
İşçilere, Memurlara, Köylülere,
Öğrencilere, Esnaflara,

Devrimcilere, Demokratlara,
Aydınlara, Sanatçılara,
Yazarlara, Gazetecilere,
Avukatlara, Doktorlara,

Öğretmenlere, Hastalara,
Sakatlara, Akıl Hastalarına,
Çocuklara, Çocuk Yaştaki

Futbolculara, Taraftarlara...
Halkın Her Kesimine Pervasızca

BİBER GAZI SIKIYOR!

İşçilere, Memurlara, Köylülere,
Öğrencilere, Esnaflara,

Devrimcilere, Demokratlara,
Aydınlara, Sanatçılara,
Yazarlara, Gazetecilere,
Avukatlara, Doktorlara,

Öğretmenlere, Hastalara,
Sakatlara, Akıl Hastalarına,
Çocuklara, Çocuk Yaştaki

Futbolculara, Taraftarlara...
Halkın Her Kesimine Pervasızca

BİBER GAZI SIKIYOR!

EFENDİDEN UŞAK AĞIRLAMASI!..

* Askeri Törenle karşılama...
* Beyazsaray’ın karşısındaki Blair House’da ağırlama...
* Rose Garden’da ortak basın toplantısı...
* Obama Erdoğan ile toplam 4,5 saat görüştü!..
* Emine Erdoğan’a “Diktatörlüğün  psikolojisi”
kitabı hediye edildi!..
* Erdoğan’dan efendisine Arapça harflerle “Barack
Hüseyin Obama” yazılı bir levha hediye edildi!..

“Tarihi Amerikan Ziyareti” Bitti!
Erdoğan Hizaya Çekildi!

Biber Gazı Kimyasal Silahtır!
AKP Halka Kimyasal Silah Kullanıyor!

Biber Gazı Yasaklansın!

AAKP’NİN ÇÖZÜMÜ FAŞİST TERÖRÜ TIRMANDIRMAKTIR!

FAŞİZME TESLİM OLMAYACAĞIZ!
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ÖÖğretmenimizğretmenimiz

Her askeri eylem siyasal bir tavır alıştır:
Böyle bir yaratıcılığın, 

soyluluğun, kararlılığın, fedakarlığın 
temelinde ise savaşçının 

yaptığı eylemin tarihsel, siyasal anlamını 
kavraması vardır.  

Halkımızın değerleriyle, devrimin ve 
sosyalizmin ilkeleriyle yoğrulmuş bir
tarzdır bu. Bu tarz, halka kol kanat

geren, halk 
düşmanlarına karşı 

acımasız olan bir tarzdır.

Adli Tıp Önünde Hasta Tutsak
Mete Diş’e Özgürlük İsteyen

TAYAD’lılara Saldırı

Taksim’de Kazova ve Hey Tekstil
İşçilerinin Eylemine Saldırı

Taksim’de Faşizme Karşı Demokrasi,
Keyfi Tutuklamalara Karşı Adalelet İsteyen 

Halk Cepheliler’e Saldırı

Meydanları Halka Yasaklayamazsınız!
Faşizme Teslim Olmayacağız!



İİ ç i n d e k i l e r
38 Devrimci İşçi Hareketi: Hava-İş

grevde! İşçi düşmanı AKP grev
kırıcılığı yapıyor!

40 Devrimci Memur Hareketi: KESK
başkanı Lami Özgen ne yapıyor?

43 KESK’li tutsaklar için mücadele
etmek tüm kamu emekçilerinin
görevidir

44 Kanser hastası devrimci tutsak
Mete Diş serbest bırakılsın!

48 Gençlik Federasyonu’ndan:
10 Haziran’da adım adım
Ankara’ya yürüyoruz!

49 Gençlik’ten Haberler: Canan

Kulaksız şenliği sona erdi tutsak

Dev-Gençlilere özgürlük
49 Polise ağır silah alma yetkisi

51 Avrupa’da Yürüyüş: Faruk
Ereren davası başladı

52 Avrupa’daki Biz:

56 Yitirdiklerimiz

58 Kulağımıza Küpe Olsun

59 Öğretmenimiz

Hasta Tutsak Mete Diş
Serbest Bırakılsın

Reyhanlı izlenimleri 

21  Emek haberleri: Kazova işçileri
patronlarının yakasını bırakmıyor

23 Halkın Hukuk Bürosu: Halkın
Hukuk Bürosu Halkın
Adaletinin Savunucusudur -2

26 Adalet İstiyoruz: Devrimci Sol
ana davası zaman aşımı ile
düşürüldü 12 Eylül'ün işlediği
suçları unutmayacağız! 

28 Devletin idam cezasını kaldırdığı
aldatmacadır hasta tutsak Mete
Diş’i öldürtmeyeceğiz!

29 Cepheli: Cepheli kavgada
ustalaşandır

30 Devrimci Okul: Sürecin
yöneticileri olmak

32 Sanatçıyız Biz: Sanat cephesini
güçlendirelim! -3-

34 Sınıf Kini: O gözlerdeki sınıf
kinini kuşanacağız

35 Özgür Tutsaklardan: Ring
araçları dahil her şey, tutsakları
teslim almak için
kullanılmaktadır

36 Röportaj: Meral Dönmez:
“2014’te de Dev-Genç’lilerle
birlikte Taksim’de olacağız!” 

6 AKP’nin çözümü faşist
terörü tırmandırmaktır! 

7 Biber gazı kimyasal silahtır AKP
halka kimyasal silah
kullanıyor!Biber gazı
yasaklansın!

11 Gaz bombalarıyla toplantı ve
gösteri, yürüyüş yapma
hakkımızın gasp  edilmesine
izin vermeyeceğiz! 

13 Çifte standart değil AKP
faşizmidir!

14 Amerika’dan Erdoğan’a uşak
ağırlaması ve yalaka medyadan
inciler

15 Efendiden uşak ağırlaması!..
“tarihi Amerika ziyareti” bitti!

17 Katil AKP, Reyhanlı’daki suçunu
gaz bombalarıyla gizleyemez!..

18 Hatay Halk Cephesi heyetinin

4 Aşılmayacak engel

katlanılmayacak zorluk
çözülmeyecek sorun
varılmayacak hedef yoktur!

Dev-Genç’li̇ler Tutsak Arkadaşlarının Serbest
Bırakılması İçin 10 Haziran Pazartesi Günü
Kartal Meydanı’nda Yapacakları Eylemden

Sonra Ankara’ya Yürüyecekler 
Yürüyüşe Tüm Halkımız Davetlidir

º

Yer: Kartal Meydanı
Saat: 12.00
Tarih: 10 Haziran

28 İlde 185 Gözaltı! 72 Tutuklama
Suçları: Demokratik Sendikal

Faaliyette Bulunmak Olan Tutsak
KEC’liler İçin Dayanışma Konserine

Tüm Halkımız Davetlidir

Yer: Bostancı Gösteri Merkezi 
Tarih: 16 Haziran
Saat: 15.00

 Her hafta cumartesi günü
kanser hastası Mete Diş’in
serbest bırakılması için
yürüyoruz!
Yer: Sibel Yalçın Parkı
Saat: 19.00

****
Sanat Cephesi ve Devrimci

Avukatlar Olarak Her Hafta
Cuma Günü Faşizme Karşı
Demokrasi 
Keyfi Tutuklamalara Karşı,
Adalet İstiyoruz!
Yer: Taksim Tramvay Durağı 
Saat: 19.00

***

 Aylık Hak İhlalleri Raporu
Tarih: 1 Haziran 2013
Yer: Taksim Galatasaray
Lisesi Önü
Saat: 13.00

TKMP
***

 Mete Diş Serbest Bırakılana
Dek Her Hafta Cuma Günü Saat
12.30’da Adalet Bakanlığı
Önünde Olacağız!

 Adalet Için, Komplolarla
Tutuklanan Devrimcilerin
Serbest Bırakılması İçin Her Salı
Saat 13.00’da Adalet Bakanlığı
Önündeyiz.

Ankara Halk Cephesi

Çağrı
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Ülkemizde Gençlik

Eylem Takvimi



Emperyalizm ve işbirlikçileri dün-
yada zulüm politikalarını bütün

pervasızlıklarıyla uygulamaya de-
vam ediyorlar. Dünyanın her yeri
mahşer yeri, dünyanın her yeri kan
gölü. Bir yanda Latin Amerika halk-
ları emperyalistlerin yeni sömürge po-
litikalarıyla ezilirken, bir yanda Afrika
halkları 20 saniyede bir, açlık ve
yoksulluktan, bir canlarını toprağa ve-
riyor. Orta Doğu halkları ise açgöz-
lü katil emperyalistler ve onların iş-
birlikçilerinin elinde kan gölüne dön-
müş durumda. İşgalcilerin el atmadığı,
kan akıtmadığı hiçbir yer kalmadı.
Arap baharı, demokratikleşme diye-
rek Libya, Mısır, Tunus ve Cezayir’i
kana bulayan emperyalistlerin sal-
dırganlığı karşısında şimdi Suriye
halkı direniyor. 

Emperyalistler bir taraftan dünya-
yı kan gölüne çevirirken,  ülke-

mizde oligarşinin yönetememe krizi
ve faşist terörü her geçen gün daha
fazla tırmanıyor. Son süreçte işbirlikçi
AKP,  Kürt milliyetçi hareketi de ar-
kasına alarak  “çözüm süreci” söyle-
miyle her türlü hak gasplarını, halk
düşmanlığını pervasızca sürdürüyor. 

Halkın her kesimi her gün ilikle-
rine kadar faşist terörü yaşıyor.

Tam bir pervasızlıkla sürüyor halka
karşı yapılan zulüm. 13-15 yaşında-
ki çocuklardan, direnen işçisine, öğ-
rencisine, köylüsüne AKP’nin faşiz-
miyle, gazıyla, copuyla karşı karşıya
gelmeyen kalmadı. Halkın en meşru
yasal hakkı olan toplantı ve gösteri yü-
rüyüşü yapma hakkı gasp edildi. Hal-
kın kullandığı alanlar halka yasak-
landı. Yasal haklarını kullananlara ise
tam bir terör estiriliyor. AKP’nin ka-
rakollarında her gün onlarca işkence

yaşanırken hapishanelerde hasta tut-
saklar katlediliyor.

Emperyalistler ve işbirlikçileri ilan
ediyor: Savaş açıyorlar. Tüm

dünya halklarına “ya bizden yana ola-
caksınız ya da yok olacaksınız” di-
yorlar. 

PKK’ye silah bıraktırma politika-
ları emperyalizmin denetiminde

ilerliyor. 

Dünyada az sayıda savaşan örgüt-
lerden olan FARC ve ETA uz-

laşma masalarına oturdu ve silahlı
mücadeleyi bırakacaklarını açıkladı.

Ülkemiz solu ise emperyalizm ve
işbirlikçi oligarşi karşısında dev-

rim inancını, iktidar iddiasını yitirmiş
ve çürümeye başlamıştır. Faşizme fa-
şizm, emperyalizme emperyalizm di-
yemeyen, diyebilenlerin de gereğini ye-
rine getirmediği bir sol var. 2000’lere
kadar, 19 Aralık ve F Tipleri karşısın-
daki tavırları sol için dönüm noktası ol-
muş emperyalizmin saldırılarını gö-
remeyerek en genel Marksist Leninist
doğruları bile savunamaz hale gel-
mişlerdir. 7 Yıl süren büyük direniş bo-

yunca en keskin komünistler  “kaymak
tabakayı koruma” derdinden emper-
yalizmin devrimcileri teslim alma po-
litikalarına sessiz kalarak kendi sonu-
nu getirmişlerdir. Bugün ise teslim olup
devrime ihanet eden 24 MKP gerilla-
sını normalleştiren, meşrulaştıran;
AKP ile uzlaşan Kürt halkının katil-
lerine barış ilan eden PKK’nin kuy-
ruğuna takılan, iddiasız ideolojik ve ör-
gütsel olarak tükenmiş bir sol var
karşımızda.

BİZ İSE HEP ŞU BASİT GER-
ÇEKLE HAREKET ETTİK

BASKI VARSA DİRENECEKSİN.
AKP faşizmine karşı direniyoruz
DÜŞMAN VARSA SAVAŞACAK-
SIN. Emperyalizme ve işbirlikçileri-
ne karşı savaşıyoruz.

Gerek ülkemizde gerek dünyada
teslimiyet kol gezerken her ko-

şulda savaşı büyütmek zorunludur.

Dayı’nın dediği gibi; “BİZ DAİ-
MA, DEĞİŞMEZ MARKSİST-

LENİNİST SANDALYEMİZDE
OTURACAĞIZ!” Bu tarihe kadar
bizler ne dediysek yaptık ne yaptıy-
sak savunduk. Tarih her zaman öğ-
rendiğimiz yer oldu. Yanılmadık,
şaşmadık, sapmadık! Pir Sultan’dan
bu yana “dönen dönsün ben dönme-
zem yolumdan” şiarıyla yolumuzda
yürüdük. Mahir Çayan’ın “Varsın bü-
tün oklar üstümüze yağsın doğru
gördüğümüz yolda sonuna kadar
yürüyeceğiz” netliğiyle durduk fa-
şizmin darbeleri karşısında. Bildik ki
Önderimiz bize öğütlemiştir şu ta-
rihsel gerçeği “DİRENMEYEN ÇÜ-
RÜR!”

Ustalarımızdan öğrendik, devrim
ustalarını pusula bildik. Muci-

zelere inanmadık. Mucize emektir,

Aşılmayacak Engel,
Katlanılmayacak Zorluk,

Çözülmeyecek Sorun, 
Varılmayacak Hedef Yoktur!

Dayı’nın dediği gibi;
“BİZ DAİMA,

DEĞİŞMEZ MARKSİST
LENİNİST

SANDALYEMİZDE
OTURACAĞIZ!” Bu tarihe

kadar bizler ne dediysek
yaptık ne yaptıysak

savunduk. Tarih her zaman
öğrendiğimiz yer oldu.
Yanılmadık, şaşmadık,

sapmadık!



mucize disiplindir bizim için. Halk
sevgimiz ile sabırla öfke ile silah ile
eylem ile direndik. Güç aldık şehit-
lerimizden, güç aldık halkımızdan.
Umut, disiplin, emek ile umudumu-
zu hiç kaybetmeden her süreçten al-
nımızın akıyla çıktık. Halkımıza, şe-
hitlerimize, tarihimize leke sürmedik.

NASIL AŞACAĞIZ BU SÜ-
RECİ? BİZ NE YAPACA-

ĞIZ? Bizim en büyük gücümüz
“Kapitalizm mucizeler yaratsa da
varlığını sürdüremez” doğrusunu
bilmemizdir. Umudumuzun kaynağı
bilgidir. Karmaşık olan hiçbir şey yok-
tur bizim için.

Bilgi emek ister! Emek harcama-
dan bilgi sahibi olmadan umut et-

mek hayal kırıklığına yol açar. Bu ha-
yatın her alanı için geçerlidir. Barı-
şı umut etmek için savaşın neden-
lerini bulup ortadan kaldırmak
gerekir. Bunları ortadan kaldırmadan
barışa ilişkin umut beslemek hayal-
ciliktir. Emperyalizmden barış bek-
lemek savaşmadan hak beklemek
hayaldir. Biz hayallere değil emeği-
mize güveniyoruz. Her şey emek ve
disiplin gerektiriyor bunu biliyoruz.
Yolumuz ne kadar sarp olursa olsun
çok daha yüksek bir emek verimli-
liği ile sorunları yeneceğiz. 

“Faşizme Boyun Eğmeyecek, Tüm
Gücümüzle Direneceğiz” teslim

olmayı çıkardık sözlüğümüzden. Gen-
cimizden, yaşlımıza, gözaltından ey-
leme kadar direnmeyi öğrendik. Bit-
memek, tükenmemek bizim karakte-
rimiz oldu. Tutuklasalar da, katletse-
ler de hiçbir süreçte bizden kurtula-
madılar. Kurtulamayacaklar. 30 Mart-
ta Kızıldere’de zafer naraları atama-
dılar. Karşılarında halk vardı, karşı-
larında devrim inancı vardı. 17 Ni-
sanlarda sevinemediler korktular,
saklandılar. Karşılarında Sabo’nun
sesi yankılanıyordu: “Siz bizim tes-
lim olduğumuzu nerede gördünüz, asıl
siz teslim olun!” 

Hiç bir engele teslim olmayaca-
ğımıza dair kendimize, şehitle-

rimize söz vermeliyiz. Biliyoruz ki
teslim olmayanlar ölmez. EVET KA-
YIPLAR VERDİK, ÖDEDİĞİMİZ
BEDELLER HER ZAMAN ÇOK

BÜYÜK. AMA FEDAKARLIKTAN
KESİNLİKLE KORKMADIK. Bir
şey yapmaya karar verince onu so-
nuna kadar götürdük. Bedeller öde-
meden, fedakarlıklarda bulunmadan
hiçbir devrimin gelişme şansı yoktur.
Bunu unutmayacağız. Aşılmayacak
engel, katlanılmayacak zorluk, çö-
zülmeyecek sorun, varılmayacak he-
def yoktur! BİZ böyle düşüneceğiz.

EMPERYALİZME KARŞI Dİ-
RENİYORUZ. ŞİMDİ EM-

PERYALİZMİN KARŞISINDA
DİRENEN HALKLARIN YA-
NINDA DAHA DA GÜÇLENE-
REK BİZ OLACAĞIZ. KORK-
MUYOR, TEREDDÜT ETMİYO-
RUZ. 

AKP işbirlikçi politikalarla ezilen
halklara saldırıyor. Suriye’de,

Reyhanlı’da, Roboski’de, Karakol-
larda, hapishanelerde katledilen in-
sanların sorumlusu AKP’dir. Uzla-
şanlara, teslim olanlara gösterdiği
güler yüzündeki tebessümü yalandır,
yılan dilinde barış söylemleri zehir-
lidir. Bizler olması gereken bir şey için
savaşıyoruz. Ne olursa olsun KORK-
MAYACAĞIZ. Tek tek onlarca kah-
ramanlık sonucu zafer kazanılır. Em-
peryalizmin karşısında susmayacağız.
Emperyalizme ve işbirlikçilerine daha
büyük darbeler vurarak savaşı büyü-
teceğiz. Yeni ALİŞANLAR yarata-
cağız.

Tanıyoruz düşmanımızı. Kanımı-
zı kimin akıttığını ekmeğimizi ki-

min çaldığını biliyoruz. Emperya-
lizm ve işbirlikçisi AKP iktidarı ya-
lan ve aldatmaca silahını ustaca kul-
lanıyor. Halkların elinden her türlü hu-
kuki ve sendikal haklarını alıyor,
alanları dar ediyor. En ufak bir eyle-
me saldırıyor, canlara kastediyor yine
demokrasi yine barış naraları atıyor.

BİZ DE BU SAVAŞA DAHA
SİSTEMLİ, DAHA ISRARLI

HAZIRLANMALIYIZ. 

KENDİMİZİ SÜREKLİ YENİ-
LEMELİYİZ! VE UNUTMA-

MALIYIZ Kİ BU SAVAŞ SADECE
CEPHEDE SÜRMEMEKTEDİR.
BU SAVAŞ HAYATIN BÜTÜN
ALANLARINI KAPSAYACAKTIR.
BU SAVAŞTA ZAFER KAZAN-

MAK İÇİN İRADEMİZİ, DİSİPLİ-
NİMİZİ VE KİŞİLİĞİMİZİ GÜN-
LÜK MÜCADELEDE ÇELİKLEŞ-
TİRMEK ZORUNDAYIZ.

NASIL? İŞİMİZİ EN İYİ Bİ-
ÇİMDE YAPARAK! 

BU GÜNLÜK YAŞAMDA TE-
MEL OLANDIR! KİŞİLİĞİNİ-

Zİ GELİŞTİRİR-GÜÇLENDİRİR. 

DEVRİM VE SOSYALİZM MÜ-
CADELESİNDE GÜNLÜK

PRATİK MÜCADELE İÇİNDE SO-
MUT OLUMLU VEYA OLUMSUZ
SONUÇLAR ALMAK SİZE HA-
YATTA HER TÜRLÜ HAYAL KI-
RIKLIĞINA VE BAŞARISIZLIĞA
KARŞI BAĞIŞIKLIK KAZANDI-
RIR. 

GÜÇLENMELİYİZ. Disiplin,
emek ve cüret ile güçlenmeliyiz.

Yolumuz belirlenmiş ve açıktır. Em-
peryalizm ve faşizmle güçlenerek
savaşacağız. Devrimci savaşımızı
hem savaşta düşmana hem de kendi-
mize karşı yapacağız. Yolumuza hiç-
bir şeyin engel olmasına izin verme-
yeceğiz.

KADROLARIMIZLA AŞA-
CAĞIZ ENGELLERİ, DEV-

RİM KADROLARIYLA PATLA-
YACAĞIZ EMPERYALİZMİN
BEYNİNDE.

Emperyalizm ustaca hazırlanıyor
sömürüsüne. Bizler ise bu savaşta

tarafız. Teslim olmayan, zafere kilit-
lenmiş… Kadrolar, kahramanlar ya-
ratacağız. Kahramanlaşacağız. 

Kahramanlar özel seçilmiş insan-
lar değildir. Kahraman olmak

için Halkını ve vatanını sevmek ye-
terlidir. Mutluluk; vatanı uğruna dö-
vüşebilmektir.  Bizim için zor yok, im-
kansız yok. Öfkemiz büyük, öfkemiz
sonsuz. Vatanımıza, Halkımıza, Yol-
daşlarımıza beslediğimiz sevgi ne
kadar büyükse düşmana öfkemiz,
adaleti gerçekleştirme ilkemiz de o ka-
dar büyük. Bizim için zor yok im-
kansız yok. Halk sevgimiz ile sabır-
la öfke ile silah ile eylem ile direne-
rek,  savaşarak biz kazanacağız. Em-
peryalizmin ve faşizmin sonunu biz
getireceğiz. 



AKP’NİN ÇÖZÜMÜ FAŞİST TERÖRÜ 

TIRMANDIRMAKTIR!

Faşizme Teslim Olmayacağız!
Halkın her kesimi her gün ilikle-

rine kadar faşist terörü yaşıyor. Tam
bir pervasızlıkla sürüyor, halka kar-
şı yapılan zulüm. İşçilere, Memurla-
ra, Köylülere, Öğrencilere, Esnafla-
ra, Devrimcilere, Demokratlara Ay-
dınlara, Sanatçılara, Yazarlara, Ga-
zetecilere, Avukatlara, Doktorlara,
Öğretmenlere, Hastalara, Sakatlara,
Akıl hastalarına, Çocuklara, Çocuk
Yaştaki Futbolculara, Taraftarlara...
halkın her kesimine pervasızca Bİ-
BER GAZI SIKIYOR!

AKP’nin faşizmiyle, gazıyla, co-
puyla karşı karşıya gelmeyen kalmadı.
Özellikle 1 Mayıs’tan sonra iktidarın
politikalarına yedeklenmeyen tüm
kesimlere alanlar yasaklandı. 

Halkın en meşru yasal hakkı olan
toplantı ve gösteri yürüyüşü yapma
hakkı gasp edildi. Yasal haklarını
kullananlara ise biber gazı, tazyikli su,
ve çop... 

Taksim’de, adliye önünde, Be-
şiktaş’ta, Adli Tıp önünde basın açık-
laması yapmanın bedeli; ağzına, gö-
züne biber gazı sıkılması, kafanın cop-
larla patlatılması, TOMA’lardan fış-
kırtılan basınçlı sularla dağıtılması,
yerlerde sürüklenmesi oluyor.

1 Mayıs’tan sonra İstanbul’da po-
lis, Halk Cephesi’nin TAYAD’ın,
İdil Kültür Merkezi’nin yaptığı tüm
eylemlere gaz bombalarıyla, tazyik-
li sularla, coplarla saldırıldı. Rey-
hanlı’da 51 kişinin katledildiği, yüz-
lercesinin yaralandığı katliamı kına-
mak yasaklandı. Ülke çapında yapı-
lan tüm eylemlere polis azgınca sal-
dırıyor. 

AKP’nin faşist terörüne karşı fut-
bol stadyumlarından yükselen taraf-
tarların sesi bile daha fazla terörle  bo-
ğulmak isteniyor. Stadyumlardan da
sadece AKP iktidarını destekleyen
seslerin yükselmesi isteniyor. Değil-
se biber gazlarıyla, tazyikli sularla,
coplarla, çete vari silahlarla havaya
ateş açan motosikletli, kasklı polislerle

Beşiktaş’ın göbeğinde gövde göste-
risi yapılarak gözdağı veriliyor. 13 ya-
şındaki çocuk futbolculara bile  gaz
sıkılıyor. 

22 Mayıs Çarşamba günü  Anka-
ra’da yapılan Trabzon Spor, Fener
Bahçe Türkiye Kupası maçı 10 bin
polisle adeta sıkıyönetim altında ya-
pıldı. 

Başbakan Erdoğan Amerika’da
açıklama yaptı; “Kulüpler, Federas-
yon, medya birlikte çalışsın, biz de
üzerimize düşen görevi yapalım”
dedi. Devamında futbol sahalarından
ve üniversitelerden özel güvenlikle-
ri çekip yerine polisin getirileceği
açıklandı. Bu bahaneyle 10 bin yeni
polis daha alınacak.

Önceki haftalarda engellilerin bas-
ketbol maçında, engelli oyunculara bi-
ber gazı sıkmıştı polis. Geçen hafta ise
Malatya’da akli dengesi yerinde ol-
mayan bir kişi akıl hastanesine götü-
rülmek istendi. Hasta direniş göste-
rince polis biber gazı sıkarak akıl has-
tasını “etkisiz” hale getirdi. Faşizmin
bildiği tek yöntem bu: Etkisiz hale ge-
tirmek! 

AKP’nin karakolları işkence mer-
kezi olarak çalışıyor. Polisin sokak or-
tasında birini vurma özgürlüğü var.
Katiller, işkenceciler AKP tarafından
her türlü delil olmasına rağmen per-
vasızca korunuyor. 

Hapishanelerde ölümü bekleyen
yüzlerce hasta tutsak var. Hasta tut-
sakların hapishanelerdeki sessiz im-
hası sürüyor. Mete Diş İstanbul Üni-
versitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana-
bilim Dalı’nın “hapishanede kalma-
sı ölümüne neden olabilir” raporuna
rağmen tahliye edilmiyor. Adli Tıp
önünde Mete Diş’e özgürlük isteyen
TAYAD’lılara polis terör estiriyor. 

AKP, “çözüm” adına yapılan et-
kinlikler ve yandaşları dinci örgütle-
rin yaptığı eylemler dışında her şeye
saldırıyor. 

AKP, faşist teröründe pervasız ol-

duğu gibi tam bir küstahlık içinde. Ge-
çen hafta İzmir Buca’da yapılan Yö-
rük Şenliği’nde elektriklerin kesilmesi
üzerine AKP il Başkanı şenliğe katı-
lan Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel
Eroğlu’na elektriği CHP’li belediye-
nin bilinçli olarak kestiğini söylüyor.
Bakanın verdiği cevap şu: “Belediyeye
cezayı kesin, barajı da ellerinden
alın...” Sanki yerin, göğün, dünyanın
sahibi onlar. Başta Erdoğan olmak
üzere AKP’lilerin her biri büyük dağ-
ları biz yarattık küstahlığı içinde. 

Erdoğan, Amerika’dan ayarını
alıp döndü. İç politikada da, dış po-
litikada da Amerika benim çıkarları-
ma tabi olacaksın diyor. 

Amerika’nın çıkarları demek, hal-
kın daha fazla sömürülmesi demek-
tir. Halkın hiç bir talebinin dikkate
alınmayacağı demektir. 

Halka karşı faşist terörün daha faz-
la tırmandırılması demektir. 

Daha fazla biber gazı, daha fazla
tazyikli su, daha fazla TOMA, daha
fazla cop, daha fazla işkence, daha
fazla katliam demektir. 

Halkın her türlü talebinin biber ga-
zıyla bastırılması demektir. 

AKP’NİN FAŞİST TERÖRÜNE
BOYUN EĞMEYECEĞİZ. 

Halk Cephesi olarak faşizmin te-
rörüne maruz kalan tüm halkımızı;
FAŞİZME KARŞI OMUZ OMU-
ZA VERMEYE ÇAĞIRIYORUZ. 

HALKA KARŞI TERÖRÜN
SEMBOLÜ HALİNE GELEN Bİ-
BER GAZININ YASAKLANMA-
SINI İSTİYORUZ.
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AKP iktidarı açıktır ki halka karşı
savaşıyor. En ufak hak talebine karşı
tahammülsüzce saldırılarını artırmaya
başladı. 1 Mayıs 2013 tarihinden iti-
baren merkezi yerlerde basın açık-
laması yapma hakkı yasaklandı. Basın
açıklaması yapılması anayasal bir
haktır. Kısıtlanamaz, engellenemez,
yasaklanamaz. AKP iktidarı işkence
suçu işleyerek, kimyasal silahların
şiddeti ile haklarımızı kullanmamızı
engelliyor. Halk düşmanlığını biber

gazını daha sık ve daha yoğunluklu
kullanarak gösteriyor. Eskiden biber
gazını çevreye bombalar atarak kul-
lanırken şimdi her polisin eline sprey
şeklinde gaz şişeleri dağıttılar. Polisler
bu gazı sinek öldürüyormuş gibi
yüze doğru sıkıyorlar. Özellikle insan
gözünün üzerine sıkıyorlar. Sokak
ortasında, meydanlarda "hakkınızı
kullanırsanız size böyle işkence ya-
parım" diyorlar. Halka yönelik işkence
ve katliamlarını uygularken ağızla-
rından demokrasi sözünü düşürmü-
yorlar. Halkımız kimin ne olduğunu
biliyor, görüyor. Böyle durumlarda
derler ki; aynası iştir kişinin, lafına
bakılmaz. 

Biber gazı uluslar arası sözleş-
melere göre kimyasal gazdır. İlk ola-
rak 1871 yılında üretilen bu göz ya-
şartıcı maddelerin, sprey ve bomba
halinde yaygın olarak kullanılmaya

başlanması 1990'lı yıllarda gerçek-
leşmiştir. Rafine edilmemiş şekliyle
biber, doğal bir kimyasal silah olarak
yüzlerce yıldır kullanılmaktadır. Kim-
yasal gazların saldırı-silah amaçlı
kullanımı tarihte çok eski dönem-
lerden beri görülse de, göz yaşartıcı
gaz olarak CS ilk kez 1928 yılında
iki Amerikalı kimyacı tarafından üre-
tilmiş ve bu ikinsinin baş harfleri ile
isimlendirilmiştir. Gaz bombalarının
ciddi bir savaş silahı olarak kullanımı
1950’lerin ortalarına rastlar. Vietnam
savaşında helikopter ya da uçaktan
atılan 58 kg ağırlığında grup bombalar
şeklinde de kullanıldığı bilinmektedir. 

Özellikle Vietnam Savaşı sırasında
Kuzey Amerika'da spreylerden pat-
layan bombalara kadar bu kimya-
salların pek çok farklı tipi üretildi.
1969'da içlerinde ABD'nin de bu-
lunduğu 80 ülkenin Cenova Sözleş-

BİBER GAZI:
Halk arasında biber gazı olarak bilinen bu gazın

kimyasal bileşeni: Oleoresin Capsicum (OS)
gazından oluşan bu madde, doğal olarak yetişen

Şili biberi adlı bitkiden  elde edilmektedir. 

