunu söyleyen
öndeki, kendisini tanıtıp Av. Taylan
Tanay’a elini uzatıyor. Tutup sıkmıyor
Taylan avukat. Net bir şekilde sık-
mıyor, gerek yok diyor. Bozuluyor,
ne yapsa gizleyemiyor, üstelik bir
şeyler de bulunmuş. Bunun üzerine,
“Savcı gelecek 10 dakikaya kadar
bekler misiniz” diyor. Yüzlerindeki
derin çizgileriyle yol alan yaşlılarımız

var. Gençler bile soğuğa dayanama-
yacak kadar üşürken onlar bekleriz
diyorlar. Biz 6 Ekim 1992 yılından
beri çok üşüdük, öldük.

Savcı geldiğinde kazı alanını in-
celeyip haber verseydiniz birlikte
kazardık diyor. Haber! Bir yıldır,
tam bir yıldır bağırmıyor mu bu in-
sanlar? Tam 20 yıldır işkence mer-
kezinde tanık ifadeleriyle görülmesine
rağmen üstelik kardeşi Ali Efeoğlu
da aynı yöntemle kaybedilen Ayhan
Efeoğlu’nun çığlığını nedense bir
savcılık makamı duymamış. Aramız-
da bunları konuşurken savcının tali-
matıyla gelen itfaiye elemanlarıyla
parçaları bulduğumuz yerde yeniden
kazı başlatılıyor. Kazı alanının olduğu
yerin karşısındaki kır lokantasının
önündeki taşlar askeri renklerle bo-
yanmış. Böyle olunca çay içmek için
giden ailelere çay yok deniliyor.
Hava soğuk. Üstümüzdekiler soğuk-
tan kurumak üzereyken kemik par-
çalarına ilk ulaşanların ifadelerini
adliyede alacağım deyince savcı,
Çerkezköy merkezine doğru araçlar
yol alıyoruz. 

Savcıya verilen ifadelerden ve
teslim edilen bulgulardan sonra dönüş

yoluna girerken herkes alabildiğince
yorgun ama bir o kadar da vicdanları
rahat ve huzurlu. Kelepçe vurulmak
istenen türküler söyleniyor yol bo-
yunca. Gülümseyen gözlerle sabah
birbirine ikram edilen azıklar bu kez
gönül rahatlığıyla yeniliyor. 

Son olarak şunu söylemek isterim.
Asla unutmayalım, unutturmalarına
izin vermeyelim. Bu ülkenin yakın
tarihinde işlenmiş 17000 “faili meç-
hul” var. 300’e yakın toplu mezarda
3500 insan ve onlardan geriye kal-
mışsa bir kemik parçası bekleyen,
gözyaşları hiç dinmeyen aileleri var.
İleri demokrasi adına adımlar attığını
söyleyen iktidar geçen yılki Çemiş-
kezek kazısından sonra tek bir mezar
açmamış, tek bir faili meçhulü ay-
dınlatmamış ve hiç kimseyi değil
cezalandırmak, yargı önüne bile çı-
kartmamıştır. Tam tersine toplu me-
zarların açılmasını isteyenleri hu-
kuksuzca yargılayıp türlü bahanelerle
F Tipi hapishanelere koymuştur. 

Diyorlar ki bize bir şey kazanmak
istiyorsan bedelini ödeyeceksin. Göze
alacaksın yeni bedeller ödemeyi. Biz
aldık, alacağız da…

Birimiz Hepimiz,
Hepimiz Birimiz İçin!
Şadi Özbolat’a Tek Tip
Elbise Giydirmeyeceğiz!

Dev-Genç’liler 7 Aralık günü Ankara’da TBMM
önünde “Tek Tip Elbise Giymedik Giymeyeceğiz!
Şadi Özbolat’a Özgürlük!” pankartını açtılar. Eylemde
Almanya’da tutsak olan Şadi Özbolat’a dayatılan
“Tek Tip Elbise” uygulamasının bir işkence olduğu
ve devrimci tutsakların 1984 Ölüm Orucu direnişindeki
gibi Şadi Özbolat’ın da direnişiyle ve yoldaşlarının
sahiplenmesiyle bu dayatmayı püskürteceği anlatıldı.

Kısa bir süre sonra
işkenceci polisler ta-
rafından gözaltına alı-
nan Merve Şeref ve
Tuğçe Can, Kavaklı-
dere Karakolu’na gö-
türüldü ve orada gör-
dükleri işkencenin ar-
dından aynı gün ser-
best bırakıldılar.

Grup Yorum: “Susmayacağız
Sonuna Kadar Direneceğiz!”

Grup Yorum’a verilen ev hapsinden sonra, Grup
Yorum üyeleri ve sevenleri her hafta Pazar günü İdil
Kültür Merkezi önünde bir araya gelip eylem yapıyorlar.
9 Aralık’ta İdil Kültür Merkezi önünde 180 kişinin
katıldığı eylemde “Grup Yorum Hapsedilemez” pankartı
açıldı. 

Yorum üyesi İbrahim Gökçek tarafından yapılan açık-
lamada, “Direnenleri susturmak istiyorlar, çünkü direnenleri
karşılarında görmek istemiyorlar ve biz de Grup Yorum
olarak diyoruz ki sonuna kadar direneceğiz ve kazanacağız”
diyerek ev hapsi kararının tamamen siyasi ve keyfi oldu-
ğunu söyledi. 

Grup Yorum’a destek vermek için eyleme katılan
Grup Marsis, Yorum’a yönelik saldırıları kınadığını
söyledi. Daha sonra Meftun, Cahit Berkay ve Derya
Petek sırasıyla Grup Yorum’un yanında olacaklarını dile
getirdiler. Eylemde direnişlerinin yüzüncü gününde zaferi
kazanan Darkmen işçileri de bir konuşma yaptılar. İşçiler
adına konuşan Bahar Bozan, zaferlerin direnerek geleceğini
söyledi. Eylem Grup Yorum’un söylediği şarkılar eşliğinde
çekilen halaylarla sona erdi.
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19-22 Aralık katliamından sonra
katliamın sorumlularından Başbakan
Ecevit “Devletle baş edemeyecekle-
rini anlamış olmalılar” diye açıklama
yapmıştı. 28 devrimci tutsağı katle-
derek başta devrimciler olmak üzere

bütün halka ders vereceklerdi. 
Bunun için 19-22 Aralık günleri

boyunca sürdürülen hapishaneler sal-
dırısında 8 jandarma komando ta-
buru, 37 bölük olmak üzere 8 bin
335 asker, binlerce çevik kuvvet ve
binlerce gardiyan katıldı. Üç gün sü-
ren saldırıda kapalı alandaki tutsaklara
karşı 20 bini aşkın gaz bombası
kullandılar. Ve devletle başedileme-
yeceğini göstermek için 28 tutsağı kat-
lettiler. Bayrampaşa Hapishanesinde
6 kadın tutsağı diri diri yaktılar. Ve bü-
tün vahşeti televizyonlardan naklen
yayınla halka izlettiler. 

Ama yanıldıkları bir şey vardı: O
duvarların arkasında halkı için, vata-
nı için, yoldaşları için canını feda eden
Cephe savaşçıları vardı. 

19-22 Aralık 2000’de tarihin en
büyük hapishane katliamlarından biri
yaşanmıştı ama aynı günlerde tarihin
en büyük kahramanlık destanlarından
birisi yazılıyordu. 

On lar, Amerikan emperyalizminin
tüm dünyada imparatorluk kurmaya
çalıştığı bir dönemde sosyalizmi sa-
vundular. 

Onlar, emperyalizmin gücünü ar-
dına alıp Anadolu topraklarından dev-
rim mücadelesini tasfiye etmek isteyen
oligarşinin “ya tes lim ola cak sı nız, ya
öle cek si niz” dayatmasının karşısında
ölümüne devrimi savundular. 

Onlar emperyalizmin yeni-sö-
mürgesi ülkemizde vatanımızın ba-
ğımsızlığı için canlarının ortaya ko-
yarak faşizme karşı mücadele ettiler. 

Onlar yaşamlarının en onurlu sı-
navındaydılar: Za fe rin şe hit ler le ka -
za nı la ca ğı nı bi le rek, en ön mev zi le re
ge çtiler. Vatanı için, halkı için, yol-
daşları için kendilerini feda etmekte
birbirliriyle yarıştılar.

Bu bir fe da kar lık ve fe da des ta -
nıy dı. 

Bir kıs mı ölüm oru cu di re niş çi siy -
di, bir kıs mı düş man ölüm oru cu di -
re niş çi le ri ne za rar ve re me sin di ye
on la rın önün de si per olan lar dı... 

Ölüm oru cu di re niş çi le ri, tüm yol -
daş la rı, tüm halk, tec rit edi le me sin,
tes lim alı na ma sın di ye en ön mev zi -

ye geç miş ler di. Düşman, 20 Ekim
2000’de başlayan Ölüm Orucu Dire-
nişi’ni bitirmek için  Ölüm Orucu Di-
renişçileri’ni hedef almıştı. Şimdi
görev onları koruma zamanıydı ve
düşmanın onlara ulaşmasını engelle-
mek için yoldaşları düşmanın önün-
de siper oldular. Ölüm orucu direniş-
çilerinin kıllarına zarar gelirse ken-
dimizi feda ederiz dediler. 

On la r, tarihleri boyunca ne söyle-
mişlernse yapmışlar, ne yapmışlarsa
savunmuşlardı. Blöf olsun diye söy-
lenmemişti bu söz. On lar da ka rar, uy -
gu lan ma sı ge re ken, söz, ha ya ta ge çi -
ril me si ge re ken di. 

Zu lüm ne ka dar vah şi le şir se vah -
şi leş sin, her ko şul da bo yun eğ me me -
nin müm kün ol du ğu nu gös te rdiler. 

Şimdi 19-22 Aralık ve Büyük Di-
renişimizin şehitleri Anadolu’nun
dört bir yanından Erdal Dalgıç olup,
Hasan Selim Gönen olup, İbrahim Çu-
hadar olup boy veriyor. Katillerden ha-
sap soruyorlar. 

19-22 Aralık feda destanının mi-
rası üzerinde şekillenen büyük dire-
niş, 122 şehitle 7 yıl sürdü. 19-22 Ara-
lık şehitlerini say gıy la anı yo ruz. 

Üm ra ni ye Şe hit le ri miz: 
Ah met İbi li, Mer sin’li ve 32

ya şın day dı. Er zu rum Ata türk Üni -
ver si te si Zi ra at Fa kül te si’ndey -
ken dev rim ci mü ca de le ye ka tıl dı.
Tut sak düş me den ön -
ce, İs tan bul ge ce kon -
du la rın da il le gal ör güt -
len me için de ye ra lı yor -
du. Üm ra ni ye Ha pis ha -
ne si’n de ki ölüm oru cu
di re niş çi le ri nin ko mu ta -
nı ola rak, sal dı rı yı dur -
dur mak için be de ni ni
tu tuş tu ra rak za li min kar -
şı sı na ilk o çık tı.  

Alp Ata Ak ça yöz,
Cep he’nin bir ta raf ta rıy -
dı. Kars’lıy dı, İs tan bul’da
es naflık ya pı yor du. Üm ra -
ni ye’de ki di re ni şin bit ti ği
gün ko ğuş tan çı kar lar ken

19-22 Aralık Şehitlerimiz

Şehitlik; Gelenekler Yaratarak Yaşamaktır
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Ahmet İBİLİ
Alp Ata

AKÇAYÖZ

Umut GEDİK Ercan POLAT

Rıza POYRAZ Fidan KALŞEN

İlker BABACAN Fahri SARI



kat le dil di.
Umut Ge dik 23 ya şın da ve

Trab zon luy du. Li se yıl la rın dan
be ri mü ca de le için dey di. Tut sak
düş me den ön ce SPB üye siy di. 

Er can Po lat 26 ya şın da ve
Der sim liy di. Kon fek si yon iş çi si
Er can 1995’te ka tıl mış tı ha re ke te.
Son ola rak SPB üye siy di. 

Rı za Poy raz, Si vas lıy dı, İs -
tan bul’un Ga zi sem tin de bü yü dü.
Kon fek si yon, avi ze ci lik gi bi çe şit li
iş ler de ça lış tı. Oli gar şi nin or du sun -
da as ker lik yap tık tan son ra, ter ci -
hi net leş ti, Cep he safla rın da ye ral -
dı. 

Ça nak ka le Şe hit le ri miz: 
Fi dan Kal şen, Ölüm Oru cu 1.

Eki bin dey di. Der sim liy di, 36 ya -
şın day dı, hem şi rey di. 1989’dan
be ri mü ca de le nin için dey di. Ça -
nak ka le’de be de ni ni tu tuş tu ra rak
zul mün önü ne ilk di ki len ol du. 

İl ker Ba ba can, İs tan bul’da
doğ du. Dev rim ci ler le ta nış tı ve
96’da tut sak dü şe ne ka dar dev ri -
min emek çi si ol du, so rum lu luk lar
üst len di. 22 ya şın day dı. Ölüm
Oru cu 3. Eki bi ’nin en genç di re niş -
çi le rin den di. 

Fah ri Sa rı, 1990’la rın baş la rın -
dan be ri mü ca de le nin
için de bir Kürt Yurt se -
veriy di. 1993’te tut sak
düş tü. 

Sul tan Sa rı genç ya -
şın da Ada na’da Kürt
Yurt se ver Ha re ke tin safl-
a rı na ka tıl dı. Çu ku ro va
Böl ge sin de fa ali yet yü -
rüt tü. 1993’te tut sak düş -
tü.

Bur sa Şe hit le ri miz:
Mu rat Öz de mir, 1.

Ölüm Oru cu eki bin dey di.
39 ya şın day dı. Bur ju va

ba sın da yıl lar ca ça lı şan bir ga ze -
te ciy di. O, ter ci hi ni dev rim den
ya na yap tı. Bir sü re Mü ca de le ga -
ze te sin de ça lış tı, Ege’de so rum lu -
luk lar üst len di. 

Ali İh san Öz kan, Ço rum-Ala -
ca lıy dı. 26 ya şın day dı. TKP (ML)
da va sın dan tut sak tı. Cep he li tut sak -
lar dı şın da, 19 Ara lık ön ce si ya pı -
lan “sal�dı�rı�olur�sa�ken�di�mi�zi�ya�ka�-
rız” ka ra rı nı uy gu la yan en der di -
re niş çi ler den bi ri ol du. 

Çan kı rı Şe hit le ri miz:
İr fan Or tak çı 1. Ölüm Oru cu

eki bi di re niş çi siy di. Ço rum, Ala ca -
lı’ydı. 1971 do ğum luy du. İmam
Ha tip Li se si’ni terk etmişti. 91’de
dev rim ci ler le ta nış tı ve sos ya lizm
mü ca de le si ne ka tıl dı. 19 Ara lık’ta
Hasan Güngörmez ile birlikte be-
denini tutuşturarak şehit düştü.

Ha san Gün gör mez, 36 ya şın -
day dı,  Kon ya Ci han bey li ’liydi.
1980’le rin so nun da dev rim mü ca -
de le si ne ka tıl dı. 19 Ara lık’ta be de -
ni ni tu tuş tu ra rak zul me kar şı ba ri -
kat ol du. 

Uşak Şe hit le ri miz:
Ya se min Can cı, Uşak Ha pis ha -

ne si’nde ki Cep he li ka dın tut sak la -
rın so rum lu suy du. 1967, İs tan bul
do ğum luy du. 1989’dan be ri kav -
ga nın için dey di. Ey lül 1992’de
tut sak düş tü. Ope ras yo nu dur dur -
mak için be de ni ni tu tuş tu ra rak şe -
hit düş tü.

Ber rin Bıç kı lar, 1. Ölüm oru -
cu ekibi di re niş çi siy di. İz mir do -
ğum luy du ve he nüz 22 ya şın day -
dı. 6 yıl dır bu kav ga nın için dey di.
Aç lı ğı nın 60’lı gün le rin de, sal dı -
rı ya ba ri kat ol mak için alev le rin or -
ta sı na dal dı.  

Cey han Şe hidimiz
Ha lil Ön der, 1. Ölüm oru cu eki -

bi di re niş çi siy di. 30 ya şın day dı
Ha lil, Os ma ni ye-Dü zi çi li’ydi. An -
ka ra ve İs tan bul Dev-Genç safla rın -
da mü ca de le et miş ti. Be de ni ni tu -
tuş tu ra rak zul mün önü ne di kil di. 

19-22 Aralık Şehitlerimiz

Erdallar’la, Hasanlar’la, İbrahimler’le Yaşıyor!
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Nasıl bir ülkede yaşıyoruz? Buna
herkesin vereceği bir cevap vardır,
ama kimse adaletin olduğu, insanla-
rın eşit olduğu bir ülkede yaşadığımızı
söyleyemez. 

Ülkemiz, hapishanelerinin kan
gölü olduğu bir ülkedir. Evlatlarımı-
zın diri diri yakıldığı, tecrit altında gün
gün ölüme terk edildiği, hasta ev-
latlarımızın tedavi edilmeyerek
katledildiği bir ülkedir. 

Bir ülke düşününki devlet kendi
sorumluluğunda olan insanları diri
diri yakıyor. Yıllarca bu katilleri, kat-
liamın sorumlularını cezalandırmıyor.
Kendi deyimleri ile “elleri soğutul-
muyor”! Katiller insanlarımızı kat-
letmeye, işkence yapmaya devam
ediyor. Böyle bir ülkede adaletin ol-
duğu söylenebilir mi?

Daha önce Buca’da, Ümraniye’de,
Diyarbakır’da, Ulucanlar’da katle-
denler 2000 yılında F Tipi tecrit hüc-
relerine sevkleri yapmak için 20 ha-
pishaneye birden operasyon yapmış-
tı. Bu operasyon öyle bir şekilde ya-
pılmıştı ki, artık kimse başını kaldı-
rıp hakkını arayamayacaktı. Bir göz-
dağı operasyonuydu bu ve bu amaç-
la evlatlarımız katledildi.

19-22 Aralık 2000’de, 20 hapis-
haneye “Hayata Dönüş” adı altında
yapılan bu operasyonda 28 evladımız
katledildi. Hem de en alçak yöntem-
lerle; diri diri yakılarak, kurşunlana-
rak, ne olduğu belirsiz gazlarla…
19 Aralık sabah saat 05.00’te başla-
yan ve 22 Aralık tarihine kadar süren
katliam operasyonu sonucunda kat-
liamdan kurtulan evlatlarımız F Tipi
tecrit hücrelerine sevk edildi. Evlat-
larımız 12 yıldır tecrit hücrelerinde tu-
tuluyor. 

Bu operasyon, Kıbrıs harekatından
sonra en büyük operasyondu. Ama
“büyüklüğü”nün devrimci düşünce-
lerin önünde hiçbir hükmü olmadı.

Devrimci düşünceleri hiçbir gücün
teslim aldığını yazmadı tarih bu-
güne kadar. 

Katiller, “daha fazla ölü bek-

liyorduk” diyorlardı operasyondan
hemen sonra verdikleri demeçler-
de. Hapishanelerde tutuklu bulunan
ama düşüncelerini teslim alama-
dıkları evlatlarımızı F Tipi hücre-
lerle teslim alabileceklerini dü-
şündüler. Hapishanelerden hala
dumanlar çıkarken, evlatlarımızın
cenazeleri kalkmamışken verdik-
leri demeçlerde adeta zafer ka-
zanmış komutanlar edasındaydılar. 

ARADAN GEÇEN 12 YILIN
SONUNDA HER ŞEY DAHA NET
ORTADADIR! EVLATLARIMIZI
TESLİM ALAMADILAR! KAT-
LİAMLARLA “ISLAH” ETME-
YE ÇALIŞTIKLARI EVLATLA-
RIMIZ BUGÜN YOLDAŞLARI-
NIN HESABINI SORUYOR! 

Bugüne kadar kimse, evlatları-
mızın teslim olduğuna tanık olmadı.
Evlatlarımız, 19-22 Aralık’ta yol-
daşlarını korumak için yarattıkları
feda ruhuyla hücrelere de direndiler.
122 evladımız bu uğurda kendini
feda etti. Zafer direnen, ölen ama asla
teslim olmayan evlatlarımızın oldu. 

Bir ana düşünün, ona evladının kö-
mürleşmiş bedeni teslim edilmiş ol-
sun. Adalet ne demektir bu anamızın
gözünde, katillerden hesap sorulma-
sının dışında ne soğutur yüreğini? 

Diri diri yakılan Seyhan Doğan’ın
kömürleşen bedenine iyi bakın! Ora-
da sadece kordan kömüre dönmüş bir
beden görmeyeceksiniz. Orada ana-
larımızın öfkesini, orada analarımızın
adalet özlemini göreceksiniz. Bu res-
mi yaratanları asla unutmayacağız! Bu
nedenle hapishaneler katliamının her
duruşmasında ısrarla adalet istiyoruz,
bu nedenle katillerin yakasını bırak-
mıyoruz! Katilleri affetmeyeceğiz!

Yüreğimizin adalet terazisi onları
asla aklamayacak!

28’lerimizin acısı, özlemi hala
ilk günkü gibi taptaze. 12 yıldır ada-
let mücadelesi veriyoruz. Katledilen
evlatlarımız adına bir kez daha hay-
kırıyoruz: Adalet yerini bulana kadar
mücadelemizi sürdüreceğiz!

Diri diri yakanlardan hesap sor-
mak için 19 ARALIK ÇARŞAMBA
GÜNÜ, BAYRAMPAŞA HAPİS-
HANESİ ÖNÜNDE OLACAĞIZ!  

22 ARALIK GÜNÜ DE ŞE-
HİTLERİMİZİN BAŞUCUNDA
OLACAĞIZ! 

Tüm halkımızı, şehit ve tutsak ai-
lelerimizin yanına, hesap sormak için
yapacağımız eylemlere katılmaya ça-
ğırıyoruz!HASAN SELİMLERİN
YOLDAŞLARIYIZ, KORKUTA-
MAZSINIZ!

Seyhan Doğan’ın Kömürleşmiş Bedeni Adalet Özlemimizdir!

19-22 ARALIK KATLİAMINI 
UNUTMAYACAK, KATİLLERDEN 

HESAP SORACAĞIZ!
TAYAD’lı Aileler

Diri Diri Yakanlardan
Hesap Sormak İçin 19 Aralık

Çarşamba Günü,
Bayrampaşa Hapishanesi

Önünde Olacağız!  

22 Aralık Günü de
Şehitlerimizin Başucunda

Olacağız!
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Proje tasarımını Grup Yorum’un yaptığı, 19-22 Aralık
Katliamı ve sonrasında F Tiplerinde 11 yıldır süregelen tec-
rit işkencesini konu alan ve dokuz yönetmenin çektiği kısa
filmlerden oluşan F Tipi Film’in tanıtım çalışmaları sürüyor.
19 Aralık’ta Atlas Sineması’nda gerçekleşecek galanın ar-
dından film 21 Aralık’ta tüm Türkiye’de vizyona girecek.

1 Mayıs Mahallesi: F Tipi Film üzerine Grup Yo-
rum’la söyleşi gerçekleştirildi. Söyleşide filmin ha-
zırlık süreci, yönetmenlerin film projesine kat-
tıkları emek ve Sanat Cephesi’nin kolekti-
vizmdeki ısrarı konuşuldu. Düzenin her an-
lamda bencilliği bireyciliği dayattığı günü-
müzde filmin 9 yönetmenle birlikte çekilmiş
olmasının tecrit politikalarına karşı önem-
li bir silah olduğu anlatıldı. Söyleşi Grup
Yorum’un yeni film için öneriler iste-
mesiyle sürdü. Anadolu Haklar ve Öz-
gürlükler Derneği’nde yapılan söyle-
şiye 34 kişi katıldı. 

Gazi Mahallesi: 8 Aralık
günü Gazi Mahallesi’nde F Tipi
Film’in afişleri yapıldı. Mahalle
girişinde 3 polis ekibi gelerek,
afiş yapanlardan Ali Asker
Durgun’u zorla gözaltına aldı.
Durgun iki saat sonra bıra-
kıldı.

Aynı gün, Gazi Öz-
gürlükler Derneği’nde
Grup Yorum ile F Tipi
Film’in söyleşisi yapıldı. Grup
Yorum üyesi Caner Bozkurt’un anla-
tımıyla yapılan söyleşide, F Tipi Film’in yapım
sürecinden, hapishanelerdeki tutsakların nasıl filme da-
hil olduğundan, bu kolektif ruhun nasıl oluştuğundan bah-
sedildi. Söyleşiye 25 kişi katıldı.

Çayan Mahallesi: 9 Aralık günü, Dilan Kafe’de Grup
Yorum’un katılımıyla söyleşi yapıldı. Yapılan konuşma-
larda filmin direnen ve teslim olmayan tutsakları anlattı-
ğı ifade edildi. Söyleşiye 50 kişi katıldı. 

Bakırköy: Kamu Emekçileri Cephesi üyeleri 8 Ara-
lık günü Bakırköy Özgürlük Meydanı’nda F Tipi Film af-
işleri ile Devrimci İşçi Hareketi'nin 16 Aralık'ta yapaca-
ğı dayanışma konserinin afişlerini astılar. Film afişlerin-
den 60 adet asıldı.

TAYAD
8 Aralık günü, Grup Yorum ve İdil Kültür Merkezi ele-

manları, kendi projeleri olan F Tipi Film hakkında şehit
ve tutsak aileleri ile TAYAD’da söyleşi yaptı. Söyleşide,
F Tipi Film’le amaçlarının hapishanelerde süren tecrit iş-
kencesini ve 19 Aralık katliamını halka sinema yoluyla an-
latmak olduğu belirtildi. Bağımsız Türkiye konserlerin-
de kurulan yüzlerce komite ile yüz binlerce kişinin kon-
serlere geldiğini hatırlatan Grup Yorum üyeleri, bu filmi
de aynı çalışmayla duyurmak gerektiğini söylediler. 

Tecride ve F Tipi hapishanelere karşı en çok mücade-
le edenlerin ve tecridi en çok bilenlerin TAYAD’lılar

olduğu için ayrıca anlatmayacaklarını söyle-
yen İdil çalışanları, tecridi herkese an-

latmak ve F Tipi Film’i ta-
nıtmak için nasıl bir
çalışma yapılması

gerektiğini kendi de-
neyimleri ile aktardı-

lar. 

9 Aralık günü F Tipi
Film ve DİH’in düzenlediği

Grup Yorum konser afişleri
TAYAD’lı Aileler tarafından

Şişli’de asıldı. Çağlayan kav-
şağı, mezarlık civarı, Şişli mi-

nibüs durakları yanına olmak
üzere iki saatte 150 adet konser ve

60 adet film afişi asıldı. 

Kartal: Liseli Dev-Genç'liler,
Kartal Meydan ve sahilde F Tipi

Film’in tanıtımını yapan 25 afiş astı.

İzmir
Dev-Genç’liler 7 Aralık günü Dokuz

Eylül Üniversitesi Dokuzçeşmeler Kam-
püsü’nde F Tipi Film’in tanıtımı amacıyla

masa açtı. Yabancı Diller Yüksekokulu (YDY)
önünde 12.00’de açılan masada filmin afişleri kullanıldı ve
gün boyu Grup Yorum şarkıları çalınarak filmi izleme çağ-
rısı yapıldı. Film hakkında soru soran öğrencilere bilgi ve-
rildi. Masada ayrıca Yürüyüş ve Tavır dergileri de öğren-
cilere ulaştırıldı. Ayrıca çalışma sırasında kampüsün çeşitli
yerlerine film afişleri asıldı.

7 Aralık günü de Dev-Genç’liler tarafından Ege Üni-
versitesi kampüsünde; Öğrence Çarşısı’nda, Fen Fakülte-
si çevresinde, 1 No’lu yemekhanede, Edebiyat Fakültesi,
hazırlık, konservatuar ve Bornova Metro’da 100 adet
film afişi asıldı. 

10 Aralık günü yine Dokuz Eylül ve Ege üniversitele-
rinde masa açıldı. F Tipi Film'in tanıtıldığı masada Yürü-
yüş ve Tavır dergileri ile 150 tane “Milyonları Örgütleye-
ceğiz” kampanya bildirileri öğrencilere dağıtıldı.

F Tipi Filmi Komitelerimizle Milyonlara Ulaştıracağız!
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Kamu Emekçileri Cephesi, yaptığı
eylemlerle AKP’nin iş güvencesine
yönelik saldırısına karşı başlattıkları
kampanyayı duyurdular.

İstanbul

AKP’nin, memurların iş güven-
celerini kaldırmaya yönelik çalışma-
ları Kamu Emekçileri Cephesi (KEC)
tarafından protesto edildi. Eylemde,
KEC’in AKP’nin bu çalışmalarına
karşı başlattığı kampanya da duyu-
ruldu.

İstanbul Bakırköy’de bulunan Öz-
gürlük Meydanı’nda, 8 Aralık günü
bir araya gelen Kamu Emekçileri,
“AKP İş Güvencemize Saldırıyor,
Grev Hakkımız ve İş Güvencemiz
İçin Direnelim” pankartını açtılar.
Aynı zamanda, “Performans Siste-
mine Hayır”, “İş Güvencemiz Gele-
ceğimizdir, İş Güvencemize Sahip
Çıkalım” ve “Grev ve İş Güvencemiz
İçin Birleşelim, Direnelim, Kazana-
lım” dövizleri de eylemde taşındı. 

Ömer Açık tarafından yapılan
açıklamada, AKP iktidarının, kamu
çalışanlarının grev ve toplu sözleşme
haklarına karşılık daha önce iş gü-
vencesini şantaj malzemesi haline
getirdiği ifade edildi. AKP’nin müm-
kün olan tüm kamu hizmetlerini ta-
şerona devretmeye, mümkün olmayan
yerlerdeki memurları da kapıkulu
haline getirmeye çalıştığını söyleyen
Açık, güvencesiz istihdamın ve esnek,
performansa dayalı bir çalışma reji-
minin getirilmek istendiğini belirtti.
Açık, açıklamanın sonunda AKP’nin
bu saldırılarını ancak örgütlenerek
ve örgütlü mücadeleyi yükselterek
göğüsleyebileceklerini söyledi. 

Eylem sırasında “Ücretli Köle

Olmayacağız”, “AKP Elini Emekçi-
den Çek”, “Güvenceli İş Güvenceli
Gelecek İstiyoruz”, “Emekçiyiz Hak-
lıyız Kazanacağız” sloganları atıldı.

Eylem bu saldırılara karşı bir
kampanyanın başlatıldığının da be-
lirtilmesiyle sona erdi.

İzmir

Kamu Emekçileri Cephesi, 8 Ara-
lık günü Kemeraltı girişinde bir eylem
gerçekleştirdi. Eylemde, “AKP ikti-
darının tüm işçi sınıfına ve özelde
kamu emekçilerinin kazanılmış hak-
larına yönelik saldırıları artarak devam
etmektedir” denildi. Torba yasa,
Kamu Hastaneler Birlikleri Yasası’nın
4688 sayılı yasadaki grev yasağı ol-
duğu belirtildi. Kamu emekçilerinin
iş güvenliğinin kaldırılması, kamuda
performansa dayalı, esnek, kuralsız
ve güvencesiz çalışmalara da deği-
nildi.

25 kişinin katıldığı, “AKP İktidarı
İş Güvencemizi Gasp Etmek İstiyor,
Grev Hakkımız ve İş Güvencemiz
İçin Birleşelim, Direnelim, Kazana-
lım-Kamu Emekçileri Cephesi” pan-
kartının açıldığı eylem sloganlarla
bitirildi. 

Hatay

8 Aralık günü Hatay Ulus Mey-
danı’nda “Grevli Toplu Sözleşmeli
Sendika Hakkımızı Gasp Eden AKP
İktidarı Şimdi de İş Güvencemizi
Gasp Etmek İstiyor! Kamu Emekçi-
leri; İş Güvencemiz Geleceğimizdir!
İş Güvencemize Sahip Çıkalım!”
pankartı açan Kamu Emekçileri Cep-
hesi üyeleri burada bir açıklama yap-
tılar. Açıklama, örgütlü mücadeleye
çağrı yapılarak bitirildi.