AKP, İşçilere,
Memurlara, Köylülere,
Öğrencilere, Esnaflara,
Devrimcilere,
Demokratlara, Aydınlara,
Sanatçılara, Yazarlara,
Gazetecilere, Avukatlara,
Doktorlara, Öğretmenlere,
Hastalara, Sakatlara, Akıl
Hastalarına, Çocuklara,
Çocuk Yaştaki
Futbolculara, Taraftarlara
Halkın Her Kesimine
Pervasızca BİBER GAZI
SIKIYOR!

Biber Gazı 1997’de
“Kimyasal Silahlar
Anlaşması” ile Yasaklandı!

AİHM, Gazın Halka
Yönelik Olarak
Kullanılmasını Hak İhlali
Olarak Kabul Etti

Halk düşmanı AKP’nin
Faşist Polisi Halka yaptığı
Saldırılar Sonucunda 12
Kişiyi Katletti!

Biber Gazı Kimyasal Silahtır
AKP Halka Kimyasal Silah Kullanıyor!

Biber Gazı Yasaklansın!
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mesi'yle, göz yaşartıcı gazların savaşta
kullanımı yasak maddeler arasında
kabul etmesine karşın ABD, dünya-
daki en büyük üreticilerden biri ol-
maya devam etti. Bugün için sadece
Kuzey Amerika'da tüm dünyadaki
üretimin yüzde 41'ini gerçekleştiren
108 üretici firma bulunmaktadır.

Avrupa İşkencenin ve Kötü Mua-
melenin Önlenmesi Komitesi (CPT)
raporları, biber gazının gözaltı ve
tutma merkezlerinde, kapalı kurum-
larda tutulan ve zaten kontrol altında
olan kişilere karşı kullanılamayacağını
belirtmiş, Hollanda’ya 2007 yılında
gerçekleştirilen ziyaretin ardından
biber gazının potansiyel olarak teh-
likeli bir madde olduğu ve kapalı
alanlarda kullanılmaması gerektiği,
açık havada kullanılması konusunda
da CPT’nin çekinceleri olduğu, açık
havada kullanıldığı takdirde istisnai
olarak kullanılması ve bu durumda
kişilerin korunmasına yönelik gü-
vencelerin (örneğin biber gazına ma-
ruz kalan kişilerin derhal sağlık mua-
yenesinden geçirilmesi ve bu kişilere
antidot (panzehir) sağlanması vs.
gibi) kabul edilmesi gerektiği belir-
tilmiştir. 

Türkiye'de ulu orta, bolca sıkılan
gazları savaşta düşmana atmak bile
yasak. Üstelik Türkiye gaz kulla-
nımını yasaklayan Kimyasal Si-
lahlar Sözleşmesi'ni imzalamıştır.
Kullanımının sakıncalı olduğu
TBMM tarafından da onaylanma-
sına rağmen, insanların üzerine kat-
liam yapmak istercesine atılmaktadır. 

Biber gazının bir kimyasal silah
olduğu devlet tarafından da kabul
edilmiştir. 

Sağlık Bakanlığı Çevre Sağlığı
Daire Başkanlığı tarafından, sorulan
bir soru üzerine yapılan açıklamada;
“Biber gazının doğal kaynaklı, per-
sonel korunmasında kullanılan ve
öldürücü olmayan kimyasal silahlar
sınıfına girdiğinden Bakanlıkça her-
hangi bir üretim ve imalat izni dü-
zenlenmediği” belirtilmiştir. 

Biber gazı kimyasal bir silahtır
ve en demokratik eylemlerde dahi
kullanımı sıradan bir hale gelmiştir.
Kimyasal bir silah olduğu gerçeğini

kendileri de reddetmiyorlar üstelik.
Daha doğrusu gizleyemiyorlar. 

“Biber Gazı” İsimli
Kimyasal Silah
Öldürücüdür

Devlet biber gazının kimyasal si-
lah olduğunu kabul ederken öldürücü
olmadığı iddiasında bulunuyor ama
hem bilimsel sonuçlar hem de hayat
devleti yalanlıyor. 

Biber gazının en çok üretildiği
Amerika’da 1993 ve 1995 yılları
arasında 26 kişi biber gazı kullanımı
nedeniyle ölmüştür. Biber gazını
Amerika’dan alan Türkiye’de bile-
bildiğimiz ölenlerin listesi ise şöyledir. 

1 Mayıs 2007’de polisin attığı
gaz bombası, bir kahvehanenin önün-
de oturan 75 yaşındaki İbrahim Se-
vindik’in ölümüne neden oldu. 

4 Nisan 2009’da, Urfa'nın Halfeti
İlçesi'ne bağlı Ömerli Köyü'ne gitmek
isteyen kitleye askerler gaz bombaları
kullanarak saldırdı. Mahsum Kara-
oğlan ve 27 yaşındaki Mustafa Dağ
öldürüldü.

6 Ekim 2009’da İstanbul Harbiye
Kongre Merkezi’nde yapılan IMF-
DB toplantısını protesto eden kitleye
polisin gaz bombalarıyla saldırması
sonucunda kalp krizi geçiren İshak
Kalvo hayatını kaybetti.

9 Ekim 2009’da Cizre’de atılan
gaz bombasının kafasına isabet et-
mesiyle Mehmet Uytun hayatını kay-
betti.

27 Nisan 2011’de Bismil’de gaz
bombası nedeniyle 60 yaşındaki Ka-
zım Şeker kalp krizi geçirerek hayatını
kaybetti.

31 Mayıs 2011’de Metin Lokum-
cu Hopa’da Erdoğan’ı protesto ey-
lemine katıldığı için polisin attığı
gaz bombaları nedeniyle kalp krizi
geçirerek hayatını kaybetti.

12 Haziran 2011’de Şırnak’ta
seçim sonrası yürüyüş yapan halka
gaz bombası atarak Hatice İdin’in
ölümüne sebep oldular.

26 Temmuz 2011’de Şırnak Si-
lopi’de düzenlenen bir eylemde başına
gaz bombası isabet eden 13 yaşındaki
Doğan Teyboğa hayatını kaybetti.

28 Ağustos 2011’de Hakkari’nin
Çukurca İlçesi’nde BDP Van İl Mec-
lisi üyesi Yıldırım Ayhan gaz bom-
basıyla öldürüldü.

İstanbul’da 21 Mart 2012’de-
polis, Newroz kutlamalarına katılan
halka saldırdı. Atılan gaz bombası
kafasına isabet eden BDP Arnavutköy
İlçe Yöneticisi Hacı Zengin hayatını
kaybetti.

27 Mayıs 2012’de arkadaşları
arasında çıkan bir kavgayı ayırırken
astım hastası olduğunu söylemesine
rağmen polisin Çayan Birben’in üze-
rine sıktığı biber gazı sonucunda kat-
ledildi. 

Bunların dışında yüzlerce kişi atı-
lan gazlardan dolayı yaralanmış,
sakat kalmıştır. En son örneği olan
Meral Dönmez 1 Mayıs 2013 günü
kafasına aldığı gaz bombası darbesiyle
ağır yaralanarak beyin kanaması ge-

BİBER GAZININ 
ETKİLERİ:

1- Yüksek dozlara maruz kalındı-
ğında kalple ilgili ritm bozukluğuna
sebep olma potansiyeli vardır. Kalp
rahatsızlığı olanların maruz kalması
durumunda ölümlerine neden olabil-
mektedir. 

2- Solunum sistemi üzerinde tahriş
edici özelliği vardır. Özellikle astım
hastası olanların maruz kalması ölüm-
lerine neden olabilmektedir. 

3- Nörolojik sistem üzerinde olum-
suz etkilere sahiptir.

4- Yutulması durumunda mide bu-
lantısı, kusma ve ishale sebep olabilir.

5- Alkol ve uyuşturucu kullananların
maruz kalmaları durumunda ölüm po-
tansiyeli mevcuttur.

6- Hamile kadınlar ve hayvanlar
üzerindeki olumsuz etkileri daha faz-
ladır.

7- Biber gazıyla temas halinde
burun akıntısı, öksürük, hapşırma, göz
yaşarması ve gözde yanma, geçici kör-
lük gibi belirtiler görülüyor.

8- Yüksek konsantrasyonlarda ma-
ruz kalındığında, göğüste sıkışma hissi,
solunum sıkıntısı, ağız ve dilde yanma,
tükürük miktarında artış ve kusma gö-
rülebiliyor.
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çirmiştir. Kalıcı olarak
sakatlanmıştır. Aynı
gün Dilan Alp de
yine kafasına biber
gazı atılarak beyin ka-
naması geçirmiş ve
sakat bırakılmıştır. İb-
rahim Akal’ın bir
gözü kör olmuş Feh-
mi Meşe kafasına
darbe almış ve daha
onlarca kişi yaralan-
mıştır.

AKP iktidarı kendisine karşı
gelen herkesi sindirmeye, baskı
altına almaya, katletmeye soyun-
muş. Ama sadece solcu, muhalif,
devrimci demokratları hedef almı-
yor. AKP’nin faşist iktidarına hiz-
met etmeyen halkın her kesimi he-
defte. 

Biber gazını yemeyen kalmadı,
Emek Sineması’na sahip çıkan aydın
sanatçılar, tutsak arkadaşlarına sahip
çıkan Sanat Cephesi, sporcular, ço-
cuklar, memurlar, köylüler hemen
hemen halkın her kesimi biber gazına
maruz kaldı. Bir eyleme katılmış ol-
manız da gerekmiyor, herhangi bir po-
lisin canını sıkarsanız yüzünüz kimyasal
silahla karşı karşıya kalabilir. 

Böyle yaparak Tayip Erdoğan di-
yor ki, ben daha büyük lokmalar
yerken, siz ağzınızı açarsanız, sizi
tehdit sayar, sinekler gibi ezerim... 

Bizden Alınan Vergiler
Bize Kimyasal Gaz
Olarak Geri Dönüyor

Devletin bütçesi, kamu mallarının
işlenmesinden (yani halka ait olan
mallar), halkın emeği üzerinden elde
edilen karlar ve vergiler ile oluş-
maktadır. Yani halka hizmet için kul-
lanılması gereken bütçe kimyasal si-
lahlara kullanılıyor. Kimyasal gaz-
larda Amerika’dan alınıyor. 

Yapılan açıklamalara göre
2000’den bu yana alınan gaz miktarı
628 bin kilo civarındadır. 

Yıllara göre oranı ise şöyledir. 
2008’de 67 ton... (2.5 milyon do-

lar) - 2009’da 37 ton... (1.6 milyon
dolar) - 2010’da 48 ton... (2.5 milyon
dolar) - 2011’de 39 ton... (1.9 milyon

dolar) - 2012’de 21 ton... (1.3 milyon
dolar) biber gazı ithal edilmiş. Son
12 yılda biber gazı ithalatına ödenen
miktar ise 21.9 milyon dolar.

AKP halka düşmandır. Hak tale-
binde bulunan halkın temel ihtiyaç-
larını karşılamayı, sorunlarını çözmeyi
değil, bu sorunları nedeniyle eylem
yapan halka saldırmayı temel almıştır.
Faşizm, düzenini baskı ve zor ile
sürdürmektedir. Bunu yaparken yine
halkın parasını kullanmaktadır. 

Devlet Kendi Yasalarını
Çiğneyip Suç İşliyor

Anayasa’nın 56. maddesi uyarın-
ca; Devlet, herkesin hayatını, beden
ve ruh sağlığı içinde sürdürmesini
sağlamakla yükümlüdür. Devlet her-
kesin sağlığından sorumludur. Yine
Ceza Kanunu’na göre bir kişiye karşı
insan onuruyla bağdaşmayan ve be-
densel veya ruhsal yönden acı çek-
mesine, algılama veya irade yetene-
ğinin etkilenmesine, aşağılanmasına
yol açacak davranışlar işkencedir.
Buna neden olacak her türlü davra-
nıştan çekinmelidir. Bu suç Türk
Ceza Kanunu’nun 94. maddesinde

düzenlenmiştir.
Yani Devlet her
biber gazı kulla-
nımında, kendi
yasalarını da çiğ-
neyerek, işkence
suçunu işlemek-
tedir. 

Keza Türk
Ceza Kanunu’nun
170. maddesi
uyarınca; kişilerin

hayatı veya sağlığı bakımından
tehlikeli olacak biçimde ya da
kişilerde korku, kaygı veya pa-
nik yaratabilecek tarzda silahla
ateş edilmesi veya patlayıcı
madde kullanılması hapis cezası
gerektiren eylemlerdendir.
TCK’nın 86. maddesinde;
“Kasten başkasının vücuduna
acı verme veya sağlığının ya
da algılama yeteneğinin bozul-
masına neden olma, yaralama”
düzenlemesi de ihlal edilmek-
tedir. 

Bunun yanı sıra zor kullanma
yetkisine sahip kamu görevlisinin,
görevini yaptığı sırada, kişilere karşı
görevinin gerektirdiği ölçünün dışında
kuvvet kullanması Türk Ceza Ka-
nunu’nun 256. maddesine göre suçtur.
Diğer bir suç basın açıklaması ya-
pılma hakkının engellenmesidir. 

Dolayısıyla devlet birden çok
suçu işlemektedir. Bu suçlar devletin
belirlediği, kendi yasalarında yazan
suçlardır. 

Sadece kendi yasalarına değil
uluslararası yasalara da aykırı dav-
ranmaktadırlar. Avrupa İnsan Hak-
ları Sözleşmesi’nin 3 ve 11. maddesi
de ihlal edilmektedir. Ayrıca 10 Ni-
san 2012 tarihli Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi (AİHM) kararına göre
“barışçıl gösterilerde biber gazının
kullanılması insan hakkı ihlali ola-
rak" kabul ediliyor. Avrupa İnsan
Hakları Mahkemesi Atanan Türkiye
kararında "Kolluk görevlileri biber
gazı kullanmaya yalnızca gerekli ol-
duğunda (daha hafif araçlarla bir
çözüme ulaşamadıklarında) başvu-
rabilirler.- Kolluk görevlileri biber
gazına orantılılık ilkesi çerçevesinde

SON 5 YILDA AKP’NİN 
GAZ BİLANÇOSU 
TOPLAM 628 TON

2008’de 67 ton... (2.5 milyon dolar) 
2009’da 37 ton... (1.6 milyon dolar) 
2010’da 48 ton... (2.5 milyon dolar) 
2011’de 39 ton... (1.9 milyon dolar) 
2012’de 21 ton... (1.3 milyon dolar) 
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15 haftadır keyfi tutuklamalara ve komplolara karşı
adalet nöbetinde olan Halk Cephelilere polis saldırdı. 

AKP iktidarı halkın meydanlarını yasaklamaya çalışıyor.
Her hak arama talebine kimyasal gazlarla saldırıyor.
Bugün de adalet nöbeti için İstanbul Adliyesinin önünde
eylem yapmak isteyen Halk Cepheliler polisin azgınca
saldırısına uğradı. Halk Cepheliler C kapısına giden
merdivenlerden sloganlarla inip polisin karşısına geçti,
pankartını açtı. İşkenceci polis Halk Cephelilerin cüretinden
ürkerek kimyasal gazlarına sarıldı, ortalığı gaza boğdu.
Saldırı karşısında pankartını siper yapan Halk Cepheliler,
sloganlarla ve ajitasyonlarla polisin işkenceciliğini halka
teşhir etti. Polis, kimyasal gazlarla beraber cop ve kal-
kanlarıyla Halk Cephelilere saldırdı,
yere düşenlere 4-5 polis birden saldır-
dı.

Daha sonra Halk Cepheliler polislerin
karşısına geçtiler, “Kahrolsun Faşizm
Yaşasın Mücadelemiz”, “Baskılar Bizi
Yıldıramaz” sloganlarıyla pankartlarını

açtılar. Ardından TOMA biberli tazyikli suyla kitleye
saldırdı, fakat kitle saldırıya rağmen zafer işaretleriyle
pankartlarını yükselttiler. Polisler daha sonra Halk Cep-
helilerin üzerine coplarla saldırdı. Önüne gelene saldıran
polis, yoldan geçen bir vatandaşa da copla vurdu.
Ardından bir Halk Cepheliyi yere yatırıp tekme ve
coplarla vurdu, arkadan gelen polisler de vurmaya devam
etti. 

Ardından Halk Cepheliler adliyenin karşısındaki ben-
zinliğin önünde pankartını açıp sloganlarıyla polisin
azgınca saldırısını teşhir ettiler. Bu sırada işkenceci polis
yaptıkları belgelenmesin diye orada bulunan basın emek-
çilerine saldırdı. Kızıl Bayrak muhabiri olan bir basın

emekçisini gözaltına almaya çalıştı, ba-
şaramayınca basın kartını elinden almaya
çalıştı. Orada bulunan diğer devrimci
basın emekçileri olaya müdahale edip po-
lise tepki gösterdi, polis diğer basın emek-
çilerinin fotoğraf makinelerini de almaya
çalıştı ama başaramadı. “Size bir daha
fotoğraf çektirmeyeceğiz” diyerek tehditler

savuran polis, basın
emekçilerinin dik
duruşu ve halktan
gelen tepkiler üze-
rine oradan çekil-
mek zorunda kaldı. 

Daha sonra ey-
leme iradi olarak son
verildi.

başvurabilirler. Kullanılacak biber
gazı, kolluğun karşı karşıya kaldığı
durumu çözmeye yetecek düzeyi aşa-
maz.- Bir toplantı ya da gösteri yü-
rüyüşünün yasal olup olmaması, şid-
det içermediği sürece, kolluk görev-
lilerinin güç kullanmaktan kaçınması
ilkesini uygulamadan kaldırmaz.
Yasal olmayan toplantı ya da gösteri
yürüyüşlerini dağıtmak üzere kural
olarak güce başvurulmamalıdır.- Kol-
luk görevlileri, biber gazına başvu-
rurken çevrede bulunan üçüncü ki-
şilerin etkilenmemeleri yahut bu
mümkün değilse olabilecek en asgari
düzeyde etkilenmeleri için tedbir al-
mak zorundadırlar. - Biber gazına
başvurulduğu durumlarda, ortaya
çıkabilecek sağlık sorunlarına tıbbi
müdahalede bulunabilecek sağlık
görevlilerinin bulundurulması ge-

rekir" tespiti bulunmaktadır. 
Mahkeme diyor ki, yasal olarak

yapılan açıklamalara, gösterilere
hiç bir şekilde gaz sıkılamaz.

Devlet biber gazı kullanmak zo-
runda kalmışsa gerekli bütün ted-
birleri almalıdır. 

Polis ne yapıyor, gerekli, gereksiz
her durumda insanları katletme pa-
hasına gaz kullanmaktadır, kapalı bir
mekanda gaz kullanılması her koşulda
yasak olmasına rağmen otobüse bin-
dirilen kişiler üzerinde, kapalı bir
mekanda bulunan kişilere bolca gaz
sıkmaktadır.

Sonuç olarak:
1- AKP, faşist düzenini halka terör

uygulayarak sürdürmektedir. Devlet
terörü yasa-hukuk tanımadan, halkı
katletme hedefiyle yürütülmektedir.

2- Biber gazı kimyasal bir si-
lahtır. Biber gazının kullanımı ya-
saklanmalıdır. Suriye’ye saldıra-
bilmek için Esad’ın halka karşı
kimyasal gaz kullandığını gerekçe
gösteren AKP için kendi halkına
karşı kimyasal silah kullanmak
günlük bir olay haline gelmiştir. 

3- Adalet istemek, hakkını aramak,
haksızlığa karşı direnmek meşru bir
haktır. Ve bu taleple yapılan eylemlere
saldırılması suçtur. Halk düşmanı
AKP, terörle şiddetle direniş hakkı-
mızı elimizden alamaz.

4- Halkına karşı kimyasal silah
kullanan AKP iktidarına karşı de-
mokratik haklarımıza sahip çıkalım.
AKP’nin basın açıklaması yapma
hakkımızı gasp etmesine izin ver-
meyelim.
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Yoksulluk artıyor, zulüm artıyor,
AKP’nin halk düşmanı politikaları
daha fazla teşhir oluyor… Teşhir ol-
dukça saldırısı da artıyor. AKP em-
peryalizmin işbirlikçiliğini canla başla
yürütürken önünde kimse engel ol-
masın istiyor. Demokratik kurumla-
rımız basılıyor, devrimciler tu-
tuklanıyor, kazanılmış hakları-
mız gasp edilerek demokratik
mücadelenin önü kesilmek is-
teniyor. Demokratikte sizi ba-
rındırmayacağım diyor AKP.
Devrimci mücadelenin büyü-
mesinden, düzene karşı duyulan
öfkenin örgütlü güce dönüşme-
sinden korkuyor…

Bu yüzden Taksim’i 1 Ma-
yıs’a yasaklarken Galatasaray’ın
şampiyonluk kutlamasına açı-
yor.

İstanbulAdliyesi önünde ey-
lem yapanlara, adalet isteyenlere
böcek ilaçlar gibi biber gazı
sıkıyorlar.

1 Mayıs’ta halkın 1 Mayıs
Alanı’na çıkmasını engellemek
için savaşta bile kullanılmasının
yasaklanması istenen biber gazı
bombalarından 2 bin tane atıldı.

Polisler ellerindeki gaz tabanca-
larıyla devrimcilerin gözlerine basınçlı
gazı sıkıyorlar. 

Şili biberi denilen kırmızı biberin
ya da Acı Arnavut Biberinin kimyasal
işlemlerden geçirilmesiyle elde edilen
biber gazı ya da göz yaşartıcı gazlar,

demokratik, meşru hak alma eylem-
lerini engellemek için kullanılıyor. 

AKP, her fırsatta “Burası hukuk
devleti” diyor ve hemen bu sözün
ardından “Yasak” diyor. 

“Hukuk devleti” dedikleri açıkça
faşizmin düzenidir. 

Faşizmin adaleti yoktur, ola-
maz. Sahip olunan hakları kim-
se bize vermedi. Biz direnerek,
kanımızla, canımızla kazandık.
Eylem yapma hakkını, basın
açıklaması yapma hakkını, yü-
rüyüş hakkını, 1 Mayıs Alanı’nı,
bildiri dağıtma, dergi dağıtma
hakkını devrimciler bedeller
ödeyerek kazandı. KİMSE
BİZE VERMEDİ, BİZ KA-
ZANDIK!

O yüzden, şimdi AKP bu
hakkımızı gasp edebileceğini
sanıyorsa yanılıyor.

Asıl terörist devlettir,
AKP’dir. Hukuk dedikleri fa-
şizmin saldırı düzenidir. 

Her yerde, her şekilde eylem
yapma hakkı bizimdir. Saldır-
salar da, yaralasalar da, sakat
da bıraksalar, katletseler de,

GAZ BOMBALARIYLA TOPLANTI VE 
GÖSTERİ YÜRÜYÜŞ YAPMA HAKKIMIZIN
GASP EDİLMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ!

Polisin Gaz Teröründen Nasıl
Korunacağız?
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kazanılmış hakkımızı halk düşman-
larına teslim etmeyeceğiz.

Öyle biber gazı sıkarak, gaz bom-
baları atarak, tazyikli sularla vb. si-
lahlarla bizi durduramazsınız. Hal-
kımız, devrimciler her silaha karşı
korunma yollarını bulmuştur, bula-
caktır. Devrimciler, yine kendi çö-
zümlerini kendilerini yaratacaklar-
dır.

BİBER GAZLARINA 
KARŞI KENDİMİZİ
NASIL KORUYACAĞIZ?

Öncelikle sakin olacağız! Düş-
manın amacı panik yaratmaktır. Panik
olmayacağız. Bileceğiz ki, biber ga-
zının etkisi 30 dakika ile 1 saat ara-
sında geçecek. Çatışma süresi daha
uzun sürse bile nihayetinde bu durum
çözülecek ve geçecek…

Panik yapmadan, bir adım geri
çekileceğiz. Biber gazı fişekleri tü-
fekle uzaktan kitlenin içine atılmışsa
eğer, kitlenin içine düştüğü andan
itibaren yavaş başlayıp hızla artan
bir oranda fişek kovanından dışarı
gaz çıkmaya başlar. Gaz fişek kova-
nının içinde yandığı için kovan ısı-
nacaktır. Biber gazının kitlenin içine
yayılmasını önlemek için yapılması
gereken ilk şey, hızla elimize bir bez
parçası ya da deri veya kalın yanmaz
bez eldiven  giyerek hızla gaz fişeğini
yakalayıp tekrar polislerin üzerine
fırlatmak olmalıdır. Fişek kovanı eli-
mizle tutamayacağımız kadar ısın-
mışsa tekmeleyerek kitlenin içinden
uzaklaştırmalıyız. 

Bu birincisi; kitlenin gazdan ko-
runması sağlar.

İkincisi; düşmanın gaz bomba-
larından korkmadığımızı göstererek
kitleye cesaret, moral üstünlüğü ka-
zandırır. 

Üçüncüsü, Gaz bombasını pol-
islerin üzerine geri atarak polisleri
kendi silahlarıyla vurmuş oluruz. 

Bütün bunları yaparken slogan-
larımız hiç susmamalı. 

Polisin biber gazı saldırılarının
karşısında zaman zaman kontrollü
bir geri çekilmeler olsa da asla eylem
yeri terk edilmemelidir. 

Sloganlarımız hiç susmamalı. Po-
lisi halka teşhir edeceğiz. “Biber
gazı kimyasal bir gazdır. Bize sı-
kıyorlar çünkü adalet istiyoruz.
Adalet isteyenlere gaz sıkıyorlar.
Hangi gazı sıkarlarsa sıksınlar,
adalet istemeye, hak aramaya de-
vam edeceğiz…” diyeceğiz. 

Eyleme giderken boynumuza elma
sirkesi ile ıslatılmış atkı sarmalı ve
gaz sıkıldığında bununla ağzımızı
ve burnumuzu kapatmalıyız. Bu, bu-
run tıkanıklığını ortadan kaldırır.
Sirke yoksa limon da olabilir.

Yanımızda limonumuz olmalı.
Gaz sıkıldığında limonu bir mendile
sıkarak koklamalı ve limonu ağzı-
mızın içine sıkmalıyız. Bu, dildeki
yanmayı azaltır, öksürmeyi ve hap-
şırmayı engeller. Limonun esas fay-
dası solunum sistemini korumasıdır.

Eyleme giderken, kapşonlu yağ-
murluklar giymeliyiz. Kollarımız
vb. açıkta kalmamalı. Gazlar asıl et-
kisini açık tenle temas ettiğinde gös-
terir. Ayrıca eyleme gitmeden önce
elimize vazelin, mineral yağ, yağ
bazlı güneş kremi ya da nemlendirici
sürülmemeli. Bunlar gazların etkisini
artırır… Onun yerine vücudumuzun
açıkta kalan bölgelerine su bazlı (ke-
sinlikle yağ bazlı olmaması lazım)
güneş kremi sürmek, koruyucu etki
sağlayacaktır.

Gözlerimizi korumak için, yü-
zücülerin taktığı gözlüklerden ta-
kabiliriz.

Elimizde şeffaf, aşağı doğru daha
uzun olan şemsiyeler olmalı. Ve gaz
sıkıldığında bu şemsiyeleri tutmalıyız.
Bir nevi kalkan işlevi görmeli. Eylem
sırasında şemsiyeler açılıp, iyice aşa-
ğıdan tutularak, gazdan korunma
sağlanmalı. Şemsiyenin şeffaf olması
çevre görüşünü engellememesi için-
dir.

Gaz sıkıldığında mümkün oldu-
ğunca bulunduğumuz yerden yüksek
yerlere çıkmaya çalışmalıyız. Gücü-
müz kesilse bile diz çökmemeliyiz.
Çünkü gaz yere çökecektir, yerde
kalanlar etkiyi daha derin yaşaya-
caktır. Ama yüksek alanlar gazın et-
kisinden ilk kurtulan yerler olacaktır. 

Gaza maruz kaldığımızda ne ya-
pacağız?

Aslında göz yaşartıcı gaz denen
şey, gaz değil; suda kolay çözülmeyen
parçacıklardan oluşan ve bulut halinde
yayılan bir sıvı karışımı. Amerikan
askeri kaynaklarında “limon suyuna
batırılmış bir mendil, göz yaşartıcı
gazların etkisini azaltır” diye geçiyor.
Gözyaşartıcı gaz sıkıldığında;

- Burnunuzu temizleyin, ağzınızı
çalkalayın, öksürün ve tükürün, yut-
mamaya çalışın.

- Kesinlikle gözlerinizi ovuştur-
mayın.

- Yarım litre suya 25 gr kabartma
tozu koyarak karıştırıp hazırladığınız
karışımı yanınızda taşıyın ve gaz sı-
kıldıktan sonra vücudunuza sürün.
Bu karışım, kimyasal gazları etkisiz
hale getirir.

- Yanan gözler, sütle temizlenebilir.
Gözler, eczanelerde satılan suni göz-
yaşı damlaları ile de temizlenebilir. 

- Kollarınızı açarak dolaşın, ha-
reket yapın.

- Sonrasında ise gaz yemiş kıya-
fetler değiştirilmeli, soğuk duş alın-
malı. İlk beş dakika sadece soğuk
suyla duş alınmalı ve bu sırada asla
sabun vb. kullanılmamalı, kese ya-
pılmamalı. Ancak soğuk duştan sonra
ılık su ve sabun kullanılabilir ama
yine sadece duş alınmalı. 

- Gaz değen yerlere kola sürüle-
bilir. Kolanın da gazın etkilerini az-
altıcı özelliği var.

Biber gazının etkisini azaltmak
ve eylemin gerçekleşmesini sağlamak
için bu önlemleri almalıyız. AKP’nin
işkenceci polisleri bizi teslim ala-
mayacak! Düşmanın silahını kendi-
sine doğrultacağız! 

Halkımız “Zulümle abat olan,
adaletle berbat olur” demiş. Yani
zulmederek yönetenler, adaletle dize
getirilir… Biz de adalet istemeye,
hak aramaya, meşru ve kazanılmış
haklarımıza sahip çıkarak devam
edeceğiz. Eylem yapma hakkımızı
AKP’nin faşizmine teslim etmeye-
ceğiz. Savaşa gider gibi hazırlanacak
ve gazlı saldırıları alt edeceğiz.
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Yukardaki resimlere bakın. Bur-
juva basın bile “çifte standart” diye
haber yaptı.

Bir taraftaki resimde İstanbul Ad-
liyesi önünde tutuklu Yorumcular
için eylem yapan Grup Yorum üye-
lerine polisler ellerinde gaz  taban-
caları gaz püskürtüyor. Bir Yorumcu
konuşmaya çalışıyor, ama ağzını aç-
maya bile fırsat vermiyorlar: Polislerin
elinde gaz tabancası yüzüne, gözüne,
ağzına basınçlı gazı sıkıyorlar.

Grup Yorumcuların yanındaki
ikinci resme bakın. Orası da İstanbul
Adliyesi’nin önü. Ortada polis molis
yok. 

AKP’nin polisi yasak diyerek
Halk Cephelilere saldırırken 20 Ma-
yıs'ta AKP’nin yandaşı dinci kurum-
lardan İnsan Hakları ve Hürriyetleri
İnsani Yardım Vakfı'nın (İHH)
Başkanı Bülent Yıldırım İsrail’i Mavi
Marmara katliamıyla ilgili protesto

eyleminde açıklama yapıyor. İstanbul
Cumhuriyet Savcısı’nın yasak koy-
duğu aynı adliyenin önünde islamcılar
için bırakın engeli, rahatça eylemlerini
yapması için tüm medya orada. Ses-
lerini duyurmak için her türlü olanak
önlerinde. Pankartlarını, bayraklarını
açmışlar. Ortada polis molis gözük-
müyor.  İstedikleri gibi açıklamalarını
yapıyorlar.