Ankara

8 Aralık’ta Sakarya Caddesi’nde
bir araya gelen KEC üyeleri, talep-
lerinin yazılı olduğu bir pankart aça-
rak, “Yeni saldırının hedefi kamu
emekçilerinin iş güvenliğinin kaldı-
rılması, kamuda performansa dayalı,
esnek, kuralsız ve güvencesiz bir ça-
lışma rejimine geçilmesidir. İş gü-
vencemizin kaldırılması, performansa
dayalı esnek çalışmanın getirilmesi
siyasi görüşlerimiz ne olursa olsun,
hangi sendikaya üye olursak olalım
her birimizin hayatını etkileyecektir.
Hükümet 2,5 milyon kamu emekçi-
sinin geleceğiyle oynuyor. Bizleri
beraber çalıştığımız arkadaşlarımızla
rekabet içine sokmak isteyen, gelecek
kaygısını en üst düzeyde yaşamamıza
neden olan bu saldırıyı ancak örgüt-
lenerek ve örgütlü mücadeleyi yük-
selterek göğüsleyebiliriz” açıklama-
sında bulundular. 

Çevredeki halkın da yoğun ilgi
gösterdiği eylem “Emekçiyiz Haklıyız,
Kazanacağız” sloganıyla sona erdi.

Mersin

Büro Emekçileri Sendikası (BES)
Mersin Şubesi, iş güvencesinin gas-
bına yönelik hazırlıklara karşı eylem
yaptı. 7 Aralık günü Hastane Cad-
desi'ndeki Defterdarlık ve Vergi Dai-
resi Başkanlığı ana hizmet binası
önünde bir araya gelen BES'liler
adına Güven Akaltun kısa bir ko-
nuşma yaptı. 

“Emekçiyiz Haklıyız Kazanaca-
ğız”, “Yaşasın Örgütlü Mücadelemiz"
sloganlarının atıldığı eyleme SES,
Eğitim-Sen, Yapı Yol-Sen üyeleri de
katıldı.

İş Güvencemiz Geleceğimizdir!

İş Güvencemize Sahip Çıkalım!

İstanbul - Bakırköy Mersin İzmir
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Birinci Bölüm:
Kapitalist sömürü düzenin tek al-

ternatifi sosyalizm ve tek çözüm yolu
da devrimdir. Ve devrime gebedir Ana-
dolu toprakları. Bu devrimin öncü
gücü,  iktidarın tek alternatifi de Par-
ti-Cephe’dir. Alternatif olma iddiamız
soyut bir iddia değildir.  Zorlu ve be-
deller ödenen, bedel ödetilen, her günü
büyük kavgalarla geçen bir sürecin
zengin tecrübesine, birikimine sahip
olmanın sonucudur. Partimizin alternatif
olması devrime önderlik etme iddia-
sındadır. Bunun için savaşıyoruz. Bunun
için ağır bedeller ödüyor, şehitler veri-
yoruz. Bunun için Parti-Cephe, 1970’in
yazında kurulduğu günden bu güne
faşizmin başlıca hedefi oldu. Oligarşi
bunun için, imha politikalarıyla Parti-
Cephe’nin yüzlerce önder, kadro ve
savaşçısını katletti, binlercesini tutsak
etti. Yine de yok etmeyi başaramadı.
Anadolu topraklarında 43 yıldır ke-
sintisiz bir mücadele tarihi yazdık. 43
yılın hemen her aşamasında umudu
canlı tutmaya çalıştık.

Parti-Cephe 43 yıllık tarihi boyunca,
politikalarının doğruluğuyla, büyük
bir kararlılık ve irade ile ağır darbelerin,
katliamların, saldırıların altından kalk-
mayı başardı. Emperyalizm ve oligarşi
kolumuzu, kanadımızı kırdığı için se-
vinç naraları atarken dost bildiğimiz
saflarda da “Bittiler”, “Yenildiler, bir

daha ayağa kalkamazlar” çığlıkları
yükseldi. Devrim için savaşmaktan
korkanlar, emperyalizmin yeni dünya
düzeninin kuyruğuna takılanlar, karşı
devrim dalgalarının altında kalıp pu-
sulasını kaybedenler, Kızıldere’den
bu yana dökülen kanımızı, şehitlikle-
rimizi “silahlı mücadelenin sonu”
ilan ettiler. Oysa bu saldırı, bu zulüm,
bu kayıplar ve dökülen kanımız, bizim
bitişimizin veya yenilgimizin kanıtı

değil, tam tersine
yeni sömürgelerde
kurtuluş mücadele-
sinin tek yolunun
silahlı mücadele

olacağının kanıtıydı. Parti-Cephe’ye
“bitti” diyenleri, silahlı mücadeleyi
mahkum etmek isteyenleri tarih bitirdi.
Ama Parti-Cephe hala ayakta.

Bu Tarih Kanla Yazıldı
Savaşan bütün örgütler, kurtuluş

yolunda yenilgiler yaşayabilir, darbeler
alabilir. Belirleyici olan, fiziki yenil-
gilerin ve örgütsel darbelerin “ideolojik
ve politik” bir yenilgiye dönüşmeme-
sidir. Devrimci bir parti, yenilgilerini
zaferlere dönüştürebildiği ölçüde büyük
ve sağlam adımlarla ilerler. Parti-Cep-
he’nin 43 yıllık tarihi bunun kanıtıdır.
Bu tarih, fiziki yenilgilerle ve zaferlerle
doludur. Mahir’den Dayı’ya politik
anlamıyla kesintisiz uzanan çizgide,
oligarşinin cuntalarına, “eski tüfekler”e,
düzen içi düşüncelere karşı büyük mü-
cadeleler verildi, büyük bedeller ödendi.
Emperyalizme ve oligarşiye karşı mü-
cadelede uzlaşmaz olundu. Oligarşinin
katliam saldırıları ile devrimci hareketi
“düzeniçileştirme” politikaları, teslim
alma çabaları boşa çıkarıldı.

Evet, büyük darbeler aldık, çok
güç de kaybettik, hızımız da kesildi
ama politik olarak hiç yenilmedik,
her şeye rağmen ayakta kaldık. 43
yılın çeşitli dönemlerinde şu veya bu
konuda yetersiz kaldık, şu veya bu
konuda sürece müdahale edebilecek
güç ve imkanlarımızın  olmadığı dö-
nemler de oldu; ama hiçbir koşulda,
politik açıdan sağa veya sola sapmadık.
Zor süreçlerden geçtik. Tecrit edildik.
Sesimizi, düşüncelerimizi çok sınırlı
kesimlere ulaştırmak durumunda kal-
dığımız dönemler oldu. İhanetlere uğ-
radık, kuşatmaları yarıp devrim yü-
rüyüşünü sürdürdük...

Önemli olan bütün bu zorluklar
karşısında hedeften sapmamaktı. Sap-
madık. Mahir’den Dayı’ya, Dünyanın
Türkiye’sinde devrim yapma iddiamızı,

dünyayı bir kez de Türkiye’den sarsma
iddiamızı, hiçbir süreçte kaybetmedik.
Cuntalarda da ihanetlerde de iddiamızı
tekrarladık. Kuru kuruya bir iddia de-
ğildi bu. İddiamız stratejik hedefimizdi.
Attığımız her adımda iddiamızı bü-
yütmeyi, yani, stratejik hedefimiz doğ-
rultusunda ilerlemeyi hedefledik. 

Ayakta kaldık çünkü; M-L’den sap-
madık. Karşı devrim rüzgarlarından
etkilenmeyen, ayakları yere sağlam
basan ideolojik ve politik netliğe sa-
hiptik. Bağımsızlık demokrasi  sosya-
lizm düşüncemizden bir an bile vaz-
geçmedik. Yenilgileri zafere dönüştüren,
sarsılmaz bir kararlılığa ve iradeye
sahip Önderimiz, Ustamız ve Parti si-
lahımız vardı.

Politik olarak yenilmedik çünkü;
bencilliği, benmerkezciliği, çıkarcılığı,
rekabeti, fırsatçılığı reddedip her ko-
şulda “devrim için savaşmayana sos-

yalist denmez” açıklığı ve netliğiyle
davrandık. 

Hesapsız, çıkarsız ve tereddütsüz
ateş çemberlerinin ortasına atıldığımız
için hiç yenilmedik.

Ölmemize rağmen, boyun eğme-
diğimiz için yenilmedik. 

Kurtuluş yolundaki yürüyüşümüzü
hiç durdurmadığımız için yenilmedik. 

Kızıldere’den bu güne, ihanetler
karşısında, kuşatmalarda, yalnız bıra-
kıldığımız koşullarda mücadele arenasını
terketmedik, emperyalizmin ve oligar-
şinin dayatmalarına boyun eğmedik. 

Kayıplar ve darbeler ne kadar bü-
yük olursa olsun, koşullar ne kadar
ağır olursa olsun, bu tarihin hiçbir
aşamasında, iktidar perspektifi ve dev-
rim yürüyüşünü sürdürme kararlılığını
terk etmedik. 

Her koşulda mücadeleyi sürdürdük,
faşizm zulmüne karşı halkı yalnız
bırakmadık.

Halktan kopmadık ve 43 yıllık
mücadelemizle halkın derinliklerine
kök saldık. 

Emperyalizmin dünya halklarının
direnme hakkını, kurtuluş umudunu

Türkiye Halklarına
Devrimi Biz Armağan

Edeceğiz!..
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yok etmeyi amaçlayan politikalarına
teslim olmadık.

Şehitlerimizin kanlarıyla oluşan
kan göllerinin ortasından doğrulup,
küllerimizden yeniden doğup “devrim
yürüyüşünü sürdürüyoruz” dedik.

43 Yıllık Tarih, İdeolojik
ve Politik İstikrarın ve
Bağımsızlığın Tarihidir

Türkiye solunun çeşitli kesimleri,
devrim için başka güçlere, merkezlere
bel bağladılar. O merkezlerin belir-
lediği saflaşmalar içinde “sosyal fa-
şist-Maocu bozkurt” çatışmalarının
parçası oldular. O merkezlerin be-
lirlediği “barış, diyalog, parlamen-
terizm” kulvarlarına hapsoldular.
Parti-Cephe ise, beyni bu ülkede,
ayakları bu ülke topraklarına basan
bir hareket olduğu için, “uluslararası”
sosyalist hareketteki sapmalar ve
savrulmalar, sosyalist sistemdeki yı-
kım karşısında dik durdu. Ne sos-
yalizmden, ne orak çekiçten, kızıl
bayraklardan yani sosyalizmin sim-
gelerinden, ne anti-emperyalist, anti-
oligarşik stratejik çizgimizden, ne
halk savaşından ve PASS’den vaz-
geçmedik. Kendimizi başka ülkelerin
devrim stratejileriyle sınırlamadık.
“Devrim, işçi sınıfının fiili önderli-
ğinde olur” şablonculuğuna düşme-
dik. Devrimde çıkarı olan bütün halk
sınıf ve tabalarını kucakladık. Mü-
cadelemizi ülkemizin tarihi, sosyal,
kültürel, ekonomik, siyasi özellikleri
çerçevesinde biçimlendirdik. Bu ne-
denledir ki biz bir halk hareketiyiz.  

Baskı, sömürü ve zulme karşı
her milliyetten, her din ve mezhepten
halklarının başkaldırısı olarak, Ana-
dolu topraklarında, Anadolu halkla-
rının bağrında doğduk. 

Bu  nedenle “DHKP-C halktır,

halkın örgütlü ve öncü gücüdür”.

Bunun için Parti-Cephe, tüm ulus ve
milliyetlerden halkın birliğidir. Bunun
için halkın her kesiminin ulusal ve
sınıfsal taleplerine sahip çıkar. 

Tarihimiz boyunca gücümüzü
hep halktan aldık. Halkımıza hep
güvendik.  Onlara öğrettik, onlardan
öğrendik. Hiçbir zaman halkın dı-

şında dayanacak bir güç, sığınacak
bir liman arayışı içinde olmadık.
Çünkü biz, halklarımızın kurtulu-
şunun Demokratik Halk İktidarı’nda
olduğuna inandık.  Zafere halkın si-
lahlı savaşıyla ulaşacağımıza inandık. 

Halkımız da örgütümüze güvendi.
Bu güvenin temeli; “Dönen dönsün

ben dönmezem yolumdan” diyen
Pir Sultanlar’ın, Bedrettinler’in
direniş geleneğini, “Buraya dönmeye

değil, ölmeye geldik” diyerek Kı-
zıldere’de sürdüren Mahir Çayan-
lar’la atıldı. Kızıldere’den devralınan
gelenek dünyada eşi benzeri az rast-
lanır onlarca destansı direnişle, kah-
ramanlıklarla, yeni gelenekler, yeni
değerler yaratılarak sürdürüldü ve
bu tarih kanla yazıldı.

Maltepe’den Arnavutköy’e, Ar-
navutköy’den Kızıldere’ye, Kızıl-
dere’den 1984 Ölüm Oruçları’na,
12 Temmuzlar’a, 16-17 Nisanlar’a
uzanan bu gelenek, Bağcılar’dan,
onlarca üste, onlarca sokakta “Dev-

rimci Solcular, Cepheliler teslim

olmaz, asıl siz teslim  olun halkın

adaletine” şiarlarıyla süren direniş-
lere evrildi; Dersim’den Karade-
niz’e, Toroslar’a, Balkıca’ya uzanan
sayısız destanlarla bezendi; 2000-
2007 Büyük Direnişi’yle bilinen tüm
statükoları aşıp, bir büyük destana
dönüştü. Emperyalizmle ve oligar-
şiyle girilen askeri veya politik her
çatışmada teslimiyet reddedildi. Kar-
şı-devrim güçleri Cepheliler’i kat-
lettiler, işkencelerden geçirdiler, yak-
tılar, ama teslim alamadılar. Cep-
heliler, Mahirler’den devraldıkları
direniş geleneklerini büyüterek düş-
manın korkulu rüyası oldular. 

43 yıllık tarih, korkuyu ve piş-
manlığı, halkı terk etmeyi, faşizmin
önünde diz çökmeyi, mücadeleden
ve direnişten kaçmayı yazmadı.

“Hayatta kalma”, “örgütü koruma”,
Cephe çizgisi için asla ve asla tesli-
miyetin gerekçeleri olamazdı. Olmadı
da. Sol tarafından yalnız bırakıldığımız
durumlarda da direniş çizgisini ve
mevzilerimizi terk etmemeyi bir ge-
leneğe dönüştürdük. Bu yüzden de
tarihimizden söz ederken, alnımız ak,
başımız dik oldu. Her sayfasından

gurur duyduk tarihimizin. Her sayfa-
sından geleceğe dair güç aldık ve al-
maya devam ediyoruz.

Biz, Cepheyiz. Türkiye halklarını
zafere götürecek iddianın sahibiyiz.
Adımız, Türkiye devrimiyle anılacaktır.
Adımız, dünyanın Türkiyesi’nde sos-
yalizmin inşasıyla özdeşleşecektir.
Devrimin ve sosyalizmin hareketiyiz.
Umut biziz, alternatif biziz.

Politikalarımızla, 
Eylemlerimizle, 
Şehitlerimizle Alternatifiz

THKP-C, revizyonist ve reformist
solun statükolarını kırarak, emper-
yalizmin boyunduruğuna, işbirlikçi
oligarşinin faşist düzenine silahlı
başkaldırısıyla Türkiye halklarının
2.  Kurtuluş savaşını başlatmıştır.
Bunun için Parti-Cephe’nin savaşı
halkın savaşıdır.  THKP-C’den Dev-
rimci Sol’a, Devrimci Sol’dan
DHKP-C’ye, 43 yıldır emperyalizme
karşı bağımsızlık, faşizme karşı de-
mokrasi, sömürüye karşı sosyalizm
mücadelesini sürdürdüğümüz için
Anadolu devriminin öncüsü, oligarşik
iktidarın tek alternatifiyiz. 

Türkiye devrim mücadelesinin
son 43 yılının her anında Parti-Cep-
he’nin damgası vardır. Her dönem
devrimci mücadeleyi yönlendiren,
sürükleyen Parti-Cephe olmuştur.
“DHKP-C, halk kurtuluş savaşının
öncü gücüdür” derken tarihimizden
aldığımız güçle diyoruz. Çünkü bu
öncülük, savaşın içinde kanla yazılan
bir tarihle elde edilmiştir.  Hayatın
her alanında halkın mücadelesinin
önünde olmakla, THKP-C’den dev-
ralınan devrim bayrağını yalpala-
madan, sağa sola sapmadan bugüne
kadar taşıyarak elde etmiştir.  Ayakları
bu topraklar üzerine basan sağlam
bir ideolojiye sahip olmakla, em-
peryalizmin ve oligarşinin tüm ku-
şatmalarını yaran, yenilgilerden za-
ferler çıkarmasını bilen bir önderlikle
elde edilmiştir. Öncülük iddiamız,
ölen ama teslim olmayan kahra-
man şehitlerimizle yaratılmıştır.
Türkiye devriminin manifestosu Kı-
zıldere ile yaratılmıştır. 

SEBEBİ DURDUKÇA BU ADALETSİZLİĞİN22

Yürüyüş

16 Aralık
2012

Sayı: 343



İktidar ve Devrim 
Hedefli Sosyalist 
Mücadelenin Başlangıcı 
Parti-Cephe’dir

1960’ların sonlarında DEV-GENÇ
önderliği, gelişen sınıf savaşının il-
keleri ışığında Türkiye halklarını kur-
tuluşa götürecek bir parti hedefine
yönelir. 1970 yılının son aylarında,
TÜRKİYE HALK KURTULUŞ
PARTİSİ-CEPHESİ (THKP-C) ku-
rulur. DEV-GENÇ’in mücadele pratiği
üzerine oturan THKP-C, belli bir ol-
gunlaşmanın, kadro birikiminin ve
ideolojik birliğin üzerinde yüksel-
miştir. THKP-C, silahlı mücadele
bayrağına sarılarak, 50 yıllık reformist,
revizyonist-oportünist geleneğe en
büyük darbeyi vurmuştur. Kendine
güvensizliğin, burjuvaziden icazet
dilenmenin, oligarşinin parlemento-
sundan medet ummanın, bedel öde-
mekten kaçışın, statükoculuğun ka-
lelerini parçalamıştır. 1960’ların ikinci
yarısından bu yana anti-emperyalizmin
bayraktarlığı Parti-Cephe’nin elindedir.
Türkiye Devrimi tarihi denilince ilk
akla gelen “Kızıldere öncesi ve son-
rası”dır. Bu tarih 30 Mart 1972’ dir. 

‘71 çıkışı ve Kızıldere, oligarşinin
tüm terör anarşi demagojilerine, kü-
çük burjuva kesimlerin ve reformiz-
min “maceracı”, “goşist” çığlıklarına
rağmen, Türkiye halklarına emper-
yalizme ve oligarşiye karşı, baskı
ve zulme karşı nasıl mücadele edil-
mesini gerektiğini göstermiş, devri-
min yolunu aydınlatmıştır. 

Kızıldere şehitlerimiz, ne mace-
racıydı, ne de sadece heyecanlarıyla
davrandılar. Onlar, tarihsel bir so-
rumluluğu üstlenmiş, bu sorumlu-
luğun gerektirdiği olgunluğa, feda-
karlığa ve cürete sahip devrim ön-
derleriydiler. Onları fiziki olarak
yok ettiler ama ideolojik olarak ye-
nemediler. Onlar, mücadeleleri ve
devrim düşleriyle, halkı ve vatanı
için ölümü göze alan kahraman di-
renişleriyle, teslim olmama gelenek-
leriyle milyonlarca halkın bilincine
ve yüreğine kazındılar.

“Biz buraya dönmeye değil, öl-

meye geldik!” diye seslendi Mahir

Kızıldere’den. “Benim geleceğim,

benim örgütüm” diye düşünmedi.
Gün oligarşinin devrimci önderleri
idam etme tehdidi karşısında eylem
günüydü. Can pahasına, fiziki imha
pahasına teslim olmayı değil çatışarak
ölmeyi seçtiler. Türkiye devrim mü-
cadelesine siper yoldaşlığının en gü-
zel örneğini bıraktılar. 

Oligarşi katlederek umutsuzluk
ve karamsarlık yaymak istemişti.
Ancak Kızıldere, halklarda umut-
suzluk yerine umut yarattı. 

Mahir Çayan ve yoldaşları Kı-
zıldere’de Türkiye devriminin ma-
nifestosunu yazarken, bu umudu ve
devrimin geleceğini de görüyorlardı.
Biliyorlardı ki, “Türkiye devriminin
yolu”, kanlarıyla mühürlerini bas-
tıkları bu stratejidir. Biliyorlardı ki,
bu doğru devrimci çizgi, kitleselle-
şecek, milyonları bayrağı altında
toplayacaktır. Bu devrimci çizginin,
bu devrimci geleneğin kendini her
seferinde yeniden üreteceğini, tüm
Anadolu halkının bu mirası sahip-
leneceğini biliyor, öngörüyorlardı.
Mahirler yanılmadılar. 43 yıldır, Tür-
kiye devrimi bu çizgide gelişiyor

Kızıldere, bu topraklar için diriliş
demektir. Demirci Kawalar, Baba
İshaklar, Şeyh Bedreddinler, Pir Sul-
tanlar, Dadaloğlular, Çakırcalılar,
Kızıldere’de yeniden Anadolu halk-
larıyla buluşmuşlardır. Kızıldere’de
Anadolu umudu bulmuştur. 

Türkiye’de sosyalizm mücadelesi
Parti-Cephe’yle başlamadı. Ama ik-
tidar hedefli, devrim kararlılığına
sahip bir sosyalist mücadelenin
başlangıcı Parti-Cephe’dir. Em-
peryalizme ve oligarşiye karşı sıkılan
ilk kurşundur Parti-Cephe. İlk kurşun,
her yerde ve her zaman, çok güç bir
görevdir. O ilk kurşunun karşılığında
kurşunlar, bombalar yağacaktır üs-
tünüze. Nitekim öyle de olmuştur. 

Kızıldere’de Yazılan 
Manifesto 
Partimizin Şiarıdır

Anti-emperyalist, anti-oligarşik
43 yıllık mücadelemiz, Mahir Ça-
yan’ın açtığı yoldan ilerledi. THKP-

C, fiziki olarak, örgütsel olarak imha
edilmiş ancak ardında büyük bir sem-
patizan kitlesi ve savaş çağrısı bırak-
mıştı. THKP-C’nin emperyalizme ve
oligarşiye karşı bu savaş çağrısı Dayı
tarafından 600’e yakın şehidimizle
onurla  kesintisiz taşınmıştır. Bu gün
Dayı’nın bıraktığı parti, silahlı öğ-
rencilerinin ellerindedir.

Emperyalizm ve oligarşiyi kor-
kutan da buydu. Emperyalizmin ve
oligarşi bu geleneğin takipçisi olduğu
için Parti-Cephe’yi etkisizleştirmek,
tasfiye etmek istedi. Bunun için en
vahşi imha politikalarını uyguladı.
Çünkü ‘74 sonrası, ortalığı kaplayan
yılgınlara, inkarcılara, CHP’yi umut
olarak pazarlayan umut bezirganla-
rına rağmen, THKP-C’nin mirasına
sahip çıkıp, mücadeleyi yeniden ör-
gütleyen genç Cephelilerdir.  Onlar
mücadele görevlerine dört elle sa-
rılmışlar, hiç bir hesapları olmadan
okullarda gençliğin, mahallelerde
gecekondu halkının mücadelesini
örgütlemişlerdir. 

Kızıldere’nin yolundan yürümek
kolay değildi. Devrim iddiasıyla
yola çıkan bir çok örgüt ve parti “O
yoldan” yürüyemeyerek tarih sah-
nesinden silinip gidecekti. Savaş be-
delsiz yürütülemezdi. Kızıldere’nin
yolundan yürümek, kurtuluş ve sos-
yalizm idealini canları pahasına da
olsa korumak ve sürdürmek demekti.
Kızıldere’nin yolundan yürümek,
emperyalizme ve işbirlikçisi oligar-
şiye karşı savaşıp, onu yenerek dev-
rimi başarmak demekti.

1972’den sonraki sürecin ön-
derlik misyonunu üstlenen Dayı,
Kızıldere’nin siyasi zafere dönüş-
türülmesini tamamlayandır. Kı-
zıldere’nin bir direniş olarak da
siyasi bir miras olarak da tereddütsüz,
amasız, ancaksız sahiplenilmesi, si-
yasi ve örgütsel olarak ifadesini Dur-
sun Karataş’ta ve onun önderlik
ettiği harekette bulur. ‘Eski tüfeklerin’
teslimiyetine karşı savaş bayrağını
yükseltti Dayı ve 1978’de Devrimci
Sol’u kurdu. 

Sürecek
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Emperyalizme ve faşizme karşı
savaşta, devrim ve karşı-devrim cep-
hesi olmak üzere iki cephe vardır.
Karşı devrim cephesini tasfiye et-
meden, silahlarını etkisiz hale getir-
meden, emperyalist tahakkümün sür-
düğü bir dünyada “barış“ mümkün
değildir. Emperyalizme ve işbirlikçi
oligarşilere karşı savaşmadan, sa-
vaşsız bir dünya istemek, hayalci-
liktir. 

Emperyalizm varolduğu sürece
savaşlar da varolacaktır. Çünkü; Em-
peryalizm, sömürüyü sürdürmek için,
halkları sindirmek için her türlü baskı
ve zulme, zorbalığa başvurmaya de-
vam edecektir. Burjuvazi silahlı ol-
duğu sürece, burjuvazinin sömürüsü
sürdüğü müddetçe, savaş da devam
edecektir. Zulmün ve baskının olduğu
yerde direnmek, zalime karşı savaş-
mak ve halkın iktidarını kurmaya
çalışmak en meşru haktır. Bir yerde
ulusal baskı, işgal, ilhak, imha var-
sa, onlara karşı mücadele de, savaş
da varolacak demektir.

Barışı sağlayacak ve savunacak
olan tek iktidar Devrimci Halk İk-
tidarı’dır. Bunun için bütün halktan
yana güçlerin, sosyalistlerin bu günkü
sloganı “barış” değil, “kurtuluşa
kadar savaş” olmak zorundadır. Ba-
rış için mücadele etmek, halkların
devrimci savaşını örgütlemek, halk-
ları silahlandırmak, emperyalizm
ve oligarşiye karşı bağımsızlık, de-
mokrasi ve sosyalizm mücadelesi
vermektir. 

Emperyalizm ve işbirlikçi oligar-
şilerle barışmak, halkın meşru di-
renme hakkını elinden almaktır. Tes-
limiyet anlamına gelen bir barış,
halkların acılarını daha da arttırmak-
tan, daha da uzun bir zamana yay-
maktan başka bir sonuç vermez. Bu
nedenle; Barış isteyenin yeri, anti-
emperyalist, anti-oligarşik saflardır.
Çünkü bugünün dünyasında barışın

adı bağımsızlıktır, devrim ve sos-
yalizmdir. Halkların açlık, yok-
sulluk, kan içinde bırakıldığı
bir dünyada, açlığın, yoksullu-
ğun, dökülen kanın sorumlu-
larıyla “barış”tan sözetmek
mümkün  değildir. Barış, em-
peryalizmin ve işbirlikçi, faşist
iktidarların yenildiği bir dün-
yada sağlanacaktır. 

Barış Politikasını
Savunan Tüm
Güçler, Sınıfsal Bakış
Açısını Kaybederler

“Barış“ politikasının gerçek
sahibi emperyalistlerdir. Em-
peryalizm ve işbirlikçi oligarşi,
“kendi barışını” dayatıyor. “Si-
lahlarınızı bırakın!”, “gelin
teslim olun!” diyor. Dünya ça-
pında kendi tahakkümünü pe-
kiştirebilmek için, ulusal ve sı-
nıfsal kurtuluş mücadelelerini,
halkların özgürlükleri, ulusal
kurtuluşları için silahlı savaşını
“terör” demagojisiyle gayri meş-
ru gösterirken diğer yandan em-
peryalistlerin ülkeleri işgal edip,
halkları katletmesini “barış” ve
“demokrasi” getirmek olarak gösterip,
meşrulaştırıyor. Emperyalizmin barışı
da, huzuru da, uygarlığı ve çağdaşlığı
da sömürücü, vahşi, kanlı yüzünü
gizlemek için kullandığı demagojidir. 

Emperyalizmin “barış”ı bir poli-
tika olarak gündeme getirmesi,
1980’li yıllardadır. ‘90’larda bu po-
litika iyice hız kazandı ve burjuvazi
“barış havariliğine” soyundu. En bü-
yük destek de, sosyalist sistemin yı-
kıntıları altında pusulasını şaşıran,
halklara, devrime, sosyalizme inancını
kaybeden,  emperyalizmin yeni dünya
düzeninin politik etkisi altına giren,
emperyalizme faşizme karşı savaşma
iradesini gösteremeyen komünist par-

tilerden, ulusal kurtuluş hareketle-
rinden, küçük burjuva önderliğe sahip
gerilla hareketlerinden ve reformist-
lerden geldi. 

“Emperyalizme rağmen hiçbir şey
yapılamaz!” diye düşünülmeye baş-
landı. Tabi böyle düşününce geriye
uzlaşmaktan, teslim olmaktan başka
bir şey kalmaz. Barış politikasını sa-
vunan hemen tüm güçler, sınıfsal
bakış açısını kaybettiler. Bu ideolojik,
pratik bulanıklık sonucu, emperya-
lizmle ve işbirlikçileriyle, kendilerinin
de yok olması, tasfiye olması anla-
mına gelen “barış” ve “uzlaşma”
arayışına girdiler. Onlarca yıldır
silahlı mücadele veren ve önemli bir
gerilla gücüne ulaşmış hareketler bu

Emperyalizm ve İşbirlikçi Oligarşilerle Barışmak

Halkın Kurtuluş Umudunu, Meşru
Direnme Hakkını Elinden Almaktır

BU
TABLODA KİM
NASIL BARIŞACAKSA
BARIŞSIN! 

- 4.5 milyon sürgün,

- 600 bin ölü

- 60 bin gözaltında kayıp, 

- 8 bin tutsaktır.

SEBEBİ DURDUKÇA BU ADALETSİZLİĞİN24

Yürüyüş

16 Aralık
2012

Sayı: 343



çizgiye savruldu. Kimisi askeri olarak
taktik yenilgiler aldıkları süreçlerde
silahlı mücadelede ısrar edemeyip
“barıştığı” için eridiler. Kimileri ise
tam tersine, askeri olarak, kitlesellik
olarak en gelişkin oldukları dönem-
lerde oligarşilerle barış masasına otu-
rarak kendilerini yok ettiler. Veya
aynı anlayışla Nikaragua’da olduğu
gibi, silahla iktidarı alıp, seçimle
burjuvaziye iade edenler de oldu...
“Barış” politikaları, hemen her yerde
devrimci hareketleri gerileten, eriten
sonuçlar verdi. Düzen içinde kısmen
bir güç olabilenler ise, siyasal he-
deflerinden büyük ölçüde gerileyerek
siyaseten kendilerini erittiler. 

Kolombiya’yı 
Uyuşturucunun, 
Fuhuşun Merkezi Yapan 
İktidarla Barış Olur Mu?

Kolombiya devleti ile barış gö-
rüşmelerine başlayan FARC’ın Em-
peryalizm ve işbirlikçileriyle anlaş-
manın sonuçlarını görmek için çok
uzağa gitmesine gerek yoktur. Bu gün
Latin Amerika ülkelerinde silahlı mü-
cadele veren örgütlerin “Barış politi-
kaları” sonucu geldikleri noktaya bak-
ması yeterlidir. Emperyalizmle, iş-
birlikçi iktidarlarla uzlaşılarak halkların
lehine hiçbir şey kazanılmamıştır.
Tam tersine halkların umudu olan
yeni bir dünya kaybedilmiştir. Barış
adına yüz binlerce can kaybına karşı
üç-beş milletvekiline razı gelmişlerdir.

“Barış” adı altında geliştirilen bu
tür süreçler, gerillanın tasfiyesine,
politik ve askeri gücünü yitirerek bir
daha belini doğrultamamasına neden
olmuştur. El Salvador’da FMLN’nin,
Guatemala’da URNG’nin, Meksi-
ka’da EZLN’nin yaşadığı süreçler,
ideolojisine, halkına güvenmeyen,
kurtuluş inancını yitiren örgütlerin
“barış” politikalarının nasıl teslimiyete
dönüştüğünün örnekleridir. Kolom-
biya’da FARC’ı bekleyen tehlike de
budur. 

Daha önce halka gerillaya katılın
çağrısı yapan FARC-EP, 4 Aralık’ta,
“Kolombiya Dağları” imzasıyla bir
bildiri yayınlayarak, halka ülkenin

geleceği hakkındaki kararların dışında
kalmaması, barış sürecine öneri ve
projeleriyle katılması çağrısını yaptı.
Açıklamada; “Halktan uzakta yü-

rütülen diyalog barışla sonuçlana-

maz. Sesimizi duyurmak, vatanımızı

demokratikleştirmek, egemenliğimizi

yeninden tesis etmek için harekete

geçelim” denildi. Kastedilen hareket
“barışa katkı” hareketidir. Bu çağ-
rı, halka, “katillerinizle yapılacak

barış sürecine siz de ortak olun”
çağrısıdır. 

50 Yıldır Bağımsız, 
Demokratik Bir 
Kolombiya İçin Süren 
Savaşın Bilançosu;

- 4.5 milyon sürgün,

- 600 bin ölü

- 60 bin gözaltında kayıp, 

- 8 bin tutsaktır.

Bu kan gölünün üzerinde barış
olur mu? Nüfusunun yüzde 70’i (30
milyondan fazlası) yoksulluk içinde
olan bir ülkede barış olur mu?  Ortada
yüz binlerce ölü varken FARC neyin
pazarlığını yapacak? Barış masasında
neyi görüşecek? Kolombiya’yı Ame-
rika’nın kontrgerilla merkezi yapan,
Kolombiya oligarşisiyle nasıl bir
barış anlaşması yapacak? Kolombi-
ya’yı uyuşturucunun, fuhuşun merkezi
yapan bir iktidarla nasıl barış yapa-
caklar? Halkların katili emperyalizmle
ve işbirlikçileriyle barışmak, sosya-
lizmden, devrimden vazgeçmektir. 

El Salvador, Guatemala ve Mek-
sika’daki “barış”ın bize kesin ve net
olarak gösterdiği şudur: Emperyalizm
ve işbirlikçi oligarşiler yıkılmadan
bırakılan silahlar, kaçınılmaz olarak
bir biçimde kendini vuran silahlara
dönüşecektir. Emperyalizm ve işbir-
likçilerin sözlerine güvenip silah bı-
rakmak, onun insafına sığınmaktır.
Bu gerilla örgütleri için, halklar için
ölüm demektir. 

Barış anlaşmalarında çeşitli siyasal
tavizlerin verilmiş olması kurtuluş
değildir. Halkların geleceği hak kı-
rıntılarına kurban edilemez. El Sal-
vador, Guatemala ve Meksika’daki

gerilla hareketleri, barış görüşmele-
rinde, müzakere masasına, ordunun
rolünün sınırlandırılması, kontraların,
ölüm muhafızlarının yargılanması,
demokratik açılımların gerçekleşti-
rilmesi, ulusal haklarının verilmesi
gibi talepleri koydular. Peki kazana-
bildiler mi? Hayır...

Yoksul köylülük için toprak re-
formunu, halkın beslenme-barınma-
sağlık-eğitim haklarının verilmesini
koydular peki alabildiler mi? Hayır.
Ordular yine iktidardır. Ölüm man-
gaları göstermelik yargılandı. Halklar
yine yoksul, yine aç. Yine sömürü-
lüyor, uyuşturucudan, fuhuştan, çe-
telerden dolayı savaş zamanındakin-
den daha fazla insan ölmektedir. Bu
tabloya soru şudur? Ne için barışıldı
o zaman? İşte somut bir deneyim ve
ders FARC’ın önünde.  Bu deneyim
diyor ki; “Emperyalizmle, işbirlikçi
iktidarlarla uzlaşarak halkların
lehine hiçbir şey kazanılamaz!”

Emperyalistlerle ve oligarşik dik-
tatörlüklerle barış, bağımsız, demo-
kratik sosyalist bir ülke umudunu
yok etmektir. Latin Amerika’daki
örnekler göstermiştir ki; Barış, si-
lahları susturmakla sağlanmıyor. Böy-
le olduğu içindir ki, bu tarz “barış”
anlaşmalarının gündeme geldiği her
yerde, anlaşmalar imzalandığında
başlarda “sevinç gösterileri” yapılsa
da esas olarak halklar umutsuzlaşmış
ve moralsizleşmişlerdir. Sonuçta da
örgütlülükleri dağıtılan, umutları yo-
kedilen, moral olarak çöken halklar,
daha fazla yoksulluğa, açlığa itildiler.
“Barış” imzalayan oligarşik dikta-
törlükler, kurşun, bomba kullanmak-
tan da geri durmadılar. Bu gün
FARC’ın yaşadığı budur.

İşbirlikçi Faşist 
İktidarlarla Barışmak 
İntihardır! Barış 
Görüşmeleri Sürerken 
20 FARC Gerillası 
Katledildi

Barış görüşmeleri, halkın müca-
delesini bitirmek, bağımsız, demo-
kratik bir Kolombiya için 48 yıldır
gerilla mücadelesi yürüten FARC’ı

HESABI SORULACAK HEP BU SEBEBİN! 25

16 Aralık
2012

Yürüyüş

Sayı: 343



tasfiye etmek için planlanmış Ame-
rikan projesidir. FARC ile Kolombiya
hükümeti arasında, 13 yıl aradan
sonra, 2012’nin Ekim ayında,  Nor-
veç’in başkenti Oslo’da başlayan ve
15 Kasımda Küba’nın başkenti Ha-
vana’ya taşınan görüşmeler, Küba
ve Norveç’in garantörlüğünde, Ve-
nezuela ve Şili’nin gözlemci olarak
katılımıyla sürüyor. 48 yıldır süren
savaş boyunca FARC ile Kolombiya
devleti arasında daha önce de çok
sayıda görüşmeler yapılmış, zaman
zaman ateşkes uygulanmış ancak
Kolombiya Ordusu ateşkes dönem-
lerinde de gerillayı imha etmek  için
katliamlarını sürdürmüştür. 

FARC liderlerinden Ivan Marquez,
ateşkes ilan ettiklerini ve 20 Kasım-
20 Ocak döneminde hiçbir saldırıda
bulunmayacaklarını açıkladı. Mar-
quez, “bütün Kolombiyalıların ar-

zuladığı amaca ulaşmak için diyalog

başlatan taraflar arasındaki karşılıklı

anlayış atmosferini geliştirmek” için
bu karara vardıklarını söyledi. Bu
açıklamanın ardından Kolombiya
Devlet Başkanı Juan Manuel Santos
ise, ordu için ateşkesin söz konusu
olmadığını, FARC tamamen silah
bırakıncaya kadar, askeri operas-
yonlara ara verilmeyeceğini açık-
ladı. Ve öylede yaptı. Biryandan gö-
rüşmeler sürerken, diğer yandan Ko-
lombiya ordusu, halkın ve gerillaların
üstüne kurşunlar, bombalar yağdır-
maya devam etti. Aralarında liderlerin
de bulunduğu onlarca gerilla hava
bombardımanlarında yaşamını yitirdi.
Kolombiya’da faşist iktidarın barış
diye attıkları her adım silahlı müca-
delenin tasfiyesine, gerillanın imha-
sına ve teslimiyeti getirecektir. 

ABD emperyalizminin maşası ve
işbirlikçisi Kolombiya Ordusu, bir
kez daha emperyalizmin ve işbirlik-
çilerinin barıştan anladığının halkı
katletmek ve gerillayı imha etmek
olduğunu gösterdi. 2 Aralık, Pazar
günü, Ekvador sınırına yakın gerilla
kampları tekrar bombalandı. Bu ope-
rasyon, Ekim ayında görüşmelerin
başlamasından bu yana düzenlenen-
lerin en büyüğüydü. Kolombiya ordusu
sözcüsü yaptığı açıklamada, FARC’a
ait en az 3 kampın bombalandığını

ve operasyonda en az 20 FARC ge-
rillasının öldürüldüğünü açıkladı.

20 FARC gerillasının katledildiği
gün, henüz gerillanın kanı ortadayken,
Kolombiya Devlet Başkanı Santos,
Bogota’da düzenlediği basın toplan-
tısında, sanki hiçbir şey olmamış
gibi yine yüzsüzce, müzakerenin bir
süreç olduğunu ve aceleci davran-
mamak gerektiğini, FARC ile en geç
2013’ün Aralık ayında anlaşma sağ-
lanacağını, barışın olacağını söyledi.
Katil Kolombiya hükümeti, bir yan-
dan “Barış”tan söz ederken diğer
yandan da, 2013 için askeri bütçeye
14 milyar 450 milyon dolar ayırarak
dünyanın en yüksek askeri bütçesi
sıralamasının başında yer aldı. 400
binden fazla askeri olan Kolombiya
Silahlı Kuvvetleri yetmiyormuş gibi
binlerce paramiliter çeteler kuruyor.
Böyle bir düşman ile barışmak ölüm
fermanını imzalamaktır. Bu bir tahmin
değildir. Bu hayatın içinde kanıtlanmış
bir iddiadır.

Guatemala’da 30 yılı aşkın bir
süre gerilla mücadelesi veren URNG,
1996’da devletle uzlaşıp, silahları
bıraktığında; gerillaların “normal ha-
yata uyum sağlamaları için” rehabilite
edilmesini kabul etmiş, ancak on
binlerce insanın katledilmesinden so-
rumlu kontra örgütü G-20’nin dağı-
tılmasını bile kabul ettirememiştir.
Savaş sırasında 150 binden fazla
ölüm 50 bin kayıbın yaşandığı Gua-
temala’da bunların üstü örtülmüştür.
Ve dahası, halkın yüzde 80’i yok-
sulluk sınırının altında yaşamaktadır.
Orada “barış”tan söz edilebilir mi?
Guatemala gösteriyor ki, barış, si-
lahları susturmakla sağlanmıyor. Em-
peryalizmle, işbirlikçi faşist iktidar-
larla uzlaşarak sosyalist kalınmıyor. 

FARC sosyalizm için silahlı mü-
cadeleyi savunan dünyadaki ikinci
Marksist-Leninist örgüttü. Silah bı-
rakacak olması Kolombiya halkı
başta olmak üzere dünya halklarının
mücadelesi açısından büyük bir ka-
yıptır. Bu yol yol değildir. Temenni-
miz, FARC’ın içine düştüğü yanlıştan
dönmesidir. ‘90’lardan bugüne silah
bırakan onlarca örgüt durumu, dün-
yanın geldiği durum bunun kanıtıdır. 

AKP  Faşizmi de, “Kürt 
Açılımı” Diyerek İmha, 
İnkar ve Asimilasyona 
Devam Etti

Ülkemizde de Kürt milliyetçilerinin
yaşadığı süreç ve onları bekleyen ge-
lecek de çok farklı değildir. 1999
yılında Öcalan’ın Amerika tarafından
tutuklanıp Türkiye oligarşisine teslim
edilmesinden bu yana “Kürt sorununun
çözümü” çerçevesinde gündeme geti-
rilen tüm barış ve uzlaşma politikaları
Amerikan operasyonudur. Bundan
dolayı, Kürt Milliyetçi Hareketi varlığını
silahlı gerilla savaşına borçlu olmasına
rağmen silahın “miladını doldurdu-
ğunu” söylemeye başlamıştır. Bugün
sürdürdüğü silahlı mücadeleyi de
oligarşiyi uzlaşma masasına çekmek
için kullanmaktadır.

Cumhuriyetin kuruluşundan bu-
güne, Kürt halkına yönelik imha,
ilhak ve asimilasyon politikaları bi-
çimsel olarak farklı şekillere bürünse
de öz olarak hiç değişmemiştir. Bu
AKP’nin 10 yıllık iktidarı boyunca
da böyle olmuştur. AKP  faşizmi,
2009 yılında, “Kürt açılımı”yla KCK
operasyonlarını aynı dönemde baş-
latmıştır. Bir taraftan “açılım” de-
nirken diğer taraftan KCK ve BDP
operasyonu adı altında binlerce kişi
gözaltına alınıp tutuklanmıştır. Çünkü
AKP’nin “Kürt açılımı” PKK’yi tas-
fiye etme politikasıydı. 2009 Nisan’ı
ile 2011 Ekim’i arasında, ‘KCK ope-
rasyonu’ adı altında Kürt milliyetçi
hareketin demokratik, yasal kurum-
larına, parti binalarına yönelik sal-
dırılarda 7 bin 748 gözaltı gerçek-
leştirilirken bu gözaltılardan 3 bin
895 kişi tutuklandı, yüzlerce gerilla
ve halk katledildi. Bu saldırılar devam
ederken Kürt Milliyetçi Hareketi
“umutluyuz, mutluyuz” diye açık-
lamalar yaptı. 

AKP iktidarının, BDP üye ve yö-
neticilerine karşı başlattığı gözaltı
ve tutuklama terörü, Kürt milliyet-
çilerinin bütün uzlaşma arayışlarına
ve barış girişimlerine rağmen her
alanda ardı arkası kesilmeden devam
etti. Şimdi de, biryandan Başbakan
Yardımcısı Beşir Atalay, “Akan kanı
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durdurmak, bu yakıcı sorunu son-

landırmak için kiminle görüşülmesi

gerekiyorsa, hangi adımın atılması

gerekiyorsa, hangi araçların, me-

kanizmaların devreye sokulması ge-

rekiyorsa uygun zaman ve zeminde

gerekli kararları almakta tereddüt

göstermiyoruz ve göstermeyeceğiz”

derken diğer yandan katliamlar, tu-
tuklamalar, tehditler devam ediyor. 

Başbakan yardımcısı Beşir Ata-
lay’ın bu açıklaması üzerine BDP
milletvekillerinden yine “umutluyuz”
açıklamaları geldi. Bu açıklamaların
yapıldığı aynı günlerde Hatay’da 13
PKK gerillası katledildi. Emperya-
lizmin barıştan anladığı budur. 

Emperyalizm ve işbirlikçisi AKP,
“kendi barışını” dayatıyor. “Silahla-
rınızı bırakın!”, “gelin teslim olun!”
diyor. Emperyalistlerle, işbirlikçi
faşist iktidarlarla ezilen halkların ba-
rışı diyalektiğin yasalarına aykırıdır.
Dünya haklarının sosyalizmden başka
kurtuluşu yoktur. Sosyalizm ancak
devrimle mümkündür. Devrim ise
silahlı mücadeleyle gerçekleşir. Bunun
başka yolu yoktur. Barışı sağlayacak
ve savunacak olan tek güç Devrimci
Halk İktidarı’dır. Devrim silahla ya-
pılır silahla korunur. 

Sonuç olarak; 
1- Emeryalizmle ve işbirlikçi ik-

tidarlarla barış olmaz.

2- Emperyalizmle yapılacak barış

halkların silahlı kurtuluş mücadele-

sinin tasfiyesidir. 

3- Gerek FARC’ın barış görüş-

meleri, gerekse Kürt milliyetçilerinin

barış politikaları esas olarak Amerikan

operasyonlarıdır.

4- Halkların kurtuluşu devrim-

dedir. Devrimler silahla yapılır, silahla

korunur.

5- Halklar için gerçek barışı sağ-

lamak için devrim için savaşı bü-

yütmekten başka yol yoktur. KUR-

TULUŞA KADAR SAVAŞ!

2 Aralık tarihli HaberTürk gaze-
tesinde ALARKO Holding'in sahibi
İshak Alaton'la yapılan bir röportaj
yayınlandı. Alaton, ordu-Fethullah
Gülen cemaati arasındaki çelişkileri
kullanarak nasıl zengin olduğunu
anlatıyor bu röportajda. 

Siirt'te bir meyankökü fabrikası
kuran, Adıyaman'da da fabrika açmak
isteyen Alaton, dönemin Kara Kuv-
vetleri Komutanı Aytaç Yalman ta-
rafından engellendiğini, bu yüzden
fabrikayı kapatmak zorunda kaldığını
anlatıyor.  

Öte yandan Alaton, Fethullah
Gülen'le 1990'lı yıllarda başlayan
dostluklarını da anlatıyor. Tabii onun
dostluk dediği aslında çıkar ilişkisi.
Alaton, "Maddi destek istedi mi hiç
sizden?" sorusuna "Hayır, Bizden
hiçbir zaman maddi destek istenmedi.
Böyle bir şey akıllarından bile geç-
medi. Ama ilişkiler bakımından oldu.
Bir Moskova'da bizden ilişki yardımı
istedi. İkincisi de Amerika'da istendi.
Çünkü biliyorlar ki Amerika'da Üze-
yir'in de benim de dostlarımız çok.
Biz de onlara okul olayında, özellikle
Texas'ta yardım ettik." diyor.

Yani Gülen okullarının açılmasına

yardım etmişler, bedava arazi sağ-
lamışlar. Gülen'in Amerika'da ilişki
kurmasını sağlamışlar. Bunu büyük
bir gururla anlatıyor Alaton, çünkü
karşılığını da almış, alıyor.

Son olarak İstanbul'da yapılması
planlanan 3. havalimanının ihalesine
girmeye hazırlanan Alaton, ihaleyi
alabilmek için Meram Enerji ile de
ortaklık kurmuş.

İhale henüz yapılmadı, kazanan
henüz belli değil ama kaybeden belli
o da halkımız! Zenginler kurdukları
çıkar ilişkileri ile karlarına kar katı-
yorlar. Alarko Holding, Gülen ce-
maatiyle olan ilişkisi yüzünden bu-
güne kadar neler kazanmıştır kim-
bilir? Alaton, havalimanı ihalesini
de alırsa şaşırmayalım.

"Her büyük servetin altında mut-
laka bir suç yatar" diyor Balzac.

Egemenler, çıkarları gereğinsce
işbirliği yaparlar. Halka hizmet diye
sundukları şeyler aslında zenginleş-
melerinin aracıdır. Bugün Gülen’le
dost olurlar, yarın yine askerle-or-
duyla ilişki kurarlar. Onların rotasını
belirleyen halk düşmanlıklarıdır, çı-
karlarıdır.

Kentsel Dönüşüm Projesi de Ala-
ton-Gülen ilişkisinde olduğu gibi
benzeri çıkar ilişkileriyle doludur.

Halkın payına düşen ise yokluk,
yoksulluk. 

Kütahya'da Başbakanlık Toplu
Konut İdaresi (TOKİ) tarafından
Akkent Mahallesi'nde yaptırılan 4.
Etap konutlarında yaşayanlar 29 Ka-
sım günü, evlerinde doğalgaz olma-
dığı için soğukta oturduklarını, bu
yüzden çocuklarının hasta olduğunu
söyleyerek protesto eylemi yaptılar.

Mahalle halkı yaşadıklarını şöyle
anlattı: "Toplam 564 dairenin bu-
lunduğu sitede iki ayı aşkın süredir
yaşıyoruz. Site yönetimi, doğalgaz
için para ödememizi istedi. İstenen
paraları eksiksiz ödedik. İki ay oldu
ve hala gaz verilmedi. Mağduruz,
soğuktan çocuklarımız hasta oldu.
Evlerimizde elektrikli ısıtıcılar kul-
lanıyoruz. Bu sefer de elektrik fatu-
raları yüklü gelmeye başladı." (Sözcü,
1 Aralık 2012)

Konut hakkı tartışılamaz bir hak-
tır. Yoksulluk kaderimiz değildir.
Gözlerini arazilerimize diken zen-
ginlere teslim olmayalım. Kentsel
Dönüşüm’ün arkasında yatan çıkar
ilişkilerini teşhir edelim… Bizi biz-
den başka, yoksulu yoksuldan başka,
halkı halktan başka kimse düşünmez.
Burjuvazinin yalanlarına inanmaya-
lım.

Kentsel Dönüşüm Projesi
Tekellerin Çıkar İlişkisidir
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Bilgi; insan aklının erebileceği
olgu, gerçek ve ilkelerin bütününe ve-
rilen ad olarak geçmektedir sözlük-
lerde. Öğrenme, araştırma veya gör-
me yolu ile elde edilen gerçek diye ek-
leyebiliriz.

Hayatımız boyunca edindiğimiz
her bilgi bizim yaşamımıza yön ve-
rir. Bilgi edinmek, öğrenmek sürek-
lidir. Bu yüzdendir ki bir devrimci için
en güçlü silahtır. 

Devrimcilik hayatımız boyunca bir
çok şey öğreniyoruz. Devrimi nasıl
yapacağımızdan tutalım da nasıl ya-
şayacağımıza kadar. Nasıl ki öğren-
me sürekli ise edindiğimiz bilginin de
sınırı yoktur.

Edindiğimiz her bilgi bizim dev-
rime olan inancımızı, değişimin gü-
cünü bizlere öğretir. Devrimcilerle
tanışmadan önceki yaşantımızda na-
sıldık bakalım. Halkın birçok kesi-
mi bilgiden yoksun sadece düzenin
okullarında aldıkları eğitim kadar bil-
gi sahibidirler. Yani öğrenecekleri,
edinecekleri bilginin bir sınırı vardır.
Örneğin üniversitede kendi bölümü ile
alakalı tüm donanıma sahip olan bir
öğrenci, öğrendiği bilginin hayatta
karşılığını hiçbir zaman öğrenemez.
Çünkü düzen hiçbir zaman bunu öğ-
retmeyecektir. Halka düşman bir dü-
zende; halka yararlı, hayatta karşılı-
ğı olan bilgi işe yaramaz-yasaktır

––Bilgi Güçtür!
Devrimcinin can damarıdır bilgi.

Bilen insan güçlüdür, kendine gü-
venlidir. Bilen insan; dostunu, düş-
manını ve hayatı bilir. Bu ona savaş-
ma gücü, kararlılığı ve iradesi verir.

Her sorunun mutlaka bir çözümü
vardır. Yeter ki, biz bu çözümü bile-
lim. Sorunlarımızı eninde sonunda çö-
zeceğimizi biliyoruz. Bu bizim, yani
devrimcilerin düşüncesidir. Sorun-
ları çözmenin tek silahı sorunu bilmek

ve bilgi dahilinde ha-
rekete geçmektir. Bizi
harekete geçiren de
sahip olduğumuz bil-
gidir. Bilgi bizim gü-
cümüzdür.

Bu güçlü silahı
doğru zamanda, yeri

geldiğinde kullanmak bizim için ön
açıcı, sorun çözücü olmaktır.

"Bilmemek ayıp değil, öğrenme-
mek ayıp" der halkımız. Biz de öğ-
rendiğimizde, öğrendiklerimizi yeterli
gördüğümüzde bu sözle karşı karşı-
ya kalırız. Bundan dolayı da sürekli
öğrenen, bilgi birikimine sürekli ye-
nilerini ekleyen devrimciler olmalıyız.

––Bilgi Pratiği
Örgütlemek İçindir

Peki sadece bilgiyi öğrenmekle mi
yetineceğiz? Bu devrimi yapma, halk-
ları kurtuluşa kavuşturma hedefli bir

hareket için söz konusu olmaz. Öğ-
renilen her bilgi hayatta karşılığı-
nı bulmak zorundadır. Bu bizim
devrimciliğimizin olmazsa olmaz il-
kesidir. 

Gündelik yaşamda birçok işle uğ-
raşıyor, yeni bir şeyler üretiyoruz. Bu
işlerimizin nasıl yapılacağını daha ön-
ceden öğrenmiş oluruz. Fakat ya-
parken pratik içerisinde öğrendikle-
rimiz de oluyor. Yani öğrenmek için
illa ki bu konu hakkında yazılmış çi-
zilmiş bilgilere ihtiyaç yoktur. Ön-
ceden öğrenilen bilgi pratik yaşamda
işimizi kolaylaştırır.

Devrimcilik sürekli öğrenme, bil-
gi-birikim artırma işidir. Öğreniriz
çünkü hayatı, halkı örgütlemek zo-
rundayız. Bilgi pratiği örgütlemek
içindir. Örneğin bir insanı örgütlerken
ona bizi, silahlı mücadeleyi, dev-
rimci yaşam kurallarını kısaca hare-

ketimizi anlatırız. Öğrenmesi için
ona her türlü kaynağı, bilgiyi sunarız.
Fakat biz bu anlattıklarımızı kendi ya-
şamımızda ona somutlamıyorsak,
pratik göstermiyorsak bu kof bir bil-
gi olarak kalır.

Bizler için pratikte karşılık bulan
her bilgi gereklidir. "Buna da ne ge-
rek var diyemeyiz" çünkü devrimci
mücadelede bir çok işi başarmanın
yolu onu nasıl yapacağını bilmekten
geçer. Eğer ki, devrimi nasıl yapaca-
ğımızı, ideolojimizi, stratejimizi bil-
miyorsak bunun pratikte karşılığını
veremez, buna göre düşünemeyiz. Sü-
rekli öğrenmeye açık olmalıyız. Öğ-
rendiğimiz her bilgiyi, yaptığımız
her işte hayata geçirmeliyiz. 

––Çok “Bilen” Değil,
Çok İş Yapan Devrimcidir

Devrimcilik, bir ömür boyudur.
Bir ömür boyu öğrenen, öğrendiğinin

yaptığı her işte karşılığını veren kişi
devrimcilik yapıyordur. Bilgi ve
eğitim hava gibi, su gibi bir ihtiyaçtır
bizim için; Bu düzene karşı çıkmak
bu düzenin halktan çaldıklarını hal-
ka geri verebilmek için mücadele et-
mek her namuslu, dürüst insanın
görevidir. Özellikle bazı gerçekle-
rin farkında olan, bilen insanların
mücadele içinde yer alması dürüst

ve namuslu olan davranıştır. Çünkü
yanlışlığı bildiği halde buna sesini çı-
karmayan en basitten demokrat solcu
dahi olamaz.

Mesela son zamanlarda karşımıza
yeni bir "bilen" insan tipi çıkıyor. As-
lında böyle karakterler eskiden beri
vardır. Daha çok oportünist, reformist
diye tabir ettiğimiz kitlelerin içinden
çıkıyor böyleleri. Derneklerimizde
bu anlayışın çeşitli yansımalarıyla kar-
şılaşabiliyoruz. Bilen ama yapmayan
sadece konuşan, ukalalık yapan elini
taşın altına sokmayan bu kişiler bil-
ginin sadece lafta olduğuna en çarpıcı
örnektirler. Çok kibirlidirler. Kitaptan
birkaç cümle okudular mı kendileri-
ni bir şey sanıp caka satarlar. Ama fır-
tına koptu mu çoğunlukla yalpalar ve
çark ederler. Devrimciler ise dimdik
ayakta kalır dobra dobra konuşur. Do-
layısıyla, başkalarını eğitenlerin ken-

Ders: Pratik ve 
Bilgi

Pratiğe
Dökülmeyen Bilgi;

Bilgiçlik Yaratır
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dilerinin artık eğitilmeye ihti-
yaçlarının olmadığını sanma yan-
lıştır.

Bilgilerimiz beynimizde bir
çınar gibi kök salmıyorsa, prati-
ğimizde uygulayamıyorsak as-
lında öğrenememişizdir. Kitabi,
öğrenmek değildir. Yani güzel
cümleler bulup ezberlemek, öğ-
renmek değildir. Biz öğrendik-
lerimizi yaşamımızın, beynimizin
değişmez doğruları haline getir-
mek zorundayız.

Devrim ve demokrasi mücadele-
si zordur. Ancak sonunda zafer olan
bu mücadeleyi sürdürmek faşizme ve
işbirlikçi oligarşiye karşı elden gel-
diğinden fazla savaşıp halka hakları-
nı iade etmektir. Bu noktada müca-
deleyi ertelemek şu veya bu bahane-
nin arkasına sığınmak öğrenmekten
kaçmaktır.

Çevremizde sıkça karşılaşırız "çok
bilmiş" insanlarla. Birkaç Marksist ki-
tap okuyanlar, kendilerini bilgili sa-
nanlara rastlamamak imkansızdır.
Mutlaka ki çevremizde bu tür dü-
şünceye sahip olan bilgi satmaya
kalkışan insanlar vardır. Onlar oku-
duklarını özümsememişlerdir. Oku-
duklarını özümsemeyenler bunu na-
sıl kullanacaklarını bilemez. Bu ne-
denle ideolojik bir dönüşüm de oluş-
turamaz.

––Pratiğe Dökülmeyen
Bilginin Anlamı Yoktur

Teori ve bilgi pratikte kazanılır. Ve
yeniden pratiğe döner. Objektif olan
ile sübjektif olan işte burada birleşir.
Doğru haline gelir. Mutlaka pratikte
denenmeli ve sonuç alınmalıdır.

Pratikte denenmemiş bir bilgi;
idealisttir, mekaniktir ve nihayetinde
maceracıdır. İdealizme düşmemeli,
mekanik ve maceracı olmamalıyız.
Nasıl yapacağız bunu? SÜREKLİ
HAYATIN VE HALKIN İÇİNDE
OLARAK!

Halkların, devrimcilerin zulme
karşı direniş tarihi bizlere ve gelecek
kuşaklara örnektir. Pratikte her daim
karşılığı vardır. Şehitlerimizden öğ-
reniyoruz. Onların hayatlarıyla ilgi-

li bilgi sahibi oluyor ve bunu dev-
rimciliğimizi büyütmenin aracı hali-
ne dönüştürüyoruz. 

––Değişmek Değiştirmek
Sürekli Öğrenmektir

Devrimci düşünce, öğrendikleri-
mizle kendi pratiğimiz arasında bağ
kurmayı öğretir. Sadece teorik bilgi-
lerle sınırla kalan, devrimciliğin la-
fazanlık olduğunu gösterir.

Devrimcilik başlı başına bir de-
ğişim olayıdır. Hangimiz bu saflara
geldiğimiz gibiyiz. Hiçbirimiz tabii ki!
Çünkü sürekli doğru olanı öğreniyor,
devrimcilikle ilgili yeni yeni bilgiler
ediniyoruz. Edindiğimiz her bilginin
pratik yaşamda karşılığını vererek
devrimciliğimizi büyütüyoruz. Ör-
neğin devrimci yaşam kurallarını ilk
öğrendiğimizde düzene karşı ona ait
olan özelliklerimizi değiştirmek için
harekete geçtik. Değişime önce dü-
şünce yapımızı değiştirerek başladık.
Kılık kıyafetimizden tutalım da otu-
rup kalkmamıza kadar birçok özelli-
ğimizi devrimci bir kültür ve yaşam
tarzına çeviriyoruz. Bunu yapabilmek
için istek ve kararlılık, aynı zamanda
bilgi ve donanıma ihtiyaç duyuyoruz.

Düzen yanlarımızdan kaynaklı
doğan birçok sorunun çözümü bilgi
edinmedeki isteğimizle doğru oran-
tılıdır. Değişmek için ne kadar öğre-
nirsek; öğrendiğimiz kadar değişir ve
yeni bir insan kimliğine bürünürüz.

Bilgi biriktirmek kişinin sürekli
olarak kendi üzerinde çalışması de-
mektir.

Bilgi edinmedeki ısrar ve kararlı-
ğımız pratikte onu hayata geçirmemizi
sağlar. İstek ve coşkuyla öğrendiğimiz
her bilgiyi çabucak pratiğe uygulaya-

biliriz. Bu bizim için sorunumuzun
kısa sürede çözülmesini ve öğre-
nilen her bilginin hayata geçiril-
mesini sağlayacaktır.

Pratiğimiz devrimci olmalı,
ilkemizde her zaman; öğrenmeye
doymamak, öğrenmekten bıkma-
mak olmalıdır.

Çalışma yürüttüğümüz her
alandaki insanlarımızın bilgi ve de-
neyim bakımından eksiklerini ta-
mamlamalıyız. İnsanları bizzat

hayatın eğitime katkıda bulunduğu
yerlerde eğitmek çok daha kolaydır.
Zorluklar, sorunlar içinde eğitim...
Eksikleri gördüğümüzde müdahale
etmeli, öğrenmenin zorluğunu onlara
anlatmalıyız. Öğrenme isteğini uyan-
dırmalı ve pratikteki karşılığını onda
somutlamalıyız. Günlük yaşamda kar-
şılarına çıkan sorunları çözmelerine
yardım etmeliyiz, yol göstermeliyiz.

Bilgi her hastanın, hastalığın tek
ilacıdır. Sorun çözmek yeniyi üretmek
bizim işimizdir. Bunu yapmanın tek
yolunun öğrenmek olduğunu çok iyi
biliyoruz. Bilgi sahibi olduğumuz
konularda sorun çözen, başarılar elde
eden oluyoruz. Öğrenmediğimizde
öylesine yapıyor ve yaptığımız hiçbir
işin zorunluluğunu ve mantığını kav-
rayamıyoruz. Bu bizim devrimcili-
ğimizi büyütmez, tam aksine çürütür.
Çürümenin karşısına bilgi birikimi-
mizle dikileceğiz.

Sürekli öğrenen, yeni bilgiler edi-
nen insanlarımızın ayakları yere sağ-
lam basar. Biz de onlardan olmalıyız.