İHH’lılar İstanbul Adliyesi’nde
bu eylemi yaparken aynı gün Yeni-
bosna’da Adli Tıp Kurumu önünde
Hasta Tutsak Mete Diş için eylem
yapan TAYAD’lılara polis yine gaz-
bombaları ve tazyikli sularla saldırdı.
Grup Yorumculara gaz tabancaları
doğrultulup pervasızca gaz sıkılırken,
islamcılara mikrofonlar uzatılıyor. 

1 Mayıs'tan beri Taksim, Beyoğlu,
Galatasaray Lisesi önü, İstanbul Ad-
liyesi Önü, Adli Tıp önü, Beşiktaş...
ve tüm alanlar bizzat Başbakan Er-

doğan’ın talimatıyla AKP karşıtı tüm
eylemlere yasak. 

AKP'nin polisi üç haftadır Tak-
sim'de, İstanbul Adliyesi önünde hak-
sız yere tutuklanan Grup Yorum üye-
lerine, adalet isteyen Halk Cephelilere,
Adli Tıp Kurumu önünde hasta tutsak
Mete Diş’e özgürlük isteyen  TA-
YAD'lılara, Hey Tekstil ve Kazova
İşçilerine, tutuklu memurlar için ada-
let isteyen memurlara ipinden bo-
şalmışçasına gaz bombalarıyla, taz-
yikli sularla saldırdı. Bu saldırılarda
onlarca kişi yaralandı. 

İşte AKP'nin demokrasisi bu: Fa-
şizme hizmet eden her türlü eylem
serbest. Dinciler için sınırsız demok-
rasi, sınırsız özgürlük...  Bütün alanlar
açık. 

AKP'ye hizmet etmeyen her şey
yasak... Terörle bastırılıyor. Biber
gazı, cop, tazyikli su sınırsız. Polis
terörü sınırsız... Faşizm sınırsız... 

AKP Faşizmine Boyun Eğmiyorsan Tüm Alanlar Yasak
AKP’ye Koltuk Değnekliği Yapıyorsan, Faşist Politikalarına

Hizmet Ediyorsan Tüm Alanlar Serbest
Grup Yorum’a, TAYAD’a, Halk Cephesi’ne, İşçilere, Memurlara,

Aydınlara, Sanatçılara, Reyhanlı Katliamını Protesto Edenlere
Polis Copu, Biber Gazı, Tazyikli Su...

AKP Yandaşı Dinci İHH’ya, İktidarın Tüm Olanakları Amede... 

ÇİFTE STANDART DEĞİL
AKP FAŞİZMİDİR!

15 Mayıs 2013
İstanbul Adliyesi Önü:

Grup Yorum’a
Biber Gazı

20 Mayıs 2013
İstanbul Adliyesi Önü:

Grup Yorumculara
Yasaklanan Yerde Dinci
İHH’ya Her Şey Serbest

26 Mayıs
2013
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Besleme Erdoğan’ın Amerikan ziyareti bitti.
Ziyaret boyunca yeni sömürge bir ülkenin baş-
bakanının tam bir UŞAK-EFENDİ ilişkisine tanık
olduk. 
İhale ve besleme dinci basın, daha ziyaret baş-

lamadan “Tarihi Amerikan ziyareti” diye efendi-
uşak ilişkilerine olmadık paye biçti. 

* “Erdoğan'a Askeri törenle karşı-
lama... Bu zamana kadar hiçbir Türk
Başbakanı böyle karşılanmadı” Başbakan
Erdoğan’ın askeri törenle karşılanmasına “çok özel”
anlam biçildi. Peki neydi askeri törenle karşılamanın
anlamı? Gazetelerde buna ilişkin birşey yazmıyor
ama Amerika bir şey yapmışsa mutlaka onun özel
bir anlamı vardır. İşte uşaklığın ruh hali budur. İlk
kez Erdoğan’a böyle bir karşılama yapılıyormuş. O
zaman bu durum Erdoğan’ın Başbakan olarak öneminin
ne kadar büyük olduğunu gösterir. 

Askeri karşılamanın bir ilk olduğu zaten yalandı.
Fakat askeri törenle karşılamanın ne anlama geldiğini
çok iyi bilen Özal’ın Özel Kalem Müdürü Fevzi İşbaşaran
şöyle açıklıyor: "Askeri törenle karşılanırsanız, Beyaz-
saray'ın karşısındaki Blair House'da ağırlanıyor ve
Rose Garden'da ortak basın toplantısı fotografı verilirse,
hesap ağır demektir. Sizden çok şey istenecek ve yeni
görev tanımları yapılacak demektir.”

* Obama, Erdoğan'ı en değer verdiği
konuklarını ağırladığı Beyazsaray'ın kar-
şısındaki Blair House'da  ağırladı: Burjuva
ve besleme medya tarafından bu da bir ilk olarak haber
yazıldı. Oysa; Celal Bayar’dan Adnan Menderes’e,
İsmet İnönü’den Cevdet Sunay’a, Nihat Erim’den
Süleyman Demirel’e, Turgut Özal’dan Bülent Ecevit’e,
Tansu Çiller’den Mesut Yılmaz’a oligarşinin bütün
başbakanları Blair House’da ağırlanmışlar. Erdoğan üç
dönemdir başbakan olmasına rağmen ilk kez burada
ağırlanıyordu.

* Rose Garden'da  esprili samimi bir
ortamda ortak basın toplantısı: Efendi ve
uşaklarının basın önünde yaptığı açıklamalar ne
olursa olsun asıl önemli olan kapalı kapılar arkasında

yapılan görüşmelerdir. Obama Erdoğan’a, bütün

ziyaret boyunca 4.5 (dörtbuçuk) saat zaman ayırmış. 

* Erdoğan’ın kaldığı eve Türk bayrağı
çekildi: Kim demiş yeni-sömürge başbakanı diye;
Amerika’ya bayrak diken başbakan...

* Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın
eşi Emine Erdoğan’a "Diktatörlüğün  psi-
kolojisi" kitabı hediye edildi!: Emine Erdoğan
ABD gezisinde Georgetown Üniversitesi'nde düzenlenen
“Barışın inşası ve gelişmede iş kadınlarının rolü”
başlıklı bir toplantıya katıldı. Üniversitenin İranlı profesörü
Fathali M. Moghaddam Emine Erdoğan’a “Diktatörlüğün
Psikolojisi” isimli kitabını hediye etti. 

* İşbirlikçi tekellerin ağzı kulaklarında:
Erdoğan Amerika’ya giderken yanında 100’e yakın iş-
birlikçi tekeli de götürdü. Türk Sanayi ve İş adamları
Derneği (TÜSİAD) bu ziyaretten çok memnun olmuş.
Akşam gazetesinin haberine göre işbirlikçi tekellerin
“ağızları kulaklarında...” Çünkü bu ziyeretler ABD ile
Türkiye arasında yeni ekonomik anlaşmalar yapılmış.
Bu anlaşmalarla her halukarda kazanan emperyalist ve
işbirlikçi tekeller olacak. Türkiye Amerika’ya 3 milyar
dolarlık ihracat yaparken Amerika’dan 15 milyar dolarlık
ithalat yapıyor. Amerika Türkiye arasında yapılan ekonomik
anlaşmaların bu oranda katlanarak büyümesidir sadece.
Yani halk için sömürünün büyümesidir.  

Amerika’dan Erdoğan’a

UŞAK AĞIRLAMASI 
ve Yalaka Medyadan İnciler



“TARİHİ ZİYARET”MİŞ. Ney-
miş tarihi olan?

Başbakan Erdoğan; 6 bakan, MİT
Müsteşarı Hakan Fidan, 100’e yakın
işbirlikçi tekel ve 65 gazeteciyle be-
raber, 15 Mayıs Çarşamba günü ,
ABD’ye gitti ve 20 Mayıs günü ül-
keye döndü. 5 gün süren gezide
“Koskoca” dünya imparatoru Ame-
rikan Başkanı Obama Türkiye Cum-
huriyeti’nin Başbakanı Erdoğan’a
tamı tamına 5.5 saat zaman ayırdı.
İşbirlikçi uşaklar için bu ne kadar
büyük bir onur.(!) 

Uşaklık kompleksi böyle oluyor
işte. Efendi yüzüne ne kadar gülere
bu ne kadar iyi uşak olduğunun kanıtı
oluyor. Övünün uşaklığınızla... 

***

Ekonomiden, dış politikaya kadar
bir çok konuda Erdoğan, Obama’dan
yeni talimatlarını aldı. Yaptığı ziyaret
tarihi olarak adlandırıldı, allanıp pul-
landı.

Burjuva medya ziyareti bir zafer
olarak yansıttı ve Başbakan Erdoğan’ı
ABD fatihi olarak takdim etti. Ger-
çekten öyle midir? Öyle bir uşaklık
kompleksi ki; yapılan birçok şey “bir
ilk” diye sunuldu. Oysa ne “ilk” ne
de “tarihi” olan bir durum vardır.

1950’lerden bugüne, Menderes’ten
Erdoğan’a gerçekleşen tüm ziyaretler,

burjuva kalemşörleri tarafından hep
“tarihi ziyaretler” olarak adlandı-
rılmıştır. Buna Erdoğan’nın 10 yıllık
iktidarı döneminde gerçekleştirdiği
14 ziyaretinin, neredeyse hepsi da-
hildir.

ABD emperyalizm için, uşaklarını
“hizaya çekme”, kendi deyimleriyle
“balans ayarı” yapma ziyaretleri olan
“tarihi ziyaretler”, ihale medyası ve
dinci besleme medya tarafından iç
politika malzemesi olarak kullanılmak
istenmiş, gerçekler tersyüz edilmiş,
göstermelik efelenmelerle halk al-
datılmaya çalışılmıştır.

1 Mayıs’ta kol-bacak-kafa kırdı-
rarak, Reyhanlı katliam mağdurlarının
yürüyüşünde gazlı-tazyikli su ve
coplu saldırıları düzenleyerek halkın
karşısında aslan kesilen Erdoğan;
efendisinin karşısında uysal bir kediye
döndü. 

ÇÜNKÜ BİR UŞAKTAN AS-
LAN ÇIKMAZ. Konuşmadığında
sesini özlediği Obama’nın yanındaki
tavrı, duruşu ve konuşmalarındaki
Obama taklidiyle nasıl bir soytarı
olduğunu cümle aleme gösterdi. 

Tarih yalanları değil, gerçekleri
yazar. Gerçekler, yandaş ve işbirlikçi
medyanın belirttiği gibi değildir. 

Burjuva medyanın fatihi Erdoğan,
ABD fatihi değil, Obama’nın paspası

olmuştur. Toplam 5,5 saat ABD baş-
kanıyla görüşen Erdoğan, Suriye ve
Irak, Filistin, İran  politikasında
hizaya çekilerek ülkeye döndü.

Yeni sömürge ülkelerin, işbirlikçi
uşak başbakanlarının komplekslerin-
den kaynaklı böbürlenmelerini ve
yalanlarını bir kenara bırakırsak, so-
nuç olarak bu “tarihi ziyaret”ten
ne elde edildi?

1- Esad’ın liderliğinde  direnen
Suriye  halkına diz çöktürmenin o
kadar kolay olmadığını emperyalistler
de kabul etmek zorunda kalmıştır.
Ve kraldan daha kralcı geçinen Su-
riye’ye askeri müdahale yapılarak
Esad’ın iktidardan indirilmesini sa-
vunan maşa olduğu gerçeği hatırla-

EFENDİDEN UŞAK AĞIRLAMASI!..

“Tarihi Amerikan Ziyareti” Bitti!
Erdoğan Hizaya Çekildi!..

* Askeri törenle karşılama...
* Beyazsaray'ın karşısındaki Blair House'da  ağırlama...
* Rose Garden'da ortak basın toplantısı...
* Obama Erdoğan ile toplam 5,5 saat görüştü!..
* Emine Erdoğan’a "Diktatörlüğün  psikolojisi" kitabı hediye edildi!..
* Erdoğan’dan efendisine Arapça harflerle “Barack Hüseyin Obama”    

yazılı bir levha hediye edildi!..

ABD Dışişleri Bakanı
Kerry’den Uşak yağlaması:
Kerry, Dışişleri Bakanlığı’nda 220
uşağın katıldığı toplantıda koltuğun-
daki ilk 100 günde en çok Türkiy-
e’yi ziyaret ettiğini söyleyerek
"Daha evime iki kez gittim. Bizim
burada (doğumyeri Boston'da) çok
sayıda Türk öğrenci var. Onun için
biz buraya “Boston-bul diyoruz"
diye esprili konuşması uşakları tar-
afından “gülüşmelerle” karşılandı. 
Ne büyük olay, ne büyük olay....
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tılmıştır. Emperyalizmin
Esad’sız Suriye politikası
iflas etmiş, ABD Rusya’nın
“çözümünü” kabul etmiştir.
Bu ziyarette “Esed ya gi-
decek ya gidecek” diyen,
“üç aya kalmaz cuma na-
maını Şam’da kılarız” diyen
Erdoğan  tükürdüğünü ya-
lamış ve Amerika’nın de-
diğine gelmiştir.

2- AKP hükümeti Irak’ta “Yeni
Osmanlı” hayalleriyle Irak’ın ku-
zeyiyle siyasi ekonomik ilişkiler
kurarak, petrol anlaşmaları yapmıştır.
Ancak Amerika Türkiye’nin Bar-
zani’yle geliştirdiği bu ekonomik si-
yasi ilişkileri Maliki’nin İran’a kayma
tehlikesi nedeniyle onaylamamıştır.
Irak’ta ABD’den izinsiz geliştirilen
ilişkilerde de, ayağını denk al den-
miştir.

3- Erdoğan’nın Gazze ziyareti
Amerika’dan veto yemişti. Gazze’de
Hamas’ı ziyaretine, El Fetih’in  elinde
olan Ramallah’ın  eklenmesiyle Gazze
ziyareti ABD’nin isteğine uygun bir
hale getirildi. Çünkü İsrail’in dene-
timinde olan Ramallah’ı ziyaret, İs-
rail’den izin almayı gerektiriyor ve
İsrail’i ziyaret etme anlamına geliyor.
Böylece Gazze ziyaretini iç politikada
şova dönüştürmek isteyen Erdoğan’ın
bu girişimi de boşa çıkarılarak Er-
doğan aracılığıyla El Fetip-Hamas
arasındaki denge sağlanmış olacak.

4- Erdoğan yanında giderken 100
de işbirlikçi tekel götürdü. Gezi dö-

nüşünde burjuva basında tekellerin
sevincinden “ağızlarının kulaklarında”
olduğu yazıdı. Kuşkusuz, emperyalist
tekeller de, işbirlikçi tekeller de ya-
pılan anlaşmalardan çok memnun
olmuşlardır. 

Daha önce yazmıştık: Ekonomi
Bakanı Zafer Çağlayan Amerika ile
olan ekonomik ilişkiyi “Bir satıyor,
3 alıyoruz” diyerek “palatonik aşka”
benzetmişti. Amerika’ya 3 milyar
dolarlık mal satarken ordan 15 milyar
dolarlık mal aktarıyor diyerek Yeni-
sömürge bir devletin emperyalist
devletle olan ticaret ilişkisini itiraf
etmişti. Bu ziyaretle yapılan anlaş-
malarla da bu denge Amerikan lehine
katlanarak büyüyecektir. Sonuçta
ekonomik ilişkilerde daha çok sö-
mürülme boyutuyla yapılacak anlaş-
maların da yapıldığına dair bir açık-
lama yapılmadı. Sadece ortak ko-
misyonlar kuruldu.

5- İran konu-
sunda AKP hü-
kümeti İran ile
enerji alışverişini
altın karşılığında
kaçak-göçek sür-
dürüyordu. Buna
da son verilmesi
ve ambargoya
uyulması istendi. 

6- BOP çer-
çevesinde Orta
Doğu’ya ilişkin,
Erdoğan’a yeni
talimatlar verilip
görev başına geri

gönderilmiştir. Şimdi Erdoğan ve
yamağı Davutoğlu “Suriye muhalifi”
diye besledikleri işbirlikçileri yeni
sürece ikna  etmeye çalışacaklardır.

Askeri törenle 
karşılamanın ‘sırrı’

AKP beslemesi basın Erdoğan’ın
askeri törenle karşılanmasına uşaklık
kompleksiyle olmadık payeler yük-
lemişlerdi. 

Efendi ve uşak arasındaki ilişkiler
rastgele değildir. Bakın bu ilişkileri
ABD’nin memuru Özal’ın Özel ka-
lem müdürü Fevzi İşbaşaran nasıl
anlatıyor: “Direnç Kırma "Askeri
törenle karşılanırsanız, Beyazsa-
ray'ın  karşısındaki Blair House'da
ağırlanıyor ve Rose Garden'da ortak
basın toplantısı fotografı verilirse,
hesap ağır demektir. Sizden çok şey
istenecek ve yeni görev tanımları
yapılacak demektir.” (Aktr. Yalçın
Bayer 17 Mayıs 2013, Hürriyet). Er-
doğan’ın söz konusu son ziyaretine
bakıldığında bu prosedürün uygun-
landığı görülmektedir.

Bu “tarihi ziyaret”in faturası önü-
müzdeki günlerde daha fazla uşaklık,
daha fazla sömürü olarak halkın kar-
şısına çıkarılacaktır.

Erdoğan’ın görevi ABD emper-
yalizminin Büyük Orta Doğu Proje-
si’ni hayata geçirerek ABD’nin ta-
şeronluğunu yapmak, biz devrimci-
lerin ve halkların görevi ise, emper-
yalizme karşı birleşmek ve bu ABD
ve teşeronlarının başına yıkmaktır! 

UŞAKLIK 
KOMPLEKSİ
Burjuva medya ve AKP’nin
beslemesi dinci medya 
Başbakan Erdoğan’ın Was-
hington’da Beyaz Saray’ın
resmi misafirhanesi Blair
House’da konuk edilmesini
bir “ilk” diye manşetlere
taşımışlardı. Bu nasıl bir
uşaklık kompleksi ki, gerçe-

kler çok farklıydı. Oysa Amerika Erdoğan haricinde bugüne kadar bütün başbakanları
orada ağırlamıştı. Hatta Çevlik Bir gibi Başbakan olmayanları da orada ağırlamıştı.   
İşte Blair House’da konuk edilen işbirlikçiler: Celal Bayar, Adnan Menderes,
İsmet İnönü, Cevdet Sunay, Nihat Erim, Süleyman Demirel, Turgut Özal’
Bülent Ecevit, Tansu Çiller, Mesut Yılmaz... 

“Menderes'ten Tayyip'e Burjuvazinin İhaneti
Yıl 1955'ti; ABD'nin inisiyatifiyle, "Sovyetler'i güneyden

çevirmek" üzere Irak, Türkiye, İran ve Pakistan'ın faşist yöne-
timlerinin katılımıyla Bağdat Paktı kuruldu. Paktın bölge dışından
da iki üyesi vardı; ABD ve İngiltere. 

Suriye pakta girmeye yanaşmıyordu. Onu "ikna" etmek
görevini TC. Başbakanı Adnan Menderes üstlendi; huzuruna
çağırdığı Suriye Büyükelçisi'ne şöyle diyordu: "Bu kafada gi-
derseniz fena olacak... Efendilerine söyle, iki tümenle Suriye'ye
girer altını üstüne getiririm..."

Yıl 2005'ti. Suriye yine ABD'nin Orta Doğu planlarının
önündeki "pürüzler"den biridir. Ve Suriye'yi "ikna" etmek
görevini yine bir TC. Başbakanı üstlendi. ABD’nin Büyük Orta
Doğu Projesi’nin (BOP) Eş Başkanı sıfatıyla Başbakan Erdoğan
üstlendi. 
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Reyhanlı katliamının üzerinden
iki hafta geçti.

Resmi rakamlara göre 51 kişi
öldü bu saldırıda. Bu sayı Reyhanlı
halkına göre ise yüzün üstünde. Rey-
hanlı’da patlama sonrası olay yerinden
çekilen görüntülerde halkın AKP’ye
öfkesi görülüyor. “Tayyip İstifa!”
sloganları yükseliyor öfkeli halkın
dilinden...

89 bin nüfuslu Reyhanlı’ya 80
bin kişi yerleştirildi. Bunların önemli
kısmını da Suriye halkına karşı sa-
vaşan işbirlikçiler oluşturuyordu.
AKP istediği kadar “insanlık görevi”,
“Eset’in zulmünden kaçan masum
halk” demagojisine başvursa da,
Reyhanlı halkı AKP’nin yalanlarına
değil, gözleri önlerinde yaşanan ger-
çeklere inanıyor.

AKP, Reyhanlı ve daha birçok
sınır bölgesinde Suriyeli işbirlikçi-
lerin, Suriye halkına karşı savaşmak
için başka ülkelerden gelenlerin tüm
ihtiyaçlarının karşılanmasını, askeri
eğitim almalarını sağladı. Reyhan-
lı'nın AKP tarafından cihatçılara
teslim edildiği, burada bombaların
üretildiği laboratuarların bile ku-
rulduğu, Suriye'ye saldıran çete-
lerin Türkiye tarafından silahlan-
dırıldığını, askeri eğitimlerinin bu-
ralarda verildiğini bilmeyen yok.
Ortaya çıkan  görüntülerde, "bir Al-
evinin ciğerini" yediği görülen El
Faruk Tugayı militanlarının Reyhan-
lı'da tedavi olduğu biliniyor.

Katliamda AKP’nin rolü o kadar
açıktır ki, gizlenecek bir tarafı yok.
Bunun telaşıyla sesini çıkaran herkese
saldırıyor AKP. Suçunu gizleyebilmek
için önce ilgisiz insanları suçladı,
gözaltına aldıklarını “emniyette suç-
larını itiraf ettiler” diye suçlu ilan
etti. “Asıl failleri yakaladık”, “asıl
sorumlular yakalandı”, “failler ya-
kalandı” açıklamaları yapıldı her
yeni gözaltıdan sonra. Özellikle AKP
beslemesi dinci gazete ve televiz-
yonlar katliamın sorumluluğunu solun
ve Suriye’nin üzerine yıkmak için
tam bir kontra basını olarak yayın

yaptı. 
H a l k ı

inand ırmak
için her yola,
çarp ı tmaya
b a ş v u r d u ,
MİT ve polis
kaynaklı ha-
berler gazete-
lerde “özel
haber” diye
sunuldu... İşte
yalnızca bir-
kaç başlık:

Hürriyet:
Bombalara Esad Parası, Reyhanlı’daki
patlamalar için gözaltına alınan şüp-
heli sayısı 17’ye çıkarken, saklan-
dıkları depoda ve üzerlerinde 5 mil-
yon Suriye Lirası (130 bin TL) bu-
lundu.

Vatan: Suriye’ye kaçtılar, Saldırıyı
organize eden Suriye uyruklu üç kişi
belirlendi. MİT ve polis, Suriye’ye
kaçan katilleri arıyor.

Zaman: Saldırganların 3’ü Suri-
yeli bombalar Lazkiye’den getiril-
miş...

HaberTürk: 130 bin TL’ye 50
can, Emniyet Raporu: Reyhanlı’da
katliam yapan ‘Acilciler’ üyesi 9 te-
rörist, eylem için Suriye istihbarat
örgütü El Muhaberat’tan 5 milyon
Suriye Lirası aldığını itiraf etti.

Yeni Şafak: Bomba denizden

gedi, Reyhanlı’yı kana bulayan sal-
dırının ayrıntılarına Yeni Şafak ulaş-
tı.

Bugün: Bombalar Suriye'den, Su-
riyeli ajan ve 6 THKP-C'li aranıyor. 

Star: AKP yalakası Hakan Al-
bayrak, Reyhanlı halkını neonazi ilan
etti. Albayrak, Suriyelilerin kafalarının
ezildiği, doktorların Sünnilere kötü
davrandıkları yalanlarını sıraladı.

Star gazetesi yine AKP’nin çizdiği
senaryoya göre tutuklananların polis
ifade tutanaklarını yayınladı.

İtiraflara göre “bombacılar” Esad
ile görüşmüşler talimatları ondan al-
mışlar. Mihraç Ural sahte kimlikleri
hazırlamış. Katliamdan önce toplanıp
yemin etmişler, adak olarak horoz
kesmişler... Nasıl bir gizli eylemse
onlarca kişi eylemde görev almış...

KATİL AKP, REYHANLI’DAKİ SUÇUNU 
GAZ BOMBALARIYLA GİZLEYEMEZ!..

AKP’nin polisi Reyhanlı katlia-
mını kınayan her eyleme saldırırken
Amerika’nın Büyükelçisi Adana’ya
yaptığı ziyarette önüne kırmızı halı
sermedikleri kaldı. 

Reyhanlı’ya Amerika’nın Büyük
Elçiliğinden de ziyaretçiler gitti. An-
cak onlar için bütün yollar açıktı.
Etrafta ne basınçlı su sıkan TOMA’lar,
ne de insanların gözüne gözüne ba-
sınçlı gaz sıkan gaz tabancalı polisler

vardı. Amerikan Elçiliği’nden gelen
ziyaretçiler için etraflarında emre
amade fırıl fırıl dönen uşaklar vardı.
Amerikalı ziyaretçiler rahat rahat
güvenlik içinde ziyaretlerini yaptılar... 

AKP Reyhanlı katliamının üzerini
yalan, çarpıtma ve gaz bombasıyla
örtmeye çalışıyor. Ama katliam o
kadar büyük ve aleni ki, ortalığı gaza
boğarak katliamın üzerini örtemez.
Katil AKP’dir... 

AMERİKA’NIN UŞAKLARI! HALKA GAZ 
BOMBALARIYLA SALDIRIKEN AMERİKAN

BÜYÜK ELÇİSİNE KUCAK AÇTILAR!
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Bir dolu zırva...

AKP Sansürle  Suçlarını 
Gizlemeye Çalıştı 

AKP suçlarını gizleyemez du-
rumdaydı ve önce basının Reyhanlı
ile ilgili tüm haberlerine yayın yasağı
getirildi. Sansür kararındaki ifadeler,
uygulanan sansürün altında yatan
asıl nedeni açıklar nitelikteydi: “Delil
niteliğinde olabilecek her türlü haber
ve fotoğrafın yayınlanmasına yasak
getirilmesi”… Çünkü tüm deliller
“asıl failleri” gösteriyordu. 

İslamcı basın başta olmak üzere
burjuva basın sansüre büyük bir is-
tekle sarıldı. AKP’yi aklamak için
ellerinden geleni yapıyorlar. 

Redhack ise, kendilerine ulaştırılan
Jandarma istihbaratına ait olduğunu
açıkladığı belgelere dayanarak kat-
liamı El Kaide yanlısı El Nusra'nın
parmağ olduğunu açıkladı.

AKP Saldırılarıyla Tüm Halkı
Susturmak İstiyor

Tüm ülkede Reyhanlı katliamına
karşı eylemler düzenleniyor, bu ey-
lemlerde emperyalizmin ve AKP’nin
katliamın asıl sorumluları olduğu
dile getiriliyor. Halkın AKP'ye ve
Suriye'ye yönelik emperyalist saldırı

planlarına öfkesi açığa çı-
karılıyordu. AKP suçunu giz-
lemek, halkı susturmak için,
neredeyse Reyhanlı katliamı
için yapılan tüm eylemlere
saldırdı. AKP’nin faşist po-
lisinin saldırdığı eylemlerden
bazıları:

- 13 Mayıs Kocaeli; Ko-
caeli'de, Hatay’ın Reyhanlı İlçe-
si’ndeki bombalı saldırıya karşı ya-
pılan eyleme polis saldırdı. Kitleye
tazyikli suyla saldıran polis, 16 kişiyi
gözaltına aldı.

- 14 Mayıs Adana; AKP İl Ör-
gütü'ne yürümek isteyen 500 kişilik
kitleye polis biber gazı ve coplarla
saldırdı.

- 15 Mayıs ODTÜ; ODTÜ'de
yapılan eyleme polis biber gazı ile
saldırdı.

- 15 Mayıs Ankara; Reyhanlı
katliamına karşı bir grup üniversite
öğrencisi, sloganlarla Dışişleri Ba-
kanlığına yürüdü, gruba polis
saldırdı,15 kişi gözaltına alındı.

- 16 Mayıs Dolmabahçe; Dol-
mabahçe'deki Başbakanlık ofisine
yürüyen öğrencilere polis gaz bom-
balarının yanı sıra plastik mermilerle
saldırdı.

- 17 Mayıs Eskişehir; AKP il
binasına yürümek isteyen kitleye
polis biber gazı ve tazyikli suyla sal-
dırdı.

- 18 Mayıs Reyhanlı; Reyhanlı'da
toplanan 1500 kişilik kitleye gaz
bombalarıyla saldıran polis, yüzlerce
kişiyi yaraladı, onlarcasını gözaltına
aldı.

- 19 Mayıs Ankara; Başbakan-

lık’a yürümek isteyen gruba polis
biber gazı ve copla saldırarak 5 kişiyi
gözaltına aldı. 

- 20 Mayıs Trabzon; Karadeniz
Teknik Üniversitesi’nde yapılan ey-
leme polis saldırdı.

AKP Suçlarını Biliyor, Halkın
Öfkesinden Korkuyor!

Tüm bu yaşananların ortasında
Başbakan Erdoğan, ABD’ye gidiyor.
Reyhanlı’yı ziyaret etmeyi aklının
ucuna getirmiyor, soluğu efendisinin
yanında alıyor. Yalnızca demagojik
açıklamalar yapmakla yetiniyor. Rey-
hanlı’ya gitmeyi göze alamıyor, çünkü
halkın AKP’ye öfkesinden korkuyor.
Giderse de ancak devasa bir koruma
ordusuyla gideceğini tahmin etmek
zor değil.

Erdoğan halkın öfkesinden kork-
makta haklıdır. Suriye’ye yönelik
emperyalist politikalarını sürdürerek,
işbirlikçilere her türlü desteği vermeye
devam ederek bu öfkeyi de büyüt-
meye devam ediyor AKP. 

ABD emperyalizminin uşağı, iş-
birlikçi AKP iktidarı yalnızca Suriye
halkının değil, Türkiye’deki halkların
dökülen ve dökülecek kanlarından da
sorumludur. Halkımız, hiçbir şekilde
emperyalizmin Suriye’deki politikalarına
ortak olmak istemiyor. Topraklarımızın
komşu halklara saldırı üssü olarak kul-
lanılmasına karşı çıkıyor. Tüm baskılara
rağmen sesini yükseltmeye devam edi-
yor. Halkın haklı öfkesini engelleye-
mezsiniz. Korkun bu öfkenin büyü-
mesinden, vazgeçin Suriye ve Türkiye
halklarını katletmekten, Amerikan po-
litikalarını uygulamaktan…

Afyon Halk Cephesi, 16 Mayıs günü PTT önünde Rey-
hanlı’da yapılan katliam ile ilgili eylemı yaptı.