Pratiksiz teori bizi kitlelerden
kopuk bilgiçliğe, yeterli bir teori ile
aydınlatılmamış pratikçilik ise bizi
sonuç alamamaya götürür.

Gerçekten öğrenmek; mücadele-
nin değişen şartlarına uygulamak ve
pratik içerisinde sorun çözmektir.

Öğrendiklerimizi, ezber olmaktan
çıkarmalı, bunun için gerektiği kadar
anlamalı ve hayata uygulamalıyız.

Sevgili Devrimci Okul öğrencileri,
teoriyi hayata geçirmeyi öğrendiğimiz
zaman, pratik içerisinde karşımıza çı-
kan sorunları çözebileceğimizi görürüz.
Bu haftaki konumuzu da burada son-
landırıyoruz. Haftaya başka bir konu-
da görüşmek üzere hoşçakalın.

Pratikte denenmemiş bir bilgi;
idealisttir, mekaniktir ve
nihayetinde maceracıdır.

İdealizme düşmemeli,
mekanik ve maceracı

olmamalıyız.
Nasıl yapacağız bunu? 

SÜREKLİ HAYATIN VE HALKIN
İÇİNDE OLARAK!
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Amerika ve işbirlikçileri Suri-
ye’deki Esad yönetimini ve Suriye
halkını dize getirmek için yöntem
üzerine yöntem geliştirmeye devam
ediyorlar. Ancak ne ülke içindeki iş-
birlikçilerinin katliam ve saldırıları
ve ne de emperyalistlerin yalanları
ve gösterdikleri çabalar sonuç veri-
yor... Suriye yönetimi hala ayakta
ve hala emperyalizme karşı kendi
ulusal onurunu ve bağımsızlığını sa-
vunmaktadır.

Bu arada ülkemiz ise, işbirlikçi
AKP eliyle emperyalizmin saldırı
üssü haline getirilmektedir. Ve Suri-
ye'ye karşı bir saldırının hazırlıkları
için emperyalistlerle birlikte AKP
de canla başla çalışmaktadır. Psiko-
lojik savaşın tüm araçları devreye
sokulmakta ve gelinen aşamada yalan
ve demagojide sınır tanınmamakta-
dır.

Emperyalist Yalan 

Makinası
Bugüne kadar uyguladıkları

tüm yöntemler sonuçsuz kalınca
bu kez de emperyalistler ve iş-
birlikçileri bildik klasik yön-
temlerini devreye sokmaya baş-
ladılar. Kesintisiz devam eden
emperyalist yalan makinası, son
olarak Irak’ta yaşananları ha-
tırlatan oyunları devreye soktu: Su-
riye’nin kimyasal silahlara sahip ol-
duğu ve bu silahları kullanacağı...

Bu yalanlar artık o kadar bayat
ve yalan olduğu o kadar açık yalan-
lardır ki, tescilli ve bunlara kanmaya
hazır olan işbirlikçiler dışında kimseyi
inandıramamaktadır.

Hatırlanacaktır aynı şekilde Irak’ta
kimyasal silahlar olduğu iddia edilmiş
ve bu konuda CIA raporları ve hatta
görüntüler yayınlanmıştı... O kadar
inandırıcı olmaya çalışmışlardı ki,
görüntülerde adeta tiyatro oyunu oy-
nuyor ve herkesin inanmasını sağla-
mak için ellerinden geleni yapıyor-
lardı... Amerika’nın en üst tabakasında
olanlar Dışişleri Bakanı Colin Powell
vb. gibi yöneticilerin ağzından açık-
lama üzerine açıklamalar yapılıyor-
du.

Ancak yıllar sonra bu yetkililerin
kendileri de açıkladılar ki yalan söy-
lemişlerdi. İnsanları kandırmak için
ve Irak’ın işgalini meşrulaştırmak
için bir senaryo hazırlamışlar ve
bunu sahnelemişlerdi... 

Sonuç; kimyasal silah yalanıyla
işgal ettikleri Irak’ta Amerika 1.5
milyon Iraklı’yı katletmiştir. 

İşte şimdi aynı oyun Suriye’ye
yönelik olarak sahnelenmeye çalı-
şılmakta ve Türkiye gibi bir işbirlikçi
dahil olmak üzere tüm emperyalistler
sözbirliği halinde bu oyunu oyna-
maktadırlar.

Amaç Suriye’ye saldırı ve Suri-
ye’nin işgali, Esad yönteminin dev-
rilerek yerine işbirlikçi bir iktidarın
kurulmasıdır...

Yalan makinası o kadar pervasız
ki, kendi hayalindeki tasarılarını ger-
çekmiş gibi sunmaktan da geri kal-
mıyor... En son uydurulan yalanlardan
biri de Esad’ın ülkeyi terk etmeye
hazırlandığı ve bunun için çeşitli
ülkelerle görüşmeler yaptığı yönün-
deydi... Bu yalanı gerek Esad yöne-
timi ve gerekse de bu konuda görüşme
yaptığını söyledikleri ülkelerden biri
olan Rusya yönetimi yalanladı.

Peki yalanladı da ne oldu? Hiçbir
şey... Emperyalistler, bu yalanları
tutmadıysa başka yalanları söylemeye
devam edeceklerdir.

Örneğin yine bir iddia da İngiliz
gazetesi Guardian’dan geliyor...  Ga-
zetenin isim vermeden dayandırdığı
bir Türk yetkili:

“Esad güçsüz, kolayca etkilenen

biri, annesinin Esad üzerinde çok

etkili olduğunu, annenin resimden

çıkması halinde sorunun çözülece-

ğini...” söylüyormuş...

Öyle ya dilin kemiği, yalanın
sınırı yok bunlarda. Ve elbette al-
çaklığın da seviyesi yok. Annenin
resimden çıkması için ne yapmayı
düşünüyorlar acaba?

Mehmet Barlas 06.12.2012 tarihli
Sabah gazetesindeki köşesinde Kad-
dafi’ye karşı korkusunu çok açık bir
şekilde ortaya koyan bir Libyalı dip-
lomat hikayesi anlattıktan sonra şun-
ları söylüyor:

“Kaddafi’nin hunharca öldürül-

mesinin görüntülerini izlerken, Libyalı

diplomatın çadırın kapısındaki halini

İŞGAL İÇİN
EMPERYALİST
YALANLAR DEVREDE

u Emperyalistler ve
işbirlikçileri Suriye'yi işgal
hazırlıkları yapıyor!

u Amerika: "Kimyasal

silah kullanma hazırlığı

yaptığı yönünde kuvvetli

delillerimiz var"

u İngiltere: "Uyarılmalarını

gerektirecek kadar yeterli

kanıta sahibiz"

u Hollanda: Türkiye'ye 2
patriot, 360 Asker
gönderiyor!

u Almanya: 2 patriot, 400
Asker gönderiyor.

u İzmir NATO'nun merkez
karargahı yapıldı.

Ülkemiz Amerika’nın ve İşbirlikçilerinin
Saldırı Üssü Olmayacak!
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hatırladım. Acaba Beşar Esad da

izledi mi Kaddafi’nin son dakikala-

rının görüntülerini? Veya Çavuşes-

kuların karı-koca kurşuna dizilme-

lerini izlemedi mi acaba? O kadar

güçlüydü ki Çavuşesku...”

İşte böylesine bir alçaklıktır em-
peryalist yalan propagandasının iş-
leyen aygıtı... Kaddafi’nin hunharca
katledilmesini onaylayan, Çavuşes-
kuların nasıl bir alçaklıkla öldürül-
düklerini ve onlara dair söylenen ya-
lanların bir bir ortaya çıktığını bildiği
halde, hatırlamak bile istemeyen
Mehmet Barlas gibiler işte bu pro-
paganda aygıtı için çalışıyorlar ve
yalanda hiçbir sınır tanımıyorlar.

Suriye’yi Kuşatma 
Çabaları ve İşbirlikçi 
AKP'nin İşgal Hesapları

Son günlerde Suriye'ye dönük
diplomatik trafik de epeyce yoğun-
laşmış durumda... Özellikle hali ha-
zırda Suriye'nin işgalini onaylamayan
Rusya'nın bu konuda ikna edilmesi
çabası, en azından tarafsız bir konuma
çekilmesi çalışmaları sürüyor. Bu
konuda bir yandan Amerikan yöne-
timi görüşmelerde bulunurken öte
yandan ise AKP iktidarının girişim-
lerini görmekteyiz...

Özellikle kimyasal silah kulla-
nılması yalanı üzerine kurulu görüş-
meler ve zorlamalarda Rusya şimdilik
Amerika ve Türkiye'nin girişimlerini
onaylamadığını açıkça gösterdiği
gibi, Türkiye'nin bir saldırı üssü
haline getirilmesine de karşı çık-
maktadır. Türkiye'ye yerleştirilen pat-
riot füzelerinin savunma amaçlı ola-
mayacağını, eğer getirilmişse patla-
tılacaktır düşüncesiyle bu füzelere
karşı çıkmaktadır. Ama öte yandan
da herhangi bir saldırı olasılığına
tümden kapılarını kapatmamaktadır.

Yani gerek Amerika ve gerekse
Rusya kendi hesapları doğrultusunda
görüşmeler yapmakta birbirlerini
yoklayarak Suriye üzerinde kendi
egemenliklerini daha fazla kurmak
için atılması gereken adımları ve pa-
zarlıkları yapmaktadırlar.

Bu konuda özellikle en çok çalışan

ülkenin Türkiye olduğunu söylemek
gerek. Emperyalizmin saldırı üssü
olmak ve emperyalist çıkarları sa-
vunmak adına büyük bir gayret içine
girmiş durumdadır.

Suriye'de emperyalizmin işbirlik-
çisi Özgür Suriye Ordusu’na ev sa-
hipliği yapan ve eğitimlerini sağlayan
oligarşi, bu işbirlikçilerin işledikleri
katliamları ise örtbas etmektedir.
Daha geçenlerde bu işbirlikçiler Şam
yakınlarında bir okulu bombalayarak
29 öğrenci ve öğretmeni katlettiler.
Ve kuşkusuz bu katliamcı çetenin
suçları bununla da sınırlı değildir.
Ancak sözde Suriye halkının yanında
olduğunu söyleyen AKP, bu çeteye
kapıları nasıl açtığını övünerek an-
latmaktadır.

Ve AKP iktidarının Suriye konu-
sundaki girişimleri bununla da sınırlı
değildir. En son toplam altı tane pat-
riot füzesi alarak ülkemize yerleşti-
rilmesi kararını NATO'ya aldırdılar
ve bu füzeleri yerleştirmeye başla-
dılar.

Alman 
Emperyalistlerinden 2 
Patriot ve 400 Asker

Emperyalistler ülkemize sadece
füze yerleştirmekle de sınırlı kalmadı.
Füzeleri kurma bahanesiyle emper-
yalist ülkelerin askerlerinin ülkemizde
konuşlanmasına da izin verildi. Al-
manya'dan alınan iki adet patriot
füzesinin kurulması için 400 Alman
askeri ülkemize geliyor. İki patriot
kurmak için bu kadar asker gerek-
mediği halde, gelen bu askerler ve
NATO adına daha da gelecek olanlarla
birlikte sayıları bini bulacağı söylenen
yabancı askerlerin, geliş amacının
Suriye'ye karşı bir saldırı hazırlığı
olduğunu söylemek için kahin olmaya
gerek yoktur.

Yapılan tüm hazırlıklar Suriye
yönetiminin ya teslim olması ya da
işgale uğrayacağı mesajını vermek
içindir.

NATO Merkez Karargahı 
İzmir’e Taşınıyor!

Türkiye'nin emperyalizm adına

bölgede koçbaşı görevini görme ça-
balarının bir diğer ayağını da NATO
karargahının İzmir'e taşınması
oluşturmaktadır. Emperyalizmin en
güçlü saldırı aygıtının karargahını
ülkemize taşımak demek, bölgedeki
tüm ülkelere buradan saldıracağız
demektir. Ve AKP için emperyalizmin
öne çıkan piyonu olmak neredeyse
bir övünç kaynağı olmaktadır.

Oysa Amerikan emperyalizmi
kendi çıkarları doğrultusunda yapı-
lacak saldırılarda hiç de bizzat katılma
yönünde gönüllü değildir. Gazetelerde
yer alan haberlere göre;

ABD Senatosu, Ulusal Savunma
Yetki Yasası Tasarısı’nı onayladı. Ta-
sarıda, ABD'nin Suriye'ye yönelik
olası askeri eyleminin müttefiklerle
birlikte olması, ABD askerlerinin
karaya ayak basmaması ve ABD
güçlerine yönelik risklerin ve mas-
rafların mümkün olduğunca azaltıl-
ması gerektiği belirtiliyor. 

İşte bu kadar açık ve net, ABD
kendi bizzat savaşa girmeyecek. Onun
adına işbirlikçileri savaşa girecekler
ve tasarıdan anlaşıldığı kadarıyla
masraflarını da kendileri yapacaklar.
Yani Amerika'ya masraf bile yaptır-
mayacaklar.

Ki patriot füzeleriyle birlikte
ülkemize yerleştirilen askerlerin
masraflarını da Türkiye'nin kar-
şılayacağı açıklanmıştır.

Kısacası emperyalistlerin ve iş-
birlikçilerin hesabı Suriye'ye yönelik
bir saldırıdır. Bu aynı zamanda böl-
gedeki tüm ülkelere yönelik bir tehdit
olacaktır. Bunda başı çekecek olan
ise Türkiye olacaktır.

Elbette bu emperyalistlerin hesa-
bıdır. Ancak onların her hesabı tuta-
caktır diye bir kural yoktur. Ülkemizin
emperyalizmin saldırı üssü haline
getirilmesine asla izin vermeyeceğiz.
Emperyalistlere ve işbirlikçilerine
ülkemizin babalarının çiftliği olma-
dığını elbette göstereceğiz.

Ve ne Suriye ne de diğer dünya
halklarına karşı işlenen suçların üs-
sünün ülkemiz olmasına izin verme-
yeceğiz.
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Ali bin Muhammed, Arap halkının
içinden çıkıp siyah kölelere önderlik
eden bir kahramandır.

821'de doğan Ali bin Muhammed,
861- 862'de Abbasilerin Merkezi Sa-
marra'da öğretmendir. Aynı zamanda
şiirle ilgilenirdi. Saraylıların çocuk-
larına eğitim verdiğinden, egemen-
lerin iç yüzüne de tanık olur. Halk
açlıktan kırılırken onların “dindarlık”
maskesi altında lüks ve sefahat içe-
risinde yaşadıklarını görüp öğrenir.

Din adına yapılan bu adaletsizliği,
yozlaşmayı yaratan düzenden nefret
edip kin duymaya başlar. Bunun üze-
rine düzenin kendisine sunduğu ni-
metleri elinin tersiyle itip Samarra'dan
ayrılır.

Kafasında yoksulluğun, açlığın
olmadığı, adaletin, eşitliğin egemen
olduğu bir iktidar vardır. Bunun ken-
diliğinden gerçekleşmeyeceğini bilir.
Düşlerini gerçek kılmak için halka
bilinç taşımalı, örgütlemeli, savaştı-
rırarak zalimlerin iktidarını yıkmalıdır.
Hemen işe koyulur. Abbasiler’in en
zayıf olduğu, halkın ise çağrılarına
cevap verip örgütlenebileceği en iyi
yer olarak düşündüğü Bahreyn'e gi-
der.

Ali bin Muhammed iyi bir örgüt-
çüdür. Düşüncelerine, duygularına
tercümanlık yaptığı için halk onu
sever, sahiplenir, etrafında toplanmaya
başlar. Onun dilinden dökülenler;
halkın içinde taşıdığı öfkenin, kahrın,
hasretin ta kendisidir. Böylece Bah-
reyn'in Hecr ve Ahsa kentlerinde
belli bir kitle tabanı oluşturur. Du-
rumdan haberdar olan Abbasiler, he-
men saldırmaya başlar. Bunun üzerine
Ali bin Muhammed çöle çekilir. Be-
devilerin arasında dört yıl kalır. Ab-
basiler’e karşı birlikte savaşırlar. Bu-

ralarda örgüt-
leyip yetiştir-
diği kadrolar
siyah kölelerin
isyanında ko-
muta kademe-

sini oluşturacaktır. 

Bir süre sonra yoldaşları ve aile-
leriyle birlikte Basra’ya gider. Ab-
basiler de peşindedir. Saldırıların bi-
rinde ailesi ve bazı savaşçıları tutsak
düşer. O, bildiği inandığı yolda yü-
rümeye, savaşmaya devam eder. Ve
Bağdat'a geçer. 

O, Bahreyn, Basra ve Bağdat'ta
örgütlü bir hareketin önderidir artık.
Çalışmalarını Aşağı Mezopotamya'da
yer alan bataklık bölgesinde yaşayan
siyah kölelerin arasında yoğunlaştı-
rır.

Bataklık Bölgesi, Basra ve Bağdat
arasındaki Dicle ve Fırat nehirlerinin
birleştiği yerdir. Etrafı çöllerle çevrilen
bu bölgede sulu tarım (Şeker Kamışı,
Pirinç vb.) yapılmak istenir. Dolayı-
sıyla bataklık kurutulmaya çalışılır.
Büyük bir emek gücü gerektiren bu
meşakkatli iş, Doğu Afrika’dan ge-
tirilen siyahi kölelere yaptırılır.

Toprak sahipleri çiftliklerinde ça-
lıştırdıkları binlerce köleyi (maliyetleri
düşürmek için) yetersiz beslerler.
Buna sıcak, rutubet, veba ve sıtma
da eklenince binlerce köle ölür. Bir
keresinde Basra'da üç gün içinde 70
bin kölenin öldüğü anlatılır yazılı
kaynaklarda. Basra’da lüks ve sefahat
içerisinde yaşayan efendilerin zen-
ginlikleri işte bu kölelerin cesetleri
üzerinden yükselir. 

Bu insafsızlıktır, zulümdür...

Kölelere reva görülen bu eziyetin
ne İslamiyet ne de başka bir dinde
yeri yoktur. Ama dindar geçinen Bas-
ra'lı egemenler kölelere eziyet etmeyi,
yarı aç çalıştırmayı, bakımsızlıktan
ölmelerini mübah görür.

Ölen kölelerin yeri Doğu Afri-

ka'dan getirilen yeni kölelerle dol-
durulur. 

Dönen kanlı bir çarktır bu... Kö-
leler bu çarkı kırmak için zaman za-
man ayaklanırlar. Ama örgütsüz, ken-
diliğinden, anlık isyanları bastırmaları
zor olmaz. En büyük, örgütlü-plan-
lı-programlı-amaçlı ayaklanmalarını
Ali bin Muhammed önderliğinde ya-
şayacaklardır.

Din, mezhep, renk ayrımı yap-
mayan Ali bin Muhammed için za-
limler ve mazlumlar vardır. O maz-
lumların yanında savaşmak, zalim-
lerden hesap sormak isteyen inançlı,
kararlı, cüretli bir kahramandır. 

Bataklık bölgelerinde siyah kö-
leleri örgütler ve zalimden hesap
sorma günü gelir. İsyanı 869 yılının
Ağustos ayında başlatırlar. İlk gün
eski köle, yeni asilere bir konuşma
yapar Ali bin Muhammed ve der ki;

"Ben maddi kazanç elde etmek

için çıkmadım bu yola. Allah rızası

için zulme ve sömürüye isyan ettim.

Efendilerin dindar görünüp sizi ezip

sömürmelerine itiraz ettiğim için bu

işe girdim. Onlarınki dindarlık falan

değil, fesatçılıktır. Bunun hesabını

soracağız. Sizler açlıktan kırılırken

tok yatanlardan soracağız bu hesabı.

...

Bu kavgada size asla ihanet et-

meyeceğim... Size Allah’ın haram

kıldığını yaptıran ve gücünün yet-

mediğini yükleyerek eziyet eden ve

zayıf düşüren, buralara köle olarak

getirenlerin boyunlarını vurmanızı

isterdim..."

Siyah Kölelerin İsyan
Bayrağı Kızıldı

Üzerinde Tevbe Süresi'nin 111.
ayetini yazdılar: "Allah müminlerden

mallarını ve canlarını cennet müka-

bilinde satın almıştır."

Basra'lı toprak sahipleri haberi
alır almaz, isyanın önderini satın alıp

Siyah Kölelerin
Beyaz Öğretmeni Önderi
Ali Bin Muhammed

Bu Halk, Bu Vatan Bizim! Kahrolsun Faşizm Kahrolsun Emperyalizm!

Dünden Bugüne Anadolu'daDünden Bugüne Anadolu'da

HALK İSYANLARIHALK İSYANLARI
HALK KAHRAMANLARIHALK KAHRAMANLARI

Zali̇mler  Oldukça İsyan Edenler,
Zulüm Sürdükçe İsyanlarda Sürecek!
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isyanı bitirmeyi denediler. Ali bin
Muhammed; “köle başına beş dinar”
teklifi getiren elçilere beşyüz kırbaç
vurdurup Basra'ya, efendilerinin ya-
nına yollar.

Efendiler, paralı ordularıyla sal-
dırmaya başlar. Ama nafile! Kısa sü-
rede dağılıp yenilirler. Savaştıkça,
kazandıkça kendilerine güvenleri
daha bir artan köleler artık birer öz-
gürlük savaşçısıydılar. Bataklık Böl-
gesi'nin tamamı isyancıların eline
geçer. Sıra zulmün simgesi Basra'da-
dır! O güne kadar döktüğü kanların
hesabını sormak için yakıp-yıkar ha-
rabeye çevirirler Basra'yı.

Zalimlere karşı acımasız olan Ali
bin Muhammed ve savaşçı ordusu,
halka karşı sevgiyle doludurlar, en
küçük bir zarar vermemeye özen
gösterirler.

Ali bin Muhammed, Abbasiler’e
karşı savaşırken, alternatif bir yaşamı
da örgütler. Bu amaçla Muhtara, Ta-
hiysa, Mania kentlerini kurdurur. Be-

raber üretip paylaşırlar. Kendi adlarına
para basar, idari, hukuki, ekonomik
düzenlemeler yaparak aç ve açıkta
kalmadıkları bir düzen kurarlar.

İsyanı diğer bölgelere yaymayıp
bu üç kentle sınırlı tutmakla sonlarını
da hazırlar. Abbasi orduları Tahiysa
ve Mania'yı düşürüp Muhtara'yı ku-
şatır. Başlarında ise halifenin kardeşi
Muvaffak vardır. Yaptığı ilk iş Ali
bin Muhammed'e "Tövbe edip teslim
olursan canını
bağışlar ım"
çağrısını yap-
mak olur. El-
bette reddeder
teslimiyeti. 

Muvaffak
bir türlü ele
geçiremediği
Muhtara’nın
karşısına ken-
di adını verdi-
ği bir şehir
inşa eder. So-

kak çarpışması yaşanır. Ali bin Mu-
hammed ve yoldaşları kenti sokak
sokak savunurlar. En son ana kadar
elde kılıç savaşır. İsyanın ilk günü
yoldaşlarına söylediği “Sizi asla terk
etmeyeceğim” sözüne sadık kalarak
ölümsüzleşir. 

Muvaffak'ın emriyle başı kesilir.
Bir mızrağın ucuna geçirilir. 

Kanlı başı isyanın sona erdiğinin
kanıtı olarak dolaştırılır şehirde.

Ali bin Muhammed Cephelilere diyor ki:
Benim kesik başım yenilginin değil, tüm ezilenlerin,
tüm mazlumların başeğmezliğinin, cesaretinin,
cüretinin bir nişanesi olarak gelecek nesillere
kalacaktır. Bizleri katletmekle yok edemezler.
Yoksulluk, işsizlik, sömürü, zulüm var oldukça
Ali bin Muhammed gibi öğretmenler daima var
olacaktır. Ve ezilen halka, “Size eziyet edenlerin
boyunlarını vurun” diyeceklerdir.

Tarihten Günümüze

Cepheli iyi bir öğretmenin iyi bir
öğrenci olması gerektiğinin bilincin-
dedir. Bu anlamda her şeyi öğren-
menin ustası olmalıdır. İyi bir öğ-
rencinin sahip olması gereken özel-
liklerden birisi de iyi bir dinleyici
olmasıdır. Cepheliler iyi birer dinle-
yicidirler. Halkı, yoldaşlarını dinle-
yerek onlardan öğrenirler.

Cepheliler devrim mücadelesinin
halkın örgütlü gücüyle kazanılacağını
bilirler. Bundan dolayı sürekli halka
giderler. Bu faaliyet içinde halkın
sorunlarını dinlerler. Bu durum do-
ğallığında Cepheli'yi eğitip gelişti-
rirken, aynı zamanda halkı da daha
iyi tanımasına vesile olur. Halkı ta-
nıyan Cepheli halka nasıl gitmesi,
nelere dikkat etmesi gerektiğini de
öğrenmiştir. Daha hızlı öğrenir. Halkın
savaşa katılmasını hızlandırır.

Cepheli yoldaşlarına ve halka de-

ğer verir. Bu değerin bir göstergesi
de onları dinlemekten geçer. Bir tek
çok bilmişler, ukalalar, kendini dev
aynasında görenler insanları dinle-
mezler. Cepheli mütevazıdır, değerin
anlamını bilir. Halk da çok çok ko-
nuşanı değil özlü konuşanı, dinleyeni,
mütevazı olanı, değer vereni sever.
Cepheliler bu durumu dergi dağı-
tımlarında ya da herhangi bir kitle
çalışmasında görmüşlerdir. Sonuçta
Cepheliler halkın umududur. Halkın
dertlerini sorunlarını dinlemek bu
yüzden umut olmanın hem gerekliliği,
hem de sonucudur. Cepheli bu so-
rumluluğun bilincindedir. Halkı din-
lemekten, onun sorunlarıyla ilgilen-
mekten kaçınmaz.

Cepheli halkın kurtuluşunu sağ-
layacak, örgütlenmeyi sağlayacak ki-
şidir. Bu durum Cepheli'nin sırtına
büyük yük yükler, sorumluluklar

yükler. Cepheli bu sorumluluklarından
dolayı aldığı kararların, yaptığı ko-
nuşmalara dikkat etmesi gerekir. Cep-
heli herhangi bir olayla ilgili karar
alacaksa, o olayı etraflıca öğrenir.
Bu durum Cepheli’nin iyi bir dinleyici
olmasını gerektirir.

Cepheli yoldaşlık ilişkilerinde de
karşınındakini dinlemeye özen gös-
terir. Halkının ve yoldaşlarının eğitimi
için onları iyi tanımalı, eksiklerine
vakıf olmalıdır. Bu yüzden iyi bir
gözlemci ve dinleyici olmak zorun-
dadır. Ki Cepheli iyi bir gözlemci
ve dinleyicidir.

Cepheli halkı ve yoldaşlarını din-
lemenin önemini bilir. Başına buyruk
değildir. Telkinlere, uyarılara devrimci
doğrular doğrultusunda önem verir.
Cepheli halkı, yoldaşlarını dinleyen-
dir. 

Kendini Geliştirmeyen Düzeni Geliştirir

Cepheliler Birbirlerini 
ve Halkı Dinler 
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"Devrimci düşünce, devrimci
coşku beynimiz ve yüreğimizdir... Bir
devrimci, düşmanı tanıdığı ölçüde ve
ona duyduğu nefret kadar savaşır.
Nefret etmek için düşmanı tanıma-
lıdır.”

Dursun Karataş

Yürekte ve beyinde başlar her şey.
Orada doğar, büyür, insanı insan ya-
pan duygular, düşünceler. Neyle dol-
durursan beynini-yüreğini, o olur ya-
şamın. Ona göre konuşur, ona göre
güler, ağlarsın. 

Halk sevgisiyle, devrim ateşiyle yü-
reğini dolduranların, halkın yüreği
gibi alev alevdir yüreği. Kinle, öfkeyle,
coşkuyla, heyecanla yanar. Zafere ki-
litler o duygular bakışlarını, o büyük
günden başka bir şey görmez olur.
Devrimse beynindeki, yüzyıllara sığ-
maz düşüncelerin, her şey berraklaşır,
güneşe doğru atarsın adımlarını. İnan-
cın büyür, gözlerin ışığa kilitlenir.
Zafer, o ışığın içindedir bilirsin.

Devrim isteği-devrim düşüncesi,
bu halkın bağrında yeşerir, boy verir.

Yoksulluğa açar bu halk gözleri-
ni, açlığa açar. Adaletsizliği görür ve
o andan itibaren değiştirmek ister ya-
şamı. 

İster ki; tersyüz olsun her şey, bit-
sin... İster ki; bebekleri açlıktan öl-
mesin artık. Yüreğinde büyür bu is-
tek, büyür ve alev alev yakar yüreğini. 

En çok bebekleri öldürür açlık. En
kolay onları alır götürür anaların
koynundan. Sütü kurur da anaların aç-
lıktan, doyuramaz bebeğini. 

Ölüm yanı başındadır açlığın, alır
bebekleri. Hastalanır analar; doktor

bulamaz, ilaç bu-
lamaz, yoksul-
luktur yanı ba-
şındaki, ne dok-
tora ne de ilaca
para bulamaz.
Hemen sokulur
ölüm ona da. 

Çocukken ça-
lışmaya başlar anaların
evlatları, bir arabanın
altında, bir inşaatın yir-
minci katında, bir fab-
rika kazanının başında.

Ciğerleri biter kiminin erken yaşta,
kimi bir iş kazasının başrolünde. 

Ölüm, evlatlarının yanı başın-
da… Hiç ayrılmaz bu halkın yanın-
dan ölüm..

Yoksulluk, çaresiz bırakır bu hal-
kı. Halk, derman bulamaz derdine.
Ölüm, bu kadar doğaldır bu halka. Bir
depremde, betonların altında kalır; ba-
zen selin içinde üzerine kilitlenir ka-
pılar, suların altında boğulur bu kez. 

Ya da, mahkum etmiştir bu düzen
onu. Elleri kelepçeli bir şekilde, üze-
rine kilitler kapıları ki; kaçamasın yan-
gından. Diri diri yakar düşman gö-
zünü bile kırpmadan. 

Beton yığınlardan kurtulup naylon
bir çadıra sığınır çoluk çocuğuyla, be-
bekleriyle. Yine ölür bebekleri, ya so-
ğuktan donarak ya da soba alevinden
yanarak. 

Her yangında harlanır yürekler, her
acıda tutuşur. Bu halka reva görülen
ölüm, her bebeğin, her ananın, her ba-
banın ölümünde yakar yürekleri alev
alev yakar. 

Yüzyıllardır ölür bu halk. Yüreği
yangın yeridir artık. Kinle, öfkeyle,
acıyla doludur yüreği. 

Taşar yüreğinden acıları, ne yana
koyacağını bilemez. Alev alev yanar
halkın yüreği, adalet özlemiyle yanar
tutuşur. 

Söndüremez adaletten başka bir
şey bu ateşi. Her açlıkta, her ölümde
harlanır ateş. 

Adaletedir özlemi, susuzluğu. 
Yüzyılların kinini, öfkesini taşır bu

halkın yüreği. Maraş’ta, bir gün ani-
den kapılarını çalar katiller. Kapıyı aç-
tığında, katillerini görür karşısında

halk. 
Katillerin ellerinde satırlar, bı-

çaklar, silahlar. Ölüm getirmişler
yine halka. Halk silahsız. Diri diri ka-
rınları deşilir anaların, bebekleri çı-
karılır karınlarından. Dedelerin kal-
bine saplarlar hançerleri, kurşuna di-
zerler erkekleri. 

Elleriyle boğarlar bebekleri. On-
larca ölüm kusar Maraş. Maraş’ın ki-
nini taşır bu halk, Maraş’ın ateşi ya-
nar halkın yüreğinde. 

Sivas'ta Madımak otelinin merdi-
venlerine sıralanmış oturur canlar, bi-
raz sonra onların da kapısını çalacak
ölüm. 

Dışarısı zebani kaynıyor, yak-
mışlar cehennem ateşini, diri diri
yakacaklar kurbanlarını. Canların
üzerine kapanmış bütün kapılar ote-
lin merdivenlerine oturmuş, ölümü
bekliyorlar. Gözlerindeki bakışı ha-
tırladın mı? 

Ateşi harlıyor zebaniler, diri diri
yakacaklar onları. Tam 35 can, tam 35
evladını veriyor bu halk. Sivas’ın yan-
gını alev alev yüreklerde, bu halkın
yüreği Sivas gibi yanar hala. 

7 yaşında bir kız çocuğu Sevcan.
Okul bahçesinde oynuyor. Üzerinde
siyah önlüğü beyaz okul yakası boy-
nunda... 7 yaşında biter Sevcan'ın ha-
yatı. Anasının yüreğindeki ateş alev
alev hala, bu halkın yüreği Sevcan’ın
anasının yüreği gibi yanar hala. 

Bu halkın evlatları tek tek kur-
şunlanır sokaklarda. Kaçırılır, işken-
celerden geçirilir, kaybedilir; toprağın
altına, denizlerin dibine gömülür.
Anadolu toprakları, yiğit evlatlarını
saklar koynunda.

Dayanmaz topraklar bunca acıya,
bunca yiğidin ölümüne; Ali'nin kini
yatar o toprakların altında. Ayhan’ın
kini yatar o toprakların altında. Ve
öyle büyür ki o kin, alev alev yakar
toprağı ve yeryüzüne çıkar ateş, ya-
yılır. Bu halkın yüreği, cayır cayır ya-
nar o topraklar gibi. Ali'nin, Ay-
han’ın yoldaşlarının yüreğindeki ateş,
alev alev. Ve bir 19 Aralık günü; kur-
şunlarlar, boğarlar, diri diri yakarlar
onların yoldaşlarını. Bütün kinini
kusar düşman, aç bedenleri yerlerde
sürükler, gaza boğar, kömür eder be-

DEVRİMCİ MÜCADELEYE
YÜREĞİMİZİ BEYNİMİZİ

KATMAK

Sınıf KiniSınıf Kini

Halkların bütün acılarının
hesabını sormak için
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denleri. O gün orada yanan ateş, hala
alev alev yanar yüreklerde. 

Senin Yüreğin de 
Yanmalı Alev Alev 

Bu halkın acıları, bir bir yakmalı
yüreğini. Her vuruşunda yüreğin, kin
pompalamalı damarlarına, öfke pom-
palamalı. Her vuruşunda yüreğin,
acıtmalı canını, yüzyıllardır bu halka
yaşatılanlar, yoldaşlarına yapılanlar. 

Ve her vuruşunda sevgi akmalı da-
marlarına; halk sevgisi, vatan sevgi-
si, yoldaş sevgisi akmalı damarlarına.
Bu benliğin, bu kin ve sevgiyle do-
nanmalı. Alev alev yanmalı yüreğin
her an. Bu yangın, devrime kilitlemeli
seni. Gözlerin, o ışıl ışıl günü göre-
bilmeli. Bunca acıyı bitirmek, za-
limlerden hesap sormak isteğiyle
yanmalı, bu bilinçle aydınlanmalısın.
Beynin, bu bilinçle dolup taşmalı; dü-
şüncelerin, devrime götürmeli seni.
Her şeyini bu düşünce yönlendirme-

li. Devrim olmalı tek amacın. Ço-
cukların yüzlerindeki gülüşü düşle-
melisin. O güzel günleri, halkın acı-
larının dindiği, zincirlerinden kur-
tulduğu, zulmün yenildiği günleri
düşlemeli, o günlere inanmalısın. 

Haklı olan, meşru olan taraftasın.
Halkın yanındasın. Güçlüsün, o yüz-
den gücünün farkındasın. 

Örgütün, yoldaşların, güç verme-
li sana, inancını büyütmeli. 

Zafere olan inancın, coşkuyla dol-
durmalı yüreğini. Ve bir bir hesabını
sormalısın yaşananların. Bu halkı
dolu dolu acıya gömenlerden hesap
sormalısın. Hesap sordukça büyü-
yecek umudun, hesap sordukça güç-
lenecek kinin. 

Alçak bir düşman karşındaki. Yok
etmek için fırsat kolluyor. 

Kini büyük düşmanın, sen de
onun düşmanısın. Senin kinin daha
büyük olmalı ondan. Daha güçlü ol-
malı. Bunca yaşananın hesabı tek

tek sorulmalı. Hiçbir hesap kalmamalı
kapanmayan, hiçbir defter kalma-
malı dürülmeyen. 

Bu halk, acılara gömülü yüzyıl-
lardır. Sen, onun için, onun yanında
savaştasın düşmana karşı. 

Yüreklerindeki yangına, yangın-
lara su serpecek olan sensin. Yürek-
lerdeki yangını söndürecek olan sen-
sin, yoldaşların, örgütün. Umutsun bu
halka. Yüreğini kinle, coşkuyla donat;
beynini, devrim düşüncesiyle. Zafe-
re kilitle yüreğini, beynini; devrime
kilitle. 

Kazanacaksın, bu halk kazanacak.
Yeter ki yüreğinle, beyninle savaş.
Kurtul zincirlerinden ve devrime at
adımlarını. Halkın alev alev yanan yü-
reğini al, yüreğinin içine koy. Çağla-
rı aydınlatan devrim düşüncesiyle
donat beynini. 

Tarih yazıyor, kazanacaksın; sa-
vaşan halklar asla yenilmez. 

TV’lerdeki tartışma programlarında, haberlerde veya
gazetelerin köşe yazılarında ve haberlerinde genellikle
Suriye başta olmak üzere emperyalizmin bölge ülkele-
rini tanımlamak için “sorunlu bölgeler” tanımını kul-
landığını görüyoruz. 

Sorunlu bölgeler tanımı, emperyalizmin komplolar-
la, kışkırtmalarla çıkardığı savaşların yaşandığı bölgeleri
ifade etmekte kullanılmaktadır. Bu cümle yaşananlarla
ilgili gerçeği açıklamamakta, emperyalistlerin lehine çar-
pıtmaktadır. 

“Sorunlu bölgeler” nasıl sorunlu hale gelmiştir?

Bu sorunlar kendiliğinden mi hortlamıştır?

Bu sorunların ekonomik temelleri nedir? Ve kimler ya-
ratmıştır? Dünyada yoksulluğun, açlığın ve sefaletin so-
rumluları kimlerdir?

Ulusal sorunun sorumluları kimlerdir? Azınlıkların
haklarını kimler gaspetmiş, bu sorunu kimler yaratmış-
tır?

Halkları birbirine karşı kimler düşmanlaştırmışlardır?

“Sorunlu bölgeler”deki sözde muhalifleri kimler
eğitmiş ve kimler silahlandırarak savaşa sokmuşlardır?

Bunların hiçbirinin cevabı yoktur bu tanımlamada. As-
lında tam bir bilinç çarpıklığı yaratılmaya çalışılmakta-
dır. 

Birinci olarak; “sorunlu bölgeler” denilen emper-
yalizmin sömürü sistemine tam olarak girmemiş veya
mevcut durumlarıyla tekellerin sömürüsünün ihtiyaçla-
rını yerine tam olarak getiremeyen iktidarların bulunduğu
bölgelerdir. 

İkinci olarak; “sorunlu bölgeler” değil, emperyalizmin
sömürüsü, komploları ve işgalleriyle sorunlu hale geti-
rilen ülkeler ve bölgeler vardır. Üçüncü olarak; bugün
savaş yaşanmayan ülke ve bölgelerde halklar sorun ya-
şamıyor sanılmasın. Dünyanın her noktasında halkların
temel sorunu sömürü, açlık ve yoksulluktur ve bunun tek
sorumlusu da emperyalistler ve işbirlikçileridir. İşte bu
gerçeği ters-yüz etmek için “sorunlu bölgeler” diyerek
bilinç çarpıklığı yaratılmak istenmektedir. Ne yazık ki bu
tür terimler kimi zaman sol çevrelerin konuşma diline de
girmektedir. Cümlenin gerçek anlamı ve amacı düşü-
nülmeden kullanılmaktadır. Solun dili böyle böyle de-
ğişmekte ve devrimci özünü yitirmektedir. 

Sonuç olarak; devrimciler olaylara Diyalektik Ma-
teryalizmin ışığında bakarlar ve her şeyi nedenleri ve ni-
çinleri ile birlikte değerlendirir ve açıklarlar. Bu nedenle
de devrimcilerin dilleri de nettir. Bu netlikle diyoruz ki;
“sorunlu bölgeler” değil, emperyalizmin sömürüsü, iş-
galleri ve komploları sonucunda ortaya çıkan işgal edil-
miş ve ya edilmeye çalışılan ülkeler ve halklar vardır.

Savaşan
Kelimeler 

SORUNLU BÖLGELER
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İstanbul sokaklarında yürüyoruz.
Sokakları öğrenme-tanıma pratiğini
yapıyoruz bir kez daha. Benim için
en önemli olanı da birkaç gün sonra
yapılacak olan eylemin son hazır-
lıklarını yapıyor olmak. Heyecanlı
adımlarla sokaklardayız. 

Bir süre sonra pekçok yerde bu-
lunan aile çay bahçelerinden birinde
kısa bir mola vermek için oturduk. Et-
rafı kontrol ettik. Göze çarpan olum-
suz bir durum yok. Kalkma vakti gel-
diğinde, içtiklerimizin ücretini öde-
dik ve yeniden yola koyulduk. Uzun
bir zaman olmuştu İstanbul sokak-
larını öğrenmeye başlayalı. Bu ko-
nuda da epey yol katettim. Hafızamda
iyice yerleştirdiğim semtlerin nere-
sinde karakol var, neresinde okul var
hatta nerede mobese ile karşılaştık.
Daha önce burada yoktu, bundan
eminim, çok kısa süre önce konulmuş
olmalıydı. Farkettik ama ansızın geri
dönme şansımız olmadı. Böylelikle
sokakta dolaşırken oluşturduğumuz
görüntü mobeseye takılmış oldu.

Mobeseyi farkettikten en fazla on
saniye sonra yolumuzu değiştirip en
yakındaki otobüs durağına geçtik.
Amacımız bir an önce oradan uzak-
laşmaktı. Durağa çıktık ve otobüsün
gelmesini beklemeye başladık. Kala-
balık bir duraktı. Yanımdaki arkadaş
durakta bekleyen bir adamı tanıdı ve: 

- Durağın diğer ucundaki adam
var ya? dedi

- Hangisi ?

- Koyu renk saçlı, Saçını yana ta-
ramış, Kot ceketli olan.

- Evet gördüm

- Bu adam iki gün önce peşime ta-
kılan adamdı.

Evet iki gün önce bu adam fark-
lı bir güzergahta bir müddet arkada-
şın peşine takılmıştı. Yapılan gerek-
li kontrol sonrası emin olduktan son-
ra arkadaş kaldığı yere dönmüştü.

Her zamankinden farklı bir durum
vardı ve hızla önlememizi almalıydık.
Üzerimizde hiçbir malzeme yoktu.

Aklımızdaki tek şey ne olursa olsun
takibi atlatmaktı.

İlk gelen otobüse bindik. Tabii bu
biniş gelişi güzel olmadı. Eğer takip
varsa, ki öyle görünüyordu emin ol-
mak ve atlatabilmek için iyi bildiği-
miz bir mahalleye çekmeyi düşüne-
rek otobüse bindik. Yanılmamıştık,
durakta farkettiğimiz adam da bizimle
aynı otobüse bindi.

Kimi durumlarda konuşmanın
gereği yoktur. Ne söylenmesi, ne
yapılması gerektiğini birkaç mimik-
le ya da bakışla anlatabilir insan. İşte
otobüsteki durum da böyleydi. Ko-
nuşmuyorduk ama ne yapmamız ge-
rektiğini anlıyorduk.

Otobüs yol üstünde bir durakta
durdu. Ve yanında durduğumuz arka
kapı açıldı. Yolcuların birkaçı inme-
ye başladı. Onların peşinden biz de
indik. Adam otobüste kaldı. Oto-
büsten iner inmez yine nereye gitti-
ğini hangi güzergahı izleyeceğini
bildiğimiz minibüse bindik. Bizim-
le birlikte iri cüsseli birisi daha bin-
di. Minibüsün arka tarafına doğru
oturduk. İriyarı olan adam bizim
önümüze bir yere oturdu. 

Minibüsü kontrol altında tutmak
için avantajlı durumdaydık. Herkesin
bildiği bir şeydir, minibüste para uza-
tırken nereye kadar gidileceği belirti-
lir. Bütün dikkatim o adam üzerin-
deydi. Adam parasını çıkardı ve şoföre
uzattı. "Son durak" diye para uzatıl-
maz, öyle bir adı yoktur. Şüphemiz iyi-
ce netleşmeye başladı. Ve artık çok
daha ciddi ele alınması gerekliliği bi-
zim için su gibi gün yüzüne çıktı.

Otobüsteki gibi, minibüs mahal-
leye yaklaşınca inen birileri oldu ve
peşinden bizde atladık araçtan. İn-
diğimiz sokaktan yukarı doğru hızlı
adımlarla yürümeye başladık. Yü-
rürken birkez arkama bakmam yeterli
oldu. Sokağın başı çok hareketliydi.
Araçlar hareketlenmeye başladı.

- Tamam, geliyorlar dedim ya-
nımdaki arkadaşa. 

- Evet, dedi. 

Ardından: 

- Çantadaki birçok şeyi imha et-
tim dedim.

Bunları konuşurken son sürat bir
aracın arkamızdan geldiğini duy-
dum. Artık dönüp bakmıyordum. Ve
araçtakinin gaza iyice yüklendiğini
anlıyordum. Biz sokağı çıktık. Çık-
tığımız sokağı ara bir cadde kesiyor
ve caddeden karşıya geçince tekrar ara
sokaklar başlıyordu. İlk sokağı çıktık
araçla aramızda metreler kalmıştı.
Caddeyi hızla geçip tekrar sokağa dal-
dık. İşte tam bu sırada büyük bir gü-
rültü ve fren sesi geldi. Arkamızdaki
sivil araç sokağı çıkar çıkmaz cad-
deden ilerleyen ticari taksi ile çarpıştı.
Ticari taksi de polise ait arabaydı. Bi-
zim caddeye çıktığımızı görünce dur-
duğu yerden hızla hareket etmişti. On-
lar için büyük bir talihsizlikti. Bizim
içinse büyük bir şans... 

Yaşamda böyle anlar vardır, en ol-
madık yerde en olmadık anda bir kapı
açılır... Bizim için de o kapılardan bi-
risi o an açılmıştı.

Sokaklarını hızla geçtiğimiz ma-
halle yoksul halkımızın oturduğu
bir mahalleydi. Normalde ticari tak-
si bulmak için uzun bir süre bekle-
meniz ya da telefonla çağırmanız ge-
rekirken, o gün istemediğimiz kadar
ticari taksi görüyorduk. Hani olur da
"panik"le bir taksi çevirirsek diye dü-
şünüyor olmalılar.

Arabaların çarpışmasıyla arka-
mıza dönüp baktığımızda sivil araç-
tan, durakta gördüğümüz polisin in-
diğini farkettik. Ve taksiyi kullanana
kızıyordu. Bu son şansımızdı, daha
hızlı olmalıydık. Olmalıydık ama
ayakkabılarım buna izin vermiyordu.
Hiç rahat olmayan topuklu bir ayak-
kabı vardı ayağımda. Ayaklarımı
parçaladığını biliyordum. Ayakkabı-
larımı elime alıp yürümek geçti içim-
den fakat boş bir araziden geçmemiz
gerekiyordu. Hızımın daha da ya-
vaşlayacağını düşünerek vazgeçtim.

Arazi genişçe bir arsaydı. O ara-
ziye araç giremezdi. Sokaklardan

Hayatın 
Öğrettikleri

HALKIMIZIN İÇİNDE,
HALKLA BİRLİKTE SAVAŞACAĞIZ!
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dolaşıp önümüze çıkma ihtimalleri
vardı. Artık koşuyorduk. Ve mahal-
lenin üst tarafına geldiğimizde küçük
bir duvarı olan üç katlı bir binanın
önünde durduk. İlk katın ziline bas-
tık. Apartman kapısı açıldı. İçeri gir-
dik ve kapıyı kapattık. Yaşlı bir
amca ile teyze açtılar kapıyı. Hava
epey sıcaktı. Ramazan ayına gir-
mek üzereydik. Amca ve teyzeye yö-
nelerek;

- Hava çok sıcak, biraz rahatsız-
landık da bir süre burada, gölgede
oturabilir miyiz? dedim. 

- Tabii oturabilirsiniz dediler.

Böyle söylediler ama rahat ol-
madıkları hallerinden belliydi. Ko-
nuşmaya ara vermeden; 

- Biz de şurada oturuyoruz, Ra-
mazan için alış-verişe çarşıya ini-
yorduk. Allah sizden razı olsun eğer
dinlenmeseydik yolda bayılacaktık
dedim. Konuşmamdan sonra arkadaş

bir bardak su istedi. Suyu getirdiler.
Apartmanın içinde oturuyorduk. Son
bir hamle ile;

- Elimizi-yüzümüzü yıkayabilir
miyiz? diye sorduk. Banyonun yeri-
ni gösterdiler. Elimizi-yüzümüzü yı-
kadık.

- Buradan çıkınca bir eczaneye
uğrayalım da tansiyonumuza baktı-
ralım, sonra alış-veriş yaparız dedim
ve ayakkabılarımızı giymeye başla-
dık. Allah razı olsun deyip apart-
mandan çıktık. Halkımız bilmeden de
olsa bizi korumuştu bir kez daha.

Bize göre epey zaman kazan-
mıştık, mahallenin aşağısına doğru
yürümeye başladık. Mahalleye ilk gi-
riş yerimize göre geniş bir açıyla ini-
yorduk. Yolda bir kuaför gördük ve
hemen içeri girdik. Görüntümüzde
kimi değişiklikler yaptırdık. Kuaför
mahallenin en alt ucundaydı. Oradan
öteye yaya gidilemezdi. Bu nedenle
kuaför sahibinden taksi çağırmasını

istedik. Çalıştıkları taksi durağını
aradı. Bir araç geldi ve bindik. Araç-
la ilerlerken doğal bir şekilde birkaç
defa arka tarafı kontrol ettim. Bir
araçtan şüphelendim. O semtten iyi-
ce uzaklaştıktan sonra yeniden kont-
rol çektik fakat hiçbir araç yoktu. 

Başka bir semte geldik orayı da
gayet iyi biliyorduk. Ara bir yerde in-
dik. Kuaförden sonra ilk işimiz yeni
kıyafetler almak oldu. Yeni kıyafet-
leri giyerek mağazadan çıktık. Ve peş
peşe sokakları geçerek temiz olup ol-
madığımızı netleştirdik. Kaldığımız
yerlere dönmedik. Çünkü takibi ne-
reden ve nasıl aldığımızı netleştire-
memiştik. Bunun için etraflıca dü-
şünmek gerekiyordu. Ve böylesi bir
durum yaşandığında gidebiliriz de-
diğimiz bir ailemizin yanına gittik. 

Her yeni gidiş, yeni bir serüven,
yeni bir deneyim demekti.

Yine heyecanlı adımlarla yollar-
daydık.
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İzmir 
7 Aralık günü Ege Gençlik Derneği'nde “Anadolu'nun

Kayıp Şarkıları” belgeselinin gösterimi yapıldı. Düze-
nin kendi televizyonunda, sinemasında kendi ahlaksız,
yoz kültürünü dayattığı günümüzde Dev-Genç’liler, bu
halkın onurlu evlatları olarak halk kültürünü sahiplen-
diklerini söylediler. Her hafta yapacakları film gösterimi
ile burjuva kültürünün beyinlerini çöplük haline getir-
mesine izin vermeyeceklerini belirttiler.

İzmir’de, Halk Cepheliler de 10 Aralık günü Toprak
Sahne Tiyatrosu’nun hazırladığı “DUVAR” isimli, F Tipi
tecrit hücrelerine ve “Hayata Dönüş” operasyonuna vur-
gu yapan oyunu izlemeye gittiler. 

Tekirdağ 
6 Aralık günü Tekirdağ Eğitim-Sen’de Yılmaz Gü-

ney’in “Duvar” filminin gösterimi yapıldı. 16 kişinin ka-
tıldığı film gösterimi sonrasında filmle ilgili sohbet edil-
di.

Dersim
6 Aralık günü Ovacık’ta bir kahvehanede Ovacık

Halk Komitesi tarafından Beynelmilel filmi gösterildi.
12 kişinin katılımıyla izlenen filmin ardından haftaya
da yine aynı gün ve saatte film gösterimi yapılacağı du-
yuruldu. Haftaya “Zengin Mutfağı” isimli film göste-
rilecek.

İstanbul’da, Devrimci Mücadelede Mühendis Mi-
marların 8 Aralık günü düzenlediği “Mühendis Mimar
ve Şehir Plancıları Dayanışma Gecesi”ne 150'ye yakın
Mimar, Mühendis ve Plancı katıldı.

Gecede, her geçen gün artarak devam eden AKP fa-
şizminin hayatın her alanında, her türlü hak arama mü-
cadelesine azgınca saldırdığı, ülkeyi koca bir hapisha-
neye çevirdiği, çıkardığı yasalarla bütün örgütlü güçle-
ri olduğu gibi mühendis mimarların örgütlü gücü olan
TMMOB’yi de parçalayarak etkisizleştirmeyi amaçla-
dığı vurgulandı.

Devrimci Mücadelede yitirdiğimiz Mühendis Mi-
marların anlatıldığı bir sinevizyon gösterimi yapıldı. Sin-
can F Tipi Hapishanesi’nde tutuklu bulunan halkın mü-
hendisi Barış Önal ve ODTÜ inşaat mühendisliği öğ-
rencisi İlhan Kaya’nın gönderdiği mektup okundu.

İstanbul ve Ankara İvme müzik topluluklarının tür-
küler söylediği gecede,
kısa bir halk oyunu
gösterisi yapıldı. Son
olarak gece, Grup Yo-
rum korosunun ses-
lendirdiği türkülerle
hep birlikte halay çe-
kilerek sona erdi.

Yoz Kültürü Yıkacak, Halk
Kültürünü Yaşatacağız!

Bilimi ve Tekniği Emperyalizmin ve
Sömürücülerin Değil,

Emekçi Halkımızın Hizmetine Sunacağız!



Liseliyiz Biz

Ben, Eskişehir Anadolu Üniver-
sitesi, İşletme Bölümü 2. sınıf öğ-
rencisiyim. 27 yaşındayım. Hastalığım
nedeniyle açık öğretim okuyorum.
Ben, böbrek yetmezliği, hipertansi-
yon, raşitizm ve anemi hastasıyım.
Hastalığıma rağmen derslerimi ak-
satmamaya çalışıyorum. Ve aynı za-
manda okullarda ve ülkemde olan
adaletsizliklere karşı da Gençlik Fe-
derasyonu'yla Dev-Genç bayrağı al-
tında mücadele ediyorum.

30 Temmuz 2012 tarihinde İs-
tanbul/Okmeydanı'ndan zorla bir ara-
ca bindirip, yaklaşık 10 kişi tarafından
gözlerim ve ağzım bağlanarak ve
yerlerde sürüklenerek kaçırıldım.

Gözlerimi açtığımda İstanbul/Çağ-
layan Adliyesi'ne getirildiğimi anla-
dım. Adli Tıp kontrolünden sonra
yine İstansul/Aksaray'da bulunan is-
tanbul Emniyet Müdürlüğü'ne geti-
rildim. Anladım ki beni kaçıranlar
siyasi şube polisleriymiş.

Benimle aynı gün İstanbul' un
farklı yerlerinden 5 kişi daha aynı
şekilde gözaltına alınmış. Gözaltında
kaldığım 4 gün boyunca hem fiziki,
hem de psikolojik işkenceye maruz
kaldım. Son zamanların modası olan

"gizlilik kararı" benim için de ge-
çerliydi ve dosyamda neler olduğunu
avukatım dahi bilmiyor.

4. günün sonunda 5 kişiyle birlikte
savcılığa çıkarıldığımızda polisin
komplosuyla karşı karşıya olduğumuz
anlaşıldı... Polisin hazırladığı fezleke,
savcı tarafından iddianame olarak
önümüze kondu. "Önümüze kondu"
derken yanlış anlaşılmasın. Dosyadan
tek görebildiğim, bana ait olduğunu
iddia ettikleri bir fotoğraftan başka
bir şey değildi. Malum "gizlilik ka-
rarı" denilerek savunma hakkımız
da elimizden çalındı. Kurulan komplo
sonucu tutuklandık.

Bizler, AKP terörizmine karşı
akademik-demokratik mücadele
verdiğimiz için, üniversite ve
liselerde bilimsel, demokratik,
parasız eğitim istediğimiz için
saldırıya uğruyor, gözaltına alı-
nıp, işkenceler görüyor ve tu-
tuklanıyoruz. Bu da yetmezse
katlediliyoruz. Ve bunun adına
da ülkemizde "ileri demokrasi"
deniyor.

Başka ülkelerde demokrasi

dersi veren başbakan, kendi ülke-
sindeki gençlere, liselilere, en ufak
hak talebinde bile baskı ve terör uy-
guluyor. Polisin copuyla, biber gaz-
larıyla, kalkanıyla saldırıyor.

Şimde de "Kentsel Dönüşüm Pro-
jesi" adı altında mahallelerimize sal-
dırıyor...

Bizler, Dev-Genç’liler olarak bu
mücadelede halkımızın yanındayız.
Bütün ilerici, demokrat, yurtseverleri,
tüm öğrencileri, Dev-Genç bayrağı
altında, bu onurlu mücadeleyi sa-
hiplenmeye çağırıyorum. ESER
MORSÜMBÜL

Tutsak Dev-Genç’liler Anlatıyor:
Tutsak Dev-Genç’liler Onurumuzdur!
Tutsak Dev-Genç’li Eser Morsümbül
Serbest Bırakılsın! Hasta Tutsak
Eser Morsümbül Serbest Bırakılsın!

Devletin kendi gerici ideolojisini
biz gençlere benimsetilmeye çalıştığı
yerlerin başında gelen ve ve her
türlü keyfiliğin, baskının olduğu li-
selerden Zühtü Kurtulmuş Lisesi'nde
okuyorum. Bizim lisemizde de yasal
olarak olmasa da idarenin açık açık
olarak söylediği yasaklar var; dü-
şünmek, sorgulamak, baskılara boyun
eğmemek, nedenini bile anlatmadan
başlattıkları uygulamaları sorgulamak
yasak.... Böylece keyfilikler, zorba-
lıklar karşısında el pençe divan duran,

aciz, kişisel savunmasını bile yapa-
mayan tak tipleştirilmiş insanlar ye-
tiştirilmek amaçlanıyor.

Okulumuzda türlü safsatalar "ba-
ğış" adı altında para olarak talep
ediliyor. Ne spor parası bitiyor, ne
fotokopi parası, ne de aidatları. Tüm
bunun yanında bir de kayıt paraları
var. Bu para ayrıca dönem başında
değil okula hangi dönem gelirseniz
gelin okula yeni kayıt yaptıracak
herkesten isteniyor. Biz öğrenciler
adeta müşteri yerine konuyoruz.
'Eğitime katkı payı' adı altında uçuk
paralar istemeleri ve buna gücü yet-
meyenlerin okuymamaları okulu-
muzdaki açıktan soygun yapıldığının

kanıtıdır. 

Ayrıca aidatını vermeyenler belli
dönemler sınıflarda, bizzat müdür
tarafından sınıftaki diğer arkadaşların
içinde azarlanıyor ve tehdit edili-
yor.

Sene sonunda 20 günlük okula
devamsızlık sınırını dolduranların
ise rüşvet karşılığında geçirildiği
okulumuzun ticarethane olduğunun
diğer bir kanıtıdır.

Ben de bir Liseli Dev-Genç’li
olarak okulumda uygulanan bu faşist
dayatmalara boyun eğmeyeceğim
ve arkadaşlarıma da bu adaletsizliği
anlatmaya ve beraber karşı gelmek
için çalışıyorum. 

Liselilerin

Sesi
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Boğaziçi Üniversitesi’nde çadır
açarak, tutsak Dev-Genç’lilerin ser-
best bırakılmasını talep eden Dev-
Genç’lilerle yaptığımız röportajı ya-
yınlıyoruz:

Gürkan Akçay (Boğaziçi Üni-
versitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği,
3. Sınıf)

Yürüyüş: Çadır direnişinizi
anlatabilir misiniz?

Gürkan Akçay: 3 Aralık günü
tutsak Dev-Genç’lilerimiz için çadır
direnişine başladık. İlk etapta 5 günlük
bir açlık grevi eylemimiz olacaktı.
Okulun Kuzey Meydanı’nda açtık
çadırı. Açıklamamızı yaptık. Sonra-
sında, açlık grevi eylemimize başla-
dık. Cuma gününe kadar sürecekti
eylem. Cuma günü açlık grevi eyle-
mimizi bitirip çadırın süresini bir
hafta daha uzattık. Burada daha fazla
durup, insanlarımıza hem tutsakla-
rımızı, hem de çalışmalarımızı an-
latmak için bir hafta daha uzattık.

Yürüyüş: Bir hafta içinde
neler yaptınız?

Gürkan Akçay: Masamızda zi-
yaretçilerimiz hiç eksik olmadı. Ne
için burada beklediğimizi soran in-
sanlar oldu. Kitaplarımızı, dergileri-
mizi soran insanlar oldu. Arkadaşla-
rımızın neden tutsak olduklarını soran
insanlar oldu. Açlık grevi eylemimizin
ne kadar süreceğini merak edip, gelip
soranlar oldu. Burada çalışan işçiler
özellikle bize çok yardımcı oldular.
Çayımızı sürekli işçiler demleyip ge-
tirdi. Sürekli sohbete geldiler, üşü-
mememiz için bizi içeriye davet et-

tiler. 

Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri
daha önce çok görmediler böyle bir
eylemi. Yani tutsakları için insanların
günlerce açlık grevi yaptıklarına çok
fazla tanık olmadılar. Bundan dolayı
biraz merakla yaklaştılar. 

İlk etapta bildirilerimizi dağıttık.
Tutsak Dev-Genç’lilerimizin neden
tutsak olduklarını ve bizim onların
serbest bırakılması için verdiğimiz
mücadeleyi anlattık. Onun dışında
Yürüyüş dergisinin tanıtımını yaptık,
insanlara ulaştırdık. Geçen hafta per-
şembe günü film gösterimi yaptık.
Güler Zere belgeselini gösterdik.
Özellikle Erasmus programıyla gelen
yabancı öğrenciler geldiler, oturup
bizle izlediler.

Cumaya kadar sürecek burada
eylemimiz. Buradan küçük bir Grup
Yorum konseri ve F Tipi Film ile
ilgili bir söyleşi yapmayı planlıyoruz.
Bu akşam yine bir film gösterimi
yapacağız. Charlie Chaplin’in “Mo-
dern Zamanlar” filminin gösterimini
yapacağız. Yine iki gün boyunca
film gösterimlerimiz sürecek.

Yürüyüş: Birçok yerde
çadır eylemlerine saldırılar
oldu. Burada bu kadar
rahat açabilmenizi neye
bağlıyorsunuz?

Gürkan Akçay: Biz 3 Aralık
günü buraya gelirken açıkçası saldırı
bekliyorduk. Faşizmin sonuçta ne
zaman, nerede saldıracağı belli ol-
muyor. Burada bir rahatlık var. Polisin
çok müdahale etmediği bir yermiş
gibi düşünülüyor. Ama bunun böyle
olmadığını, faşizmin buraya da iste-

diği zaman müdahale edebileceğini
öğrenciler çok somut bir şekilde gör-
dü. Çünkü burada Başbakan geldi-
ğinde bir saldırı oldu. Kampüs işgal
edildi resmen. 

Bize saldırı olmadı ama biz her
gün saldırıya uğrama ihtimaliyle du-
ruyoruz. Her an olabilme ihtimali
de mevcut. Bugün olmadı ama bu
yarın olmayacağı anlamına gelmi-
yor.

Okulda biraz liberal, rahat bir
hava var. Yozlaşma çok boyutlu. Bu
yozlaşmadan kaynaklı, “Bizim oku-
lumuza polis girmez” gibi bir hava
var. Ama bu çok gerçekçi değil. Ege
Üniversitesi’nde de fazla bir saldırı
yaşanmıyordu. Ama orada çadır açan
arkadaşlarımıza saldırdılar. Belki de
Beyazıt’ta bu kadar teşhir olduktan
sonra burada saldırmayı göze ala-
madılar. Beyazıt’ta arkadaşlarımızın
üzerinde kimyasal gazlar kullandılar. 

Yürüyüş: Son olarak
eklemek istediğiniz
bir şey var mı?