Açıklamada; "11 Mayıs 2013 tarihinde Hatay’ın
Reyhanlı İlçesi’nde 2 ayrı yerde patlatılan bombalar
sonucu 50 insanımız katledildi ve yüzlerce insanımız
yaralandı. Halk düşmanı AKP iktidarı; Emperyalistlerden
aldığı güçle iki yıldır Suriye halkına karşı yapılan tüm sal-
dırıları destekliyor ve bu çerçevede kardeş Suriye halkının
kanını dökmek için, topraklarımızda silah ve bomba eğiti-

minin verildiği kamplar kuruyor.
AKP tüm işbirlikçiliğiyle Suriye
halkına saldırdığı böyle bir dö-
nemde 89 bin nüfuslu Reyhanlı
Beldesi’ne 80 bin kadar mülteci getirerek beldeyi yaşanmaz
hale getirmiştir. Reyhanlı’da bombalar patlıyor, masum
halklarımız katlediliyor. Reyhanlı’da yaşananlar düpedüz
katliamdır." vurgusu yapılan eylemde, "Kanlı ellerinizi
Suriye halkından çekin" sloganlarıyla bitirildi.

Reyhanlı'daki Patlamanın Sorumlusu Emperyalistler ve
İşbirlikçi AKP İktidarıdır
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Hatay Halk Cephesi heyeti 14
Mayıs günü, Reyhanlı’da gerçekleş-
tirilen katliamı yaşayanlardan, ger-
çekleri öğrenmek ve başsağlığı dile-
mek için Reyhanlı’ya gittiler. 6 kişilik
Hatay Halk Cephesi heyeti yaşadık-
larını aktardı.

“6 kişilik heyetimizle Reyhanlı’da
gerçekleştirilen katliam hakkında
gerçekleri öğrenmek ve Reyhanlı
halkına başsağlığı dilemek için An-
takya’dan Reyhanlı’ya yola çıktık.
Reyhanlı’ya vardığımızda, girişte
birçok arabada gözü yaşlı kadınları-
mızı ve analarımızı gördük. Rey-
hanlı’ya giriş yaptıktan sonra patla-
manın gerçekleştiği yerler olan be-
lediye binası ve Postaneye doğru yol
aldık. Reyhanlı’nın girişinden, pat-
lamanın gerçekleştiği bölgeye kadar
her dükkanda, her adım başında po-
lisler vardı. Reyhanlı adeta polis
şehri olmuştu, zaten halkın büyük
bir kısmı da bundan şikâyetçiydi.
“Patlamadan önce neredelerdi her
şey bittikten sonra geldiler” sözleri
ile sitem ettiler. Yol boyunca birçok
taziye çadırı gördük.

Bombalar Şehri Oldu
Burası
İkinci patlamanın gerçekleştiği

postane önüne geldik, iki-üç fotoğraf
çektikten sonra Postanenin yan so-
kağına geçtik. Bu sokak da patlama-
dan çok fazla etkilenmiş. Bir boyacı
dükkanında bulunan esnaf hüzünlü

bakışlarla bizlere bakı-
yordu. Katliamda dayı-
sının kızını kaybetmiş,
esnaf çok iyi karşılıyor
bizleri. Yanına gittik,
Halk Cephesi’nden gel-
diğimizi söylüyoruz ve
AKP politikalarını an-
latıyoruz. Bize haklı ol-
duğumuzu söylüyor. Ölü
sayısının 150’den aşağı

olmadığını da belirtiyor. Suriyeliler
artık sokakta gezebiliyorlar mı di-
yoruz. Plakalarının değiştirildiğini,
birçoğunun arabalarının da halk ta-
rafından yakıldığını belirtiyor ve hiç-
birinin sokağa çıkmaya cesareti ol-
madığını ekliyor. Halk Cephesi He-
yetinden iki kişi de Reyhanlı hal-
kından biri ile sokakta konuşuyor.
Reyhanlı’da görüştüğümüz arkadaş
şu sözleri söylüyor  “Patlamada 150-
200 ölü var. Bizlere patlamayı ilk
Suriye ordusu yaptı dediler. Daha
sonra PKK-Kürtler yaptı dediler,
şimdi de 8 Türk’ün yaptığını söylü-
yorlar. Bunları gözaltına aldılar, bir
kişi de Reyhanlı’dan. Buradaki in-
sanların kafalarını karıştırmak için
AKP her yolu deniyor. Patlamanın
etkisiyle kanalizasyon kapağı açılmış
üç kişi içine düşmüş, ikisi kanali-
zasyonda bir kişi de kanalizasyonun

içinde çok ilerde bulundu. İnsanlar
motorların üzerindeyken yanarak öl-
düler” dedi ve bir bomba daha oldu-
ğunu ve polislerin o bombayı ara-
dıklarını belirtti ve “bombalar şehri
oldu burası, her yerde bombalar var”
diyerek yanımızdan uzaklaştı.

Bu Söylediklerinizi Kimseye
Söylemeyin, Burada Ses
Çıkartanı Götürüyorlar

Heyetimiz daha sonra patlama
yerine doğru gidiyor. İki kadınla gö-
rüşüyoruz. “150-200’e yakın ölü var
ve birçok kişi kayıp. İnsanlar lağım
çukurlarına düşerek öldüler. Bizler
Suriyelilere yardımda bulunduk, bir-
çok eşyalarını bizler aldık ve onlara
ücretsiz verdik. Bunun karşılığında
bu vahşeti yaşadık.” Heyet bu kat-
liamın AKP’nin yaptığını, 89 bin
nüfuslu bu yere 80 bin kişiyi getir-
melerine neden izin verdiklerini so-
runca, “Biz almadık ki, onları devlet
başımıza bela etti. Bu söylediklerinizi
de herkese söylemeyin Reyhanlı’da
birçok kişiyi tepki gösterdiği için
yaka paça alarak götürdüler” sözlerini
sarf etti. Reyhanlı halkımız hem kat-
lediliyor, hem de sesini çıkartınca
baskılara maruz kalıyordu. Heyetimiz
iki kişi ile daha görüştü, onlar da

Hatay Halk Cephesi Heyetinin Reyhanlı İzlenimleri
HATAY HALK CEPHESİ HEYETİ REYHANLI’DA

Kütahya

Reyhanlı
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patlama anını şu sözlerle anlattılar,
“Bir araç geldi, altında bir kişi tellerle
araca bağlanmıştı, muhtemelen ara-
basını gasp ettikleri kişidir ve hemen
ardından patlama gerçekleşti. Kana-
lizasyon kapağı açıldığından birçok
kişi kanalizasyon deliklerine düştüler.
Sadece bizim bildiğimiz 8 kayıp
var.” Diğeri ise patlamadan kıl payı
kurtulduğunu şu sözlerle belirtiyor;
"Biz ikinci patlamanın olduğu bu
yerde otobüs bekliyorduk. Birinci
patlamanın olduğunu duyunca o böl-
geye doğru yardım etmeye koştuk.
Sonra ikinci patlama bizim otobüs
beklediğimiz yerde gerçekleşti. Ço-
cuklarıma bağışlandım" diyerek söz-
lerini bitirdi.

Heyet olarak daha sonra patla-
manın gerçekleştiği ikinci yer olan
Belediye binasının önüne gittik. Bu-
rada da birçok evin zarar gördüğünü
ve ölü sayısının çok fazla olduğunu
öğrendik. Fotoğraflar ve videolar

çektik. Reyhanlı halkının AKP Hü-
kümetine tepkileri çok fazlaydı ve
bir de Erdoğan Reyhanlı yerine ilk
olarak Amerika‘ya gidince, halkın
öfkesi daha fazla arttı. Heyet olarak
gördüğümüz herkese başsağlığı di-
leyerek tekrar geleceğimizi belirttik
ve Antakya’ya doğru yol aldık. He-
yetten bir kişi çok basit bir şekilde
tellerle çevrilmiş yerleri göstererek,
bu bölgelerin sınır olduğunu belirtti
ve önceden buralarda mayınlar ol-
duğunu, AKP'nin Suriye ile aralarının
iyi olduğu yıllarda, iki devletin an-
laşmalı olarak mayınları kaldırdığını
belirtti. Bu yüzden de çapulcuların
bu sınırlardan rahatça geçtiklerini
söyledi.

İşbirlikçi Politikalar Sonucu
Katledilen Halkımızın
Hesabını Soracağız

18 Mayıs günü Kütahya Sevgi

Yolu Caddesi’nde Reyhanlı’da ya-
şanan katliamla ilgili eylem yapıldı.
Eylemde, emperyalizmin uşağı
AKP’nin katliamdan sorumlu olduğu,
bu katliamların ne ilk olduğu ne de
son olacağı vurgulandı. Sevgi Yolu
Caddesi’nin başından Evkur’un önüne
gelen kitle burada basın açıklaması
yaptı ardından tekrar yürüyüşe geçildi.
Sevgi Yolu’nun başında 10 dakikalık
oturma eylemi yapıldı. Eylemde
“Anaların Öfkesi Katilleri Boğacak",
"Katil ABD İşbirlikçi AKP", "Katil
ABD Orta Doğu’dan Defol", "Katil
Devlet Hesap Verecek” sloganları
atıldı. Dev-Genç’lilerin yanı sıra
SDP, TKP, Öğrenci Kolektifleri,
Gençlik Muhalefeti’nin de yer aldığı
eyleme 60 kişi katıldı.

Katliamın Sorumlusu
İşbirlikçi AKP’dir

19 Mayıs günü Antalya Özgür-
lükler Derneği tarafından Antalya
Kışlahan Meydanı’nda Hatay’ın Rey-
hanlı İlçesi’ndeki patlamayı protesto
etmek için eylem yapıldı. 

“Yaşasın Halkların Kardeşliği,
Katil ABD İşbirlikçi AKP, Halkız
Haklıyız Kazanacağız, Katil ABD
Suriye’den Defol, Katilleri Döktüğü
Kanda Boğacağız” sloganları atılan
eylemde, Hatay’a yerleşenlerin sa-
vaştan kaçan insanlar değil, özellikle
yerleştirilmiş işbirlikçiler oldukları
vurgulandı. Eylem katliamın sorum-
lusunun AKP iktidarı olduğu belirti-
lerek sonlandırıldı.

İstanbul’da, 18 Mayıs günü ABD Konsolosluğu’nun
önünde bir araya gelen Halk Cepheliler direnen Suriye
halkının yanında olduklarını haykırdılar. “Emperyalizm
Yenilecek Direnen Haklar Kazanacak” pankartının
açıldığı eylemde, “Ortak Düşman Amerika’dır”, “Suriye
Halkı Yalnız Değildir” dövizleri taşındı. Eylemde, “Katil
ABD Ülkemizden Defol”, “Katil ABD Orta Doğudan
Defol” sloganları atıldı. Basın açıklamasını okuyan
Meral Gökoğlu “AB ve ABD’nin demokrasisinde dev-
rimcilere yer yoktur. AB’nin ve ABD’nin her türlü de-
mokratikleştirme operasyonunda devrimci örgütlerin ve
mücadelenin tasfiyesi önkoşuludur. Ülkemizde yaşanan

baskı ve zulüm politikası buradan beslenmektedir” dedi.
Eylem sloganlarla bitirildi.

Emperyalizm Yenilecek Direnen Haklar Kazanacak!

Antalya
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Yıllarca çalıştıkları iş yerlerin-
den emekleri, alın terleri gasp edile-
rek hiçbir açıklama yapılmadan işten
çıkartılan Kazova Tekstil işçileri her
hafta Çarşamba günü Şişli’de yaptık-
ları yürüyüşü 15 Mayıs günü de
gerçekleştirdiler. 

Şişli Camisi önünde toplanan işçi-
ler, “Kazova Tekstil Patronları Ümit
Somuncu ve Mustafa Umut Somun-
cu’ya Haklarımızı Yedirmeyeceğiz-
Kazova Tekstil İşçileri” yazılı pankartı
açarak, 17 gün önce Bomonti’de fa-
brikalarının önüne kurdukları çadıra
kadar yürüdüler. “Sadaka Değil Hak-
kımızı İstiyoruz, Hakkımızı Ümit
Somuncu’ya Yedirmeyiz, İşçiyiz
Haklıyız Kazanacağız” sloganları
atarak fabrikanın önüne gelindiğinde
yapılan basın açıklamasında;

Aylardır hiçbir maaş ödemeden
kendilerini çalıştıran ve hiçbir açık-
lama yapmadan kaçıp giden patron-
larına hala ulaşamadıklarını dile geti-
ren işçiler, patronları hangi yalanlarla,
düzambazlık yaparlarsa yapsınlar
haklarını almadan direnişlerini
asla bırakmayacaklarını söyle-
diler. 

Açıklamanın ardından atılan
sloganlarla eylem haftaya aynı
saatte ve yerde buluşulacağı
duyurularak sonlandırıldı.

Direnen Kazova Tekstil
İşçileri Eylemlerine
Devam Ediyor

22 Mayıs günü Şişli Camisi

önünde toplanan Kazova Tekstil işçi-
leri, “Haklarımızı Ümit Somuncu ve
Mustafa Umut Somuncu'ya Yedir-
meyeceğiz” pankartını açarak, Bo-
monti’deki fabrika önünde kurdukları
çadıra doğru yürüyüşe geçtiler. Bu
hafta işçilere destek vermek Nakliy-
at-İş Sendikası Genel Başkanı Ali
Rıza Küçükosmanoğlu ve Emekli-Sen
İstanbul şubeleri de “Kazova İşçisi
Yalnız Değildir” pankartını açarak
yürüdüler. 

“Hakkımızı Ümit Somuncu’ya
Yedirmeyiz, Sadaka Değil Hakkımızı
İstiyoruz, İşçiyiz Haklıyız Kazan-
acağız, Yaşasın Kazova Direnişimiz”
sloganlarıyla fabrika önüne gelin-
diğinde, fabrikanın karşı sokağı Çe-
vik kuvvet ve sivil polislerin ablukası
altında olduğu görüldü. İki arka sok-
akta ise TOMA aracı ve çevik kuvvet
otobüsleri bekliyordu. 

Fabrika önünde yapılan açı-
klamada;

“65 yıllık köklü bir firma ol-
masıyla övünen Kazova Trikotaj pat-

ronları Ümit Somuncu ve Mustafa
Umut Somuncu hiçbir açıklama
yapmadan, haklarımızı gasp ederek
kaçıp gittiler. 27 Şubat itibariyle hak-
larımızı alabilmek için yürüyüşler,
basın açıklamaları yaptık. Defalarca
kendileriyle görüşmek istedik ancak
sürekli bizlerden kaçtılar. En son fa-
brikanın içinden malzeme kaçırma-
larını önlemek için 29 Nisan günü
çadırımızı kurduk. Bugün çadır dire-
nişimizin 25. günü. Fabrika, Perzoni
adlı bir markaya satılmış. Yeni mal sa-
hipleriyle konuştuk. Bizlere rağmen
nasıl burayı aldığını, hakkımızı alm-
adan içeriye koymayacağımızı söy-
ledik. Sonuna kadar da bu sözümüzün
arkasındayız” denildi. 

Daha sonra sözü Nakliyat-İş baş-
kanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu ala-
rak; “Kazova işçilerinin onurlu mü-
cadelesinde yanlarındayız. Polis
bugün burada işçilerin başını bek-
leyeceğine, onların haklarını çalan ve
kaçıp giden Ümit Somuncu'nun peşin-

de olmalıdır” dedi. Çevredeki
işçilere de “yarın hepinizin
başına gelebilecek bu duruma
karşı tepkisiz kalmayın, işçi ar-
kadaşlarınıza sahip çıkın” diy-
erek seslendi. 

Emekli-Sen İstanbul şu-
beleri adına Kadıköy şube se-
kreteri Yalçın Vural ise; “Yet-
kililerin sürekli ‘gelişen,
büyüyen ülkemiz’ diye açı-
klamalar yaptığı ülkemizde
işçiler sefalet ücretine çalıştırıl-
maları yetmiyormuş gibi bir-

Kazova İşçileri Patronlarının Yakasını Bırakmıyor
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de işverenler haklarını gasp ederek
kaçıp gidebiliyorlar. Kimse de hesap
sormuyor bunlardan. Ancak, dire-
nen Kazova işçileri yalnız değildir.
Hakları için mücadele edenlerin
yanında olmaya devam edeceğiz. Er
yada geç kazanacaklarına inancımız
tam” dedi. 

Açıklamaların ardından şiir,
marş ve türkülerle eylem devam etti.

DİSK Nakliyat –İş Üyesi
İşçiler Kazova Tekstil
İşçilerini Ziyaret Etti

DİSK Nakliyat-İş Sendikası ge-
nel başkanı Ali Rıza Küçükos-
manoğlu, sendika üyeleri, MNG ve
Yurtiçi Kargo işçileriyle birlikte, 15
Mayıs günü, çadır direnişlerinin 17.
gününde, Kazova Tekstil işçilerini,
ziyaret ettiler.

Şişli’de ki DİSK binası önünde
toplanan ve sayıları yüzü aşkın
Nakliyat-İş üyesi işçiler, “Kazova
İşçileri Yalnız Değildir! Yaşasın

Kazova Tekstil İşçilerinin Onurlu
Direnişi. DİSK Nakliyat-İş” yazılı
pankart ile “Yaşasın MNG Kargo
Direnişimiz” yazılı pankartları açarak,
Bomonti’deki Kazova fabrikasına
kadar yürüyerek geldiler.

“Yasal hakları için direnen Kazo-

va İşçilerini, Nakliyat-İş genel başkanı
olarak ve aylardır direnen, mücade-
le eden MNG Kargo ve Yurtiçi Kar-
go direnişçileri adına selamlıyorum.
Aslında bu direniş çok önemli bir di-
reniştir. Bu direnişe sahip çıkmak hep-
imizin görevidir. Sınıf dayanışması
göstermek tarihsel görevimizdir. 

Kazova Tekstil işçileri sendikasız
olmalarına rağmen patronlarının ka-
nunsuz bir şekilde yasal haklarını gasp
etmeye dönük tavrına karşı direnişe
başlamasını kutluyorum. Kazanaca-
klarına inanıyorum. Onlar direndikçe
bizler de direnenlerin yanında olaca-
ğız” dedi.

Küçükosmanoğlu’nun konuş-
masının ardından sözü Kazova işçi-
leri alarak, nasıl direnişe başladıklarını
anlattılar. Ve haklarını alana kadar mü-
cadelelerine devam edeceklerini söy-
leyerek, Nakliyat-İş üyesi işçilere bu
anlamlı ziyaretlerinden dolayı teşek-
kür ettiler.

İŞÇİNİN EL İZİ VAR

Yaba gibi olur 

Irgat eli 

Ser, yayvan

Yaba tutar da 

Ondan

Orak, tırpan tutar

Dirgen tutar başka 

Çelikleşir işten 

Ve sağlam kavrar

Benzer olur

İşçi eli de 

Kürek tutar 

Çekiç, keser tutar

Mala tutar

Balyoz tutar

Ve sağlam kavrar ki

Kerpeten misali

Sıkı sarar kolları

Ölümünedir

Gardaşlık

Arkadaşlık

Ki, vururken kazmayı madene

Ölümün soluğu

Hemen oradadır

İnerken çekiç demire

Ölüm hemen yanlarındadır

Ve ondandır ki

Tabut tutar elleri

Arkadaş tabutu

Gardaş tabutu

Düşüp hesaptan sayısı

Geçilir

“kaza”dır

Futboldan trafiğe

Hemen her yerde

Bir “terör” parmağı vardır da

İşçi ölümü 

“kaza”dır

Sabancı değil

Tayyip değil ya adları

Yüzbinlercesi ölürken

Üç kuruşluk korunma 

Fazladır…

Ve doymaz karınları

Bir Allah’ın günü…

AÇTIR…

Öyleyse,

Silah tutar gardaş elleri

Silah 

Bomba

Law

Vurulunca

Zulmün adaletsizlik sarayı

Açıkladılar; 

“yaba gibi bir el izi var”

Yaba gibi bir el

Öpülesi…

Şadi Özpolat
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Adalet, hakka riayetkarlık,
hak tanırlık, haklılık, doğruluk;
haksızlıktan uzaklaşma; düzenli ve
dengeli davranma; hakkaniyet ola-
rak tanımlanır. Haklı ve doğru olana
hakkını teslim etmek demektir. Peki
faşizmin hüküm sürdüğü ülkemizde
halka sosyal, siyasal, ekonomik, yar-
gısal alanda adaletli davranıldığını
söyleyebilir miyiz? Halk, Siyasal alan-
da yönetime katılmaz, hükümetin al-
dığı kararların hiç birinde halk yoktur,
halka devlet işlerine karışılmazı diye
öğretmişlerdir. Yani halk yönetimden
uzaklaştırılmıştır. 

Halk, sosyal olarak sağlık, eğitim,
barınma hakkından eşit şekilde ya-
rarlanamaz, sağlıklı barınacak yerle-
ri yoktur. Ekonomik olarak, emeği ça-
lınmıştır, emeğinin karşılığını hiçbir
zaman alamaz.

Yargısal olarak, halkın parası yok-
sa dava açamaz. Halka karşı suç iş-
leyenler açık kanıta rağmen cezalan-
dırılmazlar. Dolayısıyla güçlünün
güçsüzü ezdiği, büyüğün küçüğü yut-
tuğu, zenginin yoksulu horladığı, hu-
kukun tekellerin özel mülkiyetinin ko-
ruyucusu olduğu, adaletin parayla
satın alınabildiği yerde adalet yoktur.
Bu burjuvazi iktidarının adaletsizli-
ğidir. Herkes bilir ki, burjuvazi ken-
di iktidarını emekçi sınıfın kanı üze-
rinde kurdu ve devrim esnasında,
“Adalet, eşitlik, özgürlük” sloganını
kullandı. Anayasalara da işledi. Yal-
nız yasalarda yazmalarına rağmen
eşitlik ve özgürlükten bahsedilemez.
Biz de diyoruz ki, adalet, eşitlik, öz-
gürlük halkın can pahasına kazandı-
ğı haklarsa bu hakların gereğini ya-
pın. Ve biz halkın kazandığı hakları-
nın yaşama geçirilmesi için mücade-
le ediyoruz. Bu nedenle tehdit edili-
yor, tutuklanıyoruz ama biliyoruz ki
insanlık ve hukuk, baskı ve zor poli-
tikalarına boyun eğerek değil, baskı
ve zora karşı direnerek ilerlemiş, ge-
lişmiştir. 

Hukuk sınıflar üstü, herkese eşit
uygulanan kurallar değildir. Hukuk,
“egemen sınıfın yasallaştırılmış

iradesi” olarak tanımlanır. Egemen sı-
nıfın örgütlü gücü olan devlet, o ege-
men sınıfın iradesini geçerli hale ge-
tirmek için hukuk kuralları koyar. Yani
yürürlükteki hukuk, iktidardakilerin
ve zenginlerin çıkarlarını korumak-
tadır. Ancak bu durum, hukukta çok
açık ifade edilmez, tersine yasalar, hal-
kın  gözünü boyayacak bir tarzda ka-
leme alınırlar. Halkın devrimci mü-
cadelesinin gelişimine bağlı olarak hu-
kuk tekrar ve tekrar yeniden şekille-
nir. Sosyal ve ekonomik gelişmelere,
halk ile devlet arasındaki güç denge-
lerine, halkın mücadelesinin düzeyi-
ne, emperyalizmle bağımlılık ilişki-
lerinin derecesine ve birçok faktöre
bağlı olarak hukuk sistemi değişik-
likler gösterir. Ekonomik, sosyal, si-
yasal gelişmelerin baskısı altında,
hukuk da değişir. Yani, hak ve öz-
gürlüklerin bir bölümü, burjuvazinin,
oligarşinin kendi diktatörlüğünü giz-
lemek için, bir kısmı da emekçilerin
mücadeleleri sonucu söke söke ka-
zandıkları haklardan oluşur. Ve mü-
cadelenin düzeyine göre  bunlar da-
ralır, genişler. Dolayısıyla biz mevcut
yasalar dışında tarihsel haklılığımız ile
hareket ederiz. Savaşımız sınıflar sa-
vaşımında gasp edilen hakları da
kapsar. Adalet budur. Adalet, kan, ter
ve gözyaşının hakkını savunmaktır.
Bu nedenle gercek adaletin sağlayı-
cısı halktır diyoruz. Tıpkı şairin söy-
lediği gibi ; 

“Bozuk adalet yeter artık! /Acemi
ellerle yuğurulan, iyi pişirilmemiş
adalet yeter! / Yeter katıksız,kara
kabuklu adalet! / Dura dura bayat-
layan adalet yeter!..... 

Ekmek her gün nasıl gerekliyse
nasıl, / adalet de gerekli her gün, /
hem o, günde bir çok kez gerekli.... 

Madem adaletin ekmeği bu kadar
önemli, /onu kim pişirmeli, dostlar,
söyleyin? 

Öteki ekmeği pişiren kim? 

Adaletin ekmeğini de / kendisi pi-
şirmeli halkın, / gündelik ekmek
gibi.”

Halkın pişirmediği adalet ekmeği
bozuk, bayat, kurtlu ve az olması ka-
çınılmaz. Bu bozuk, bayat, kurtlu
ekmeği bize “hukukun üstünlüğü”
diye yedirmek istiyorlar. O halde
reddediyoruz bu ekmeği. Halkın fı-
rınında pişirilecek adalet ekmeğini,
halkın yapacağı hukuku savunuyoruz.

Ve bu yanıyla da bizim hukuk ve
adalet mücadelemiz “reformcu” bir
mücadele değil, devrim için müca-
deledir.

Halkın Hukuk Bürosu’nun
Bazı Davaları 
12 Eylül Dosyaları; 
Devrimci Sol Davası

Cunta döneminin en önemli dos-
yalarından bir tanesi, Devrimci Sol
davasıdır. Bu davada 1243 kişi yar-
gılandı. Halkın Hukuk Bürosu cun-
tanın en kalabalık dosyası olan Dev-
rimci Sol davasının savunmanlığını
üstlenmiştir. 305 sayfadan oluşan sa-
vunmaya başlamadan önce şöyle de-
mişlerdi: “Bu davada bir müvekkili-
miz, siyasi mücadelenin kişiyi ol-
gunlaştırdığı ve tecrübesini artırdığını
söylemişti. Siyasi bir dava ile uğraş-
mak da, bir avukatı olgunlaştırıyor ve
tecrübesini artırıyor. Çünkü, avu-
katlık mesleği artık insan olma bi-
lincinden sonra geliyor, hukukçu so-
rumluluğu artıyor.

Ve elbette, sorumluluğun yarattı-
ğı bedelin boyutu da yükseliyor.

Evet sayın yargıçlar; bu dava si-
yasal davadır. Siyasal dava ise siya-
sal amaçlıdır ve taraflar vardır. Bir

Halkın Hukuk Bürosu Halkın
Adaletinin Savunucudur -2

Halkın 
Hukuk
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taraf kurulu düzeni savunur, diğer ta-
raf düzeni yadsır. Bu durum, savun-
ma makamına da tarihsel bir so-
rumluluk yükler. Bu nedenle savun-
ma da siyasi bir nitelikte olmak zo-
rundadır. Böylece, savunma siyasal
bir davada, tarihsel ve siyasal so-
rumluluğunun bilincinde olarak ev-
rensel hukuk ilkeleri ve genel insani
değerler temelinde savunmasını ya-
par. Ve kararı, tarihin yargısına bı-
rakır. Biz Demokrasi Mücadelesin-
de Avukatlar olarak da savunma-
mızda tarihsel-siyasal sorumluluğu-
muzun bilinciyle hareket ettik. Çün-
kü biliyoruz ki, tarihin akışı ve man-
tığı: "Her zaman doğru olanın gerçek,
gerçek olanında doğru olmayacağı-
dır." 

Nitekim 12 Eylül ve 12 Eylül
hukuku da bir gerçek olmasına rağ-
men, doğru olduğu anlamına gelemez.
12 Eylül hukuku hukuk dışıdır. Mü-
vekkillerimiz de hukuk dışı 12 Eylül
hukukuna göre yargılanmak isten-
mektedir. Evet bu yargılama, tarihin
akışı ve mantığına aykırıdır. Ancak
kesin yargıyı tarih verecektir. Tarihin
şaşmaz yargısı ve kararına inanan biz
savunma olarak, bu mahkemede; kö-
leciliğe başkaldıran Spartaküs'ün,
“gerçek ve doğru olan bilimdir” di-
yerek ateşe meydan okuyan Bru-
no'nun, faşizmi Leipzig Mahkeme-
leri’nde yargılayan Dimitrov'un, “Ta-
rih beni beraat ettirecektir” diye hay-
kırarak Batista diktasına boyun eğ-
meyen Fidel Castro'nun, 1 Mayıs
işçi bayramını yaratan Chigago işçi-
lerinin, Socrates'in, Galilei'nin, Tho-
mas Munzer'in, Baba İshak'ın, Seyh
Bedreddinler'in... kısaca haklının, ta-
rihin gelişen yönünü temsil edenlerin
savunmasını yapacağız. 

Bu savunma, 2.9.1989 tarihinde
okundu. Tarih avukatların savunma-
sındaki sözlerini bir bir kanıtladı. 12
Eylül hukuku bugün hiç kimse tara-
fından savunulamaz. 12 Eylül huku-

kunun işkence hukuku olduğu bilin-
mektedir ve bugün AKP iktidarı ta-
rafından kabul edilmektedir. 

Halkın Hukuk Bürosu avukatları
dün gerçeği nasıl haykırdılarsa bugün
de gerçeği her koşulda haykırmaktan,
savunmaktan geri durmadılar. Ki o za-
man mesleklerine yeni başlamışlardı.
Bugün büro, 24 yıllık mücadele de-
neyimi ile bir okul niteliğine dö-
nüşmüştür.   

Kayıp- İnfaz Dosyaları; 
1990 devrimci mücadelenin yük-

seldiği yıllardır. Devlet devrimci mü-
cadelenin gelişimini infaz ve katli-
amlarla durdurmaya çalıştı. 12 Tem-
muz 1991'de aralarında önder kadro
ve yöneticilerin de yer aldıgı 12 Dev-
rimci Solcu'yu İstanbul ve Anka-
ra'da infaz etti. Bu olaydan sonra in-
fazlar, katliamlar, kayıplar  dönemi
başladı. Yine 17 Nisan 1992'de ara-
larında Merkez Komite üyesi Sabahat
Karatas, Sinan Kukul’un bulunduğu
10 Devrimci Solcu  infaz edildi. İn-
fazlar politikası  3 Kasım 1996'daki
Susurluk kazasına kadar tüm ülkede
yaygın olarak sürdü. Demokrat olmak
infaz edilmek için yeterliydi. Perva-
sızlık o kadar boyutlandırılmıştır ki,
artık sosyalist dergi dagıtımı yapan-
lar, dergi temsilcileri, hatta oto hır-
sızları, yankesici oldukları iddia edi-
lenler, simitcilik, suculuk yapan sı-
radan insanlar sokak ortalarında, ev-
lerde infaz edilebilmektedir. 

İnfazlar ya evler basılıp çatışma
süsü verilerek yapılıyordu  ya da so-
kak ortasında insanlar katlediliyor-
lardı. 

Halkın Hukuk Bürosu bu süreç
içersinde başta 12 Temmuz, 17 Nisan
katliamları olmak üzere onlarca kat-
liam davasını takip etmiştir. Katli-
amlar esnasında olay yerine gidip, de-
lil toplamaya çalışma, keşif yapma,
suç duyurusunda bulunma gibi iş-
lemleri derhal yapmaya çalışıyorlar-
dı. Bu tür dosyalarda polisler ya bir
an önce delilleri yok etmeye çalışı-
yorlardı ya da delil uyduruyorlardı.
Örneğin katledilenlerin yanına silah
bırakıyorlar. İçeriye girip çatışma
süsü veriyorlardı. Bu nedenle bir an

önce olay yerine gidip delil toplama,
tanıkları bulma çok önem taşımakta-
dır. Cenazelerin düzgün bir şekilde
otopsilerinin yapılması son derece
önemlidir. Gerçeği halka ulaştırmak,
sorumluların yargılanmalarını sağ-
lamak, işkence, kayıp ve infazın bir
devlet politikası olduğunu teşhir et-
mek avukatın çabasına bağlıdır. 