Gürkan Akçay: Tutsaklarımızı
faşizmin elinden alana kadar, her
alanı tutsaklarımızın sesiyle donata-
cağız. Üniversitelerde, mahallelerde,
sokaklarda, her yerde tutsaklarımızın
sesi olmaya devam edeceğiz. Grup
Yorum konserine katılmanın, “Füze
Kalkanına Hayır!” demenin, 1 Ma-
yıs’a katılmanın bir suç olmadığını,
bir hak olduğunu ve tutsaklarımızın
bu haklarını talep ettikleri için tu-
tuklandıklarını teşhir edeceğiz. Cuma
günü çadır eylemimizi bitireceğiz.
Ama bu tutsaklarımız için mücadele
etmemizin bitmesi anlamına gelmiyor.

“Tutsaklarımızı Faşizmin Elinden Alana Kadar,
Her Alanı Tutsaklarımızın Sesiyle Donatacağız”
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Tutsaklarımızın sesi olmaya devam
edeceğiz.

Ebru Akbaba (Boğaziçi Üni-
versitesi Hazırlık Sınıfı öğrencisi)

Yürüyüş: Çadır direnişinizi
anlatabilir misiniz?

Ebru Akbaba: Çadırımızı, in-
sanlara ulaşmak için burada 5 günlük
açtık. Ayrıca 5 gün boyunca açlık
grevi de yaptık. Çadırı açma nede-
nimiz tutsak Dev-Genç’lilerin serbest
bırakılmasıydı. 9 gün içinde burada
Güler Zere’nin film gösterimini yap-
tık, bildirilerle kantinde masalara
gidip neden arkadaşlarımızın tutuk-
landıklarını anlattık. Özellikle Güler
Zere filminde yabancı öğrencilerin
ilgisi daha çoktu. Ayrıca önümüzdeki
günlerde küçük bir Grup Yorum kon-
seri yapacağız. Burada Yürüyüş der-
gisi ve kitaplarımızın tanıtımını ya-
pıyoruz. 

Yürüyüş: Bir çok yerde
çadır eylemlerine saldırılar
oldu. Burada bu kadar
rahat açabilmenizi neye
bağlıyorsunuz?

Ebru Akbaba: Biz bu okulda
saldırı olmayacağını bekliyorduk.
Okul yönetimi çadır açtığımızda ya-
nımıza gelip, “Polis gelirse size kar-
tımızı verelim ararsınız” dediler.
Bunu bizi düşündüklerinden dolayı

değil, okulun liberal kimliğine zarar
gelmemesi için yapıyorlar.

Buradaki öğrenciler diğer okullara
göre daha duyarsız. Öğrencilerle ko-
nuştuğumuzda “Benim seçimim, be-
nim kararım bu yönde. Bu ülkede
olan hiçbir şey beni ilgilendirmez”
diyorlar. İnsanlar imza atmaktan kor-
kuyorlar “Sahte isim versek olur mu?
Ben KPSS sınavına gireceğim başıma
bir iş gelir mi? Tutuklanır mıyım?”
diye soruyorlar. Aslında en çok etki-
lenen okulun çalışanları ve işçiler
oldu. Bizim ısrarımızı gördükçe “Ne-
den buradasınız? Neden açlık grevi
yapıyorsunuz?” diyenler oluyor. On-
lara da neden burada olduğumuzu
açıklıyoruz.

Melis Kürüm (Boğaziçi Politika
1. Sınıf öğrencisi)

Yürüyüş: Çadır direnişinizi
anlatabilir misiniz? Bir
hafta içinde neler yaptınız?

Melis Kürüm: Çadırı Pazartesi
günü açtık, 5 günlük açlık grevi yap-
tık. Bir hafta içerisinde çeşitli etkin-

likler yaptık. Çadır açma amacımız
tutsak Dev-Genç’lilere özgürlük is-
temekti. Bir hafta daha uzatma kararı
aldık. Uzatmamızın nedeni daha çok
öğrenciye ulaşıp, sorunları anlatmak.
Hafta içinde film gösterimlerimiz
olacak. Ayrıca Grup Yorum’un küçük
bir konserini yapacağız. Bu Cuma
günü çadırımızı kaldıracağız. 

Yürüyüş: Daha önce birçok
yerde çadırlara saldırdılar.
Sizde her hangi bir
saldırı olmadı.

Melis Kürüm: Bizim okulun li-
beral bir görüntüsü var. Rektör bunu
bozmak istemiyor. Ve de okulun po-
litikleşmesini istemiyor. Bu amaçla
da saldırı olmuyor. Okulda her hangi
bir politikleşme olduğunda saldırırlar.
Yalnız şimdilik özgürlükçü görünmek
istiyorlar. Bundan dolayı da okulda
bir çatışmayı göze almıyorlar.

Çadırı açma amacımız tutsak Dev-
Genç’lilerin neden tutuklandığını bu-
radaki öğrencilere anlatmak. Dev-
Genç’liler, Grup Yorum konserine
katıldıkları için, 1 Mayıs’a katıldıkları
için, füze kalkanına karşı oldukları
için tutsaklar. Bunu buradaki öğren-
cilere anlatmak için kurduk. 

Arkadaşlarımızın neden tutuklan-
dığını öğrencilere anlatmamızdan da
korkanlar oluyor. Yalnızca öğrencilere
değil burada çalışan işçilere de an-
latıyoruz.

İşkencecilerin Yeni Hasan
Selimler Korkusu, Telefon
Başı Tehditleriyle Bitmez!

İzmir Siyasi Şube'nin Ege Gençlik Derneği
üyesi Caner Aydın ve Berkay Sarıpınar'ın aile-
lerini sürekli arayarak taciz etmesi üzerine Ege
Gençlik Derneği tarafından 9 Aralık günü Ke-
meraltı girişinde eylem gerçekleştirdi.

Yapılan açıklamada, “Fuhuş yaptıran, kumar
oynatan, kadın pazarlayan, ahlaktan ve namustan
yoksun İzmir polisi bu halkın onurlu evlatlarını
bu tür tacizlerle sindiremez” denildi. 

Eylem, “Baskılar Bizi Yıldıramaz, Yaşasın
Dev-Genç Yaşasın Dev-Genç’liler” sloganlarıyla
bitirildi.
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Devrime Meşale Bizim
Kadınlarımız

Bolu Gençlik Derneği Girişimi, 9 Aralık günü,
19-22 Aralık şehitlerimizden Nilüfer Alcan'ın
Bolu'nun Göynük İlçesi’ndeki ailesini ziyaret
etti. Ziyarete giden Gençlik Federasyonu çalışanları
Bolu F Tipi Hapishanesi tutsaklarının çizimi olan Nilüfer Alcan'ın
portresini hediye etti. Ziyaret süresince devrimci mücadelenin
gelişimi, gazi-şehit olmanın anlamı, değeri ve halkımızın gele-
nekleri-kültürü üzerine sohbet edildi. Sohbet boyunca diri diri
yakılan şehitlerimizin hesabını halkın soracağından, bu düzenin
mahkemelerinin diri diri yakanları ödüllendireceğinden bahsedildi.
Nilüfer Alcan'ın çocukluğundan, gençliğinden ve devrimci mü-
cadelesinden söz eden ailemiz evlat acısının hala içlerini yakıp
kavurduğundan bahsederek, “Bu işler gelecek kuşaklara devir
daim oluyor” deyip güvenlerini, inançlarını vurguladı.



Dev-Genç’lilerin başlattığı “Pa-
rasız Eğitim İstemek Suç Değildir Tut-
sak Dev-Genç’liler Serbest Bırakılsın”
kampanyası, işkencecilerin tüm sal-
dırılarına rağmen coşkuyla sürdürü-
lüyor. Arkadaşlarını zulmün elinden
çekip almakta kararlı olan Dev-
Genç’liler, yeni tutsaklıklar pahasına
direniyorlar.

İstanbul-Beyazıt Meydanı
Dev-Genç’liler tutsakların sesini

alanlarda haykırmaya devam ediyor.
Her hafta salı günü yapılan İstanbul
Üniversitesi Beyazıt Kampüsü önüdeki
oturma eylemleri bu hafta da 11 Ara-
lık günü gerçekleştirildi. Tutsak Dev-
Genç’lilerin resimlerinin bulunduğu bir
pankart açılarak, sloganlar atıldı. 

Gençlik Federasyonu adına Dilan
Poyraz bir konuşma yaparak, işbirlikçi
AKP iktidarının halka zulüm etmeye
devam ettiğini, AKP’nin bu saldır-
ganlığının yönetememe krizinin gös-
tergesi olduğunu ifade etti. Vatanımıza
122. Amerikan üssünün kurulmasını
istemediklerini söyleyen Poyraz,
“Dev-Genç’liler füze kalkanına bun-
dan dolayı karşı çıktılar” dedi. 1 sa-
atlik oturma eyleminde gerici sınav
sistemine karşı bildiri dağıtımı yapıl-
dı. 

İstanbul-Boğaziçi
Üniversitesi

Dev-Genç’liler, 3 Aralık günü Bo-
ğaziçi Üniversitesi’nde yaptıkları

açıklamanın ardından 5 günlük açlık
grevi çadırı açtı.

Açıklamada tutsak Dev-Genç’li-
lerin tutuklanma gerekçeleri sıralan-
dı ve Beyazıt’ta, İzmir’de yaşanan sal-
dırıların ardından kazanan tarafın
Dev-Genç’liler olduğu söylendi. Ar-
dından Dev-Genç’liler marşlar ve
sloganlarla açlık grevini başlattı. İler-
leyen saatlerde, bildiri dağıtımları ve
imza toplanarak çadırı ziyaret eden-
lerle sohbet edildi. Gece başlayan
sağanak yağış 2. gün de devam etti.
Boğaziçi Üniversitesi’nde yağmurlu
geçen 2. günde masada Grup Yorum
türküleri çalındı, 2 tane Güler Zere bel-
geseli ve 5 tane Yürüyüş dergisi öğ-
rencilere ulaştırıldı. 

Sesli çağrı yaparak toplu bildiri da-
ğıtımına çıkan Dev-Genç’lilere, okul
yönetiminden sanki onlardan her-
hangi bir şey yapılması için izin is-
tenmiş gibi “Biz sizin oturmanıza
izin verdik, okulun içinde gezemez-
siniz.” denildi. Dev-Genç’liler gü-
venliği ciddiye almadı ve toplu bildiri
dağıtımına devam etti. 

6 Aralık günü saat 20.00'de kuzey
meydanda açık havada Güler Zere bel-
geselinin gösterimi yapıldı. Göste-
rimden önce kampüs içinde konuş-
malar eşliğinde bildiri dağıtımı, afiş-
lemeler yapıldı ve öğrenciler filme
çağrıldı, gösterime 12 kişi katıldı. 7
Aralık günü 2 adet Grup Yorum
DVD'si, 1 adet Yürüyüş dergisi öğ-
rencilere ulaştırıldı. Gün boyunca ça-

dıra uğrayan öğrenciler ve okul çalı-
şanlarıyla tutsak Dev-Genç’liler hak-
kında sohbet edildi. Aynı gün 14 ki-
şinin katılımıyla ateş başı sohbeti ya-
pıldı. 1 hafta daha uzatılan çadır ey-
leminin 14 Aralık günü sonlandırıla-
cağı duyuruldu.

Bursa
Bursa Uludağ Üniversitesi’nde ça-

dır eylemi devam ederken, eylemin za-
ferle sonuçlanmasından sonra Prof. Te-
zok Caddesi’nde bulunan üst geçitten
5 Aralık günü Dev-Genç'liler tarafın-
dan “Parasız Eğitim İstemek Suç De-
ğildir Tutsak Dev-Genç'liler Serbest Bı-
rakılsın /Gençlik Federasyonu” pankartı
sallandırıldı. Halkın büyük dikkatini çe-
ken pankart 5 saat asılı kaldı.

Dev-Genç’liler, 6 Aralık günü de
Uludağ Üniversitesi Prof. Dr. M.
Mete Cengiz Kültür Merkezi yanın-
da bulunan otobüs duraklarının arka-
sına “Tutsak Dev-Genç’lilere Selam
Direnişe Devam!” yazan Dev-Genç
imzalı pankart astılar. Parasız eğitim
istedikleri için, Grup Yorum konseri-
ne gittikleri için, 1 Mayıs’a katıldık-
ları için, “Amerika defol bu vatan bi-
zim!” dedikleri için AKP’nin F Tipi
tecrit hücrelerinde tutsak bulunan
Dev-Genç’li yoldaşlarını Uludağ Üni-
versitesi’nden selamladılar. 

Diyarbakır-Dicle
Üniversitesi

Dicle Gençlik Derneği Girişimi,

Tutsaklarına Sahip Çıkmak Dev-Genç Geleneğidir
Mahirler’in Denizler İçin Kızıldere’de Yarattığı Gelenek

Bugün de Sürüyor
Tutsak Dev-Genç’lileri Zulmün Elinden Çekip

Alacağız!

İstanbul-Beyazıt İstanbul-Boğaziçi Üni. İstanbul-Boğaziçi Üni.
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Bursa Gençlik Derneği Girişimi’nin
Uludağ Üniversitesi'nde 3-6 Aralık ta-
rihlerinde yaptığı çadır eylemine 3 gün
içerisinde 6 defa saldırılıp 24 Dev-
Genç'linin işkence ile gözaltına alın-
ması hakkında yazılı bir açıklama
yaptı. Açıklamada “Tutsak yoldaşla-
rımız serbest bırakılana dek bizler di-
renmeye yoldaşlarımızı sahiplenme-
ye devam edeceğiz! Yoldaşlarımızı
zulmün elinden çekip alacağız. İş-
kenceci, katil polisi ve satılmış
ÖGB'leri tekrar uyarıyoruz! Şeref-
sizlikten vazgeçin, bu yaptığınız iş-
kencelerin hesabı sorulur elbet!” de-
nildi.

Balıkesir
Dev-Genç’liler 11 Aralık günü

bir çok yere yaptıkları yazılamalarla,
tutsaklarını sahiplenerek hiçbir baskı
karşısında boyun eğmeyeceklerini
bir kez daha gösterdiler. Duvarlara,
“Tutsak Dev-Genç'liler Serbest Bıra-
kılsın!”, “Kahrolsun Faşizm Yaşasın

Mücadelemiz!”, “Parasız Eğitim İs-
temek Suç Değildir!”, “Kahramanlar
Ölmez Halk Yenilmez”, “Yaşasın
Dev-Genç Yaşasın Dev-Genç’liler!”,
“Tutsak Dev-Genç'lilere Özgürlük!”
ve “Dev-Genç” yazılamaları yapıldı.

Kocaeli 
Kocaeli Gençlik Derneği üyeleri 5-

6 Aralık günleri İzmit Lisesi önünde
bildiri dağıtımı yaptı. Bildiri dağıtımı
sırasında, liselilerle de sohbetler edil-
di. Ayrıca bildiri dağıtan Dev-Genç’li-
lerin yanına gelip bildiri isteyenler de
oldu. 5 Aralık’taki bildiri dağıtımına
4 kişi katıldı ve 70 bildiri halka ulaş-
tırıldı.

“Parasız Eğitim İstemek Suç De-
ğildir Tutsak Dev-Genç’liler Serbest
Bırakılsın” kampanyası kapsamında
9 Aralık günü Kocaeli merkezinde di-
reniş çadırı da kuran Dev-Genç’liler,
işkenceci polisin aralıksız saldırıları-
na uğradılar. 

9-13 Aralık tarihleri arasında İnsan
Hakları Parkı’nda açılan çadırın ilk
günü 3 kez saldırı düzenlendi. 3 ekip-
le direnen Dev-Genç’liler işkenceli
saldırılara uğradılar. Sinem Atmaca,
Onur Aydoğdu, Emre Gök, Serkan Fi-
kir, Erdal Çetin, Helin Bölek, Ahmet
Özlü ve Emre Genç isimli 8 Dev-
Genç’li ile desteğe gelen 2 ESP’li bu
saldırılarda gözaltına alındı. 

2. gün 2 kez saldırıldı. Basın açık-
laması yapıp çadır eylemine başlayan
Dev-Genç’lilere polis yine azgınca sal-
dırarak, 5 Dev-Genç’liyi işkenceler-
le gözaltına aldı. 

3. gün alanda tekrar basın açıkla-
ması yapıp çadır eylemine devam
eden Dev-Genç’lilere AKP’nin iş-
kenceci polisi 2 kez saldırdı. İlk sal-
dırıda Ahmet Özlü ve Oğulcan Nas-
liç isimli 2 Dev-Genç’li, ikinci saldı-
rıda da Erdal Çetin ve Tülay Gül isim-
li 2 Dev-Genç’li gözaltına alındı. 

Bu 2. saldırının ardından kendi ara-

larında şakalaşan işkenceci katil po-
lisler birden şaşkınlık içerisinde sağa
sola koşup slogan sesinin nereden gel-
diğini anlamaya çalıştılar. Atılan slo-
ganı duyunca şaşkınlıktan ne yapa-
cağını şaşıran halk düşmanı polisler,
sesin CHP Kocaeli İl Başkanlığı’ndan
geldiğini anlayınca CHP binasının
önüne yığınak yaptılar.

Serkan Fikir ve Helin Bölek isim-
li iki Dev-Genç’li, tutsak Dev-Genç’li-
lerin serbest bırakılması talebiyle
CHP Kocaeli il Başkanlığı binasını iş-
gal etmişlerdi.

İşkenceci polisler binanın önünü
ablukaya alıp, itfaiye, ambulans ve 8
çevik kuvvet otosu yığıp aşağıda ça-
resizce beklediler. 1,5 saat süren işgal,
Dev-Genç’lilerin iradi kararıyla biti-
rildi. Dev-Genç’liler, ÇHD’li bir avu-
kat nezaretinde ifade için savcılığa gö-
türüldü. 

Fikir ve Bölek’in başına gelebile-
cek her türlü olumsuz olaydan Kocaeli
Emniyeti’nin sorumlu olduğunu be-
lirten Gençlik Federasyonu “Sabrımızı
Sınamayın! Ateşle Oynamayın!” di-
yerek bir açıklama yaptı.

Dev-Genç’i Sahiplenmek
Vatanı Sahiplenmektir

3 Aralık 2012 tarihinde açılışı ya-
pılarak faaliyete geçen Kocaeli Genç-
lik Derneği, Kocaeli polisi tarafından
hedef gösteriliyor. Kocaeli'de uzun bir
aradan sonra tekrar bir derneğin ku-
rulmasını hazmedemeyen Kocaeli
polisi, açılış günü derneğin bulundu-
ğu sokağın elektiriğini baştan sona
kesti. Engellenemeyen açılışın aksine
daha da coşkulu geçmesi ve üstüne
Kocaeli'deki örgütlülüğün hızla yük-
selmesi polisin tahammülsüzlüğünü
bir kat daha arttırdı. 

İnternet üzerinden Kocaeli Genç-
lik Derneği hakkında yalan haberler
yapan Kocaeli polisi, derneğin açık ad-
resini vererek hedef gösterdi. Derne-

İstanbul-Boğaziçi Üni. İstanbul-Boğaziçi Üni. İstanbul-Boğaziçi Üni.

Kocaeli

Kocaeli CHP İl Binası İşgali
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ğe yönelik saldırı örgütlemeye çalışan
polis, 10 Aralık günü taşlı, sopalı bir
şekilde dernek önüne gidilmesi çağ-
rısında bulundu.

Kocaeli Gençlik Derneği, polisin
bu nafile çabasıyla ilgili olarak Kocaeli
halkına seslenen yazılı bir açıklama
yaptı. Bu halkın onurlu evlatları ol-
duklarını söyleyen Dev-Genç'liler,
43 yıllık mücadele tarihlerini anlata-
rak, "Bunların, katil polisin bir uy-
gulaması olduğunu biliyoruz. Onlara
inanmayın. Polis bu ülkede her zaman
şiddetin, ahlaksızlığın ve namussuz-
luğun temsilcisi olmuştur. Büyüme-
mizi istemiyorlar çünkü biliyorlar,
onların bu düzenine alternatifiz. On-
ların bu halk düşmanı düzenine kar-
şı koyuyoruz. " dediler.

AKP’nin, “Parasız Eğitim”
Yalanına İnanmayalım,
Hakkımızı Arayalım!

Liseli Dev-Genç, AKP’nin “para-
sız eğitim” yalanını deşifre eden iki ör-
neği ele alarak 9 Aralık tarihli yazılı
bir açıklama yaptı. 

Trabzon'un Köprübaşı İlçesi'ne
bağlı Beşköy Beldesi’ndeki Adnan
Kahveci İlköğretim Okulu ile Kay-
seri’nin Melikgazi İlçesi'ndeki Mü-
şerref Hasan Eser Ticaret Meslek Li-
sesi’nde yaşanan sorunlara değinilen
açıklamada, “Aslında olaylar farklı
olsa da özü aynıdır. Özü AKP iktida-
rının gözünde öğrencilerin hiçbir de-
ğerinin olmadığıdır. AKP iktidarı din-
dar bir gençlik yaratmak için amaç-
ladığı 4+4+4 sistemiyle 5 yaşındaki
çocukları gönderdi. Şimdi ise gönde-
recek okul bulamıyor, hiçbir güven-
liği olmayan yıkık dökük binaları
okula dönüştürüyor. Öğrencilerin gü-
venliği için hiçbir olanak sağlamıyor.
AKP iktidarı sözünü tutmaz bir ya-
lancıdır. Hiçbir zaman, hiçbir hakkı-
mızı AKP iktidarı vermedi, biz söke

söke aldık. Parasız eğitim hakkımızı
da söke söke alacağız.” denildi.

Kılık-Kıyafet Yönetmeliği
Aldatmacadır

İstanbul’da, Liseli Dev-Genç'li-
ler, 10 Aralık günü Okmeydanı’da bu-
lunan Halil Rıfat Paşa (Kaptanpaşa)
Lisesi'nin önünde eylem yaptı.  Ey-
lemde, “Şimdiye kadar ülkemizde
eğitime yapılan hiçbir değişiklik öğ-
renciler için yapılmamıştır. AKP ik-
tidarı şu ana kadar yapılan değişik-
liklerde paralı eğitimle, 4+4+4 eğitim
sistemiyle, liselerin imam hatipleşti-
rilmesiyle, öğrencileri sömürüyor ve
gericileştiriyor” denildi.

Yeni kılık kıyafet yönetmeliğinin
bir aldatmaca olduğunu söyleyen Li-
seli Dev-Genç’liler, AKP’nin dayat-
malarına boyun eğmeyeceklerini söy-
lediler.

Bu Vatanın Sahibiyiz,
Liseliyiz, İsyandayız!

Liseli Dev-Genç'liler 9 Aralık
günü Taksim Galatasaray Lisesi önün-
de isyan kürsüsü kurdular ve “Parasız
Eğitim Sınavsız Gelecek İstiyoruz,
Alacağız” kampanyasının masasını aç-
tılar. Kurulan kürsüde Liseli Dev-
Genç'liler okullardaki paralı, faşist-ge-
rici ve sınav sistemini anlattı. Yapılan
sesli çağrılarda ise “AKP iktidarı hal-
kın her kesimine saldırdığı gibi öğ-
renci gençliğe de saldırıyor. Önce
birçok hakkımız gibi parasız eğitim
hakkımızı gasp etti. Şimdi de 4+4+4
eğitim sistemiyle ‘dindar’ bir gençlik
yaratmaya çalışıyor. Buna imam ha-
tip liselerinin sayısını 697'ye çıkar-
masıyla başladı. Bizler Liseli Dev-
Genç'liler AKP'nin işbirlikçi, faşist-ge-
rici gençliği olmayacağız!" denildi. 2
saat açık kalan masada "Sana Geldik
Ali" kitabı ile 200 adet "Parasız Eği-
tim Sınavsız Gelecek İstiyoruz, Ala-

cağız" kampanyasının bildirileri hal-
ka ulaştırıldı.

Liseli Dev-Genç’liler, isyan kür-
süsünü, 12 Aralık günü de Kartal
Meydanı’nda açtılar. Yapılan çağrı-
larda “Okullarımızda eğitim paralı, ge-
rici ve ezbercidir. Bu eğitim sistemi
çürümüş düzenin bir parçasıdır. AKP
iktidarına karşı hep birlikte isyan
kürsüsünde bizim olan taleplerimizi
haykıralım” denildi. Masaya gelen ai-
leler de eğitim sistemindeki değişik-
liklerden rahatsız olduklarını ve Liseli
Dev-Genç’lilerin çalışmalarını des-
teklediklerini söylediler. 

Liselerin Sahibi AKP Değil,
Liselilerdir

11 Aralık günü saat 10.00 'da Li-
seli Dev-Genç'liler Okmeydanı'da
"Parasız Eğitim Sınavsız Gelecek İs-
tiyoruz, Alacağız!" kampanyasının
bildirilerini dağıttılar ve imza topla-
dılar. 1 saat süren mahalledeki çalış-
ma sonucunda 100 bildiri dağıtıldı ve
30 imza toplandı.

Hasan Selimlerin
Yoldaşlarıyız,
Korkutamazsınız!

Liseli Dev-Genç, Vatan Emniyet
Müdürlüğü’ndeki işkencecilerin, bir ar-
kadaşlarının ailesini arayarak, “Kızınız
kimlerle görüşüyor, gelmezseniz kızı-
nız terörist olacak.” yalanlarıyla aile-
yi çağırmaları ve ardından Vatan’a
giden aileye “Ülkede 1000’e yakın ör-
güt var, başkasına gitsin. En üst mer-
tebe bunlar, polis katilleri, müdahale et-
mezseniz kızınız da böyle olacak.” de-
mesiyle ilgili bir açıklama yaptı. 

6 Aralık tarihli açıklamada, “Vatan
Emniyet Müdürlüğünün işkenceci
polislerine söylüyoruz ailelerimizi
yalanlarla kandırmaya çalışmaktan
vazgeçin, şehitlerimizin adını ağzını-
za almaya devam etmeyin” denildi. 

İstanbul-Kartal Bursa
İstanbul-Okmeydanı’da bulunana Halit

Rıfat Paşa Lisesi önü
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İstanbul 
Bağcılar: “Milyonları Örgütle-

yeceğiz” kampanyası çerçevesinde
yapılan tencere-tava eylemleri Bağ-
cılar’da sürüyor. 8 Aralık günü bir
araya gelen Halk Cepheliler eylem-
lerini Karanfiller Kültür Merkezi
önünden yürüyerek başlattı. Polisler
daha eylem başlamadan önce ma-
hallenin bütün giriş çıkışlarını tuttu.
Halk Cepheliler provokasyon amaçlı
gelen işkencecilere aldırış etmeden
sokak sokak tencerelerini çalarak
yürüdü. Polis yürüyüş boyunca akrep
denilen araçla Halk Cepheliler’i taciz
etmeye çalıştı. 

Halk Cepheliler polislerin provo-
kasyon çabalarını boşa çıkardılar. So-
kaklar dolaşıldıktan sonra Ahmet Ka-
baklı Caddesi’ne çıkıldı. Buradan da
sloganlarla yürünerek tekrar Kültür
Merkezi’nin önüne gelindi. Eylem ha-
layların çekilmesinin ardından bitirildi. 

Küçükarmutlu: Küçükarmut-
lu’da, 8 Aralık günü yürüyüş yapılarak,
AKP’nin halkın değil, Sabancılar’ın,
Koçlar’ın partisi olduğu, 10 yıldan
bu yana tekelleri daha zengin yaparken,
halkı fakirleştirdiği anlatıldı. “Tüm
halkımızı kendi sorunlarına sahip çık-
maya AKP den hesap sormaya çağı-
rıyoruz.” denildi. Mahalle içinde slo-
ganlar ve ajitasyonlar eşliğinde yapılan
yürüyüşün ardından eylem sona er-
dirildi

Okmeydanı: 8 Aralık günü Halk

Cepheliler, Okmeydanı’da tencere-
tava yürüyüşü yaptılar. 7 Aralık günü
Okmeydanı’da iki Halk Cepheli Be-
dirhan Pamuk ve Dilek Aslan polis
tarafından kaçırılmıştı. Dikilitaş Par-
kı’nda yapılan eylem sırasında bu
gözaltıları protesto eden bir açıklama
yapıldıktan sonra yürüyüş başladı.
Yürüyüş sırasında halka yönelik ko-
nuşmalar yapılarak, saldırılarla dev-
rimcilerin bitirilemeyeceği, Okmey-
danı’nda Halk Cephesi’nin mücade-
lesinin süreceği belirtildi.

Yürüyüş sırasında işkenceciler
TOMA ve akreplerle Anadolu Kah-
vesi’ne yığınak yaptılar. Akreplerin
önünden geçen Halk Cepheliler, “Katil
Polis Mahalleden Defol”, “İşkence
Yapmak Şerefsizliktir”, “İşkenceci-
lerden Hesap Sorduk Soracağız!” slo-
ganlarını attı. Mahmut Şevket Paşa
Sağlık Ocağı önünde yapılan konuş-
malarla bitirilen eyleme 80 kişi katıl-
dı.

Sarıgazi: 8 Aralık günü Sarıga-
zi’de, Demokrasi Caddesi’nde polis,
“Milyonları Örgütleyeceğiz” kam-
panyası çerçevesinde yapılan tence-
re-tava eylemine saldırdı. Polisin sal-
dırısı sonucu Erdal Öğüt ve Cemil
Varıcı işkencelerle gözaltına alındı. 

Sarıgazi Halk Cephesi, gözaltına
alınan arkadaşları serbest bırakılana
kadar Kaymakamlık önünde oturma
eylemi yaptı. 150 kişinin katılımıyla
başlayan oturma eyemi, “Katil Polis
Sarıgazi’den Defol”, “İşkence, Yap-

mak Şerefsizliktir”, “Zam Zulüm İş-
kence İşte AKP” sloganları ile gece
boyunca devam etti. 

1 Mayıs Mahallesi: Milyonları
Örgütleyeceğiz kampanyası kapsa-
mında 1 Mayıs Mahallesi’nde tencere
tava eylemi yapıldı. Halk Cephesi
önlükleri, flama ve dövizlerle yapılan
yürüyüşte 1 Mayıs halkına AKP’nin
zulmü ve polisin terörü anlatıldı.
Halka tencere tavalarıyla, alkışlarıyla
yürüyüşe destek olması çağrısı ya-
pıldı. Yarım saat süren yürüyüş “Köle
Değil Halkız Haklıyız Kazanacağız”
sloganıyla bitirildi.

Çayan Mahallesi: Halk Cep-
heliler her Cumartesi olduğu gibi 8
Aralık günü de yıkımlara, zamlara
ve zulme karşı tencere tava eylemi
yaptılar.

“AKP’nin zulmüne sessiz kal-
mayacağız, yıkımlara sessiz kalma-
yacağız” denilen eylemde “Mahir
Hüseyin Ulaş Kurtuluşa Kadar Sa-
vaş”, “Kahrolsun Faşizm Yaşasın
Mücadelemiz” sloganları atıldı. 

Gazi Mahallesi: 8 Aralık günü
Gazi Mahallesi’nde “Milyonları Ör-
gütleyeceğiz” bildirisi dağıtıldı. Cu-
martesi pazarında megafonla halka
AKP’nin zamları ve baskıları anla-
tılarak, 400 adet bildiri dağıtıldı.

Aynı akşam da Eski Karakol önün-
de toplanılarak, tencereli tavalı yü-
rüyüş gerçekleştirildi. “AKP Zulmüne

MİLYONLAR OLUP ZULMÜNÜZE KARŞI SAVAŞACAĞIZ!
Okmeydanı Sarıgazi
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Karşı Tüm Halk Birleşeceğiz Mil-
yonları Örgütleyeceğiz” pankartının
açıldığı eylemde Eski Karakol’dan
başlayarak Gazi Son Durak Ovacık
Mahallesi’ne doğru yüründü. Ovacık
Mahallesi’nde ateş yakıp halaylar
çeken Halk Cephelilere halk, çocuk-
larıyla aşağı inerek ve balkonlarından
tencerelere vurarak katıldı.

İzmir: Dev-Genç’liler, Ege Üni-
versitesi ve Dokuz Eylül Üniversite-
si’nde 3 ve 4 Aralık tarihlerinde masa
açtılar. Açılan masada gün boyu Grup

Yorum şarkıları çalınarak, masaya
gelen öğrencilerle kampanya üzerine
sohbet edildi. Ayrıca Yürüyüş ve Tavır
dergileri öğrencilere ulaştırıldı.

4 Aralık günü Dokuz Eylül Üni-
versitesi Dokuzçeşmeler Kampü-
sü’nde de masa açıldı. Yabancı Diller
Yüksekokulu (YDY) önünde açılan
masada 50 bildiri dağıtıldı. 