Örneğin, 12 Temmuz katliamından
sonra avukatlar adliyede basın top-
lantısı yaparak 36 avukat imzasıyla
suç duyurusunda bulundular. Yaptık-
ları açıklamada “kanımızca olay ön-
ceden alınmış infaz  kararının onay-
lanmasıdır, İstanbul olaylarında ve di-
ğer bir çok olayda olduğu gibi dev-
let terörü son bulmalı sorumlular ce-
zalandırılmalı” denilmiştir.   

12 Temmuz katliamının yapıldığı
tarihlerde ve sonrasında Halkın Hu-
kuk Bürosu avukatı F.P. gözaltında-
dır ve polislerin kendi aralarındaki
“Yaptın mı temiz iş, İstanbul gibi ya-
pacaksın. Yerinde infaz hepsi kafa
adamdı” konuşmasını duyar.
(01.08.1991 Mücadele dergisi)

16-17 Nisan katliamında da avu-
katlar derhal olay yerine gidip keşif
işlemine katılmak istemişler ancak
savcı izin vermesine rağman polisler
avukatların katılmalarına izin ver-
memiştir. Cenazeyi almak isterken de
saldırıya maruz kalmışlardır. “21 Ni-
san 1992 günü şehit ve tutsak ailele-
ri, avukatlar Cerrahpaşa Morgu'nun
önünde cenazelerini almak için top-
landılar. Polisin saldırıları, tahrikleri,
provokatif çıkışları, cenaze törenini
engelleme tavrı morgun önünde de
sürdü. Polis, avukatları tartakladı, bir
polis otosuna bindirerek götürmek is-
tedi, ancak bunu ailelerin müdahalesi
ile başaramadı.” (Mücadele, 1 Ma-
yıs 1992)

Katliam ve infaz devlet politika-
sı haline gelmişse, sorumluların yar-
gılanmasını istemek yeterli olmaz, ni-
tekim olmamıştır. Çünkü katiller ak-
lanmış ve cezalandırılmamıştır. Avu-
katın adaletin sağlanmasına yapaca-
ğı en büyük katkı gerçeği açığa çı-
kartmak ve teşhir etmektir. Çünkü
devlet, gerçeklerin açığa çıkmasından
korkar, gerçek halka kör edilmek is-
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tenen gözlerini açar, bilinçlerini
berraklaştırır.  Gerçek örgütlenmek
ve mücadele etmek için güçlü bir
silahtır. Halkın Hukuk Bürosu
gerçeğin peşine düşmüştür. 

İşkence Dosyaları
İşkence bir devlet politikasıdır.

Ve Faşizmin önemli silahlarından bir
tanesidir. Faşizm  hiç bir zaman iş-
kence yapmaktan vazgeçmez. İşken-
ce baskıyı kabul ettirmenin yolların-
dan bir tanesidir.  İşkenceden hiçbir za-
man vazgeçmediği gibi, ortaya çıkan
işkencecileri yargılamaz. Aklar, zaman
aşımı ile dosyaları kapatır. AKP ikti-
darı da seçimleri yeni kazandığında
kendisinden önceki işkenceleri kabul
etmiş ve işkenceye sıfır tolerans
göstereceğini söylemiştir. Hatta Ada-
let Bakanı Engin Çeber’in işkence ile
katledilmesinden sonra, münferit bir
olay olduğunu belirtip  özür dilemek
zorunda kalmıştı. Oysa AKP iktida-
rında da işkence münferit değildir. Ve
sokaklarda, karakollarda, hapishane-
lerde işkence devam ediyor. Hatta iş-
kenceyi masumlaştırmaya çalışan da
AKP iktidarıdır. İşkence konusunda,
AKP’nin de diğer iktidarlardan hiç far-
kı yoktur. Çünkü işkence devlet poli-
tikasıdır.

Halkın Hukuk Bürosu için işken-
ce suçu halka karşı işlenen bir suçtur.
Halkın hak arama özgürlüğünü en-
gelleme, sessizleştirme, sindirme
amaçlı uygulanan politikadır. Çünkü
halkımız yaşamın her alanında çeliş-
kiler, zorluklar, adaletsizlikler yaşıyor.
Bütün uyutma, uyuşturma yöntem-
lerine rağmen halk zulme sessiz kal-
maz. Bu nedenle devlet şiddeti elin-
de tutar ve her zaman kullanır. Yıl-
lardır sayısız devrimciyi işkenceyle
katlettiler. Emniyet binalarından aşa-
ğıya attılar. Sakat bıraktılar. İnsanla-
rın tutuklanmaları için ifadeler im-
zalattılar. Bu nedenle işkence ile mü-
cadele etmek çok önemlidir. İşken-
celerle aldığı ifadelerle yüzlerce in-
sanın gözaltına alınmasının hesabını
yapmışlardır. İşkenceli ifadelerle ve
başkaca hiç bir delil olmadan yıllar-
ca hapishanelerde yattı ve yatmaya
devam ediyor insanlar. İşkenceyle

siyasal, hukuksal, ideolojik  olarak
mücadele etmek gerekir. 

Davalardaki tutumlarımızda böy-
ledir. Sadece sorumluların cezalan-
dırılması yetmez. Sadece bizzat iş-
kence yapan kişinin cezalandırılma-
sı yetmez. İşkence suçu nerede iş-
lenmişse, en üst sorumluluğa kadar
tüm görevlilerin cezalandırılması ge-
rekmektir. Mahkemelerden işkence-
nin bir olgu olduğu tespiti yapılması
istenmelidir. Dünden bu güne işken-
cenin kendisi de mahkemelerde yar-
gılanmalıdır. 

Engin Çeber Dosyası
Engin Çeber, polis tarafından sır-

tından vurulup sakat bırakılan Ferhat
Gerçek için adalet isterken katıldığı
bir basın açıklamasında gözaltına
alındı. Gözaltına alınırken başlayan iş-
kence polis karakolunda devam etti.
Tutuklandıktan sonra Metris Hapis-
hanesi’nde de daha girişte jandarmalar
tarafından başladı işkence. Konulduğu
hücrede gardiyanlar tarafından bir haf-
ta boyunca süren işkence sonucunda
kaldırıldığı Şişli Etfal Hastanesi’nde
10 Ekim 2008 yılında şehit düştü. 

Engin Çeber’in işkenceyle katle-
dilmesini hiçbir şekilde gizleyeme-
diler.  Çünkü işkence çok açıktı.
Devlet gizleyemedi suçunu ve özür di-
lemek zorunda kaldı. Biz ise, Özür
Değil Adalet İstiyoruz dedik. Engin
Çeber dosyasında işkenceyi teşhir
etmek için ilk andan itibaren suç du-
yurularına başvurduk. Savcı ve hakim
işkenceyi görmüştü, her aşamada şi-
kayetçi olduğumuzu belirtmemize
rağmen kendiliğinden harekete geç-
mediler. Karakoldaki polisler hak-
kında derhal suç duyurusunda bu-
lunduk ve hapishanede kendisini zi-
yaret ettik. Ziyaretimiz esnasında tu-
tuklanması sonrasındaki  işkenceleri
anlattı. Bizede İstanbul Barosu’na
ve İstanbul Tabip Odası’na başvurup

işkencenin tespit edilmesini
istedik. Ertesi gün bir ÇHD’den
bir heyet ile birlikte işkenceyi
tespit etmeye gittiğimizde geç
kalmıştık ve Engin başına al-
dığı darbe nedeniyle hastaneye
kaldırılmıştı. 

O andan itibaren delillerin
tespit edilmesi için harekete geçtik,
kameralara el konulmasını, tanıkların
dinlenmesini istedik. Israrımız sonu-
cunda kameralara el konuldu, koğu-
şundaki tanıklar dinlendi. Tanıkların
tehdit edildiğini farkettik, tanıkların
tekrar dinlenmesini sağladık. 

Yarattığımız etki ile Adalet Ba-
kanlığı müsteşarları incelemelerde
bulundular ve bazı gardiyanların gö-
revden el çektirilmesine karar veril-
di. Soruşturma aşamasındaki etkin ça-
lışmalarımız ve halkın baskısıyla 39
gardiyan,  3 Müdür, 4 asker. 13 po-
lis ve 1 doktor olmak üzere 60 kişi
hakkında dava açıldı. Biri müdür 6
kişi tutuklu olarak yargılandı. Yar-
gılama içersinde işkencenin müdür ta-
limatıyla yapıldığı, her aşamada iş-
kence yapıldığı ortaya çıktı. İşkenceye
karşı verilen mücadele sonucunda
işkencecilerin bir kısmı cezalandırıl-
dı. Bunlardan bir tanesi Hapishane 2.
Müdürü’ydü. İşkenceden bizzat so-
rumlu olan müdüre iyi hal uygulana-
rak müebbet hapis cezası ile ceza-
landırıldı. İşkencecilerin cezalan-
dırılmasını sağlayan şey delillere bir
an önce el konulması, devletin iş-
kenceyi gizleyememesi, halkın ada-
let talep etmekten vazgeçmemele-
ridir. Ortadaki delillere rağmen sav-
cı işkencecilerin beraat etmesini istedi.
Bu durum elimizde ne kadar çok de-
liliniz olsa da yargının işkencecileri
aklamaya çalıştığını gösterdi. Dava
boyunca devlet işkencecilerini akla-
mak için her türlü yönteme başvurdu.
Hala da işkececilerini aklamak için
binbir türlü oyun çevirmeye devam et-
mektedir.  

Ferhat Gerçek Davası
Ferhat Gerçek Yürüyüş dergisinin

satışı esnasında polisin kendisine
doğrudan ateş açması sonucu sırtın-
dan vurularak felç edildi. Polis yasal
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bir dergi olan Yürüyüş dergisi-
nin satışından rahatsızlık duymuş
ve satışı yaşadışı bir halde en-
gellemeye çalışmıştı. Ferhat vu-
rulduktan sonra onun yanındaki
arkadaşları ve Ferhat’a yardım
etmek isteyen iki kişi daha göz-
altına alındı. Ferhat’a yardım
ettikleri için işkence gördüler.
Polis tutanaklarda Ferhat’ın ma-
halle kavgası esnasında yaralandı-
ğını yazdı. Arkadaşlarının onu vur-
duğunu iddia etti ve vuranları bulmak
amacıyla arkadaşlarının bulunduğu
dernek içersinde arama yapmak iste-
di. Bu esnada Ferhat’ın üzerindeki ti-
şörtü alıp kaybettiler. Atış mesafesi-
nin ve atış yönünün tespit edilmesi-
ni engellemek istiyorlardı. Savcı ti-
şörtün peşine düşmedi ve polis tuta-
naklarına dayanarak polisler hakkın-
da 9 yıl, Ferhat ve arkadaşları hak-
kında 15 yıl hapis cezası ile cezalan-
dırılması talepli davayı açtı. Bizler
olay yerine gidip tanıkları dinledik.
Tanıkların mahkemede dinlenmesini
istedik. Polislerin teşhis edilmesini
sağladık. Elde ettiğimiz tüm gerçek-
leri kamuoyu ile paşlaştık. Polislerin
suçlarını saklamak için delilleri yok
etmek istediği ortaya çıktı. Adli Tıp
raporları da dosyaya eklenince Asli-
ye mahkemesi polislerin öldürme
kastıyla hareket ettiklerini düşündü-
ğü için dosyayı Ağır Ceza Mahke-
mesi’ne gönderdi. Ağır Ceza Mah-
kemesi dosyayı kabul etmeyince
uyuşmazlık nedeniyle dosya Yargı-
tay’a gitti ve Yargıtay öldürme kas-
tı olmadığını iddia ederek dosyayı
yine Asliye Mahkemesi’ne gönderdi.
Dosya devam ediyor. Polislerin öl-
dürme kastıyla hareket ettikleri orta-
da, hakimlerin gerçeğe uygun şekil-
de karar vermesi halkın Ferhat’ın
davasını sahiplenmesine bağlı olaca-
ğı şüphesizdir. 

Hapishaneler 
Katliamı Davaları

Türkiye’de yapılan hapishaneler
katliamı dünyanın hiç bir yerinde ya-
pılmamıştır. Hapishane katliamları
halkın en ileri kesimi olan devrimci tut-
sakları sindirmek, halkın muhalefeti

susturmak için yapılıyordu.

Halkın Hukuk Bürosu Buca, Üm-
raniye, Ulucanlar, Burdur ve 20 ayrı
hapishaneye yapılan 19-22 Aralık
hapishaneler katliamlarının davalarını
takip etmiş ve katliamın siyasi, ida-
ri, fiili sorumluların yargılanmasını is-
temiştir. Bu katliamların en vahşisi
Ulucanlar katliamı ile  19-22 Aralık
tarihinde yapılan katliamdır. 

Ulucanlar’da 10 devrimci, 19-22
Aralık katliamında 28 devrimci kat-
ledilmiştir. Özel silahlar ve kimyasal
gazların kullanıldığı bu katliamlar ile
fiziki ve ideolojik olarak devrimcileri
yok etmeyi hedefliyordu. 

Ulucanlar katliamı 19-22 Aralık
katliamının provası niteliğindedir.
Devrimciler robocop giysili ve kar
maskeleri takmış yüzlerce katil tara-
fından, demir ve plastik coplarla, it-
faiyenin kullandığı kancalı demirler-
le ve silah dipçikleriyle dövülmüşler-
dir. Kalaslarla, demirlerle vurulup öl-
dürülmüşlerdir. Katliama ilişkin fo-
toğrafların ortaya çıkması avukatların
çabası ile olmuştu. Avukatların otop-
siye katılabilmek için başvurmadıkları
yol kalmadı. Ancak devlet avukatların
otopsiye girmemeleri için bir oyun yap-
tı, avukatlar otopsiye giremedi ancak,
fotoğraflara ulaşabildiler. Operasyonun
boyutunu ve katliam amaçlı yapıldığını
göstermişlerdir. 

19-22 Aralık hapishane katlia-
mında da devrimcilerin kimyasal
gazla öldürüldüğünü diri diri yakıl-
dıklarını ortaya koymaya çalıştılar.
Devlet bir yandan delilleri yok eder-
ken bir yandan basına yalan haberler
yaptırmak suretiyle halkın bilincini
bulandırmaya çalışıyordu. Devlet
yaptığı katliamla dışarıya öyle bir kor-
ku saldı ki, sendikalar, demokrakit kit-
le örgütleri kapılarını kapattılar. Bazı
siyasi partiler dahi ailelere kapılarını
açmadılar. 

Bu süreç içerisinde devlet
gerçeğin üstünü örtüyor, avu-
katlar gerçeği ortaya çıkartmaya
çalışıyorlardı. 

Öte yandan operasyonlarla
birlikte tutsaklar F Tipi hapis-
hanelerine gönderilmişti.  Ancak
kimin sağ olup olmadığı, sağ

olanların hangi hapishane gönderil-
diği, kimin hastanede olduğu  bilgi-
sine uzun süre ulaşamadılar. Devlet
bilgi vermiyordu, aileler kendi ço-
cuklarının sağ mı ölümü olduğunu bi-
lemedi. Avukatlar bir yandan Adli Tıp
merkezinde beklerken bir yandan
hastaneleri dolaşıyorlardı. Kimin han-
gi F Tipi hapishaneye gönderildiğini
öğrenmeye çalıştılar. 

Operasyondan sonra bir hafta bo-
yunca sağlıklı bilgi alınamadı. F Tipi
hapishanelere gidildiğinde avukat-
lar içeriye alınmadılar. Uzun uğraş ve
başvurular sonucunda hastanedeki
yaralılara, işkenceyle hapishanelere
gönderilenlere ulaşıp sağlıklı bilgiye
ulaşabildiler. 

Katliamlar esnasında ailelerin ya-
nındadır sürekli avukatlar. Devlet
çocuklarını katletmekle kalmamış,
cenazeleri de teslim etmeye yanaş-
mıyordu. Bazı ailer çocukların nere-
de olduğunu bilmiyordu, çocuklarını
onlara göstermiyorlardı. Avukatlar
bu engelleri aşmaya çalıştılar. 

Katliam davaları ise ortaya çıkan
tüm gerçeklere, devletin öldürme bi-
çiminin ve amacının ortaya konma-
sına rağmen sorumlular ya gizlendi ya
da aklandı. Üstelik katliamdan sağ
kurtulan tutsaklar hakkında davalar
açıldı. Avukatlar tutsakların direnme
hakkını savundu. Devletinde katliamcı
yüzünü açığa çıkardı.

Sonuç olarak, katliamlarda, iş-
kencede, infazlarda avukatlar ailele-
rin yanıbaşındadır. Cenazelerde, Adli
Tıp kurumunun önündedir, ufacık
bir bilginin peşinde koşmaktadır, de-
lilleri yok ederken önüne serilen en-
gelleri aşmak için sınırsız çaba gös-
termektedirler. Katliam, infaz ve iş-
kencede adalet mücadelesi tarihsel so-
rumluluğun yerine getirilmesidir.
Suçluları halk ve tarih yargılayacak-
tır.
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Yargıtay 9. Ceza Dairesi 28 Mart
2013 tarihinde verdiği kararla, “Ola-
ğanüstü zaman aşımı süresinin
dolması” gerekçesiyle , Devrimci Sol
Ana Davası’nın düşürülmesine karar
verdi. Böylece 1981 yılında İstanbul
Sıkıyönetim Mahkemesi'nde başla-
yıp Üsküdar 1. Ağır Ceza Mahke-
mesi'nde tamamlanan 32 yıllık dava
süreci tamamlanmış oldu. Bu ka-
rarla 12 Eylül döneminde açılan da-
valar tamamlanmış oldu. Bu neden-
le medya 12 Eylül'ün son kalıntısının
da sona erdiğini duyurdu.

Devrimci Sol Ana Davası Türki-
ye’de faşizm ve yargı gerçeğini en net
anlatan davalardan biri oldu. Halkın
her kesiminden kadın, erkek, genç,
yaşlı, öğrenci, memur, işçi, köylü tam
1243 kişi gözaltına alındı.Yüzlerce-
si 90 günü bulan gözaltı süresince tür-
lü işkencelere maruz kalıp tutuklan-
dılar. Davaya konu soruşturma do-
layısıyla yapılan operasyonlarda po-
lis onlarca insanı katletti. Gözaltına
alınan Hayrettin Eren kaybedildi.
Sonrasında bir devlet politikası ha-
line gelen gözaltında kayıplar böy-
lece başlamış oldu. Ahmet Kar-
langaç isimli devrimci gözaltında iş-
kencede katledildi. Katilleri ko-
rundu. Yıllar sonra açılan dava da be-
raatle sonlandırıldı. Tutuklananlar
hapishanelerde ölümü aratan işken-
celere, her türlü insanlık dışı mua-
meleye tabii tutuldular. Tutsaklara
mavi kefen olan TTE (Tek Tip Elbi-
se) giydirilmeye çalışıldı. Tutsaklar
tüm bu saldırılar karşısında beden-
lerini barikat yapmaktan geri dur-
madılar. 1984 ölüm orucunda dava-
nın sanığı, (Abdullah Meral, Hay-
dar Başbağ, Hasan Telci,) 3 Dev-
rimci Solcu ölüm orucunda yaşamı-
nı yitirdi.

Tutsaklar duruşma salonlarından
atıldılar. Defalarca jandarma saldı-
rısına maruz kaldılar. Hazırladıkları
savunma, okudukları dilekçeler ne-

deniyle onlarca yıl hapis cezası al-
dılar.

Tüm bu nedenlerle Devrimci Sol
Ana Davası salt bir mahkeme dosyası
olarak görülemez. Emniyeti, hapis-
hanesi, duruşma salonları ile faşizm
ile devrimciler arasındaki çatışmanın
en çetin geçtiği davadır. Davanın
uzun geçmişi Türkiye’de faşizmin
uygulamalarını, kurumsallaşmasını
ve elbette devrimcilerin direnişini en
net şekilde anlatmaktadır.

Denilebilirki 12 Eylül cuntasına
yönelik en ciddi direniş bu dava
kapsamında yaratılmıştır. Mahkeme
kürsülerinde devrimci kimliğe sahip
çıkılırken Kabakoz’da, Davutpa-
şa’da ve Metris’te birer direniş oda-
ğı yaratılmıştır. Çözülmenin, tesli-
miyetin kol gezdiği cunta yıllarında
yaratılan bu direniş devrim umudu-
nun korunmasını sağlamıştır.

Dava kapsamında hazırlanan ve
okunan, tutsakların, “Haklıyız Ka-
zanacağız” ismini verdiği savunma,
bir savunma metninden ziyade Tür-
kiye Devriminin Manifestosudur.

Tüm bunlarla sadece ülkemiz
açısından değil, Dünya devrim mü-
cadelesi açısından da politik dava, po-
litik tutsak geleneğine eşsiz bir de-
neyim aktarılmıştır. Devrimciler
mahkemede yargılanan değil, yargı-
layan olmuşlardır.

Bugün davanın zaman aşımı ile
düşürülmesi bu gerçeklerden hiçbi-
rini unutturamaz. Ne faşizmin suç-
larını, ne de ona karşı yürütülen di-
renişi yokedemezler. 

Devrimci Sol davası incelendi-
ğinde, faşizme karşı direnişin resmi
kaydına rastlarsınız. Cuntanın ha-
pishanelerde uyguladığı sistematik iş-
kence ve baskının devrimcileri tes-
lim almaya yetmediğini, devrimci ira-
denin, sosyalizm ve devrim inancı-
nın gücünü görürsünüz. Bugün F Tipi
hapishanelerde uygulanan tecrit po-

litikasının başarılı olmamasının kö-
künde Metris Hapishanesi’nde doğup
büyüyen, gelişen direniş geleneği bu-
lunmaktadır. Devrimci Sol davasını
kapatınca, devrimcilere uygulanan iş-
kence ve katliamları kapatamazsınız,
devrimcilerin beraat etmesi gerekti-
ği gerçeğini gizleyemezsiniz. Tarihin
öğretici ve güçlendirici yanını zaman
aşımı kararları ile engelleyemezsiniz.
Devrimci Sol davası ve hapishane di-
renişi devrimci geleneği büyüttüğü
gibi, hukuk ve adalet mücadelesine
de yön vermiştir. Devrimci avukat-
lar kimliğinin gelişmesini ve ku-
rumsallaşmasını sağlamıştır. Ezen
sınıfın hakimiyetine son vermeden
adaletin sağlanamayacağı gerçeğini
anlatarak bugün sürdürdüğümüz ada-
let mücadelesine ışık tutmuştur. Dev-
rimci Sol davasında öğrendiğimiz ve
geliştirdiğimiz adalet mücadelesini
daima haykırdık ADALET İSTİ-
YORUZ dedik. Sesimize sesler ek-
lendi. Soluğumuz güçlendi. Hep bir-
likte, herbirimiz , her yerde devam
ediyoruz ADALET İSTİYORUZ.

Devrimci Sol Ana Davası 
Zaman Aşımı İle Düşürüldü
12 Eylül'ün İşlediği Suçları

Unutmayacağız! 

Adım adım 
Kulaç kulaç 
İlerliyor nehir 
Yoklayıp, araştırarak 
Tartıp dengeleyerek 
Adım adım 
Pençe pençe 
İlerliyor nehir... 

Ey yolcu, ey yoldaş... 
Sen de şiirler oku ve bize yaz
beğendiklerini. 
O şiirlerki en şaşmaz bulur
hedefini, düşmana kurşun dosta
ilaç gibidirler. 
Yüreğimizin, düşlerimizin ve
kavgamızın en özlü dile
gelişleridir.
Şiirle kal... 
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Ölüm cezası oldukça eski tarihlere
dayanır. Köleci ve feodal toplumda
yaygın bir şekilde uygulanan bu ceza
kapitalizmde farklı yollar izlemiştir.
Kapitalizmin ilk döneminde devletin
hakkı olarak uygulanıyordu. İkinci
dönem ise demokrasi göstergesi ola-
rak  ölüm cezasının yasalardan kal-
dırıldığı dönemdir. Ancak devlet
ölüm cezasını sadece yasalardan kal-
dırmıştır. Değişik yöntemlerle devlet
hakettiklerini düşündüklerini öldür-
mekten geri durmamıştır. 

Peki ölüm cezasının kaldırılması
devletin öldürme hakkını gerçekten
ortadan kaldırmış mıdır?

Yine yasalarda ölüm cezasının
bulunmaması bir demokrasinin gös-
tergesi olarak kabul edilebilir mi?
Türkiye tarihine baktığımızda haki-
katin anlatılan ile uyuşmadığı gö-
rülmektedir.

Avrupa Konseyi’nin 2002 yılında
kabul ettiği 13 No’lu Protokol ile
ölüm cezasınıN tamamen kaldırma-
sından hemen sonra Türkiye'de 4771
Sayılı Yasa ile "Savaş Hali" dışında
idam cezası kaldırılmıştır. Daha sonra
07.05.2004 tarihinde ölüm cezası
verilemeyeceği anayasal bir hüküm
haline gelmiştir. 

1920'de meclisin kurulmasından
başlayarak idam cezasının kaldırıldığı
tarihe kadar 712 kişi idam edilmiştir.
İstiklal Mahkemelerinin verdiği ve
uyguladığı idam cezaları bu rakama
dahil değildir. Bu mahkemelerce ve-
rilen ve de uygulanan idam cezala-
rının sayısı konusunda tam bir fikir
birliğine varılmasa da yaklaşık 2512
kişidir. 

Tüm bu rakamlar idam cezasına
ilişkin rakamlardır. Oysa devletin
öldürme hakkını kullandığı vaka sa-
yısı bunun çok üzerindedir. 

Türkiye'de en son uygulanan idam
25 Ekim 1984 tarihinde Hıdır ARS-
LAN'ın idamıdır. Bu tarihten idam

cezasının kaldırıldığı 2002 ta-
rihine kadar sayısız kez idam
cezası verilmiş ancak cezalar
uygulanmamıştır. Fakat bu de-
mek değildir ki devlet insanları
öldürmekten vazgeçmiştir. 

1984 tarihinden başlayarak
silahlı çatışma adı altında so-
kakta, evde, iş yerinde dağda,
işkencede, hapishanede yüzlerce
insan katledilmiştir. İnsan Hakları Ör-
gütleri tarafından açıklanan raporlara
göre,   idam cezasının uygulandığı
dönemde öldürülen insan sayısı, idam
cezası yasadan kalktıktan sonra öl-
dürülen insan sayısından 10 kat azdır.
Bu rakamlar bize bir yandan idam
cezasının  devletin insanları öldür-
menin basit bir aracı olduğunu, diğer
taraftan ise biricik aracı olmadığı
açıkça göstermektedir. 

Kapitalizmde hukuk ya da  yasa
tüm kutsallaştırma çabalarına karşın
neticede devletin bekasını korumanın
basit bir aracıdır. Bu nedenle devleti
ve onun faaliyetini yasal çerçevede
açıklayamayız. Çünkü devlet kendi-
sini hiçbir zaman yasaya hapsetmez.
Bu nedenledir ki, devlet kendisini
korumak için hukuksal ve etik ku-
ralları hiçe sayar. Hatta gerek gör-
düğünde çıplak şiddete başvurur.  

Bu nedenledir ki, devlet idam ce-
zasını yasalardan kaldırırken iktidarını
sağlamaya çalışırken karşılaşacağı
boşluğu dolduracak bir çözümü  bul-
mak zorundadır. Çünkü devlet in-
sanları öldürerek gücünü korumak
ister. Dolayısıyla idam cezasının kal-
dırılması bir zaaf yaratır. Devlet
kendi iktidarını koruması gerektiğinde
rahatlıkla hukukun dışına çıkar, ayak
bağlarını çözer. 

Katledilen Hasta Tutsaklar 
Türkiye'de idam cezasının kaldı-

rılmasına karşı, tek başına yargısal
süreçler nedeniyle meydana gelen

ölüm sayısı bu cezanın yürürlükte ol-
duğu dönemde meydana gelen ölüm
sayısından çok fazladır. Devletin öl-
dürme hakkını en pervasız kullandığı
alan hiç tartışmasız hasta tutsaklardır.

Adalet Bakanlığı verilerine göre
2000-2011 yılları arasında hapisha-
nelerde 2024 kişi hayatını kaybet-
miştir. Bu rakamın önemli bir kısmını
hasta tutuklu ve hükümlü ölümleri
oluşturmaktadır. Oysa hem tutuklular
hem de hükümlüler açısından gerek
iç hukuk gerekse de uluslararası söz-
leşmeler ağır hastalık  halinde kişilerin
serbest bırakılmasını düzenlemektedir.
Mevcut durumda adeta idam cezası
infaz rejiminin uygulanmasına dö-
nüşmüş durumdadır. 

Hasta tutukluların serbest bıra-
kılması açısından hiçbir yasal daya-
nağı olmadan hükümlülere özgü pro-
sedür işletilmektedir. Tutukluların
mevcut hukuk açısından masumiyet
güvencesi altında olmaları ve de ağır
hastalık halinin tutukluluk durumunun
değerlendirilmesinde mutlaka göz
önüne alınması gerekmesine karşın
Adalet Bakanlığı’na bağlı Adli Tıp
Kurumu bürokrasisi işletilerek kişiler
serbest bırakılmamaktadır. Bu bü-
rokrasi de ölüm üretmektedir. Benzer
durum hükümlüler açısından da söz
konusudur. Cumhurbaşkanı’nın Ana-
yasa'nın 104. Maddesi’nde cezanın
infazının tamamen ortadan kaldırma
yetkisi vardır. Ve bu yetkiyi kulla-
nırken kimseye karşı sorumlu değildir.
Cumhurbaşkanı bu yetkisini kulla-
nırken sıradan bir doktorun raporunu

Devletin İdam Cezasını Kaldırdığı Aldatmacadır

HASTA TUTSAK METE DİŞİ
ÖLDÜRTMEYECEĞİZ!
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yeterli görebilir. Ancak Adalet Ba-
kanlığı’nın genelgesi nedeniyle hasta
hükümlülerde Adli Tıp Kurumu’na
gönderilmekteler. Üniversite Adli
Tıp Anabilim dallarıın veya  devlet
hastenelerinın ağır hasta olduklarına
ilişkin kurul raporlarına rağmen ser-
best bırakılmamaktadır. 

Cumhurbaşkanı’nın görev süresi
içersinde Anayasa'nın 104. Maddesi
uyarınca cezanın infazının ortadan
kaldırdığı hükümlü sayısı sadece 32'dir.
Bu rakam 6 yıllık bir döneme aittir.
Oysa TTB, ADUT (Adli Tıp Uzman-
ları Derneği) gibi ilgili bilim çevrele-
rince hazırlanan raporlara göre hali
hazırda 100'ü kanser olmak üzere
300'ün üzerinde hasta tutuklu ve hü-
kümlü bulunmaktadır. Bu tablo son
10 yıl içerisinde hapishanelerde 2024
insanın nasıl ve neden öldüğünü daha
doğrusu öldürüldüğünü göstermektedir. 

Bugün devletin yaşamına göz dik-
tiği tutsaklardan biri de Kandıra 1
Nolu F Tipi Hapishanesi’nde kalan,
halen İstanbul 12. Ağır Ceza Mah-

kemesince tutuklu olarak yargılanan
Mete Diş...

Esasında dosyadaki delil durumu
ve hatta tek başına isnat edilen suç-
lamalar dahi göz önüne alındığında
2,5 yıldır tutuklu olan Mete'nin çoktan
serbest bırakılması gerekir. Bu ya-
pılmadığı gibi "kanser" hastası olduğu
ve bu hastalığın hızla ilerlediğine
ilişkin hekim raporlarına karşın ısrarla
serbest bırakılmıyor. 

Eskiden devletin idam kararları
bir gösteriş içerisinde sunulurdu.
İdam cezaları aynı zamanda birer
seyirlik gösteriydi. İstanbul'da Sul-
tanahmet'te Ankara'da Samanpaza-
rı’nda idamlar gerçekleştirilirdi. 1965
yılında İnfaz Kanununda yapılan de-
ğişiklikle sonraki infazlar hapishane
avlularında yapılır oldu. Her ne kadar
yasalarda idam cezası olmasa da hem
devlet öldürmeye devam ediyor hem
de bunu hapishanede yapıyor. Tek
bir farkla. Eskiden öldürme güneş
doğmadan gizlice yapılırdı. Oysa
şimdi bağıra çağıra, göstere göstere

yapılıyor. Gencecik insanlar hücre-
lerde öldürülüyor. Bu durum ileri
demokrasi, reform paketleri, insan
hakları kelimelerini ağzından düşür-
meyen AKP’nin politikasıdır. 

Sonuç olarak; Dünden bugüne
iktidarlar kendilerine karşı direnenleri
değişik yöntemlerle katletmişlerdir.
Katletmelerini meşru sayacak yasaları
oluşturmuş, şekle uyacak bir kılıf
bulmuşlardır. 11 yıldır iktidarda olan
AKP tutsakların tedavi olmasını en-
gelleyerek öldürüyor. Hasta tutsak-
ların serbest bırakılmalarına engel
olacak bürokratik gerekçeler yaratı-
yorlar. Hasta tutsaklara dışarıda ölme
hakkını bile çok görüyor. AKP, aile-
lere vedalaşma hakkını tanımayacak
kadar çürümüş ve kindardır. Hakla-
rımızı her zaman olduğu gibi müca-
deleyle aldığımız gibi, hasta tutsak-
larımızı da zulmün hücrelerinden çe-
kip alacağız. Mete Diş’i alacak, kat-
letmenize izin vermeyeceğiz. 

Cepheli bulunduğu her alanda
daima öğrenen, bilgi birikimini bü-
yüten, üstlendiği sorumlulukla, "Bu
bana yeter" demeyendir.

Her zaman en önde, aldığı so-
rumluluklardan daha fazlasını isteyen
ve bu şekilde düşünendir. Herkesten
öğreneceği mutlaka bir şeyin oldu-
ğunu bilir. Hiçbir zaman kimseyi
küçümsemez, öğrendiğiyle çokbil-
mişlik yapmaz. Yanındaki yoldaş-
larını eğitir-öğretir her zaman ör-
gütlülüğü nasıl daha fazla insana
ulaştırırım, nasıl büyütürüm diye
düşünür, kafa yorar.

Yetinmez ve yetinenlere karşı
mücadele eder. Yaptığı her işin daha
fazlasını yapmak için çabalar, her
zaman hedefleri vardır. Hedeflerine
vardığında fazlasını ister ve bunun
için mücadele eder. Eksik olduğu
konularda "eksikliğim var" diyerek
geçiştirmez, üzerine giderek çatışır
ve kendini geliştirip örgüt adamı

olur. 

Örneğin; mahallede çalışma yap-
tığında her sokağa vakıftır. Oradaki
insanları bilir ve ona göre çalışmasını
yapar. Örgütlediği yeni insanlarla
yetinmez, milyonları örgütlemek için
hedefinin olduğunu bilir ve bunun
sorumluluğu ile hareket eder Cep-
heli... Bilmediği konularda kendini
abartmaz, farklı göstermez. Ve öğ-
renmeye çalışır, araştırır, kavganın
içinde bilgiyle, deneyimle ustalaşır,
çelikleşir.

Birçok insan örgütlülükle tanış-
tığında Marksizm-Leninizm’i bilmez.
Ama Cepheli kurtuluşun yolunun
Marksizm-Leninizm’in klavuzluğun-
da olduğunu bilir. Bunun için daima
okuyarak, kavganın içinde öğrenir
ve pratiğiyle birleştirir. Bu kültürü
aldığında, omuzlarına yüklenen so-
rumluluk duygusuyla, daha fazlasını
yapmak isteğiyle hareket eder. Bil-
diklerini halka ve kitlelere öğretme

azmiyle çalışır. 

Sonuç olarak Cepheli; 

1- Halktan öğrenen ve öğreten,
aydınlatandır. Adım adım ileriyi ve
daha ileriyi hedefleyendir.

2- Cepheli aldığı görevi daha iyi
bir şekilde yapmak için hedeflerini
koyar ve bunu başarmak için emek
harcar... 

3- Sorumluluk altına girmekten
hiçbir zaman çekinmez. Cepheli her
göreve hazır şekilde en ön safta bek-
leyendir. Kendini her zaman kavganın
en önünde görevlere aday görür ve
bu sorumlulukla hareket eder. 

4- Kavgada daima ustalaşandır.
Kavgada ustalaşmak asıl olarak Ali-
şanların feda ruhunu kuşanarak em-
peryalizme ve oligarşiye daha da
güçlü darbeler vurmaktır.

Kavgada daima ustalaşandır Cep-
heli.

Kendini Geliştirmeyen Düzeni Geliştirir

CEPHELİ KAVGADA
USTALAŞANDIR
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Sevgili Devrimci Okul Okurları
Merhaba; 

Yönetici, kitleleri örgütleyen, ola-
naklar yaratıp halkı savaştıran, gelişen
olaylara zamanında müdahale eden, sü-
recin ihtiyaçlarını kavrayıp, politikalar
üretendir.

Elbette yöneticiliğin ne olduğuna
dair daha birçok tanımlama yapılabi-
lir. 

Şehidimiz Mürsel Göleli, "Herke-
sin yorulduğu, adım atma gücünü yi-
tirdiği yerde bir adım daha atabi-
lendir" diyor.

Bu yanıyla yöneticiler için ol-
mazlara yanlışlara teslim olmayıp
kitlelere umut verendir diyebiliriz.
Yönetici hiçbir ilişkinin ve olanağın
olmadığı yerlerde bile gecesini gün-
düzüne katarak yoklardan var eder.
Çünkü Cepheli bir yöneticinin ka-
fasında imkansız diye hiçbir şey yok-
tur. 

Bizim yöneticimiz mekanik bir şe-
kilde emir alıp veren, düzenin kafalarda
şekillendirdiği tarzdaki bürokrat yö-
neticiler değillerdir. Yöneticiliği asla bir
makam ve yetki alarak algılamazlar.
Çünkü devrimcilikte yöneticilik bah-
şedilmez. Yöneticiler harcadıkları
emek ve cüretle vardırlar. Bulunduğu
yerlerde, alanlarda var olan eksiklikleri,
yanlışları sahiplenip, çözüm üretmek
için çaba harcayanlardır.

Yöneticinin hedefi tüm halkı ör-
gütleyip, savaştırmaktır. Bunun için yö-
netici, yalnızca kendi sorumlu olduğu
alanda değil tüm alandaki mücadeleyi
yükseltmek için politikalar üretir. Ve
partinin genelini düşünerek hareket
eder; sorumluluk hisseder. Ve yöneti-
cinin böyle hareket etmesi, stratejik he-
deften sapmadan 24 saatini buna yo-
ğunlaştırmasıyla mümkündür. Çünkü
yöneticiler beyinlerini ve yüreklerini or-
taya koyarak çalışırlar. Bir yöneticinin
kitleleri yönlendirmesi, savaşa kat-
ması tamamıyla onun yaratıcılığına ve

inisiyatifine bağlı-
dır. 

Yöneticiler, "İş
çok, insan yok" de-
mezler. Onlar en
olumsuz durumları
bile yaratıcılıkları
sayesinde tersine çe-

virirler. Çünkü insanları harekete ge-
çirebilmek tamamiyle bizim moral ve
çoşkumuza bağlıdır. Böylesi bir or-
tamda çevremizdeki insanlar bu moral
ve çoşkudan etkilenerek bizimle ça-
lışmak isterler.

Cepheli yönetici güven vermelidir.  
Halka ve yoldaşlarına güven ver-

mek “biz bu işi yaparız”, “bunlar bu işi
yapar” dedirtmektir. 

Yöneticilik özverili olabilmektir.
Emek harcamaktır, sorumluluk alma is-

teğiyle yanıp tutuşmaktır. En zorlu
koşullarda daha iradi davranmak ve be-
del ödemeyi göze almaktır. 

Elbetteki tüm bu yöneticilik özel-
likleri, bir devrimcide birden bire oluş-
maz.

Sihirli bir değnekle devrimciler bir
gecede yönetici olmazlar.

Yönetici olmak için iktidar iddiasına
sahip olmak gerekir. Bir yöneticinin en
sıradan işlerinde bile iktidar iddiası ol-
malıdır.

İktidar iddiası emektir... Isrardır...
Sonuç alma bilincidir. Yöneticinin
yaptığı her iş düşmana sıkılmış kur-
şundur.

Düşmanın saldırılarının, baskınla-
rın, tutuklamaların  her geçen gün
arttığı bir süreçteyiz. Biz savaşı bü-
yüttükçe bu saldırıların artması da ka-
çınılmazdır.

En önemlisi de halkın alabildiğine
umutsuzlaştırıldığı, yüreklerine korku,
güvensizlik tohumlarının ekilmeye ça-
lışıldığı bir süreçten geçiyoruz. En

ufak bir hak talebinde bile devletin gaz-
lı, coplu saldırısıyla karşı karşıya ka-
lıyoruz. Düşman yalan ve demagoji-
lerle halkı kandırıyor, yozlaştırıyor ve
kendi propagandasını yapıyor. 

Ülkemizde ve dünyada sosyalizmin
yıkıldığı, silahlı örgütlerin silah bıraktı-
ğı, emperyalizmle uzlaştığı, beyaz bay-
rak kaldırdığı bir süreçteyiz. Biz silahların
susturulduğu böylesi bir süreçte, em-
peryalizme ve oligarşiye karşı sürdür-
düğümüz savaşı büyük bir cüret ve ka-
rarlılıkla büyütüyor, sosyalizmin bayra-
ğını her yerde dalgalandırıyoruz. 

Bu zorlu süreci aşmamız ve sava-
şımızı daha da büyütmemiz en başta
yöneticilerimize bağlıdır. Bu süreç
daha fazla emek harcamayı gerektirir.

Bu yanıyla tarihimiz, Dayımız, ön-
der kadro ve şehitlerimiz en büyük kla-

vuzumuzdur. Bizler bu noktaya
varana kadar büyük saldırıları gö-
ğüsledik, ateş çemberlerinden geç-
tik. Bir gecede birçok kadromuzu
şehit verdik. Kızıldereyi, 12 Tem-
muz’u, 16-17 Nisanları yaşadık.
Ama asla vazgeçmedik. Çünkü
tüm yöneticilerimizin şehit düştü-
ğü zamanlarda dahi onların yerini
dolduran yeni yöneticiler yetişti.
Böylesi süreçlerde dahi silahlı ey-

lemler devam etmiş devrimci hareke-
ti bitirdiğini sanan düşman büyük bir
şaşkınlığa uğramıştır. Bunun nedeni ön-
der kadro ve şehitlerin bıraktığı miras
ve direnme geleneğidir. Çünkü teslim
olmayanlar asla ölmezler. Onların dev-
rettiği bayrağı ve haklı mücadeleleri-
mizi sürdüren yeni kadrolar yetişir.
Keza 19-22 Aralık hapishaneler kat-
liamı da böylesi bir sürecin somut
ifadesidir. Çünkü devlet yalnızca di-
renen tutsakları teslim almayı değil,
devrimci hareketi bitirmeyi de amaç-
lıyordu. O dönemde de şehit düşenle-
rin yerini büyük bir sahiplenme bilin-
ciyle yeni insanlar aldı.

Hem içeride hem dışarıda zorlu bir
savaş yürütüldü. Devrimcilik büyük di-
reniş sürecinde feda ruhuyla adeta ye-
niden yaratıldı.

İşte yöneticilik büyük direnişin ya-
şandığı, ardı ardına şehitlerin verildi-
ği, yalan, demagoji ve sansürün had
safhada olduğu süreçlerde, güçlü ve ira-
di olmayı; yeni politikalar üretip ölüm

Ders: Sürecin
Yöneticileri Olmak

SÜRECİN
YÖNETİCİLERİ

OLMALI SAVAŞI
BÜYÜTMELİYİZ 
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oruçlarını zafere kadar sürdürmeyi ge-
rektiriyordu.

Hiçbir zaman yenilmedik... Çünkü
yenilgiyi kabul etmediğimiz sürece
yenilmeyeceğimizi biliyoruz. 

Bizim yöneticilik anlayışımız Kı-
zıldere’den bugüne gelen teslim ol-
mama ve vazgeçmeme geleneğimize
dayanır.

Moral güç, kişinin yenilmezliğidir.
Moral inançtır. Moralini yitiren sava-
şamaz. 

Bitti denilen yerde ayağa kalkma-
mız bundandır. Tarihimiz yenilmezlik
tarihidir.

Yöneticilik
Olanaksızlıkların
Alabildiğine Arttığı
Zamanlarda Tek Başına
Kalmayı Göze Almaktır

Yöneticilik, düşman saldırılarının
her geçen gün arttığı herkesin tutuk-
landığı bu süreçte Sabolar, Niyaziler
olup savaşı büyütmektir. 12 Eylül fa-
şist cuntasının ardından tüm Devrim-
ci-Sol kadroları ve sempatizanları tu-
tuklanmıştı. Yılgınlığın, dönekliğin,
kol gezdiği bu dönemde mücadelenin
yükünü tek başına Sabolar, Niyaziler
omuzlamışlardır. Onlar küçük büyük iş
demeden bu zorlu süreçten hareketi
daha da güçlendirerek çıkmışlardır.

Örneğin Sabahat Karataş tüm ola-
naksızlıklara rağmen aynı anda birçok
iş yapmış, olanaklar yaratıp, yeni iliş-
kiler kurmuştur. Devrimci Sol Ana
Davası’nın sürdüğü dönemde hem ha-
reketi yönetmiş hem de hapishane ve
mahkeme önlerine gelerek insanlarla,
devrimci tutsakların aileleriyle ilgi-
lenmiştir. İşte sürecimiz şimdi Sabo
olup, Niyazi olup tek başına birçok gör-
evi ve sorumluluğu omuzlamayı ge-
rektiriyor. “Ben varsam Devrimci Sol
vardır” deme cüretini gösterebilmeyi
gerektiriyor. 

Bu nedenle yönetici, hiçbir zaman
yalnız olmadığını bilir. Çünkü sırtını ge-
leneklerimize, şehitlerimize, tarihimi-
ze dayar. 

Çünkü gözlerini hesap sormaya,
kavgayı büyütmeye ve iktidarı almaya
kilitler. 

Yöneticilik, Dayı’nın deyimiyle:

“Günlük yaşamda, devrimci ilişki-
lerde, devrimci çalışmanın her bölü-
münde bürokratik ilişki ve çalışma tar-
zını mahkum eden militan yönetici tipi,
zorluklar karşısında pes etmeyen, ek-
sik ve yanlışların maddi nedenlerini
bulup üzerine çekinmeden giden ve
kendini düzelten, yenileyen insan ti-
pidir.” 

Yöneticilik Politika
Üretmektir 

Yöneticilik değişen koşulları göre-
bilmek, üretmek ve kendini yenile-
mektir. Şartların değiştiğini görme-
yen yöneticiler politika üretemezler ve
kitlelerin değişen mücadelesine seyir-
ci kalırlar. Onların istek ve taleplerinin
gerisinde kalırlar. Bu durum yönetici-
lik vasfının yerine getirilmemesi, dev-
rimci faaliyetlerin örgütlenmemesi ve
dar sınırlar içerisine hapsolmaktır. 

Bir yöneticinin ufku günlük geliş-
melerle sınırlı olamaz. Ufku geniş ol-
malıdır. 

Yöneticilik politikada cüretli ol-
mayı gerektirir. Yönetici insan hata yap-
maktan korkmaz. Kendine güvenen
bu güveniyle insanlara örnek olan dev-
rimciliğin getirdiği tehlikeleri göze
alan insandır. Cepheli yöneticiler dün-
yaya meydan okurlar, onlar dünyayı de-
ğiştirmek için yola çıkmışlardır. Bunun
bilincinde olurlar ve bunun çoşkusunu,
moralini, inancını taşırlar. Bu kararlı-
lıklarını çevrelerindeki herkese his-
settirirler. Onlar inandıran, güvenilen ve
ardından gidilmesi gereken insanlardır. 

Yönetici hedefe varmada engel ta-
nımaz. Kararlılığı, özverisi ve yol gös-
tericiliğiyle koşullara teslim olmayan
bunu değiştiren insanlardır. Yönetici-
ler aldığı emirleri tartışmazlar, ya-
pamam demezler onu hayata geçirmek
için her şeyi yaparlar. Onlar umutsuz-
luğa, yılgınlığa, rehavete asla izin ver-
mezler. Düşen yoldaşlarına umut olup,
yol gösterip ayağa kaldırırlar. Altında-
ki insanlara bilmiyorsa öğretirler, ek-
siklerini tamamlar, korkuyorlarsa kor-
kularını gidererek güven verirler. 

Sürecin yöneticisi akıl ile cüreti bir-
leştirebilendir. Bu da sürekli öğrenme,
kendini yenileme ve aldığı kararları kor-
kusuzca uygulamada hayat bulmaktadır.

Sürecin yöneticileri, içeride, dışa-

rıda, dağda, şehirde, cephe gerisinde
yeri nerede olursa olsun silahlı müca-
deleyi büyütmeye odaklanmalıdır. İn-
sanlara, olanaklara bu gözle bakmalı,
örgütlemeli ve eğitmelidir.

Yönetici etrafındaki her şeye bir sa-
vaşçı ve komutan gibi bakmalıdır.
Doğrudan askeri birimlerde görevli
olmasa da düşman saldırısında ve ku-
şatmasında çatışacak bilinçte ve ruhta
olmalıdır. Kafasında düşmana bedel
ödetmek olmalıdır. Düşman kuşatma-
sı altında, tutsaklıkta partinin onurunu
kendi onurundan ayırmaz, direnir ve
son nefesinde dahi bağlılığını ortaya ko-
yarak düşmana bedel ödetir.

"Komutan savaş sırasında bilmeli-
dir ki onun her davranışı, her sözü, her-
kes tarafından izlenir. Herkesi etkiler,
komutan bilmelidir ki savaşı yönetmek,
sadece ateşi yönetmek askeri davranı-
şa geçirmek değil, ruhlarıda yönet-
mektir." (Moskava Önlerinde) 

Bir yönetici, bir komutan, insanların
kuru sözlerle harekete geçmeyeceğini bi-
lir. Çünkü savaşmak büyük bir ideolojik
gücü, iradeyi, moral ve çoşkuyu gerek-
tiren bu noktada insanları etkileyecek olan
yöneticidir. Bu yöneticiler için bazen en
önde olmak ölmek demektir.

“Dienekes'i askerlerine yardım
ederken izlediğimde şunu anladım:
Bir subayın rolü savaş sırasında ve sa-
vaştan sonra emri altındakilerin çıl-
gınlıklarını önlemektir. Cesaretleri kı-
rılınca onları yüreklendirmek, öfkele-
ri çığrından çıkınca onları dizginle-
mektir...” (Ateş Geçitleri)

Gerçek bir komutan en zorlu ko-
şullarda dahi yalnızca yaptıklarıyla
değil, sözleriyle ve davranışlarıyla ce-
saret verip savaştırabilendir. Yönetici-
lerimiz de bunu yapabilmelidirler. En
sıradan işleri sıradanlaşmadan yapa-
bilmeyi başarabilmelidir. Yöneticile-
rimiz en zorlu koşullarda dahi dingin-
liklerini, inanç, çoşku ve morallerini
kaybetmemelidirler.

En önemlisi de yöneticilerimiz, yap-
tığı her işin silahlı mücadeleye tabi ol-
duğunu bilmelidir. Savaş her zaman si-
perde olmak değildir. Silahtır, insandır,
kadrodur, olanaktır... Elinde silah siperde
savaşacakları örgütlemektir. 

Sevgili Okurlar haftaya başka bir
konuda görüşmek üzere... Hoşça kalın...
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Sanat Cephesi'nin sanat anlayı-
şının temelini, Nazım Hikmet'in şu
sözleriyle özetlemek mümkündür:
“... Sanattan tek bir şey bekliyor ve
istiyorum: Sanat halka hizmet et-
melidir, halkın acılarını, öfkesini,
umudunu, sevincini ve hayallerini
yansıtmalıdır... Bu benim sanat an-
layışımda değişmeden kalan nok-
tadır. Geri kalanların hepsi sürekli
olarak değişti, değişiyor ve değişe-
cektir.”

Sanatımız hayattan beslenip halkla
bütünleştikçe, ne “Muhafazakar sa-
nat” dayatması ne de düzen onu tes-
lim alıp sindirebilir. Sanat alanındaki
kuşatmayı parçalamanın tek yolu
budur.

Tamamlanmış bir yolda, kolay-
lıkla ilerleyeceğimizi söylemiyoruz.
Hem yolu açacak hem de omuz
omuza ve adım adım ilerleyeceğiz.
Hayalini kurduğumuz her şey, hemen
olmayacaktır. Ama düşlerimizi ör-
gütlemekten vazgeçmeyeceğiz. At-
tığımız her adım, kuşatmayı yarmaya
hizmet edecektir.

Sanat Cephesi, bir yandan alanın
sorun ve çözümlerinin ele alınması
üzerinden kendisini inşa ederken,
aynı süreçte halk için sanat etkin-
likleri de örgütlemelidir. Böylece,
bugün sanat alanın en hayati sorunu
olan halktan kopukluğun giderilme-
sinin kendine has adımları da müm-
kün olacaktır.

Sanatçılarımız, yoksul mahalle-
lerde yaşayan halkımız için üretip
paylaşamazlar mı eserlerini? Kendine
has oyunlar, sergiler, film gösterim-
leri, konserler... olamaz mı? Neden
olmasın.

Bugün sanat, halktan kopartılırken
sanatçı da halk için sanat yapma
motivasyonundan soğutulmuştur.
"Para" ve "Şöhret" olmuştur düzen

içindeki sanatçının motivasyon kay-
nağı. Bu şekilde halktan kopan sa-
natçı, halka da tamamen yabancı-
laşmaktadır.

Bir çok sanatçı da daha baştan
düzenin, arz-talep kuralları gereğince,
sanatını yapamaz, üretemez ve halka
ulaştıramaz hale düşürülüyor. Ka-
pitalizm, sanat eserinin “değeri”ni
elbette piyasaya, yani burjuvazinin
çıkarına göre belirliyor. Ve halkı ay-
dınlatmayı sorumluluğu olarak gören
sanatın ve sanatçıların bu piyasada
bir değeri olmuyor. Film için salon,
oyun için sahne, sergi için galeri,
kitap için yayınevi, etkinlik için yer,
masrafları karşılayacak gelir... bu-
lunamaz oluyor. Nedir bu? Halk ile
sanatçının bağının kopartılmasından
başka bir şey değildir. Sanatçıya
bundan daha yıkıcı bir saldırı olabilir
mi?

Maksim Gorki, “Gerçek sanat,
halkla sanatçının birliğinden do-
ğar” der. Düzen, işte bu birliği boz-
duğu oranda sanatı yozlaştırıyor. Sa-
natçıları da kulu, kölesi haline geti-
riyor. Halkı da, gerçek sanatın sağ-
layacağı düşünce gücünden yoksun
bırakmış oluyor.

Bu tabloyu tersine çevirmeleyiz.
Sanat, halkındır. Sanatçılar ise, halk
için ürettikçe gerçek birer sanatçı
olacaklardır. “Hayır” diyor burjuvazi;
“Bırakın halkı-malkı, piyasa için
üretin.” Elbette, “Sanat piyasası”nın
kurallarını koyan sömürü çarkını
sürdüren, burjuvazinin ta kendisi-
dir.

Bu noktada yazar Gustave Flau-
bert'in şu sözünü daima aklımız da
tutmalıyız: “Erdemin ilk şartı bur-
juvalardan nefret etmektir.”

Burjuvazinin kuşatmasına karşı,
sanatın ve sanatçının direncini, üre-
timini örgütleyecek olan Sanat Cep-

hesi'dir. Bunun nasıl gerçekleştiri-
leceği, araç ve biçimleri, yolu yön-
temi hep birlikte tartışılacak, net-
leştirilip adım atılacaktır. Sanat Cep-
hesi, düzenin çürüyen ve çürüten
sanatına karşı, halktan beslenen,
halkla bütünleşen ve halka umut ta-
şıyan alternatifi büyütecektir.

Bir yanda düzen, bir yanda “mu-
hafazakar sanat” dayatması ve sanat
emekçilerinin artan sorunları...

Çözümü sanatı metalaştıranlardan,
“Padişahım Çok Yaşa Sanatı” iste-
yenlerden değil, kendi mücadelemizle
arayacağız. Hakkımızı isteyeceğiz,
almasını da bileceğiz.

Kapitalist düzenin sanat emek-
çilerine reva gördüğü örgütsüzlük
ve güvencesizliğin 'Torba Yasa'da
nasıl somutlandığı Sanat İşkolu Plat-
formu'nun 1 Kasım 2012'de Cum-
hurbaşkanlığı’na verdiği dilekçe de
görülüyor:

“... 'Ticaret, Büro, Eğitim ve
Güzel Sanatlar İşkolu', 2,7 milyon
kişi ile en çok çalışanın olduğu iş-
kolu... Üstelik çalışanların çoğu da
ticaret, büro ve eğitim alanlarından...
'Toplu İş İlişkileri Kanunu'na göre
toplu iş sözleşmesi yapabilmek için
olunan işkolunda çalışanların
%3'ünü örgütlemek gerekiyor. Bu
durumda, 'Ticaret, Büro, Eğitim ve
Güzel Sanatlar İşkolu'ndaki bir sen-
dikanın 81 bin kişiyi örgütlemesi
gerekiyor. Peki sanat alanından bir
sendikayı düşünürsek Türkiye'de bir
işverene bağlı 81 bin sanatçı var
mı? Müzisyenlerden ya da yazar-
lardan oluşuyorsa; Türkiye'de 81
bin oyuncu, 81 bin yönetmen veya
81 bin müzisyen ya da 81 bin yazar
var mıdır? Hadi var diyelim; peki
bu sanatçı sendikası 'Ticaret, Büro,
Eğitim ve Güzel Sanatlar İşkolu'nda
sanat alanında sayıca daha çok ça-
lışana sahip alan ticaret, büro eğitim
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alanını nasıl geçecek de "Toplu İş
Sözleşmesi' yetkisi alacak? (Sanat-
çıların çoğunun kayıt dışı çalıştırıl-
ması da cabası.) Bu durum sanatçı-
ları sendikasızlığa dolayısıyla, 'Toplu
İş Sözleşmesi' hakkını kullanmama-
sına, nihayetinde sigortasızlığa, sos-
yal güvencesizliğe, emekli olama-
maya, o hep şikayet edilen sefalete
mahkum etmek anlamına gelecek-
tir...”

Görüldüğü gibi “ileri
demokrasi”nin sanat emekçilerine
reva gördüğü koşullar, gayet açıktır:
Örgütsüzlük, güvencesizlik ve bir
bütün olarak, sefalete mahkum ol-
mak...

Düzenin sanat emekçilerine yak-
laşımı diğer emekçilere olduğu gibi
sınıfsaldır. Sömürü çarkının karşı-
sında örgütlülük, sosyal haklar ve
güvence gibi “pürüzler” istemiyor
egemenler. Ne de olsa “Sanat işlet-
mesinin herhangi bir işletmeden
farkı yok.” Böyle olduğu içindir ki,
açıkça örgütsüzlük dayatıyor ve hak-
sızlığa boyun eğilmesini istiyorlar.
Egemenlerin bu yaklaşımına karşı
koymanın tek bir yolu vardır: Ör-
gütleneceğiz, haklarımız için halkı-
mızla birlikte mücadele edeceğiz.
Evet, Emek Sineması’nı sahiplen-
mede olduğu gibi faşizmin baskıları
da olacaktır. Ama bedel ödenmeden
hiç bir hak kazanılmaz.

Sanat Cephesi'nin özü, aydın ve
sanatçılarımızın faşizme karşı omuz
omuza gelme iradesidir. Temel budur
ve Sanat Cephesi, bu temel üzerinde
yükselir. Faşizme karşı sanatsal an-
lamda omuz omuza gelme iradesini
somutlar. Bunlar, her şeyden önce,
devrimci sanatçıların emekçilikle-
rindeki güce, yaratıcılıklarındaki cü-
rete bağlı olarak şekillenecektir.

Yeter ki, sanatımızla faşizme
karşı açtığımız cepheyi büyüte-
lim, halktan yana sanatı hayatın
içinde örgütleyelim. Bunun bi-
çimi, bir araya geliş şekilleri bu-
lunur.

Örneğin F Tipi Film, Sanat
Cephesi anlayışının bir üretimidir.
Sanat alanında faşizme karşı
omuz omuza gelmenin umut ve-

ren bir örneği olmuştur F Tipi Film.
Atılan bu adımı, güç birliğini, ko-
lektivizmi, yaratıcılığı, dayanışmayı
ve ortak hedefi bir bütün olarak
sanat alanını kapsayacak tarzda dü-
şündüğümüzde, karşımıza güçlü bir
Sanat Cephesi çıkacaktır. Neden ol-
masın? 'F Tipi Film' bunun olabile-
ceğini gösteren mütevazı bir adım
olmuştur. İşte bu örneğin klavuzlu-
ğunda düşündüğümüzde, sonuç alı-
nabilecek bir çok adımın bizi bek-
lediği görürüz.

Anti-faşist içerikli bir sinema ese-
rinin Sanat Cephesi anlayışıyla nasıl
üretildiği ufuk açıcıdır. Sonuçlarına
da hepimiz, herkes tanık olduk. Bütün
engellemelere rağmen, halkımız bü-
yük bir sahiplenme gösterdi.

Sinema gibi zahmetli, maliyetli
bir alanda bu eseri yaratmak, bundan
sonrasının da zeminini yaratmıştır.
Söz konusu olan “sadece bir film”
değildir Sanat Cephesi'nin anlayışı,
kültürü, dayanışması ve kolektiviz-
midir. Düzenin durup dinlenmeden
“Gemisini kurtaran kaptan” egoizmi
empoze ettiği ve bunun, sanat ala-
nının mevcut zaafalarıyla birleşip
çürümeye yol açtığı koşullarda, ke-
limenin gerçek anlamıyla omuz omu-
za yaratılmıştır F Tipi Film.

“... Filmde yönetmenler ve oyun-
cuların dışında; kamera, ses, set,
ışık gibi teknik alanlarda profesyonel
ekiplerin yanı sıra, reji ve prodüksi-
yonda sinema-televizyon öğrenci-
lerinden oluşturulan bir ekip de bü-
yük özveriyle çalışıyor. Her aşama-
sında çok yüksek bedellerin ödenmesi
gereken filmde hemen hemen herkes
maddi bir karşılık beklemeksizin
çalışıyor. Ortak hedef, Türkiye ve
dünya halklarına bu ülkenin gizlen-
meye çalışılan bir gerçeğini çok

güçlü ve etkili bir biçimde göstere-
bilmek. F Tipi hapishaneler ve tecrit
zulmüne karşı mücadele araçları ara-
sına etkili bir tanesini daha ekleye-
bilmek.” (Tavır - Ocak 2012- syf:
43)

İşte böyle ortak hedefler koyarak
gereken adımları atan onurlu aydın
sanatçılar güçlü eserler yaratarak,
yalan karanlığının ortasına gerçeğin
sanatsal etkisini de bırakmış ola-
caklardır.