6 Aralık’ta da Dokuz Eylül Üni-
versitesi'nde masa açılarak, tutsak
Dev-Genç’liler anlatıldı. 3 saat açık
kalan masada ayrıca Yürüyüş dergisi

de öğrencilere ulaştırıldı.

İzmir-Doğançay: İzmir’in Do-
ğançay Köyü’nde altı haftadır süren
tencere tava eyleminin yedincisi 8
Aralık günü yapıldı. “AKP zulmüne
teslim olmayacağız, zamlara zulümlere
sessiz kalmayacağız” denilerek baş-
latılan eylemde “AKP Zulmünü Ye-
neceğiz” başlıklı bildiriler dağıtıldı.

Akşam Yukarı Çeşme Meyda-
nı’nda toplanıldı. “Zam Zulüm İş-
kence İşte AKP”, “Yoksulluğu Karşı
Umut Cephede” sloganları ile köy
meydanına gelindi. Burada kısa bir
konuşma yapılmasının ardından ey-
lem sona erdi. 

Ankara: 9 Aralık günü Anka-
ra’nın Şirintepe Mahallesi'nde tencere
tava eylemi yapıldı. Mehtap Pastanesi
önünde toplanan Halk Cepheliler
yaptıkları açıklamada AKP'nin halka
yönelik zulmünün her geçen gün art-
tığını ve bu zulmün ancak halkın
birlikte mücadelesiyle sonlanacağını
anlattılar. Yapılan açıklamanın ar-
dından halay çekildi ve mahalle
içinde tencere ve tavalarla yürüyüş
başladı. Yürüyüş sonunda yine ha-
laylar çekildi. 

Okmeydanı: 8 Aralık akşamı
Yenibosna 75. Yıl Karakolu'na
DHKC savaşçıları eylem gerçekleş-
tirmiş ve Silahlı Propaganda Birliği
savaşçısı olan Nebiha Aracı, geri
çekilirken gözaltına alınmıştı. Yaralı
bir şekilde gözaltına alınan Aracı'ya
yapılan işkenceye dikkat çekmek ve
yapılan eylemi selamlamak için Cep-
heliler, Okmeydanı Şark Kahvesi'nde
molotoflarla yolu trafiğe keserek,
Cemal Kamacı köprüsünden aşağıya
"Nebiha Aracı'yı Size Öldürtmeye-
ceğiz, Ferhat'ın Hesabını Sorduk So-
racağız! DHKC" yazılı bomba süsü
verilmiş pankart astılar. "Umudun
Adı DHKP-C!”, “Titre Oligarşi Par-
ti-Cephe Geliyor!”, “Yaşasın Halkın
Adaleti!" sloganları atıldıktan sonra
polislerin gelmemesi üzerine eylem

bitirildi. 
Ancak AKP'nin katil polisi Cep-

helilerin geri çekilmesinden sonra
olay yerine geldiğinde, bomba süsü
verilmiş pankartı görünce Akrep de-
nilen zırhlı araçlarına binerek kaçtılar.
Yaklaşık 2 saat sonra 3 Akrep ve
çok sayıda sivil polis olay yerine
geldi ve uzun uğraşlar sonunda bom-
ba imha ekipleri, süsü patlattılar.
Ancak olay yerindeki polislerin pa-
niği yüzlerinden okunuyordu. İçle-
rinden bir polis fotoğraf çekerken
flaş patlatınca, adeta bir bomba pat-
lamış gibi sivil polisler sağa sola
koşuşturmaya başladılar. Pankart in-
dirdikten sonra apar topar mahalleden
kaçtılar.

Gazi Mahallesi: İstanbul’da,
Bağcılar Yenibosna 75. Yıl Polis

Karakolu’na DHKC savaşcıları ta-
rafından yapılan eylemde tutsak dü-
şen Nebiha Aracı’ya polis tarafından
işkence edilmesıne karşı, 11 Aralık
günü Gazi’de Cepheliler, "İşkenceci
Polislerden Hesap Soracağız” pan-
kartını açarak eylem yaptılar. 

Cepheliler, halk kurtuluş savaş-
çılarına yapılan her işkencenin he-
sabının sorulacağını, sloganlarıyla,
ajitasyonlarıyla tüm halka duyurdular. 

İşkenceci polislerin yaptıklarının
yanına kar kalmayacağını haykıran
Cepheliler “Umudun Adı DHKP-C",
"Titre Oligarşi Parti Cephe Geliyor",
"Önder Yoldaş Dursun Karataş", "Ne-
biha Aracı Onurumuzdur", "DHKC
SPB Katillerin Peşinde” sloganlarıyla
Gazi sokaklarında umudun adını hay-
kırdılar. Gazi Eskikarakol Durağı’na
barikat kurulup ateşe verilmesiyle
başlatılan eylem Köşe Durağı’nda
ikinci barikatın kurulup ateşe veril-
mesinin ardından sonlandırıldı.

Nebiha Aracı'nın Kılına Zarar Gelirse
Hesabını Misliyle Sorarız!

İzmir
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Ülkemizde tekstil sektörü sömürü-
nün en yoğun olduğu sektörlerden biridir. Tekstil uzun
çalışma saatleri, fazla mesailer, ödenmeyen ücretler, gasp
edilen tatillerle özellikle kadın ve çocuk emeğinin diz-
ginsiz bir sömürüsüyle uluslararası tekellerin adeta iş-
tahını kabartmaktadır. Sadece çalışırken değil aynı za-
manda iş hayatları sona ererken batan, batırılan, iflas etti
denilerek kapatılan yüzlerce fabrikanın arkasında bı-
raktığı açlığa ve yoksulluğa terk edilmiş yüz binlerce
işçi gerçeği de söz konusudur. Kıdem tazminatları baş-
ta olmak üzere hiçbir hakları ödenmeden işçiler adeta
açlığa terk edilmektedir. Bankalar, tefeciler, mafya bu
döngüde  payını alırken işçiler sonuçsuz mahkeme ka-
pılarını aşındırmaktadır.

Geçen hafta Bayrampaşa’da kurulu bulunan  Ak-
çay Tekstil fabrikasında Devrimci İşçi Hareketi önder-
liğinde işçiler bu kaderi parçaladılar patrona mafyaya te-
fecilere uluslararası tekellere boyun eğmediler. Fabrika-
nın  yağmalamasına izin vermediler.  Üç aydır maaşları-
nı alamayan 120 işçi, 7 Aralık 2012 tarihinde patronun kaç-
ması sonucunda Devrimci İşçi Hareketi ile bağlantıya
geçerek fabrikayı işgal etti. 

İşçiler fabrikaya gelen haciz memurları ile mafya ar-
tıklarını dışarı attıktan sonra fabrikaya el koydular ve ken-
di seçtikleri komiteler aracılığıyla fabrikayı yönetmeye baş-
ladılar. Bunun için komiteler kurdular. Güvenlik, iaşe-ye-
mek, mali komiteler kuran işçiler aynı zamanda her üre-
tim alanının temsilcisini belirlediler. Belirlenen komite-
ler kendi aralarında alt komiteler kurdular. İşçiler düzenli
toplantılar yaparak birlikte karar alıp, birlikte uyguladı-
lar.  Komiteler her günün sonunda
açık toplantılarda  tüm işçilere bil-
gi  ve hesap verdiler.

Komite aldığı ilk kararla  fab-
rikada bulunan her şeyin tüm iş-
çilerin malı olduğunu ilan etti.

İşçilerin kişisel mal alımı ya-
saklandı. Fabrikada bulanan tüm
mallar sayıldı, tasnif edildi ve lis-
telendi.

Fabrikanın güvenliği alınarak
komitenin ortak kararı olmadan
fabrikaya giriş ve çıkışların olma-
yacağı ilan edildi.

Kadınların ve erkeklerin geceyi
geçireceği katlar belirlendi.

Fabrikaya gelen polis başta ol-
mak üzere, fabrikanın iş yaptığı di-
ğer firma temsilcileri, alacaklılar ve

borçlular ile komite temsilcileri görüşerek bundan sonra  tek
muhatabın kendileri olduğunu belirttiler. 

Patronun hiçbir borcunu ödemeyeceklerini, fabrikada
bulunan kumaş, makine ve teslim edilmeyi bekleyen si-
parişlerin ve fabrikada bulunan her şeye işçilerin alacak-
larına mahsuben el koyduklarını ilan ettiler. 

Fabrikaya gelen uluslararası firma temsilcileri, kumaş
tüccarları ve makinacılarla görüşen işçiler  fabrikada bu-
lunan malzemeleri ancak bedellerini alarak verecekleri-
ni, patronun borçlarıyla mahsup edilmesini  kabul etme-
yeceklerini söylediler. İşçiler fabrikada bulunan malze-
melerin alımı için teklif edilen  bedelleri açık toplantılarda
tartışarak oy birliğiyle kabul ederek bedellerini  peşin ala-
rak   tasfiye ettiler. Elde edilen gelir yine tüm işçilerin
katıldığı açık toplantılarda  eşit olarak paylaştırıldı.
Böylece ilk kez iflas etti denerek batırılan bir fabrika, te-

fecilerin, mafyanın ve bankaların
yağmasından kurtarılmış oldu.  

Fabrikanın gerçek sahibi işçi-
lerin  hem tüm mallara hem de yö-
netime el koymaları bu açıdan
önemli bir örnek olarak yaratıldı.
İşçiler tüm bu işler için hafta sonu
diyerek mahkemelerin açılmasını
beklemediler. Alın terlerinden ve
emeklerinden aldıkları güçle ha-
reket ettiler daha önce aynı maki-
nada çalışmalarına rağmen hiçbir
araya gelmeyen paylaşmayan iş-
çiler bir araya gelmenin gücüyle
mafyaya meydan okudular. Elinde
patron tarafından verilen 2 tril-
yonluk çeklerle gelen bir mafya ar-
tığının işçilere hitaben “fabrikaya
nasıl el koyarsınız bu memlekette
hukuk var” demesi esasında du-

DİRENİŞ OKULU
ÖĞRETİYOR

Devrimci İşçi
Hareketi

1- CANSEL MALATYALI:
243 gün direndi ve KAZANDI!

2- ROSETEKS İŞÇİLERİ:
7 hafta direndiler ve KAZANDILAR!

3- DARKMEN TEKSTİL İŞÇİLERİ:
3 ay direndiler ve KAZANDILAR! 

4- AKÇAY TEKSTİL İŞÇİLERİ:
Fabrikayı işgal ettiler ve
KAZANDILAR!

5- HEY TEKSTİL İŞÇİLERİ: 311
Gündür direniyorlar ve
KAZANACAKLAR!

6- BEDAŞ İŞÇİLERİ: 210 gündür
direniyorlar ve KAZANACAKLAR!

7- ŞEKER TEKSTİL İŞÇİLERİ:
Kırklareli’nde 65 gündür direniyorlar
ve KAZANACAKLAR
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rumu özetliyordu. İşçilerin haklı ve meşru direnişi karşı-
sında mafya artığı hemen hukuka sarılıyordu. Çünkü o hu-
kuk zenginlerin ve mafyacıların hukukudur.  Bu neden-
le her zaman diyoruz ki hukuk ve yasalara hapsedilmiş işçi
sınıfı mücadelesinin başarı şansı yoktur. Akçay Tekstilde
yaşananlar meşru mücadeleye yeni ve mütevazi  bir hal-
ka olarak eklenmiştir. Ve bu meşru mücadele işçilerin bu-
günden kazandırmıştır. İşçiler bugün  bir kısım alacakla-
rını alırken, diğer bir kısım alacaklarını da garanti altına
almayı başarmışlardır.

Kadını-erkeğiyle ülkemizin farklı yerlerinden gelen an-
cak aynı tezgaha alınterlerini damlatan 120 işçi 4 gün bo-
yunca birlikte hareket etmenin, birlikte yemenin, birlik-
te çalışmanın sonuçlarını elde etmiştir. Sendikanın olmadığı
daha önce hiçbir eylemin yaşanmadığı politik olarak geri
bir işçi kitlesinden oluşan bu fabrikada meşru mücadele
çizgisi bir kez daha kazandırmıştır. Bu örnek hem örgüt-
lenmenin gerekliliğini hem dogru politikalarla insiyatif ala-
rak işçi sınıfına gidildiğinde kazanılacağını hepimize öğ-
retmiştir. 

Esasında hiçbir şey imkansız değildir. Dizginsiz sömürü
karşısında sorun sadece kitlelere gitmek ve politikaları-
mızı hayata geçirmektir. Akçay Tekstil fabrikasında ya-
şananlar bunu bir kez daha doğrulamıştır. Devrimci İşçi
Hareketi’nin 40 yılı aşkındır sürdürdüğü meşru mücade-

le çizgisi bugün işçi sınıfının örgütlenmesinin harekete ge-
çirilmesinin tek yoludur .

Milyonlarca tekstil işçisi en ağır koşullarda örgütsüz ola-
rak çalışıyor. Akçaş Tekstil işçilerinin yaşadığını her gün
yüzlerce işçi yaşıyor. İşçiler hiçbir hakları verilmeden kapı
önüne koyuluyor. İşçiler ne yapacağını bilmiyor. Adeta ça-
resiz, “kaderim” deyip işten atılmaya, aylarca ücretlerinin
ödenmemesine, kıdem tazminatlarının verilmemesine de bo-
yun eğiyor. Yüz binlercesi kayıtsız çalışıyor. 

Akçay Tekstil işçilerinin tek şansı DİH’e ulaşmış ol-
masıdır. Aksi durumda onların başına gelecek de aynısıydı.
Çünkü ilk karşılaştığımızda “direnmek”, fabrikayı işgal
etmek akıllarının ucundan daha geçmiyordu. 

Mafya kapılarına dayandığında ne yapacaklarını bilmi-
yorlardı. Dört gün süren işgal eyleminde direnmeyi ve ka-
zanmayı öğrendiler. Örgütlenmeyi, yönetmeyi öğrendiler. 

Bir yanda süren direnişleri dahi hukuk mücadelesi di-
yerek tasfiye eden sol ve sendikalar diğer tarafta politik ni-
teliğine bakılmaksızın işçilerin salt emeklerinden aldıkla-
rı gücü örgütleyip harekete geçiren Devrimci İşçi Hareke-
ti vardır birinci anlayış kaybetmeye diğer devrimci anlayış
ise Akçay gibi yeni örnekler yaratmaya adaydır. Devrim-
ci İşçi Hareketi’nin fiili ve meşru mücadele çizgisi işçi sı-
nıfına yeni kazanımlar sağlamaya devam edecektir.

İstanbul
2 Aralık günü Gazi Mahalle-

si’nde Pir Sultan Abdal Kültür Der-
neği Sultangazi Şubesi (PSAKD)
ve Devrimci Alevi Komitesi tarafın-
dan aşure dağıtıldı. Aşure, Dersim
Dernekleri Federasyonu, Zile Der-
nekleri Federasyonu, Kangal Der-
nekleri Federasyonu, Amasya-Gü-
müşhacıköy Derneği ve Gazi Öz-
gürlükler Derneği’nin katkılarıyla
yapıldı.

Pir Sultan Abdal Kültür Derne-
ği’nin önündeki sokağa masalar, san-
dalyeler kondu. Bir yandan deyişler
çalarken yardım için gelen gençler-
le beraber pankartlar asıldı, hazırlıklar
yapıldı. Ses aracıyla Gazi’nin so-
kaklarında “Kerbela yasımız, acı-
mız, öfkemiz, direnişimizdir. Gelin!
Yasımızı, acımızı, öfkemizi, direni-
şimizi paylaşmaya çağırıyoruz. Bir
olalım, iri olalım, diri olalım!” de-
nilerek halka çağrılar yapıldı.

Aşure dağıtımına başlanmadan
önce Dede bir Gülbank okudu. Ar-

dından PSAKD başkanı Göksel Fi-
dan bir konuşma yaptı. Konuşma-
sında, “Kerbela’dan bugüne maz-
lumdan yana zalime karşı çıkarak gel-
mişiz. Bugün de aynı yolda devam
ediyoruz.” dedikten sonra aşure da-
ğıtımına geçildi. Aşureye yaklaşık
2400 kişi katıldı.

İzmir
İzmir’de 8 Aralık günü Doğançay

Köyü’nde aşure dağıtıldı. Köy hal-
kının yardımıyla hazırlanan aşure,
tüm köye ve esnaflara dağıtıldı. Köy-
de var olan ‘aşağı mahalle’ ‘yukarı
mahalle’ ayrımını ortadan kaldıran,
her iki tarafa da giden dernek çalı-
şanlarının aşure dağıtımı akşama ka-
dar sürdü. Birlik olmak gerektiği, da-
yanışma ile mücadelenin büyütüle-
ceği üzerine sohbetlerin edildiği da-
ğıtım sırasında köyde her cumartesi
yapılan tencere tava eylemlerine
çağrı yapıldı.

Ankara
Ankara’da her yıl geleneksel ola-

rak Muharrem ayı sonunda yapılan
aşure dağıtımının onuncusu bu sene
9 Aralık günü “Adalet ve onur” şia-
rı ile yapıldı. Açıkalın Düğün Salo-
nu’nda yapılan dağıtımda, önce İdil-
can Kültür Merkezi adına bir ko-
nuşma yapıldı. Konuşmada günümüz
Yezidlerinin yozlaşmaya karşı olan,
zulmü ve gerçekleri halka anlatarak
zalimlere karşı mücadele eden dev-
rimcileri engellemek için 24 Mart
günü dernekleri bastığı anlatıldı.
Baskınlar sonucu 6 devrimcinin tu-
tuklandığı belirtilerek” Amaçları
uyuşturucu, yozlaşma ile halkı ze-
hirleyerek yapılan zulmün üstünü
örtmek. Yapılan zulümlere rağmen
bizler derneklerimizde, mahalleleri-
mizde gerçekleri anlatmaya devam
ediyoruz.” denildi. Yapılan konuş-
manın ardından Murat Metin sahne-
ye çıktı. Daha sonra sahne alan Ma-
lik İnci, “Grup Yorum 1980 sonrası
sanatta bizlerin önünde yol açıcı ol-
muştur. Kendilerini buradan selam-
lıyorum” dedi. İnci türkü ve deyişlerle
devam etti. Tutsak ürünleri, kitaplar
ve Yürüyüş dergisi salonda açılan ma-
sadan halka ulaştırıldı.

Aşurelerimizi Zulme Karşı Paylaştık
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Akçay Tekstil İşçileri
İstanbul Bayrampaşa'daki Akçay

Tekstil'de işyeri ortaklarından birinin
işyerini iflas etti olarak göstermesi ve
ortalıktan kaybolması üzerine üç ay-
dır maaşlarını alamayan 120 işçi,
Devrimci İşçi Hareketi ile bağlantıya
geçerek 7 Aralık tarihinde fabrikayı iş-
gal etti.

Fabrikadaki kumaşlara ve makine-
lere el koyan işçileri kısa süre sonra maf-
ya tehdit etmek ve işyerini boşaltmak
için geldi. Özellikle kadın işçilerin di-
renişiyle karşılaşan mafya artıkları iş-
yerini terk etmek zorunda kaldı.

Üç aydır maaşlarının ödenmediğini
belirten işçiler, alacaklarına karşılık
makine ve kumaşlara el koyduklarını
ve yönetimi devraldıklarını söylediler.

Devrimci İşçi Hareketi'nin katılı-
mıyla zafere ulaşan direnişlerden ha-
berdar olduklarını belirten işçiler, bu
konuda yardım isteyerek hem huku-
ki hakları ve hem de nasıl kazana-
cakları üzerine konuşmak istediler.

Gece işçilerle birlikte fabrikada ka-
lan Devrimci İşçi Hareketi, işçilerden
oluşan bir komitenin kurulmasıyla baş-
ladı ve temel olanın birliktelik ve di-
renme kararlılığı olduğunu vurguladı.

İşçiler fabrikaya gelen haciz me-
murları ile mafya artıklarını dışarı at-
tıktan sonra fabrikaya el koydular ve
kendi seçtikleri komiteler aracılığıy-
la fabrikayı yönetmeye başladılar.
Güvenlik, iaşe-yemek, mali komiteler
kuran işçiler aynı zamanda her üretim
alanının temsilcisini belirlediler. Be-
lirlenen komiteler kendi aralarında alt
komiteler kurdular. İşçiler düzenli

toplantılar yaparak birlikte karar alıp,
birlikte uyguladılar.

Fabrikaya gelen polis başta olmak
üzere, fabrikanın iş yaptığı diğer fir-
ma temsilcileri, alacaklılar ve borçlular
ile komite temsilcileri görüşerek bun-
dan sonra tek muhatabın kendileri ol-
duğunu belirttiler.

Patronun hiçbir borcunu ödeme-
yeceklerini, fabrikada bulunan ku-
maş, makine ve teslim edilmeyi bek-
leyen siparişlerle fabrikada bulunan
her şeye işçilerin alacaklarına mah-
suben el koyduklarını belirttiler.

Fabrikaya gelen uluslararası firma
temsilcileri, kumaş tüccarları ve ma-
kinecilerle görüşen işçiler, fabrikada
bulunan malzemeleri ancak bedellerini
alarak vereceklerini, patronun borçla-
rıyla mahsup edilmesini kabul etme-
yeceklerini söylediler. İşçiler fabrika-
da bulunan malzemeleri bedellerini ala-
rak tasfiye ettiler. Elde edilen gelir tüm
işçiler arasında eşit olarak paylaştırıl-
dı. Böylece ilk kez iflas etti denerek ba-
tırılan bir fabrika tefecilerin, mafyanın
ve bankaların yağmasından kurtarılmış
oldu. Fabrikanın gerçek sahibi işçile-
rin hem tüm mallara hem de yönetime
el koymaları bu açıdan önemli bir ör-
nek olarak yaratıldı. 

İşçiler tüm bu işler için hafta sonu
diyerek mahkemelerin açılmasını bek-
lemediler. Elinde patron tarafından ve-
rilen 2 trilyonluk çeklerle gelen bir
mafya artığının işçilere hitaben “Fab-
rikaya nasıl el koyarsınız bu memle-
kette hukuk var” demesi esasında
durumu özetliyordu. İşçilerin haklı ve
meşru direnişi karşısında mafya artı-
ğı hemen hukuka sarılıyordu. Çünkü

o hukuk zenginlerin ve mafyacıların
hukukudur. Bu nedenle her zaman di-
yoruz ki hukuk ve yasalara hapsedil-
miş işçi sınıfı mücadelesinin başarı
şansı yoktur. Akçay Tekstilde yaşa-
nanlar meşru mücadeleye yeni ve
mütevazı bir halka olarak eklenmiştir.
Ve bu meşru mücadele işçilerin bu-
günden kazandırmıştır. İşçiler bugün
bir kısım alacaklarını alırken, diğer bir
kısım alacaklarını da garanti altına al-
mayı başarmışlardır.

Kadını-erkeğiyle ülkemizin fark-
lı yerlerinden gelen ancak aynı tezgaha
alın terlerini damlatan 120 işçi iki gün
boyunca birlikte hareket etmenin, bir-
likte yemenin, birlikte çalışmanın so-
nuçlarını elde etmiştir. Şüphesiz bunu
Devrimci İşçi Hareketi’nin 40 yılı aş-
kındır sürdürdüğü meşru mücadele
çizgisi sağlamıştır.

Devrimci İşçi Hareketi’nin fiili
ve meşru mücadele çizgisi işçi sınıfı-
na yeni kazanımlar sağlamaya devam
edecektir.

Bayrampaşa'da Titanic otelin alt ta-
rafında bulunan Akçay Tekstil işçile-
rine destek vermeye çağırıyoruz.
Telefon Numarası: 0533 423 14 04

Hey Tekstil İşçileri
Hey Tekstil işçileri haklarını almak

için yağmur-soğuk demeden İstanbul
Levent’te bulunan Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği (TOBB) önünde ey-
lemlerini sürdürüyor. 6 Aralık günü de
“İşçiyiz Haklayız Kazanacağız!” slo-
ganları ile başlattılar eylemlerini.
Kanyon AVM önünde toplanarak,
Aynur Bektaş’ın da yönetiminde ol-

Fabrikaların, Atölyelerin, İşliklerin Gerçek
Sahipleri İşçilerdir! Üreten Biz, Yaratan Biz,

Yöneten de Biz Olacağız!

Akçay Tekstil İşçileri Heytekstil Saldırı
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duğu TOBB’ye yürüdüler.
TOBB önüne gelindiğinde AKP

polisinin barikatı ile karşılaştılar. İş-
çiler kısa sürede barikata yüklendiler.
İşçilerin patronlara ulaşmasını en-
gellemek için kurulan barikat kaldı-
rılmayınca, burada sözlü olarak, “Biz-
leri ne AKP, ne TOBB ne de İstanbul
Emniyet Müdürlüğü halklı mücade-
lemizden alı koyamaz” denilerek ey-
leme burada devam edildi.

Daha sonra bir açıklama yapan
Hey Tekstil işçilerinden Günnur İlk,
haklılığımızdan aldığımız güçle bu-
güne kadar nasıl direndilerse, bundan
sonra da kazanıncaya kadar direnmeye
devam edeceklerini belirtti.

İşçiler, 7 Aralık günü yine
TOBB’un önündeydiler. Patronları
Aynur Bektaş’a ve onun üyesi oldu-
ğu TOBB’a seslendiler yine.
TOBB’un önünde yağmura, soğuğa al-
dırmadan sloganlarını haykırdılar.
TOBB yöneticilerinden ve Aynur
Bektaş’tan gasp edilen haklarını ala-
caklarını söylediler. Hey Tekstil adı-
na açıklamayı okuyan Zeki Gördeğir
şunları söyledi: “Bizler sadaka değil,
haklarımızı istiyoruz ve alacağız.
Haklı ve meşru direnişimiz haklarımızı
alıncaya kadar kararlı bir şekilde sü-
recek.”

İşçiler, 8 Aralık akşamı da, Tak-
sim’deki ortak eylemin ardından, Ay-
nur Bektaş’ın ve çocuklarının evleri-
nin bulunduğu Etiler’deki Maya Re-
zidans önüne giderek, patronlarının
hırsızlığını teşhir ettiler.

“İşçiyiz Güçlüyüz Hırsız Patronun
Ensesindeyiz”, “İşçiyiz Haklıyız Ka-
zanacağız” sloganlarını atan işçiler,
“Hakan Cemal, Ahmet Celal Bektaş ve
Aynur Bektaş; bizden çaldıklarıyla
keyif, sefa sürüyorlar. Bizim çocukla-
rımız okullara gidemedi, kışlıklarını ala-
madılar. Faturalarımız ödenmediği
için elektriklerimiz kesildi. Ama onlar
burada bizden çaldıklarıyla keyif için-
de yaşamaya devam ediyorlar.” dedi-
ler. Aynur Bektaş’ın gelip kendileriy-
le yüzleşmesi gerektiğini söyleyen iş-
çiler, yine geleceklerini söyleyerek
eylemlerini bitirdiler.

10 Aralık günü, İstanbul Levent’te
bulunan Kanyon Alışveriş Merkezi
önünde toplanarak yürüyüşe geçen
işçilerin önü yine polis tarafından ke-
sildi. Barikata yüklenmelerine, me-
gafon kullanmalarına izin vermeye-
ceğini söyleyen polise, “TOBB ile ara-
mıza giriyorsunuz. Barikatı kaldırın o
zaman. Bizim muhatabımız TOBB”
denilerek, megafonla TOBB’ye ses-
lenilmeye devam edildi. 

Burada Zeki Gördeğir tarafın-
dan yapılan açıklamada, polislerin
paranoya halinde, eylemlerini bitirip
dağıldıktan sonra bile TOBB’ye yakın
sokaklardan geçmelerine izin verme-
yerek, her yere barikat kurduğunu be-
lirtti. İşçiler açıklamanın ardından
yeniden Kanyon önüne yürüyerek
eylemi sonlandırdılar.

Hey Tekstil işçileri, 11 Aralık
günü de Kanyon Alışveriş Merkezi
önünde başladıklarını eylemlerini
TOBB binası yakınında devam ettir-
diler. AKP’nin işkenceci polisleri ta-
rafından kimyasal gaz ve su sıkılarak,
dövülerek engellenmeye çalışılan iş-
çiler, ‘İşçilere Değil Hırsızlara Bari-
kat!’ sloganlarıyla tüm saldırılara rağ-
men alandan ayrılmadılar.

12 Aralık günü işçiler yine karar-
lılıkla eylemlerine devam ettiler.
TOBB önünde yine kurulmuştu polis
barikatı ve bu sefer uzun namlulu si-
lah da getirmişlerdi işçilere karşı.
Barikat önünde devam eden eylemde
Hey Tekstil işçileri adına Güllü İlk ta-
rafından bir açıklama yapıldı. “TO-
MA’larınız, biber gazlarınız bizi yıl-
dıramaz” diyerek söze başlayan İlk,
haklarını gasp eden hırsızların polis ta-
rafından korunduğunu söyledi. Açık-
lamanın ardından Çav Bella marşı söy-

Heytekstil-Kanyon Şekerteks - ArşivHeytekstil-Kanyon Saldırı

Polisin, İstanbul Laleli’de, hakla-
rını arayan Darkmen işçilerine saldı-
rıp gözaltına alması ve avukatları
Naciye Demir’e işkence yapması ile
ilgili Çağdaş Hukukçular Derneği
(ÇHD) tarafından suç duyurusunda
bulunuldu.

6 Aralık günü Çağlayan’da bulu-
nan İstanbul Adliyesi önünde bir ara-
ya gelen ÇHD üyesi avukatlar, “Po-
lis Terörüne Teslim Olmayacağız” ya-
zan bir pankart açtılar. Av. İlknur
Alcan tarafından yapılan açıklamada,
salt siyasal nedenlerle değil, herhan-

gi bir nedenle polisle karşı karşıya ge-
len herkesin polis terörüne maruz
kaldığı belirtildi.

Av. Naciye Demir de bir konuşma
yaparak, yaşanan saldırıyı anlattı.
Demir, polisin amacının kimlik kont-
rolü olmadığını, yapılan eyleme ta-
hammülsüzlüğünden direnen işçilere
saldırdığını belirtti.

Avukatların eylemini gören bir
aile de eyleme katılarak, kendi adalet
taleplerini dile getirdi. Aysel Karakuş,
lise öğrencisi olan oğlu Güven Kara-
kuş’un aynı zamanda çalıştığını, 2008

yılında iş başındayken öldürüldüğünü
belirterek; patronların trafik kazası tu-
tanağı tutturduğunu söyledi. 4 yıldır
adalet için uğraşan aile, mahkemenin
trafik kazası yönünde karar vermesi
üzerine adaletsizlik karşısında isyanını
dile getirdi. Adalet ararken, kızıyla bir-
likte polisin işkencesine de uğradık-
larını anlatan Karakuş, “Öyle Bir
Adalet Olsun ki, Fakirin Adaleti Ol-
sun” dedi.

Annenin bu feryadına ÇHD üye-
si avukatlar “Adalet İstiyoruz!” slo-
ganıyla destek verdiler. Halkın Hukuk
Bürosu avukatları dava ile ilgilene-
ceklerini söylediler.

“Öyle Bir Adalet Olsun Ki, Fakirin Adaleti Olsun”
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lendi. Eylem Kanyon Alışveriş Mer-
kezi önüne yapılan yürüyüşün ardın-
dan sona erdi.

Kırklareli Şekerteks İşçileri
3 aylık maaşları ve kıdem tazmi-

natları ödenmeden işten çıkartıldıktan
sonra direnişe geçen Kırklareli Şe-
kerteks İşçileri, her hafta Pazar günü
Kırklareli merkezde öğretmen evi
karşısındaki parkta saat 15.00’te

gerçekleştirdikleri eylemlerinin beşin-
cisini 9 Aralık günü yaptılar.

Meydanda bir araya gelen direnen
işçiler adına açıklamayı yapan Şeyda
Bakar “Tam 63 gündür bizlere yapılan
haksızlığı duyurmak için 25 gün gece-
li gündüzlü fabrika önünde bekledik.
Fabrikanın gözden uzak olması nede-
ni ile eylemlerimizi şehir merkezine
taşıdık. ve 5 haftadır oturma eylemi

yapıyoruz. 13 Aralık’ta yapılacak olan

mahkeme duruşmasında olacağız. 16

Aralık’ta İstanbul’da direnişteki Hey-

tekstil, BEDAŞ, Roseteks ve Darkmen

işçileri ile dayanışma için yapılacak olan

konsere biz de katılacağız. Konserin Pa-

zar günü olması nedeni ile oturma ey-

lemimize şimdilik ara veriyoruz.” açı-

klamasında bulundu. 11 kişinin katıldığı

eylem sloganlarla bitirildi.

Hatay
Halk Cepheliler, Hatay’da polisin

komplosu sonucu tutuklanan devrimci-
lerin serbest bırakılması için Ulus’ta yap-
tıkları basın açıklaması ve oturma ey-
lemlerine 8 Aralık günü devam ettiler.
Açıklamada, Halk Cepheliler’in Mayıs
ayından beri tutuklanan arkadaşlarını
yaptıkları eylemlerle kararlılıkla sahip-
lenmeye devam ettikleri ifade edildi.
Komplocu polisin buna tahammülsüz-
lüğünü, aileleri tehdit ederek, yapılan ey-
lemleri engellemeye çalışarak gösterdiği
anlatıldı. Son olarak tutuklu devrimci-
lerin 13 Aralık’ta görülecek olan mah-
kemelerine katılım ve sahiplenme çağ-
rısı yapılarak açıklama bitirildi ve otur-
ma eylemine geçildi. 

Bu sırada işkenceci polisler eylemi
izleyen çevredeki insanları tedirgin et-
meye çalışarak kimlik kontrolü yapmak
istedi. İnsanların kimlik göstermeyi
reddetmesi ile polisin gözaltına almak
istemesi karşısında Halk Cepheliler
müdahale ederek polisleri kovdular.

Adana
10 Aralık günü Adana’da İnönü

Parkı’nda bir araya gelen Halk Cep-
heliler tutuklanan arkadaşlarını sahip-
lenmek ve yaşanan hukuksuzluğu bir
kez daha gözler önüne sermek için her
hafta yaptıkları on dakikalık oturma ey-
lemlerine devam ettiler. 

“Baskılar, Gözaltılar, Tutuklamalar
Bizi Yıldıramaz” pankartının açıldığı
eylemde Hasan Farsak basına ve hal-
ka yaptığı açıklamada  “Kavga, bir
çember gibi her bir noktasından başlar
ama asla bitmez, devrimcileri uydur-
ma gerekçelerle tutuklayarak müca-
delemizi engelleyemezsiniz” dedi.

Açıklamanın ardından on dakikalık
oturma eylemine geçildi. Sloganların
haykırıldığı eylem 13 Aralık’ta görü-
lecek olan mahkemeye çağrı yapıl-
masının ardından sonlandırıldı. 

Ankara
Ankara Emniyeti'nin kurduğu kom-

plolar sonucunda tutuklanan devrim-
cilerin serbest bırakılması için her
Cumartesi ve Salı yapılan eylemlere
devam edildi.

8 Aralık günü, Yüksel Caddesi'nde
AKP'nin baskı ve komplolarla dev-
rimcileri aylarca nasıl tutsak ettiğini an-
latan bildiriler halka dağıtıldı. 23 ki-
şinin katıldığı eylemde devrimcilerin
hala mahkemeye çıkartılmadan tutuk-
lu bulunduğu ve Ankara polisinin ya-
lanları anlatıldı. 

11 Aralık günü ise Ankara Adliye-
si önünde toplanan Halk Cepheliler
“Komployla tutuklanan arkadaşlarımız
serbest bırakılana kadar mücade et-
meye devam edeceğiz.” dediler. Eylem
sloganlarla bitirildi.

İstanbul’da, 16 Aralık günü ya-
pılacak olan, “Direnen İşçilerle
Dayanışma Konseri'nin” çalışmaları
devam ediyor. 2 ve 5 Aralık tarih-
lerinde, İkitelli Sanayi Bölgeleri,
Turgut Özal Caddesi, Giyimkent,
İpkas, Güngören Sanayi Sitesi,
Ayko-San, Demirciler Sitesi, Metal-
İş, Atatürk Sanayi Sitesi Eskop, Kö-
yiçi Mahallesi Ayma Koop Sanayi
Sitesi, Bağcılar Sanayi Mahallesi,
Evren Mahallesi, Güneşli Sanayi
Bölgesi, Topkapı Ayma Kop Mini-
büsçüler Durağı bölgelerine toplam
250 afiş asıldı.4 Aralık günü Mah-
mutbey gişeleri girişinde bir araya
gelen DİH’liler, İbrahim Tatlıses Üst
Geçidi’nde bildiri dağıtarak, kon-
serin duyurusunu yaptı.

5 Aralık’ta Hey Tekstil civarı,
Evren Mahallesi ve Ayka Tekstil
fabrikalarının bulunduğu bölgelere;
7 Aralık’ta ise Mahmutbey Yolu
üzerinde afiş yapıldı. 8 Aralık günü
de Şirinevler Üst Geçidi’nde el
ilanı dağıtıldı. 

İzmir'de de konserin duyurusu,
DİH'li işçiler tarafından 11 Aralık
günü işçilerin yoğun olarak yaşadığı
Buca’nın değişik bölgelerinde afiş-
leme çalışmasıyla yapıldı.

İşçi Direnişlerini
ve Dayanışmayı

Büyüteceğiz

Komplo İle Tutuklanan Cepheliler Serbest
Bırakılıncaya Kadar Eylemlerimiz Sürecek
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Av�ru�pa’da

Yunanistan'ın başkenti Atina’da polis tarafından 6 Aralık
2008’de, 15 yaşında katledilen Aleksandıras Grigoropulos için,
ölüm yıl dönümünde, katledildiği Ekserhiya semtinde arka-
daşları tarafından anma yapıldı. Akşam saatlerinde ise Yunan
solunun çağrısı üzerine Propilya Meydanı’nda yaklaşık 3000
kişinin katıldığı bir yürüyüş düzenlendi. Yürüyüşe Halk
Cepheliler de pankartları ile katıldılar. Yürüyüşte Şadi Özbolat
ile ilgili bildiri de dağıtıldı. 

Polis meclise yürümek isteyen kitleye gaz bombalarıya sal-
dırdı. Pek çok kişi gözaltına alındı.

Yunanistan'ın Atina şehrinde Halk Cepheliler, her Cuma ol-
duğu gibi 7 Aralık günü de Almanya Konsolosluğu önünde,
"Şadi Özbolat'a Özgürlük" kampanyası çerçevesindeki ey-
lemlerine devam ettiler. "Şadi Özbolat’a Dayatılan Tek Tip Son
Bulana Kadar Kapınızı Çalacağız" kararlılığıyla eyleme de-
vam edildi. Eyleme ilgi gösteren ve bilgi isteyen halka eyle-
min amacı anlatıldı.

Almanya’nın Stuttgart şehrinde 2 Aralık günü Stutt-
gart Halk Kültür Evi’nde şair Nihat Behram ve Grup Yo-
rum üyesi İhsan Cibelik’in katılımıyla resim sergisi ve pa-
nel düzenlendi.

Ressam Hasan Toraman’ın 19-22 Aralık Katliamı’yla
ilgili yaptığı tablolardan oluşan resim sergisinin ilk bölümü
panel şeklinde gerçekleşti. Şair Nihat Behram; AKP’nin
Türkiye’deki baskı politikalarını anlattı. İhsan Cibelik ise
başta Grup Yorum olmak üzere, aydın ve sanatçıların kar-
şı karşıya kaldıkları saldırılara ve ev hapsine değindi. Ci-
belik, tecritin Almanya’da da devrimcilere ağır bir şekil-
de uygulandığını vurguladı. Daha sonra Nihat Behram şi-
irlerini okudu, İhsan Cibelik ise Grup Yorum’un bestelediği
Nihat Behram şiirlerinin yanı sıra halk türküleri söyledi.

Programın sonunda 23 Aralık günü yapılacak olan
19-22 Aralık hapishaneler katliamının anmasının duyu-
rusu yapıldı. Söyleşiye 100 kişi katıldı.

Almanya'nın Bochum şehrinde 4 Aralık günü Şadi Özbo-
lat'ın tutuklu bulunduğu Bochum Hapishanesi önünde, Tek Tip
Elbise dayatmasına karşı Halkın Hukuk ve Yardımlaşma Mer-
kezi tarafından bir eylem yapıldı. Eylemde Tek Tip Elbise uy-
gulamasının son bulması istendi.

Tek Tip Elbise İnsanlık Onuruna Saldırıdır
Almanya’nın Kuzey Ren Westfalen eyaletinde Dortmund

milletvekili olan Ulla Jelpke, Westfalen Adalet Bakanlığı’na
bir mektup yazarak, özgür tutsak Şadi Özbolat’a zorla tek tip
elbise giydirilmesini eleştirdi. Jelpke, mektubunda “Zorla giy-
dirilen kıyafet bir çok tutsak tarafından kişilik haklarının ih-
lali olarak algılanıyor. Güvenlik gerekçeleri de TTE’yi haklı
göstermiyor” dedi.

İlkay İşler Serbest Bırakılsın!
Almanya'nın Düsseldorf şehrindeki Türkiye Konsoloslu-

ğu önünde 7 Aralık günü İlkay İşler'in serbest bırakılması için
eylem gerçekleştirildi. “İlkay İşler Serbest Bırakılsın” yazan
ve İlkay'ın resminin olduğu bir pankart açıldı. İlkay İşler ser-
best bırakılana kadar her ayın ilk haftasında yapılacak eyle-
min bir sonraki buluşma tarihi olarak Ocak ayının ilk Cuma
günü olacağı duyuruldu.

Emperyalizm krizlerinin yükünü yeni-sömürge ülke-
lerinin üzerine yıkmayı sürdürdükçe, bu ülkelerde ırkçı-
lığı-faşizmi de yükseltiyor. Bunun sonucu olarak Yuna-
nistan’ın Selanik şehrinde, Türkiyeli devrimcilerin işlet-
tiği restorana 8 Aralık günü ırkçı faşist bir saldırı yaşan-
dı. Restoranın tabelasını ve camını kıran ırkçılar, kapıya
ve camlara iki kırmızı gamalı haç çizerek, altına “neo na-
ziler olarak geliyoruz” yazdılar.

Yunanistan Halk Cephesi, saldırıyla ilgili olarak bir açık-
lama yaparak, “Bu saldırıların bizi yıldıracağını sananlar
aldanıyorlar. Mücadelemiz büyüyerek sürecek. Sosyalizm
umudunu dünyanın her yerinde halklara taşımaya devam
edeceğiz” dedi.

Almanya’da “Irkçılığın Sorumlusu Alman Devle-
ti’dir” adıyla yürütülen ırkçılık karşıtı kampanya çerçe-
vesinde 6 Aralık günü Hackarde bölgesinde Anadolu Fe-
derasyonu üyesi üç kişi tarafından bildiri dağıtıldı. Top-
lamda 3,5 saat süren çalışmada insanlar ertesi gün yapı-
lacak Nazilere yönelik eyleme çağrıldılar. 

9 insanımızın katilinin Alman Devleti olduğunu söy-
leyen Federasyon üyeleri, çat kapı çaldıkları 8 evin 7'sin-
den eyleme katılma sözü aldı. 1 Aralık günü Huckarde’de
Nazilere karşı yapılan 250 kişinin katıldığı yürüyüşte Ana-
dolu Federasyonu da yer aldı.

Katletmek, Sakat Bırakmak Polisler
Tarafından Sıradanlaştırılıyor

Sıradanlaştırmaya ve Kanıksatmaya
Karşı Tek Çözüm Hesap Sormaktır!

Irkçılığa Karşı Çat Kapıları Artıralım!

Tecrit İşkencedir Tecrit Ölümdür
Devrimci Tutsaklara Özgürlük

Irkçı-Faşist Saldırılar
Devrimcileri Yıldıramaz! 

‘Özlemin Dili’ Sahiplenmek,
Örgütlü Olmaktır

Kapıları Çalan Kararlılıktır
Kararlılık Sonuç Almaktır
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27 Aralık 1990’da İstan-
bul Göztepe’de DMO’nun
bombalanması esnasında
şehit düştüler. Ferit, Ordu
Fatsa’da doğdu. 1980 ön-
cesi Liseli Dev-Genç safla-
rında çalıştı. 12 Eylül sonra-

sında tutsak düştü. Tahliye
olduktan sonra Dev-Genç’in yeniden yaratılması süre-
cine katıldı. Zor koşullarda yer altı mücadelesinde yer
aldı. Daha sonra SDB Ekip Sorumluluğu’na getirildi.

Hamdi, Amasya Gümüşhacıköy doğumluydu. En
büyük arzusu SDB üyesi olmaktı. Bu arzusuna kavuş-
tu. Komutanı Ferit ile birlikte şehit düştü.

Adım Sergül Albayrak;

Aslen Adapazarlı olup, babamlar Gürcü, annemlerde
Laz’dır. Almanya’da doğdum. Memleketimi tanımak bir yana,
Türkçe konuşmayı tam anlamıyla hapishanede öğrendim. İki
kültür arasında büyüyen, bocalayan ben, 15 yaşımda evden
kaçtım. Bir yandan ailem belli geleneklerini kültürlerini koru-
maya çabalıyor, bir yandan alabildiğine bu kültüre uzak bir
kültürün içinde büyüdüm. Ailemle yaşamayı istemedim. “Öz-
gür” olmak, “dilediğimi yapmak” istedim. Tabii gerçek özgür-
lüğün ne olduğunu bilmeden. Emperyalizmin özgürlük anla-
yışına çok çabuk kapılıvermiştim. Sigara, alkol, uyuşturucu
isteyen istediğini yapmakta özgürdü. “Küçük özgürlüğüm” bir
süre sonra noktalandı, aileme teslim edildim.

Tamamıyla tesadüfi bir şekilde devrimcilerden, Devrimci
Solcular’dan bahsedildiğini duydum... Kimdi bu Devrim Sol-
cular? Nasıl bir şeydi devrimcilik? Hiç tanımadığım birilerin-
den biraz saygıyla, biraz korkuyla bahsediliyordu. Tanımak
istedim. Böylece araladım hiç tanımadığım bu dünyanın ka-
pılarını... Bu dünya bambaşkaydı... Sevgi üzerine kuruluydu.
Her şey apaçık ortadaydı. Biraz şaşkınlık, biraz merakla her
gün yeni bir şeyler öğrenerek ilerlemeye başladım devrimci
olma yolunda. (...)

Ülkede gözaltına alınıp 19 yaşımda tutuklandım...
19 Aralık 2000’de Çanakkale’deydim. Ve saldırının ilk sa-

atleri Fidan Kalşen yoldaşım, tek tek vedalaşmaya başladı-
ğında bir an ne yapacağımı şaşırmıştım... Ağlamak? Hayır
hayır, bu insan güzeli yoldaşıma saygısızlık olurdu. Boğazı-
ma düğümlenen bu duygu, Fidan’ın gözlerine baktığımda yo-

koluvermişti. Gözlerinden okunan o mutluluk karşısında ağ-
lamak başka ne anlama gelirdi ki. O tüm yaşamını, geçmişini
ve geleceğini toplamıştı ışıl ışıl gözlerinde... Mutluydu. İlk
defa bir yoldaşımı şehitliğinden bir kaç dakika önce kucaklı-
yordum. Fidan, Kürt kızı... Fidan... Sevgi dolu, anne gibi, kar-
deş gibi, abla gibi.

Şehitlerimiz... Böyle bir kültürden sıyrılıp devrimci olmuş-
tum ben. Şehitlik nedir, nasıl bir şeydir? Bir insan başkası
için ölür müymüş hiç? Evet böyle düşünüyordum eskiden.
Biraz da anlamamaktan kaynaklı olarak. Uzun uzadıya üzeri-
ne düşünmekse gereksizdi... Bugün düşünüyorum da, özel-
likle yaşadığımız son dört yıl şehitlik-yaşam-ölüm üzerine o
kadar çok kere düşündüm ki. Fidan’ın ölümü, saçma olabilir
miydi hiç? Ya da Fatma Ersoy’umuzun? Ayşemiz’in, Gürsel
Abi, Gülnihal, Özlem, Fatma Abla... 112 şehidimizin... Ve is-
yan ediyorum bir kez daha emperyalizme. Emperyalizmin
yaydığı o kültürsüzlüğe, değersizleşmeye. Oysa ki, var mı
daha yüce, daha kutsal olan bir şey dünyada? Kendi yaşa-
mını insanlık adına feda ediyorsun... Feda etti gidenlerimiz...
Daha güzel bir dünya, bir ülke için... Ne demek, bir insanın
kendi acılarını ateşlerde yanarken bile duyumsamaması?

Lanetler yağdırıyorum her gün ama her gün emperyaliz-
me bunun için. Milyarların elinden düşünme yetisini aldığı
için. Düşünmek ve üretmek; ve düşünürken ve üretirken “Bir
canım var, o da halkıma feda olsun” diyebilmek. Şehitlerimiz,
bizim en büyük değerlerimizdir. Her değerin bir fiyatı vardır
diyen emperyalist ahlakın karşısında, inatla koruduğumuz,
değeri yüreklerimizde her gün artan, büyüyen.

Yaşamın orta yerinde olmaktır yaşam denilen şey. Ve bu-
gün yaşamın orta yeri, direniştedir. Direniş Türkiye hapisha-
nelerinin her duvarının ardında. Direniş duvarlar ardında tes-
lim olmamakta. Direniş duvarlar ardında, sizlerle tanışma is-
teğinde her şeye rağmen. Hapisim doğru, ama beynim, hiç
de hapiste değil. Kah bildiğim, tanıdığım yerlerde, yurtdışın-
da; dernekte okulda, sokakta... kah tanımadığım yerlerde,
Filistin’de, Irak’ta… Ve en çok da memleketimin dağlarında
ve mahallelerinde...

1954 Kırklareli doğumludur. Bir Dev-
Genç’liydi Fevzi, okulunda gençliğin anti-
faşist mücadelesinde yer aldı. 22 Aralık
1977’de Galatasaray Mühendislik Yük-
sek Okulu’nu basan faşistleri püskürt-
mek için kitlenin önünde dövüşürken bı-
çaklanarak katledildi.

Yitirdiklerimiz

Bağımsızlık Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

22 Aralık - 28 Aralık

"Ve zafer Parti-Cephe’ye yakışıyor. Ve zafer Parti-
Cephe geleneği. Bu gelenekte bir halka da ben

olacağım"

Sergül Hatice ALBAYRAK

Sergül Albayrak Kendini Anlatıyor:
ÖZGÜR İNSAN DÜŞÜNEN, PAYLAŞAN

İNSANDIR

30 Mayıs 1978'de Almanya'nın Bad
Urach kentinde doğdu. Devrimci olma-
dan önce, yurtdışındaki pek çok gencimiz
gibi, kimliksizleşmiş, hangi kültüre ait ol-
duğunu bilemeyen ve o ortamda burjuva-
zinin yozlaştırılmış “özgürlük” anlayışıyla
şekillenen bir gençti. Avrupa emperyaliz-

minin “imkanlarını” ve sunduğu “özgürlük”
anlayışını reddederek devrimcileşti.

1997 Ağustos ayında, bir görevle ülkeye gelişinde
tutsak düştü. İşkencede tecavüze uğradı. Tutuklandık-
tan sonra Ulucanlar, Sakarya, Çanakkale ve Uşak Ha-
pishaneleri’nde kaldı. 7 yıl süren tutsaklığı boyunca
hep direniş mevzilerinde oldu.

Büyük Direnişin 118. şehididir Sergül. Sevgi Erdo-
ğan'ın adının verildiği 11. Ölüm Orucu Ekibi'nde ölüm
orucuna başladı. Ölüm Orucu’nun 140’lı günlerinde 13
Aralık 2004’te, Uşak Hapishanesi’nden tahliye edildi.
26 Aralık 2004’te Taksim Meydanı' nda gerçekleştirdiği
feda eyleminde “Tecriti Kaldırın!” haykırışının ardından
kaldırıldığı hastanede 28 Aralık'ta şehit düştü.

Anıları Mirasımız

Sergül Hatice
ALBAYRAK

Fevzi AZIRCI

Ferit ELİUYGUN Hamdi AYGÜL



1960 İstanbul do-
ğumlu olan Ali Güler’in,
'77’den şehit düştüğü
ana kadar hiçbir anı
mücadelesiz ve örgüt-
süz geçmedi. Atılım yıl-

larında Ege Bölgesi Si-
yasi Sorumluluğunu üst-

lendi. Tutsak düştü, Buca Hapishane-
si’nden dört Cepheli olarak firar ettiler.
Özgürlük eyleminin ardından yıllardır
kaybetmediği coşku ve kararlılığıyla
dağlara koştu. 28 Aralık 2002’de To-
kat kırsal alanında oligarşinin askeri
güçleriyle çıkan çatışmada, 25 yıllık
devrimcilik yaşamında halka, devrime
bağlılığın, kesintisiz devrimciliğin anıtı
olmanın onuruyla şehit düştü. 

Celalettin Ali
GÜLER

1956, Dersim Maz-
girt İlçesi Şilk (Canik)
Köyü doğumludur. Al-
evi-Kürt bir ailenin ço-
cuğu olarak faşistlerin
yoğun olduğu bir ma-

hallede yaşıyordu. Ela-
zığ, Gaziantep ve Malatya’da çeşitli
görevler üstlendi, Malatya dağlarında
oluşturulan kır gerilla ekiplerinde yer
aldı. 26 Aralık 1979’da Malatya’da
anti-faşist bir eylem hazırlığı sırasın-
da elindeki bombanın patlaması so-
nucu şehit düştü.

Zeki ÖZTÜRK

Nadir, 1957 Nevşehir
Ürgüp doğumluydu.
Bursa DEV-GENÇ saf-
larında militanlığıyla, cü-
retiyle bir çok eylemde
en önde yer aldı. 23

Aralık 1979’da Maraş
katliamını protesto etmek için yapılan
bir eylemin güvenliğini sağlarken çı-
kan çatışma sırasında vurularak şehit
düştü. 

Nadir ÖLMEZ

Özgür Tutsak Emrah Yayla'nın babası Ce-
malettin Yayla'yı 9 Aralık akşamı kaybettik.
Akciğer kanseri hastası olan Cemalettin Yay-
la’nın hastalığı ilerlemiş ve geri dönülemez
bir duruma gelmişti.

Cemalettin amcamız, tutsakların, devrimcilerin dostuydu. Kapısı
her zaman devrimcilere açık birisiydi. O, tutsakları yalnız bırakmaz-
dı. Evlatları ile beraber tanıdığı devrimci tutsakları kendi evlatların-
dan ayırmadan ilgilenmeye, görüşlerine gitmeye, ihtiyaçlarını karşı-
lamaya çalışırdı. Günü geldi derneklerimizin günlük işlerini yaptı,
günü geldi yemek yaptı. Kendine ayırdığı zamanlarda devrimcilere
de yer ayırdı. Yaşamı, hep inşaatlarda geçti. Bu nedenle şehir şehir
gezdi. Her gittiği ilde devrimcileri mutlaka bulur ve onlarla sıcak
ilişkiler kurardı. Buralarda kendine arkadaşlar bulurdu. 

TAYAD’lı Aileler, Cemalettin Yayla’nın vefatının ardından bir
açıklama yaparak, “Onu vefalı, candan dost bir amcamız olarak tanı-
dık, yüreğimizde de her zaman böyle yaşayacak. Ailesinin, evlatları-
nın, hepimizin başı sağolsun. Onu unutmayacağız” dediler.

Cenazesi 10 Aralık'ta Ankara'dan memleketi Çorum’a götürüle-
rek toprağa verildi.

(KAYIP)

Bahçeci, 1968 do-
ğumludur. İstanbul’da ilk
kurulan öğrenci derneği
MÜBYÖD’ün başkanlı-
ğını yapmıştı. TÖDEF’in
kurucuları arasındaydı.

DEV-GENÇ içinde bir-
çok görev üstlendi. 1992’den gözaltı-
na alınmasına kadar Devrimci Sol
Savaşçısı olarak mücadelesine de-
vam etti. 24 Aralık 1994’de polis tara-
fından gözaltına alındı ve gözaltında
kaybedildi.

İsmail BAHÇECİ

TAYAD'lı Cemalettin

Amcamızı Kaybettik,

Onu Unutmayacağız! 

29 Kasım gecesi Ovacık’ın merkezinde 4 mobese kamerasının gör-
düğü ve aynı zamanda polis lojmanlarının, polis nöbet kulübelerinin bi-
tişik olduğu bir pasajda hırsızlık yaşandı. Soyulan Deniz İletişim’in sa-
hibi polise şikayette bulunmasına rağmen, AKP’nin işkenceci polisle-
ri gün ortasında halkın içinde olan devrimcileri “şüphelisin” diyerek “tes-
pit” edip gözaltına alırken, hırsızlığı yapan kişiyi tespit edemedi. Bunun
üzerine halk, kendi yöntemleriyle bulduğu hırsız Erdal Ağdaş’ı karakola
teslim etti. Ama hırsızı koruyup-kollayan polis, onu serbest bıraktı. 

Ovacık Halk Komitesi, polisin hırsızı korumasıyla ilgili olarak bir
açıklama yaparak, “Bu hırsızı ve hırsızlığı yaratan düzeni teşhir etmeye
devam edeceğiz” dedi.

Ülkemizde her geçen gün eğitimde yapılan gericileştirmeye karşı çı-
kan Liseli Dev-Genç’liler, parasız eği-
tim mücadelelerine duyuru masalarıyla
devam ediyor. “Parasız Eğitim Sınav-
sız Gelecek” kampanyasını duyurmak
ve liseli gençliği bu talebi gerçekleş-
mesi için mücadeleye çağırmak için 8
Ekim günü Kartal Meydanı’nda masa
açıldı. Masada bildiriler dağıtılarak, ta-
lepler anlatıldı.

Masa sonunda 250 bildiri dağıtıldı. 

Hırsızlığı Yaratan, Hırsızları Koruyan 
Bu Düzendir

Parasız Eğitim Sınavsız Gelecek
İstiyoruz, Alacağız!



19-24 Aralık 1978 tarihinde, yüz-
yıllardır süren Alevi katliamlarına
bir yenisi daha eklendi ve kontrge-
rillanın yönlendirmesi ile harekete
geçen gerici-faşist güruhun saldırıları
sonucu, resmi rakamlara göre 111
canımız en vahşi yöntemlerle katle-
dildi. Tıpkı Başbakan Erdoğan’ın
2006 yılında söylediği ‘kadın da ço-
cuk da olsa gereken yapılacaktır’
gibi, çoluk-çocuk, genç-yaşlı, kadın-
erkek demeden insanlar işkence ile
katledildi. Kadınlara tecavüz edildi.

Katledilen canlarımızı anmak için
2010 yılında Maraş’a gitmeye karar
verdiğimizde ilk önce tehditlerle bizi
yıldıracaklarını sandılar. Karşılarında
İmam Hüseyinler’in, Pir Sultanlar’ın,
Bedreddinler’in, Mahirler’in öğren-
cileri olduğunu unuttular. Tüm teh-
ditlere rağmen, ülkemizin dört bir
yanından, katledilen canlarını anmak
için Maraş’a akın etti insanlarımız.
Her şeyi göze almışlardı. Kitlenin
Maraş’a gelmesini engelleyemeyen-
ler, bu sefer de 30 yıl önce canlarımızı
katleden faşist güruhu, yeni bir kat-
liam için kitlenin üzerine salmaya
çalıştı. Bir yandan da faşist güruhu
engelledi. Bu, anma için orada top-

lanan kitleye bir mesajdı. ‘Bakın,

zor tutuyoruz, bir daha gelmeyin,

bu sefer tutamayız’ mesajıydı. Ancak
her şeyi göze alanlar için bu mesajın
bir önemi yoktu.

Bir sonraki sene yine yollara düş-
tü, katledilenlerin yakınları, yoldaş-
ları… Bu sefer de yolları, 33 sene
önce katliam sırasında ortada görün-
meyen askerler tarafından Maraş gi-
rişinde kesildi. Anma yapmakta ısrarcı
olan kitle, Alevi derneklerinin yö-
neticilerinin tüm geri kararlarına rağ-
men barikatı zorladı ve askerler ile
çatıştı. Çatışmaya rağmen, yönetici-
lerin aldığı geri kararla miting Narlı
İlçesi’nde yapıldı.

Ve bir Maraş katliamı anması
daha geldi çattı. Geçtiğimiz seneden
bu yana Aleviler üzerindeki baskı
daha da arttı: Malatya Sürgü’de Alevi,
Evli Ailesi, faşistler tarafından linç
edilmeye çalışıldı; PSAKD Kartal,
Pendik ve Erzincan şubeleri saldırıya
uğradı; Alevi ailelerin evleri işaret-
lenerek yeni katliamlar için hedef
gösterildi; Yargıtay tarafından ‘Ce-
mevleri ibadethane değildir’ kararı
verildi; Başbakan, Karacaahmet Der-
gahı için ‘ucube’ dedi… Ve her
geçen gün de yeni bir saldırı ile karşı
karşıya kalıyoruz. AKP iktidarı, Al-
evileri sindirmek, asimile etmek için
her yolu deniyor. Bir yandan Başba-
kan tarafından söylenenlerle hedef
gösterilen Aleviler, mesajı alan ge-
rici-faşist güruhlar tarafından saldı-
rılara uğruyorlar.

Tüm bu saldırılarla egemenlerin
yapmak istediği bellidir. Daha fazla
baskı ve daha fazla sindirme. Sivas’ta,
Çorum’da, Maraş’ta, Gazi’de anma
yapılmasını istemezler, çünkü yap-
tıkları katliamın sürekli hatırlatılması
işlerine gelmez. Onlar katletmeyi bi-
lirler. Katlederler ve kimsenin hesap
sormamasını, yapılan katliamın unu-
tulmasını, o katliamla verilen mesajı
almalarını isterler. Bu mesaj; ‘sesinizi

çıkartırsanız sizin de sonunuz aynı

olur’ şeklindedir.

Ama bu mesaj Aleviler’e yüzyıl-
lardır veriliyor. Aleviler, yapılan kat-
liamlar sonucu binlerce katledildiler.
Yine de sinmediler, boyun eğmediler,
biat etmediler. Bundan sonra da tüm
baskı ve sindirme politikaları nafiledir.
Direniş, teslim olmama, zalimin zul-
müne biat etmeme geleneği, uluları-
mızdan, pirlerimizden bize emanettir.
Onların yüzyıllardan bu yana elden
ele ilettikleri bayrağı günümüzde
bizler taşıyoruz.

BU SENE DE 23 ARALIK’TA
MARAŞ’TA OLACAĞIZ. 

AKP iktidarının tüm tehditlerine,
saldırılarına rağmen şehitlerimizi
anacağız. Nasıl ki yüzyıllardır katli-
amlarla bizi yolumuzdan döndüre-
mediler, şimdi de yolumuzdan dön-
meyecek, ikrarımızdan vazgeçme-
yeceğiz. KATLEDİLEN CANLA-
RIMIZIN HESABINI SORMAK
İÇİN 23 ARALIK’TA MARAŞ’TA
OLALIM.

Katliamın 34. Yılında 
Maraş’a, Hesap Sormaya!

Devrimci Alevi Komitesi Olarak Diyoruz ki

Maraş’ta, Sivas’ta, Çorum'da, Gazi’de Katlettiniz,
Bitiremediniz! PİR SULTANLAR ÖLÜR, DİRİLİR!

İstanbul’da, 8 Aralık günü Pir Sultan Abdal Kültür
Derneği (PSAKD) Sultanbeyli Cemevi’nde Devrimci
Alevi Komitesi (DAK) tarafından kahvaltı düzenlendi.
İstanbul’un çeşitli mahallelerinden katılan DAK’lılarla
gerçekleştirilen kahvaltıda yapılan konuşmada; kahval-
tıların bir araya gelmek ve kaynaşmak için öneminden
bahsedildi. "Cemevi Hakkımızı İstiyoruz" kampanyasından
da bahsedilen konuşmada, herkesin 23 Aralık’ta Maraş

katliamının anması için Maraş’ta olması çağrısı yapıldı. 
Daha sonra kahvaltıya geçildi. Kahvaltıdan sonra,

projesini Grup Yorum’un üstlendiği ve 9 yönetmen ta-
rafından çekilen ‘F Tipi Film’in söyleşisi yapıldı. Grup
Yorum üyesi Caner Bozkurt’un katılımıyla gerçekleşen
söyleşide herkes filmi izlemeye davet edildi. 32 kişinin
katıldığı kahvaltı sonrası ‘F Tipi Film’ ve ‘Milyonları
Örgütleyeceğiz’ afişleri yapıldı.

Zulme Karşı Gücümüz Birliğimizdir!
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