Bu adımları çoğaltmalıyız. Hal-
kımızın da sanatçılarımızın da bu
birlikteliğe ihtiyacı vardır. “Çürü-
menin en büyük olduğu yerde, ye-
niden doğma arzusu da en güçlü-
dür” der György Lukacs. Sanat Cep-
hesi işte bu arzuyu örgütleyecektir.
Böylece, hem halkımız hem de sa-
natçılarımız birbirlerinden moral bu-
lacak, güç vereceklerdir. Sanatçıla-
rımız halk için üretirken halkımız
da sanat emekçilerini bağrına basıp
sahiplenecektir.

“ Siz kimsiziniz?” diye soruyordu
zamane Zübük'leri. O halde cevap
verelim biz de.

Haraminin karşısında Nasreddin
Hoca'yız... Orta Oyunu'nda Kavuklu,
Hızır Paşa iktidardaysa, biz darda
Pir Sultan'ınız... Anadolu'nun ölüm-
süz sevdasıyız, adımıza Karacaoğlan
derler... “Yetmiş iki millete bir göz
ile bakmayan bizden değildir” diyen
Yunus Emre'yiz...

“Bütün sanatlar, sanatların en
büyüğü olan yaşama sanatına katkı
da bulunurlar” diyen üstadımız
Bertolt Brecht'in çıraklarıyız... Fir-
devsi'nin “Dünyada senden sonra
da yaşabilecek olan şey, sözdür!
Sen, sözü hor görme” deyişine ina-
nırız. Ki sözümüzü namus, sanatını
onur bilenlerdeniz... Hitler'in yüzüne
sanatın tokatını indiren Şarlo usta-
mızdan öğrenmesini severiz...

“Uyumayacaksın / Memleketin
hali / Seni sözlerle uyandıracak /
oturup yazacaksın” diyen Melih
Cevdet Anday'ın işaret ettiği uykusuz
gecelerin ev sahibiyiz... 

“Esaret bağlarında gül olmak-
tansa, özgürlük dağlarında diken
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olurum” diyen Yılmaz Güney'in
“Arkadaş”ıyız biz...

“Bize yol gösteren yıldızımız mü-
cadele ve umuttur” diyen Pablo Ne-
ruda'nın umudunu büyütenleriz. 

“Gülemiyorsun ya / Gülmek /
Bir halk gülüyorsa gülmektir” diyen
Edip Cansever de bizdendir. Emeğin
ressamı Avni Memedoğlu'da...

“Sanat, düşmana karşı savunmada
ve saldırı da mücadele aracıdır”
diyen Pablo Picosso da omuz başı-

mızdadır. Nazım Hikmet'in sözünü,
Ruhi Su'nun sazını bugüne taşıyan-
larız biz.

Biz halkın sanatçılarıyız. İdil'iz,
Ayşe Nil ve Ayşe Gülen'iz. Sanatı-
mızla, geleceğin yolunu aydınlatan
Sanat Cephesiyiz...

“ Çeneni avuçlarının içine alıp

duvara dalıp kalma!

Çeneni avuçlarının içine alma!

Kalk!

Pencereye gel!Bak!

Dışarda gece bir cenup denizi
gibi güzel, çarpıyor pencerene dal-
gaları.

Gel! Dinle havaları:

havalar seslerin yoludur

havalar seslerle doludur:

toprağın, suyun, yıldızların

ve bizim seslerimizle...

Pencereye gel!

Havaları dinle bir:

Sesimiz yanındadır

"11 çelik kapı, kozmik oda" gibi yalanlarla demo-
kratik kurumlara üstüste baskınlar yapıldı, baskınlar
devam ediliyor. Baskınlarda polisin estirdiği terörün ya-
nında,  çarpıcı görüntülerden biri de, basılan kurumlarda
bulunan şehit resimlerinin yırtılıp gözlerinin oyulmasıy-
dı.

Şöyle bir düşünelim. Dernekleri, kültür merkezlerini,
hukuk bürolarını yakıp yıkarak, içindeki insanları gaz
bombalarıyla boğup işkenceler yaparak gözaltına alıyorlar.
Bu da yetmiyor, şehit düşmüş yoldaşlarımızın resimlerini
yırtıp gözlerini oyuyorlar!..

Normal mi bu? Nasıl bir kişilik yapısıdır bu? Nasıl
bir ruh halidir bunu yaptıran?

Halk düşmanı, işkenceci, sapık katillerin kişiliğinin
ruh halidir bu. Bu ahlaksız katiller, emperyalizm ve iş-
birlikçi uşakları tarafından halka karşı sınıf kini ile özel
seçilip, eğitilip görevlendiriliyorlar. Eroin-kokain gibi
uyuşturucular ile şartlanan, para için adam öldürüp her
türlü pis işi yapabilecek kişilerdir. Gün geçmiyor ki,
nasıl bir yozlaşma yaşadıklarına dair bir haber çıkmasın.
Gözaltında, halkın oğullarına/kızlarına askıda, falakada
her türlü işkenceyi yapan, tecavüz eden, asit kazanlarında
eriten, kimyasal gazlarla diri diri yakıp, kafasını-kulaklarını
kesip gözlerini oydukları devrimcilerin cesetlerini boş
arazilere, devlet binalarının temellerine gömüp üzerlerine
beton döken katillerdir bunlar..

Peki neden böylesine iğrenç, vahşi yöntemlere baş-
vuruyorlar? Çünkü korkuyorlar. Hergün aşağılayıp, hor-
layıp, açlığa, yoksulluğa, işsizliğe, adaletsizliğe mahkum

ettikleri halktan, onun devrimci öncülerinden korkuyorlar.
Korkularını bastırmak için daha çok işkence/katliam ya-
pıyorlar. Suçları arttıkça büyüyor korkuları. Kabusa dö-
nüşüyor. O ünlü şiirdeki celladın çaresizliğini yaşıyor-
lar:

"Cellat uyandı yatağında bir gece / Tanrım dedi bu
ne zor bilmece / Öldükçe çoğalıyor adamlar / Ben tü-
kenmekteyim öldürdükçe.."

Şehitlerimiz en önemli değerlerimizden biridir. Halkı,
vatanı, inançları ve idealleri için savaşanların moral gü-
cüdür.

Esas korktukları, saldırdıkları, yok etmeye çalıştıkları
da bu değerler ve moral gücümüzdür.

Her şehidimiz halk düşmanlıklarını işkenceciliklerini,
katliamcılıklarını vuruyor yüzlerine. Şehitlerimizin göz-
lerinde halkın, yoldaşlarımızın hesap sorma bilincini,
inancını görüyorlar. Saldırdıkları, yok etmeye çalıştıkları
da bunlardır.

Bize bu kadar kinle saldırıp her türlü acıyı, zulmü
yaşatmaya çalışanlara en az onlar kadar öfke duymamak
insan olma erdemlerimizi yitirmektir. Kin ve öç alma-
intikam duyguları olmasa sevgi, vefa gibi duygu ve de-
ğerlerin de bir önemi kalmaz.

Bizim öfkemiz sınıf kinidir. Kinimizi beynimizle,
yüreğimizle, bilincimizle, inancımızla, duygularımızla
büyütüyoruz. Hepimiz şehitlerimizin gözlerine yansıyan,
halk sevgisi, vatan sevgisi, yoldaş sevgisiyle birlikte
halk düşmanlarına, haksızlıklara, adaletsizliklere, soyguna,
sömürüye karşı olan kin ve öfkeyi hesap sorma bilincini
de kuşanmalıyız.

Bizim yaşamımızın, savaşırken, üretirken geleceğin
onurlu, erdemli yeni insanını yaratmaya çalışırken bir
anlamı olduğu kadar, ölümümüzün de bir anlamı vardır.
Şehitlerimiz bu anlamı ifade ediyorlar. Bu anlamı ne
kadar somutlayıp ete kemiğe büründürebilirsek halk
düşmanlarının korkusu o kadar büyür. Büyütmeliyiz...

Gözlerimize baktıklarında Hasan Selim'in, İbrahim
Çuhadar'ın, Alişan'ın gözlerini, o gözlerdeki sınıf ki-
mimizi görmeliler.

O GÖZLERDEKİ
SINIF KİNİNİ KUŞANACAĞIZ

Sınıf KiniSınıf Kini
Halkların bütün acılarının

hesabını sormak için
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Sincan Açık Ceza İnfaz
Kurumu'nun şoförleri, tutuklu ve
hükümlüleri taşımak için kullandık-
ları araçlara dair şu açıklamayı yap-
tılar:

"... Ucuza mal edilmiş kalitesiz
malzemeli araçlar. Aynı zamanda
bakımsız ve çoğu arızalı. Kalitesiz ve
yol tutuşu olmayan lastikler. Bunlar
araçlarımızın fiziki sorunlarından
bazıları..."

Daha bitmiyor. Tek sorunlu olan
araçlar değil kendi sorunları da var ve
kendi sorunlarına dair de şöyle diyor-
lar ring şoförleri:

"... Fazla mesai yapan ve hak
ettiğimiz fazla mesai saatlerini ya da
izinlerini kullanmayan bizleriz. Her
ne kadar çalışma saatleri 08.00 -
17.00 olarak görülse de mahkemele-
rin ya da hastanelerin işlerinin "ame-
liyat vs." uzun sürmesi nedeniyle işi-
miz çoğunlukla 17.00'da bitmemekte,
bazen 22.00-23.00 saatlerine kadar
sürmektedir. Bu da yetmezmiş gibi
sabah 4'te, 5'te, 6'da il dışı sevk baş-
lıyor ve çoğunlukla bu görevler gece
1-2 gibi bitmektedir... " ( Aktaran:
Rahşan Gülşen 8 Mart 2013
HaberTürk Gazetesi)

14 Eylül 2011 Tarihinde Van'dan
İstanbul'a mahkeme için götürülen
ring aracında Kayseri Pınarbaşı'da 5
tutsak diri diri yakılarak katledilmiş-
ti, herkes hatırlar. Bu katliamdan
sonra Adalet Bakanı Sadullah Ergin:
"...En üst düzey teknik özelliklerine
sahip..." dedi içinde 5 tutsağın cayır
cayır yandığı ring aracı için. Aksini
söyleyemez çünkü o araçları yapan
Koç. Aksini söyleyemez çünkü o
araçları sefere çıkaran kendileridir. 

Ama işte o araçları kullanan şoför-

lerin söylediği açıktır: "Ucuza mal
edilmiş kalitesiz malzemeli araçların
çoğu bakımsız ve arızalıdır.” Bu
gerçek onlar için geçerli değildir ki her
zamanki gibi bu olayı da yalanla
geçiştirmişlerdir. 

Peki bu araçlarla mahkeme ve
hastaneye götürülen tutsakların sorun-
ları nelerdir? Onu da biz aktaralım: 

F Tiplerinde tecrit vardır. Tecritin
özü tutsakları teslim almaktır. Yani
hücre sistemiyle tutsakları birbirinden
uzaklaştırıp dayanışmalarını, paylaş-
malarını engellemek, yalnızlaştır-
maktır. Devlet aynı sistemi aynı
amaçla ringlerde de kullanmıştır. 

Ringler tecrit politikasına uygun
bir şekilde hücre tipi olarak üretil-
miştir. Üreten Koç, memnun olan
Adalet Bakanı. Sonuç diri diri yanan
insanlar. Ve bu ölümleri seyredenler...

Kişi başına yarım metrekarenin
düştüğü 6 oturağın olduğu 3 ya da 2
hücreden oluşan ringler vardır. Oysa
ki, o ringe binen her bir tutsak defa-
larca aranarak ve X-ray cihazından
geçirildikten sonra askere teslim edi-
lip ringlere bindirilir. Üstelik de elle-
ri kelepçelidir. Onca aramadan son-
ra ellerin kelepçeli ringe bin, bir de
kameralarca izlen. F Tipleri içinde bu
sistem de aynıdır. Kamerayı kapatmak
suçtur. Konuşmak, itiraz etmek vb.
hepsi suçtur. O daracık hücrede kame-
ralarca izlenmek dışında her şey suç-
tur.

Havasızdır o ring araçları. 30 cm
eninde, 10 cm yüksekliğinde açıl-
mayan bir penceresi ve o pencerele-
rin dahi demir parmaklıkları vardır.
Hava alınamadığı gibi tutsağın dışa-
rıyı da görmemesi tasarlanmıştır. 

Ringe binen sağlam tutsaklar bile
hastalanmaktadır. Hasta tutsaklar ise
ağırlaşmaktadır.

Mahkeme ya da hastaneye gidil-
diğinde şayet: "Mahkum koğuşu"
yoksa saatlerce ringde bekletilir. Tabii
kışın soğuğuna yazın sıcağına maruz

kalarak... Ki bugün kanser hastası olan
Mete Diş, ağır hasta olmasına rağmen
aynı sorunlarla karşı karşıya bırakıl-
maktadır.

Hapishanelere, hastanelere ve
mahkemelere çok uzaktır. Özellikle
şehir dışına gözden uzak yerlere
yapılan F Tipleriyle bir mahkeme yol-
culuğu en az 2 saat sürmektedir.
Ring şoförlerinin kendileri için anlat-
tıkları sorunlarından çok fazlasını
tutsaklar; havasız bir hücrede elleri
kelepçeli ve kımıldayamayacak kadar
dar olan, kımıldadıkça da sıkılan
kelepçelerle yaşamaktadırlar. Varılan
yerde de, ya arkada ya da pislik için-
deki nezarethanelerde kalmaya mec-
bur edilmektedir tutsaklar. Bu koşul-
larda Güler Zereler’in, Mete Dişler’in
kanser olması, hastalıklarının daha da
ağırlaşması şaşırtıcı değildir...

Şoförlerin bile "Ucuza mal edilmiş
kalitesiz malzemeli araçlar, çoğu
bakımsız ve arızalı" dediği ringleri
tutuklu ve hükümlülerin sevk işlerinde
de kullanmasının işkenceden başka bir
anlamı yoktur. 

Sonuç olarak, faşizmin hapisha-
nelerinde ring araçları dahil her şey
tutsaklara işkence yapmak, onları
ezmek ve teslim almak için kullanıl-
maktadır. Bunların tutsakların ağır
hastalıklara yakalanmalarına ya da
ölümlerine neden olması önemli
değildir. Hatta bilinçli olarak durum-
larının ağırlaşması, ölmeleri istenir
tutsakların. Dört duvar arasında tec-
rit işkencesiyle teslim alamadığı
beyinleri, ölüm korkusuyla teslim
almaktır amaçlanan.

Her şeyi hesapladıklarını sanı-
yorlar... Ama unuttukları, ya da bir tür-
lü akıl erdiremedikleri, anlayama-
dıkları ve bu nedenle hesaplayama-
dıkları gerçek; devrimci tutsakların
halk ve vatan sevgilerinin, sosya-
lizm inançlarının büyüklüğüdür. O
nedenle, tüm işkence, teslim alma
politikaları hükümsüz olmaya mah-
kumdur.

Özgür TutsaklardanÖzgür Tutsaklardan
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1 Mayıs’ta polisin nişan alarak
kafasından vurması sonucunda
beyin kanaması geçiren ve yoğun
bakımda kalan Meral Dönmez ile
yapıtığımız röportajı yayınlıyo-
ruz. 

Yürüyüş: Öncelikle size
geçmiş olsun. Şu anda sağlık
durumunuz nasıl?

Şu anda iyiyim. Hastaneden çık-
tıktan sonra biraz daha iyi olmaya
başladım. En son pazartesi tekrar
kontrol için hastaneye gittim. Şu
anda orta kulakta kan biriktiği
için denge problemim var. Sol ku-
lağım hiç duymuyor. Doktorlar 8
ay içinde sara nöbeti geçirebilece-
ğimi söylüyor. Kulak kendini ye-
nileyerek geçecekmiş, ayrıca hafıza
sorunu yaşıyorum. Doktor bu da
geçici diyor. Yürürken denge prob-
lemi yaşıyorum.

Yürüyüş: Bize 1 Mayıs gününü
anlatır mısınız? Nasıl saldırıya
uğradınız, nerede yaralandınız?
Yaralanma anını ve sonrasını
anlatır mısınız?

Okmeydanı’da Dev-Genç’liler ile
birlikte DİSK’in önünde toplanıp
Taksim’e yürüyecektik. DİSK’in
önünde polis gaz bombalarıyla bizlere
saldırdı. Hatırladığım kadarıyla polis
kitleyi gördüğü yerde saldırıyordu.
Burada da gözaltına alınanlar oldu.
Biz de Okmeydanı’na çekildik. Po-
lisler sürekli hakaret ediyorlardı biz-
lere. Nasıl vurulduğumu hatırla-
mıyorum, vurulduktan sonra İdil
Kültür Merkezi’ne götürmüşler. 

3 tane hastaneye götürmüşler
2’si almamış. Hastane girişinde
polisler ben baygınken üzerimi
aramaya kalkmışlar. O arada avu-
katlar aramaya izin vermemiş. Çık-

mak istiyordum
h a s t a n e d e n .
Çünkü hastane
koşulları iyi de-
ğildi. Bizimle il-
gilenen hemşi-
releri, doktorları
nerdeyse hiç
görmedim.

Yürüyüş:
Hastanede te-
davi süreciniz
nasıldı?

5-6 gün has-
tanede kaldım.
Ben yeteri kadar
kalıp kalmadığı
mı bilmiyorum.
Dışarı çıkma ta-
lebim vardı.
Doktora bir kere Dilan Alp’in duru-
munu sordum, bilmiyorum dedi. 

Hastanede bazı doktorlar ve hem-
şireler bizle ilgilenmiyorlardı. Has-
tanede kaldığımızda dosyaya adli
vaka diye yazmışlar. Bir şeyler sor-
duğumuzda bizlere cevap vermiyor-
lardı. Mesela kitap istedim getirme-
diler, ailemle görüşmek istedim gör-
üştürmediler. 

Hastaneden çıkarken 1 resmi 2
tanesi ise sivil polis geldi. Benden
ifade vermemi istediler. Ne söyle-
diklerini anlamıyordum zaten. Ben
ifade vermedim. Çıkışta beni ve avu-
katları bir odaya almışlardı. Yine
ifade istediler. Söyledikleri tam olarak
hatırlamıyorum ama zannedersem
“bizim ifade almamız lazım, belki
sen suç duyurusunda bulunursun”
dediler. İfadeyi vermediğimde bu
kez de imza at demeye başladılar.
Ben atmayınca doktoru çağırdılar.
Polislerden biri imza atabilir mi dedi,
doktor da her hangi bir şeyi yok ata-

bilir dedi.

Yürüyüş: İstanbul Valisi size
özelikle “radikal örgütlerin
mensubudur” dedi.
Bir açıklamasında “hak ettiler”
dedi. Buna ne diyorsunuz?
Valinin, polisin “hak
ettiler” diye öldürme kastıyla
vurma hakkı var mı?

1 Mayıslar Taksim’de kutlanacak
bundan sonrada. 2014’te de böyle
olacak. Valinin “radikal gruplar” de-
diği emekçi halkımızdır. Gençler, iş-
çiler, memurlar, yoksul gecekondu
halkı, öğrencilerdir. Emekliler vardı.
Esnaflar, mühendisler, avukatlar, dok-
torlar... halkımızın her kesimi ora-
daydı. Vali “radikal gruplar” diyerek
1 Mayıs’ta estirdikleri terörün üstünü
örtmeye çalışıyor. 

Taksim’deki kuyuya düşerler ya-
ralanırlar dediler ama halk nasıl ya-
ralandı? Polisin gaz bombalarıyla
hedef alınarak yaralandılar. Öldür-

Şu anda orta
kulakta kan bi-
riktiği için denge
problemim var.
Sol kulağım hiç
duymuyor. Dok-
torlar 8 ay içinde
sara nöbeti geçi-
rebileceğimi söy-
lüyor. Kulak
kendini yenileye-
rek geçecekmiş,
ayrıca hafıza so-
runu yaşıyorum. Doktor bu da geçici diyor.
Yürürken denge problemi yaşıyorum.

MMeral Dönmez: “2014’te de Dev-Genç’lilerle
Birlikte Taksim’de Olacağız!

Orası Bizim Alanımızdır, Emekçilerle Birlikte
Orada Olacağız! Hiçbir Şey Bizi Engelleyemez!” 

Röportaj
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meye kalkıştılar. Yani kafamıza gelen
gaz bombaları tesadüf değildi. Zaten
bunu kendileri de açıkladılar, gaz
bombaları yakın mesafeden dikey
atılmaz diye. Ben çok yakın bir
mesafeden vuruldum. 

Taksim’de izin verilmemesinin
nedeni, geçtiğimiz yıllarda kitlesel
olunuyordu. Ve dünyada en çok ka-
tılımın olduğu yerlerden biri de ül-
kemizde kutlanan 1 Mayıs’tı. 

Halkın öfkesi büyük, devletin yö-
netememe krizi var. Kendi söyledik-
lerini dayatıyor halka. Kendi söyle-
dikleri kendi hukukuna bile aykırı.
Haklarımız için mücadele ediyoruz,
elbette ki taleplerimizi dile getirece-
ğiz. Kendi dedikleri gibi olacak.
Kendi dışında olan bir şey yasa dışı
olarak görüyor. Yani öldürülebilinir
de diyor. Emekçilerin haklarının dile
getirilmesini istemiyorlar. 

Yönetemediği için polisi ile az-
gınca saldırıyor. Emekçi halka yapılan
saldırı mesela Galatasaraylılara uy-
gulanmadı. Halka yasaklanan 1 Mayıs
Alanı’nda Galatasaray taraftarları
kutlama yaptı. Onlara da yapılsın
demiyorum. Sonuçta futbolu kitleleri
uyutmak için kullandıkları için ken-
dilerine bir zararı yok. AKP faşizmi
bize saldırıyor ki rahat rahat salta-
natlarını sürdürebilsin.

Yürüyüş: Burjuva basında sizin
daha önce tutuklandığınıza
ilişkin haberler çıktı. Daha
önce neden tutuklandınız?

Evet, daha önce tutuklandım.

Füze Kalkanı Değil De-
mokratik Lise İstiyoruz
kampanyamız vardı, bunun
için birçok ilde çadırlar açtık.
Bazı illerde çadır açtığımız-
da saldırılara da uğradık po-
lis tarafından. Kocaeli’de
de saldırdılar. Birçok arka-
daşımız gözaltında işkence
gördüler. Biz de talebimizi
pankart açarak gösterdik.
Savaşa harcanan bütçenin
eğitime harcanmasını istedik.
Malatya’ya İsrail’in güven-
liği için füze radar sisteminin
yapılmasını istemiyorduk.
Bu üslerle Orta Doğu halk-
larının katledilmesini istemiyorduk.
Emperyalistlerin topraklarımızı savaş
karargahları gibi kullanmasını iste-
miyorduk. Kampanyamızın amacı
buydu. Çadır kurduğumuz için polis
bize sürekli saldırıp gözaltına alı-
yordu. Biz de bir hukuk bürosundan
Füze Kalkanı Değil Demokratik
Lise İstiyoruz yazılı pankart açtık.
Bunun için tutuklandık. Pankart aç-
tığımızda halkta bizimle birlikte  slo-
ganlar attı. Polisin saldırısını da en-
gellemeye çalışanlar oldu. 3 gün göz-
altında kaldık ve Gülşah arkadaşımla
ben tutuklandım. 1 yıl tutuklu kaldım.
Tutuklandığımız zaman gündem ol-
mamıştı bu kadar. Yani bizi bu hale
getirmelerine hak ettiler demek için
bir kılıf arıyorlar. 

Valinin “hak ettiler” demesi sözde
yasaları uygulayacak olan bir devlet
görevlisinin nasıl da yasaları hiçe
sayarak halk düşmanlığını ortaya

koymaktadır. Ne demek hak ettiler?
Siz kimsiniz? Mahkeme misiniz, ha-
kim misiniz, yargıç mısınız? Vali
hem hükmü veriyor, hem de infaz
ediyor. 

1 Mayıs’ta estirilen terörün so-
rumlularından birisi de bizzat İstanbul
Valisi Hüzeyin Avni Mutlu’dur.

Yürüyüş: Son olarak eklemek
istediğiniz bir şey var mı?

2014’te de Dev-Genç’lilerle bir-
likte Taksim’de olacağız. Orası bizim
alanımızdır, emekçilerle birlikte orada
olacağız. Hiçbir şey bizi engelleye-
mez. Şu anda da Taksim, Kadıköy
ve adliye önleri yasak. Buralar kitlesel
eylem yapılan yerlerdi. İktidar öze-
likle bu noktalara yöneliyor. Bugünde
çadırları ile olsun eylemleri ile olsun
arkadaşlarımız direnişlerini sürdü-
rüyorlar. Çünkü biz haklıyız, biz
meşruyuz. 

Röportaj

Ankara'da 1998 yılında kurulan Hüseyingazi Kültür
Araştırma Derneği (HÜKAD), 25 Mart 2013 günü
Ankara polisi tarafından özel harekatçılar, helikopterler
ile kapıları kırılarak basılmıştı. Yaşanan bu baskında
dernek binasının sahibinin evi ve mahallede derneğe
gelip giden halkında evlerine baskınlar düzenleyerek
derneği devrimcileri karalamaya çalışan Ankara polisi
bir kez daha amacına ulaşamadı. 

HÜKAD, baskının ardından taşındığı
yeni yerinde çalışmalarına devam et-
mektedir. Derneğin yeni adresinin ve

bu adreste yapılacak olan açılışın 16-17 Mayıs ta-
rihlerinde mahallede dolaşılarak halka duyurusu
yapıldı. Derneği daha önce tanımayanlara derneğin
çalışmaları anlatılırken, derneği daha önceden ta-

nıyanlar yeni bir adreste çalışmalara devam edildiğini
duyunca mutlu olduklarını dile getirdiler.

18 Mayıs günü yapılan açılışta ise birlik beraberlik
üzerine sohbetler edildi. Mahalle halkının evlerinden
yapıp getirdiği börek ve kekler kurulan dost sofrasında
hep birlikte yenildi.

Hüseyingazi Kültür Araştırma
Derneği’nin yeni adresi:

Alemdağ Mah. 1033 Sokak
No: 2 / E Altındağ / ANKARA

HÜKAD (Hüseyingazi Kültür Araştırma
Deneği) Yeni Adresine Taşındı
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AKP ustalık dönemini hak gaspla-
rı ve işçi düşmanlığıyla sürdürmeye de-
vam ediyor. Halkımız demokratikleşme
yalanlarıyla her gün aldatılırken; AKP ve
işbirlikçisi tekeller, işçi düşmanlığına ve
emek hırsızlığına azgınca devam edi-
yorlar. İşçileri, emekçileri, çıkarttıkları
yasalarla, haklarını bile arayamaz hale
getiren AKP, bunun karşısında hakları-
nı savunan sendika ve işçilere karşı ise
son derece ahlaksızca ve keyfi davran-
maya devam ediyor. Bu düşmanlıklarının en son örneği-
ni ise HAVA -İŞ' in THY(Türk Hava Yolları) grevinde bir
kez daha gördük.

Türk Hava Yolları yönetimi ile 24. Dönem Toplu İş Söz-
leşmesi görüşmelerinde uzlaşamayan Hava-İş Sendikası,
işten çıkarılan ve bir yıla yakın bir süredir hakları için di-
renen 305 THY çalışanının işlerine iade talebi başta ol-
mak üzere, hakları için grev kararı aldı. 16 Nisan günü
Hava-İş’in THY’de gerçekleştirdiği grev sonrası AKP ik-
tidarı, THY patronları, burjuva medyası bir olup grevi yer-
den yere vurmaya başladılar. 

Grevin başarısız geçtiği yaygarasıyla zevkten dört köşe
olan THY patronları ve işçi düşmanı AKP, açıklama üs-
tüne açıklama yaparak kendi yöntemlerine, grev kırıcı-
lıktaki ustalıklarına övgüler diziyorlar. İşbirlikçi burjuva
medya ise adeta grev başarısız oldu diye, THY’de uçuş-
lar durmadı diye göbek atıyor, THY’nin grevde rekor kır-
dığını yazıyorlar. 

Hava-İş Sendikası’nın grev sürecini değerlendiren Ulaş-
tırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım;
“THY’nin 20 bine yaklaşan çalışanı bu marka şirketin ne
olduğunu gördü ve sahip çıktı. Bu dünyada görülen bir şey
değildir” diyerek yaptıklarıyla övünüyor. Yasal hakları-
nı kullanarak greve çıkan işçileri adeta düşman olarak gös-
terip greve çıktı diye Hava-İş Genel Başkanını istifaya çağ-
rıyorlar. AKP yalakası THY Yönetim Kurulu Başkanı Ham-
di Topçu, CNN Türk canlı yayınında Hava-İş'in grev ka-
rarının kağıt üzerinde kaldığını söyleyerek "THY bugüne
kadarki tüm grevlerde lokavt kararı almıştı ama biz lo-
kavt kararı almadık. Çalışanlarımız bize greve gidecek bir
sebep göremediğini bizlere iletti çalışma taleplerini ilet-
ti. Biz de çalışanlarımıza güvendik. Çalışmak isteyen bu-
yursun gelsin biz operasyonlarımıza devam edeceğiz
dedik" diyerek kendilerini kahraman gibi gösteriyor. 

Ne grev öncesi işçilere attıkları “sizde 305 işçi gibi olur-
sunuz” içeriğindeki tehdit mesajlarından, ne grev süresi
boyunca hava alanına doldurdukları binlerce polisten ne
de örgütlenme düşmanlıklarından söz etmiyorlar. 

AKP açık açık grev kırıcılığı yapmaktadır. Polisiyle,
terörüyle, tehditleriyle işçilerin yasal bir haklarını kul-
lanmalarını engelleyerek suç işlemektedirler. Evet,
AKP’nin yaptığı grev kırıcılığıdır ve suçtur. 

Hamdi Topçu, çalışanların greve katılmamasından do-
layı çok mutlu olduğunu ifade ederek, “Şimdi personeli-
mize karşı sorumluluğumuz iki kat arttı. Greve katılanlara
adaletli, greve katılmayanlara ise şefkatli olacağız” di-
yor. Bir anda grev kırıcı işçilerin "çalışma hakkını" keş-
fettiler. İşbirlikçi medyası da haber spikerinden köşe ya-
zarlarına, işçi düşmanı AKP ile bir olup grev yapan işçi-
leri, sendikayı düşman ilan edip THY’yi gözbebeği ilan
ediyorlar. 

AKP, her şeyde olduğu gibi sendikaların da, işçilerin
de işbirlikçisini yaratıyor. Kendisinin Amerika’ya uşak-
lık yaptığı gibi her kesin de kendisine uşaklık yapmasını
istiyor. Kimse direnmesin, kimse hakkını aramasın, kim-
se boşuna mücadele etmesin, biz ne verirsek ona razı olun
diyorlar. 

Aynı grev kırıcılık yöntemini işçi düşmanı AKP, de-
ğişik bir biçimde ÇAYKUR grevinde de uygulamıştı. İş-
verenler kanalı ile grevi kırmak için normalde Mayıs ayı
sonunda işe başlaması gereken 7 bin mevsimlik işçiyi bir
ay öncesinden işe başlatarak grevi kırdı. 10 bin kişinin ça-
lıştığı ÇAYKUR’da 7 bin işçinin hem mevsimlik işçi ol-
ması ve aynı zamanda küçük çay üreticisi olarak ürünü-
nü bu kuruma satması ve grevin çay alımını önleyeceği
propagandası sonrasında işçiler eyleme katılmamış, ey-
lem de aynı günün akşamı bitmişti.

Şimdi AKP Çaykur İşçilerinin toplu sözleşmesini so-
nuçlandırmak için Grev Kararı alan Tek Gıda İş Sendikası
Genel Başkanı Mustafa Türksel’in istifa etmesini anlaş-
mak için şart koşuyor. 

Senmisin bana karşı grev kararı alan diyor. Aynı şekilde
Hava-İş Genel Başkanı Atillay Ayçin’e de istifa etmesi-
ni söylemişti. Şunlardaki işçi düşmanlığına bakın. Kim-
se yasal hakkını da kullanmasın istiyor. Herkes bana tabi
olsun istiyorlar. 

İcazetli Sendikacılık Bitmiştir!
Kazanmak İçin Bedelleri Göze
Alarak Direnmekten Başka Yol

Yoktur!

Devrimci İşçi
Hareketi

HAVA-İŞ GREVDE!
İşçi Düşmanı AKP 

Grev Kırıcılığı yapıyor!
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Uzlaşmacı Sendikacılık 
Bitmiştir! Ya İktidarın 
Sendikası Olacaksınız! 
Ya Direnerek Var Olacaksınız
Ya da Yok Olacaksınız!

AKP’nin 10 yıllık iktidarında halk düşmanı olduğunu,
işçi düşmanı olduğunu görmemek bir işçi örgütü için saf-
lıktır. Saflığın da ötesinde uzlaşmacılıktır. 

İktidarlar tekellerin temsilcileridir. Bir işçi sendikacı-
sının bunu bilmemesi imkansızdır. Hava-İş Genel Başkanı
Atillay Ayçin sanki bunları hiç bilmiyormuş gibi açıkla-
malar yapıyor. Yine sanki AKP’nin nasıl bir işçi düşma-
nı iktidar olduğunu bilmiyormuş gibi hareket ediyor. 

Atilay Ayçin AKP’nin grev kırıcı, işçi düşmanı tavrı
karşısında yaptığı açıklamada diyor ki; “Tarafsız olma-
sı gereken devletin tüm resmi kurumlarının, açık bir şe-
kilde havayolu patronunun grevi kırma girişimlerinin ne
yazık ki yanında yer alarak anti demokratik uygulama ve
etik olmayan tutumlarla destek olması ülkemizde de-
mokrasinin ne boyutta geliştiğinin en güzel örneği ol-
muştur”

Atilay Ayçin adeta hayal aleminde. Hangi demokrasi-
den bahsediyorsunuz Sayın Ayçin? Kim demiş devletin ta-
rafsız olduğunu? On yıllardır sendikacılık yapan biridir Ay-
çin. Soruyoruz: Devletin tarafsız olduğunu hangi işçi gre-
vinden gördünüz? Atilay Ayçin bunları bilmiyor olamaz.
Devletin hiç bir zaman tarafsız olmadığını, patronların dev-
leti olduğunu bilmiyor olamaz. 

İşte icazetçilik de bu. On yıllardır bile bile devletin, pat-
ronların icazetiyle sendikacılık yapılıyor. Sendikacılık iş-
çiyle değil, patronlarla yapılıyor. Onun için grev kararı al-
mak zorunda kaldığınızda işçiler sendikaları değil, patronları
dinlemek zorunda kalıyor. Çünkü on yıllardır sendikaları-
nı yanında görmemişler. Artık güvenmiyorlar sendikaları-
na. Patronların, iktidarın korkusu, tehditleri daha baskın çı-
kıyor. Sendikaların tabanlarıyla bağları kopmuş. 

Atilay Ayçin gelmiş geçmiş en işçi düşmanı iktidardan
“etik” olmasını bekliyor. Patronların yanında yer almama-
sını bekliyor. Bu beklentiler içinde olan bir sendikacının ak-
lına grev kırıcılarına karşı önlem almak gelir mi? AKP ba-
ğıra çağıra işçileri tehdit ediyor. Grevin başarılı olmaması
için elinden geleni yapıyor. Siz nasıl AKP’den tarafsız ol-
masını bekleyerek grev kırıcılarına karşı önlem almıyor-
sunuz. İcazetli sendikacılık bu. Karşınızdakini düşman ola-
rak görmezseniz o sizi bitirmek için elinden geleni yapa-
caktır. 

Hava-İş’in atılan işçilerin geri alınması talebini grevin
birinci maddesi yapması siyasal anlamda ileri bir karar-
dır. Bu yanıyla örnek bir tavırdır ancak süreç bundan daha
fazlasını istiyor. Evet grevlerde AKP iktidarı suç işlemiş,
grev kırıcılığı yapmıştır. Patronlar, sendikal mücadeleyi
hukuksuzlukla, oyunlarla engellemeye çalışmıştır. İkti-
darlar, patronlar bunu hep yaparlar, yapacaktırlar da. An-
cak bunlara karşı sendikalar önlem almak zorundadır. Şu

bir gerçektir ki sendikalar bugün tabanından kopmuştur.
Sendika grev kararı alıyor, işçi buna uymuyor… Bu ör-
nek bunun en basit göstergesidir. Peki sendika greve çı-
kana kadar bunu göremiyor mu? Üyelerinden bu kadar mı
kopuklar? Grev günü gelene kadar işçiyi greve hazırlamak
için ne yapıyorlar? Grev kırıcılarını önlemek için nasıl bir
direniş gösteriyorlar? Bu tablodan evet işçi düşmanı
AKP ve tekeller sorumludur ancak keyfiyetin bu düzeye
gelmesinden düzen sendikacılığı da sorumludur. 

İşte her şey dönüp dolaşıp hak alma mücadelesinde, be-
del ödeyip ödememe tercihine dayanıyor. Şimdi düzen sen-
dikacılığı cevaplamalıdır;

AKP ne kadar grev kırıcılığı yaparsa yapsın. Beden-
lerinizi ölüme yatırabilecek kadar kavganızın arkasında
durabiliyor musunuz? 

“Üretimden gelen gücünüzü kullandırtmam” diyor
AKP. Bu hırsızlığın, bu adaletsizliğin, bu dayatmaların kar-
şısında ne yapacaksınız? 

Ölümü göze alarak direnmezseniz hiç bir hakkı ka-
zanamazsınız. THY yönetimine ve AKP iktidarına karşı
yapılacak bir mücadelede ancak böyle başarıya ulaşır. Tüm
bu keyfiyet karşısında, Başta Hava-İş Genel Başkanı Ati-
lay Ayçin, sendika yöneticileri ve direnen işçiler ölüm oru-
cuna yatmalıdır. Ölümü göze almadan kazanamazsınız.
Eğer bunu yapmazsanız, THY grevini bedelleri göze ala-
rak zafere taşımazsanız, Grev hakkınızı da kaybedersiniz.
Bedeller ödenmeden haklar kazanılmaz! 

Eski tip sendikacılık bitmiştir. AKP, ya bana hizmet ede-
ceksiniz, ya da sizi yok ederim diyor. Düzenin krizi bü-
yüdükçe saflar daha keskinleşiyor. Arada bir yer yok. Ya
düzene karşı direneceksiniz, ya teslim olacaksınız. 

Şimdi AKP sendika başkanlarını, yönetimlerini de ben
belirleyceğim diyor. Tek Gıda-İş Genel Başkanı Musta-
fa Türkel’e dayatılan budur. Sen misin grev kararı alan di-
yor. Sen TEKEL direnişinde de sorun çıkartmıştın bize di-
yor. İstifa etmezsen ÇAYKUR sözleşmesi çözülmez di-
yor. İşçileri sendikaya karşı kışkırtıyor. 

İktidar bu kadar açık oyunuyor oyununu. Geçmişteki
uzlaşmacı sendika anlayışı artık bitmiştir. AKP’nin bu da-
yatmalarına karşı ne yapacaksınız?

Soru bu: Bedelleri göze alarak direnecek misiniz? 

Teslim mi olacaksınız?
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KESK hiçbir şey yapmıyor. Yap-
madığı gibi yapılanları da engelle-
meye çalışıyor.

Evet, yanlış duymadınız; KESK
yapılanı da engellemeye çalışıyor.

19 Şubat’ta 28 ilde 185 KESK’e
bağlı sendikaların üyesi, yöneticisi,
şube başkanı, hatta KESK Merkez
Yürütme Kurulu Örgütlenme Sekre-
teri Akman Şimşek’in de aralarında
olduğu Kamu Emekçileri Cepheli
(KEC) 70’in üzerinde memur tutuk-
landı. Üç ayı aşkın zamandır neyle
suçlandıklarını dahi bilmeden tutuk-
lular. 

KESK Genel Merkez Yönetimi,
Genel Merkez Binasının da basıldı-
ğı ilk gün yaptığı açıklamanın dışın-
da hiç bir şey yapmamıştır. 

KEC’li memurların tutuklandığı
günden beri tutsak memur aileleri çe-
şitli illerde KESK’li Tutsak Ailele-
ri imzasıyla Faşizme Karşı Demok-
rasi, Tutuklu Memurlara Adalet İsti-
yoruz talebiyle cumartesi günleri ey-
lemler yapıyorlar. 

Ancak bizzat KESK Genel Baş-
kanı Lami Özgen tarafından bu ey-
lemlerin yapılması engellenmek is-
teniyor. 

KESK olarak tutsak memur aile-
lerinin yaptığı bu eylemlere ciddi
bir katkı sunulmadı. Eylemlere aile-
lerin ve KEC’li memurların zorla-
masıyla kerhen bir katılım oldu. 

Böyle Sendika Olur mu? 
Kesk Tutuklu Üye 
ve Yöneticileri 
İçin Birşey 
Yapmama Kararı Aldı!

Tutsak KEC’li memurlar için Ai-
lelerin zorlamasıyla İstanbul’da
KESK Şubeler Platformu  ilk etapta
1 ay haftada bir gün Galatasaray Li-
sesi önünde 1 saatlik oturma eylemi
yapma kararı alındı. Ona da eylemlere
adeta “görev savma” anlayışıyla ka-
tıldılar. Yarım saatlik oturma eylemini

bir an önce bitirmek için can attılar.
Tutsaklardan gelen mektupların okun-
masını, tutsak ailelerinin konuşmasını
engellemeye çalıştılar. 

Bir aylık eylem süresi bittikten
sonra da KESK olarak eylemleri sür-
dürmeme kararı aldılar. 

KCK operasyonundan tutuklu me-
murlar için ayda bir gün eylem yapı-
yoruz, KEC’li tututuklular için de
ayda bir eylemin dışında bir şey ya-
pamayız dediler. 

Ankara’da ise KESK olarak doğ-
rudan yapılan eylemlerin sorumlulu-
ğunu üstlenmedikleri gibi “KESK’li
Tutsak Aileleri” imzasıyla yapılan ey-
lemler için de Ailelere “KESK’li
Tutsak Aileleri” imzasını kullana-
mazsınız dediler. 

Soruyoruz: Böyle bir sendika olur
mu?

Sendikaların öncelikli görevi üye-
lerine sahip çıkmaktır. İşten atılan,
sürgün edilen, hakları işveren tara-
fından gasp edilen, gözaltına alınan,
tutuklanan işçiye, memura sendikası
sahip çıkmıyorsa o sendikalara üye-
leri güvenir mi? 

Bu tablo sendikaların neden ta-
bansız kaldığını açıklamıyor mu? 

Üyesine, yöneticisine sahip çık-
mayan bir konfederasyon ne işe ya-
rar.  Ne iş yapar bu sendikalar? 

Üstelik tutuklanan KEC’li me-
murların hepsi de sendikal faaliyet-
lerinden, demokratik mücadelelerin-
den dolayı tutuklanmışlardır. Adli, yüz
kızartıcı bir suçtan dolayı değil. Hep-
sinin de tutuklanma gerekçeleri siyasi
faaliyetleridir. Onların devrimci kim-
likleridir. 

KEC’li memurların tutuklanmaları
verdikleri sendikal, demokratik, hak
ve özgürlük mücadelesinin bedelidir.
Bu yanıyla tutsak memurlar KESK’in
onurudur. 

KESK BU MÜCEDELEDE

TUTSAK DÜŞEN ÜYELERİNİ SA-
HİPLENEMEZSE BAŞKA HİÇBİR
ŞEYİN MÜCADELESİNİ VERE-
MEZ! 

Çünkü AKP faşizminin amacı za-
ten sendika içindeki en aktif, en iler-
ci memurları tutuklayarak bütün me-
murları sindirmektir. 

Ki, bugün AKP’nin politikaları
çok açık: Ya benim iktidarıma hizmet
edersiniz, ya da sizi yok ederim diyor.

Peki KESK ne yapıyor? 
TUTSAK ÜYELERİNE VE YÖ-

NETİCİLERİNE DAHİ SAHİP ÇIK-
MAYAN BİR SENDİKA DÜZENE
HİZMET EDER!

AKP kendine biat etmeyen sen-
dikaları yok etmek için pervasızca sal-
dırıyor. 28 ilde çoğu sendika yöneti-
cisi 70’in üzerinde devrimci memu-
ru tutukladı. KESK kılını kıpırdat-
madı. Yapılan eylemleri büyütüp
AKP’nin saldırılarını püskürtmek
yerine tutsak memur ailelerinin zor-
lamasıyla yapılan eylemleri bitirdi. Ai-
lelere yaptığınız eylemlerde “KESK
imzasını kullanamazsınız” diyor. 

Marifetmiş gibi “KCK davasından
tutuklu memurlar için ayda bir eylem
yapıyorum, başka bir şey yapamam”
diyor. 

Yapılan eylemler bizzat Lami Öz-
gen tarafından engelleniyor. Daha
doğrusu Lami Özgen’in içinde yer al-
dığı siyasi Kürt milliyetçileri tara-
fından engellenmektedir. 

Neden yapamıyorsunuz? KESK,
AKP’nin faşist terörüne karşı eylem
yaparsa, AKP’nin tutukladığı me-
murlara sahip çıkarsa “süreç” mi bo-
zulacak?

KESK Genel Başkanı Lami Öz-
gen tutuklu ailelerine eylemlerde
KESK ismini kullanamazsınız derken
kendisi KESK’i AKP politikalarına

28 İlde 185 KESK’e Bağlı Sendikaların Üye ve
Yöneticileri Gözaltına Alındı, 70’in Üzerinde

Memur Tutuklandı!

KESK Başkanı 
Lami Özgen ne Yapıyor?

Devrimci Memur
Hareketi
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yedeklemektedir. 
KESK, AKP’nin sendikası değil-

dir. KESK emekçilerin sendikasıdır.
KESK iktidarların icazetiyle kurul-
madı. KESK devrimci memurlar ta-
rafından oligarşinin iktidarlarının
tüm engellemelerine rağmen büyük
bedeller ödeyerek kuruldu. 

Lami Özgen KESK’in Genel Baş-
kanıdır! AKP’nin “Akil memuru”
değil!

Lami Özgen “Akil İnsanlar Ko-
misyonu”na girerken hiçbir sendika-
ya sormamıştır. Hiçbir sendika Lami
Özgen’e onay vermemiştir. Lami Öz-
gen bizzat Başbakan Tayyip Erdoğan
tarafından atanmıştır. 

Soruyoruz Lami Özgen’e:
AKP, kamu emekçilerinin Grev ve

Toplu Sözleşme hakkını gasp ederken
KESK Genel Başkanı olarak ne yap-
tınız?

AKP, kamu emekçilerini köleleş-
tirecek yasal düzenlemeler yapıyor.
KESK Genel Başkanı olarak ne yap-
tınız?

AKP, KCK adı altında onlarca me-
muru gözaltına alıp tutukladı. Siz
KESK olarak alışverişte görüşsün
hesabındadan ayda bir göstermelik ba-
sın açıklamaları yapmak dışında ne

yapıtınız?
AKP, 28 ilde 185 kamu emekçisini

gözaltına aldı, 72’si tutukladı. KESK
Genel Başkanı olarak ne yaptınız? 

AKP, 1 Mayıs’ta tüm halka 1
Mayıs Alanı’nı yasakladı. İstanbul’da
gün boyunca gaz bombalarıyla terör
estirdi. KESK, AİHM’ye başvur-
maktan başka ne yaptı?

AKP, kendi iktidarına hizmet et-
meyen halkın tüm kesimlerine saldı-
rıyor. AKP’ye karşı olan eylemleri ya-
saklıyor. 1 Mayıs Alanından sonra bü-
tün alanlar halka yasaklanıyor. 

Peki KESK Genel Başkanı ne
yapıyor?

Lami Özgen AKP’ye 
Akil Memurluk 
Yapıyor!

Lami Özgen KESK Genel Baş-
kanlğı yapmıyor, AKP’nin memur-
luğunu yapıyor. 

KESK Genel Başkanı Lami Özgen
Merkez Yönetim Kurulu üyesi Akman
Şimşek dahil 72 kamu emekçisi üç ayı
aşkın zamandır tutuklu, bir gün bile
ziyaretlerine gitmedi. 

Diğer taraftan AKP’nin 1 Ma-
yıs’ta estirdiği terörün üzerinden
daha bir hafta geçmeden Lami Özgen

koşa koşa Başbakan Erdoğan’a Akil
İnsanlar Komisyonu’ndaki bir aylık
icraatlarının raporunu vermeye ve
yeni talimatlar almaya gtti. 

Soruyoruz Lami Özgen’e, tutsak
memurları sahiplenmeyin talimatını
da Erdoğan mı verdi? 

Tutsak KEC’li memurlar AKP’nin
“çözüm” sürecini desteklemediği için
mi sahiplenmiyorsunuz? 

AKP’nin çözüm” sürecine karşı
çıktıkları için mi Ailelerin KESK
imzasını kullanmasına karşı çıkıyor-
sunuz?

AKP’nin “Akil” insanlarından
Lami Özgen’e sesleniyoruz: KESK
iktidarlara koltuk değnekliği yapsın
diye kurulmadı. KESK, oligarşinin
onca baskı ve terörüne rağmen büyük
bedeller ödeyerek devrimci memur-
lar tarafından kuruldu.

Lami Özgen KESK’i AKP politi-
kalarına yedekliyor. Lami Özgen
KESK’i AKP’ye yedeklemekten vaz-
geçmelidir. 

AKP bugün faşist terörünü “çö-
züm süreci” adı altında sürdürmek-
tedir. Lami Özgen KESK’i AKP’nin
faşist politikalarına alet etmek yerine
faşist saldırılara karşı tutsak memur-
lara sahip çıkmalıdır. 

Bizler Kamu Emekçileri Cephesi olarak sendikamızın
kurulduğu günden bu güne, kamu emekçilerinin ekono-
mik, demokratik talepleri için mücadele yürüttük. fiili ve
meşru mücadeleyi esas aldık. Hak alma mücadelesinde en
önde yürüdük. Polis barikatlarını yıktık, bedeller ödedik,
sürgünler yaşadık, tutsak edildik. Bu uğurda Elmas
YALÇIN'ı, ve Ayşenur ŞİMSEK'i şehit verdik. Yılma-
dık, korkmadık, mücadelemiz daha bir kararlılıkla sürdü.
Zulme, sömürüye, işkenceye, adaletsizliğe, eşitsizliğe kar-
şı mücadele ettik. Açlığa, yoksulluğa karşı emekçileri ör-
gütledik, onları meydanlara çıkardık. Bugüne kadar tüm
iktidarların hedefi haline geldik. Yılmadık, mücadelemi-
zi kesintiye uğratmadan bugünlere taşıdık.

Bugün ise kamu emekçilerine saldırılar artarak sür-
mektedir. AKP iktidarı memurların iş güvencesini ortadan
kaldıran, memurlara köleliği dayatan, 657 sayılı yasada
yapacağı düzenlemelerine karşı "Grevli Toplu Sözleşmeli",
"Sendika hakkını" savunan, bildiriler dağıtan, AKP bi-
nalarının önüne yürüyen, basın açıklamaları yapan biz-

lerdik. Bundan rahatsızlık duyan AKP iktidarı 28 ilde eş
zamanlı operasyonlar yaptı. Komplolar düzenleyerek 72
kamu emekçisini tutuklattı. Bizleri tutuklatarak mücade-
lemizi bitireceklerini sananlar yanılıyorlar. Bizleri tutsak
alanlar beyinlerimizi tutsak alamayacaklar, buna izin ver-
meyeceğiz. Mücadelemiz dışarıda olduğu gibi içeride de
devam ediyor. Sadece mücadelede mekan değişikliği oldu,
bunun dışında değişen bir şey olmadı. Nasıl ki dışarıda
AKP'nin halka karşı uyguladığı baskı, sindirme ve sömürü
politikasını halka ve emekçilere anlattıysak, AKP iktida-
rının karşısına dikilmişsek, bizleri tutsak edenleri de ha-
pishanelerden rahatsız etmeye devam edeceğiz.

Kamuoyu oluşturmak için gazetecilere, aydınlara,
sanatçılara karşı karşıya kaldığımız hukuksuzluğu anla-
tacağız. AKP iktidarının operasyonlar yaparak sindirme-
ye ve düzen içine çekmeye çalıştığı sendikalarımıza sınıflar
mücadelesindeki yerlerini hatırlatacağız. Operasyonlarla
ilgili yapılan basın açıklamalarının, eylemlerin yetersiz-
liğini, AKP'nin baskıcı politikalarına karşı fiili ve meşru
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militanca eylemler örgütleyen, kitlelere güven veren, sı-
nıfların çıkarlarını savunan kitlesel eylemliklerimizin
yapılmasını, düşmanın saldırıları karşısında bu eylemle-
rin sürekli ve kalıcı olmasını istiyeceğiz. Bu anlamda sen-
dikaları zorlamaya devam edeceğiz.

Ailelerimizin bizleri sahiplendiğini görüyoruz. Bu
sahiplenmeyi daha da büyütmeleri, sendikaları da içeri-
sine alan eylem etkinliklerin yapılması, yapılan bu ey-
lemlere katılmaları, bizzat örgütlemeleri konusunda zor-
layıcı olacağız. Bizlere yapılan tüm bu komploların açı-
ğa çıkarılmasının ancak bu şekilde sağlanacağını her
yolu kullanarak anlatacağız. Yine birlikte çalıştığımız
iş arkadaşlarımıza yaşadıklarımızı, AKP faşizmini anla-
tacağız. Bıkmadan usanmadan bizler devrimci memurla-
rız, bu yanımızı unutmadan, unutturmadan umut olmalı-
yız, umutlu olmalıyız, umutla bakmalıyız yarınlara. Kit-
lelerin yılgınlığa ve umutsuzluğa kapılmasına için ver-
medik, veremeyeceğiz. Bizler kamu emekçilerinin en di-
namik unsurları, devrimci memurları olarak tutsak edil-
dik. Ama reformist, uzlaşmacı anlayışlarla mücadelemiz
devam ediyor.

Yapılmayan, örgütlenmeyen işler olduğunda, işte bu ne-

denle şikayet etme hakkımız yoktur. Tutuklanmamızla bir
boşluk oluştu, deneyimlerimizi aktarmalıyız, tecrübele-
rimizi paylaşmalı, yeri geldiğinde bir toplantının eylemin
nasıl örgütleneceğini, sendikaları nasıl harekete geçire-
bileceğimizi anlatmalıyız. Yönetimlerinde bulunduğumuz
sendikalarımızdan haftalık toplantı gündemlerini isteye-
rek tartışmalara, üretime, karar alma sürecine hapishaneden
katılmalıyız. MTK ve şube yöneticilerimize gündemle il-
gili düşüncelerimizi, önerilerimizi sunmalıyız. Gündem
oluşturup tartışmalıyız. Fiziken toplantılarda olmayabiliriz
fakat görevimizi sürdüreceğiz. Görevimizin başındayız.

Kaldı ki; bizler neden tutsak edildiğimizi gayet iyi bi-
liyoruz. Biz suç işlemedik ki cezamızı çekelim, yanlış bir
iş yapmadık ki vazgeçelim. Başımız dik, tutsaklığın
onurunu yaşıyoruz. Çünkü AKP faşizmine karşı koyabilme
cüretini gösterdik. Kamu emekçilerinin geleceğini AKP'nin
ellerine bırakmadık. İktidarlar yaptıklarımızı suç sayabi-
lir, direnmeye, örgütlenmeye hiç bırakmadığımız yerden
devam ediyoruz.

TUTSAK KAMU EMEKÇİLERİ 
CEPHELİLER

30 Mart’ta Kızıldere’ye giden Halk Cephesi üyele-
rinin aileleri polis tarafından türlü yalanlarla kaldırılmaya
çalışılıp, korkutulmaya ve sindirilmeye çalışılmaktadır.
Cephe üyesi bir kişinin babası Vatan Emniyete çağrılıp
"Oğlun örgüt propagandası yapıyor, oğluna sahip çık-
mazsan sen de yanarsın oğlun da yanar" denilmiştir. Ay-
rıca.“Oğlun 6 Mayıs’a Denizlerin anmasına katıldı
mı?”diye sorulmuştur.

Sivil polisler  Hayriye Yüksel’in Sinoptaki annesi-
nin yanına gidip, “Kızın İstanbul’da Ankara’da defalarca
gözaltına alındı. Kızına sahip çık yoksa kızını Suriye’ye
örgüt kampına götürecekler" denilmiştir. Hayriye yalnızca
1 kez Ankara’da gözaltına alınmıştır. 16 Mayıs’ta Rey-
hanlı ile ilgili yapılan basın açıklamasının ardından Hay-
riye Yüksel sivil polisler tarafından sözlü tacize ve teh-
dide maruz kalmıştır.

Afyon Halk Cephelilerin ve iletişim halinde olduk-
ları kişilerin  başına gelecek herhangi bir şeyden polis
sorumludur.

AKP'nin Eli Kanlı Polisleri
Gözdağıyla Korkutamaz

Halkın gerçekleri okuması ve öğrenmesi için sokak
sokak, kapı kapı dergimizi tanıtıyoruz. 

AKP’nin zulmü, pervasızlığı ve baskısı karşısında biz-
ler varız. Bu direnişi halk bilecek, dergimizden okuya-
cak. Devrimcilerin mücadelesini öğrenecek. Umut biz
halka gittikçe büyüyecek.

Bursa’da, 16 Mayıs günü Teleferik Akçağlayan Ma-
hallesi’nin daha önce gidilmeyen sokaklarına ve Nuri Er-
bak Lisesi bölgesindeki esnafları gezerek dergi tanıtımı
yapıldı. 2,5 saat süren tanıtım sonunda 70’den fazla der-
gi halka ulaştırıldı,

18 Mayıs günü Kestel ilçesi Elmalık ve Kale ma-
hallelerinde derginin 364. sayısı tanıtıldı. Elmalık Ma-
hallesi’nde Yürüyüş okurları bir buçuk ay önce dergi ta-
nımı yaparken polisin biber gazıyla saldırısına uğramış
ve gözaltına alınmışlardı. Bu tanıtım sırasında da polis
tedirginlik yaratmaya çalıştıysa da başarılı olamadı. İki
mahallede 55 dergi dağıtıldı. 

19 Mayıs günü Ortabağlar Mahallesi’nde dergi ta-
nıtımı yapıl-
dı. 

Aynı gün,
Gemlik’te de
Eşref Dinçer
Mahallesi ve
D e r e b o y u
Caddesi’nde
dergi tanıtımı
yapıldı.

Umut Halka Gittikçe
Büyüyecek
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Ankara’da, 18 Mayıs günü
KESK’li Tutsak Aileleri “Faşizme
Karşı Demokrasi, Keyfi Tutuklama-
lara Karşı Adalet İstiyoruz” kam-
panyası çerçevesinde eylem yaptılar.
Sekizinci haftasında Yüksel Cadde-
si’nde yapılacak olan eylem öncesi,
Halkevi’nin yaptığı eyleme polis sal-
dırdı. Saldırıda atılan gazlardan
KESK’li tutsakların aileleri de etki-
lendi. 

Bu saldırıdan kaynaklı gecikmeli
olarak başlayan eylemde, tutsakların
resimleri taşındı. Eylemde “Faşizme
Karşı Omuz Omuza, Komploları
Boşa Çıkartacağız, KESK’li Tutsaklar
Serbest Bırakılsın, Emekçiyiz Hak-
lıyız Kazanacağız” sloganları atıldı.

Mafyacı Onur Özbizerdik’e 9 gün
içinde soruşturma açıldığı hatırlatılan
eylemde, KESK’li tutsakların aylardır
hala neyle suçlandıklarını bilmeden
F Tipi hücrelerinde kaldıkları ifade
edildi. Sendikal faaliyetlerinin savcılık
tarafından sorgulamada yasadışı gibi
gösterildiği belirtilen eylemde, “Bu
mantığa göre yemek yemek de suç .  

Bu durumda hiçbir haktan, hu-
kuktan bahsedilemez. AKP’nin yargısı
kendine göre suç üretip buna
göre tutukluyor ve aylarca
sorgusuz sualsiz hapishanede
tutuyor. Tutuklu KESK’li
Devrimci Memurlar için ada-
let istemek tüm kamu emek-
çilerinin görevidir” denildi.
Eylemin sonunda KESK’li
Tutsaklar serbest bırakılana
kadar eylemlere devam edi-
leceği söylendi.

Ankara’da KESK’li
Tutsaklar Mahkemeye
Çıkarıldı!

Ankara’da, aralarında KESK Ör-
gütlenme Sekreteri Akman ŞİM-
ŞEK'in de olduğu 9 kişinin dosyaları
4. yargı paketi ile birlikte duruşmalı
gerçekleştirilen mahkemede görüldü.
Mahkemede, tutsak 9 KESK'li ve
avukatları savunmalarını yaptı ve tu-
tukluluklara itiraz edildi, sürece tu-
tuksuz bir şekilde devam edilmesi
talep edildi.

4. Yargı Paketi adı altında bir
kısım düzenlemeler ile ilgili iktidar
birinci ağızdan günlerce medyada,
uzun tutukluluk sürelerine çözüm
getirileceği ve tutuklulukların birer
cezalandırmaya dönüşmeyeceği gibi
şaşalı söylemlerde bulundular. Bu
söylemlerin aslında sadece AKP'ye
biat edenlerin tutuksuz yargılanması
için olduğu bugünkü duruşmada bir
kez daha görülmüş oldu. AKP ye
biat etmeyen, emperyalizmin sömürü
politikalarına karşı duran ve mücadele
edenler için olmadığı bugün Devrimci
KESK’li Tutsak Memurlara verilen
kararla bir kez daha görüldü.

Devrimci KESK’li Tutsaklar ile
ilgili mahkeme tüm tutsakların tutukluk
hallerinin devamına karar verdi.

Tutsaklar, adliye çıkışında tutsak
aileleri tarafından “Komplolorı Boşa
çıkartacağız!”, “Yaşasın Mücadele-
miz!”, “Devrimci Tutsaklar Onuru-
muzdur!” sloganları ile uğurlandı.
Tutsaklar da zafer işaretleri ile karşılık
verdi.

KESK'li Tutsaklar Yalnız
Değildir!

19 Şubat günü ülkemizin birçok
yerinde yüzlerce ev basılıp Kamu
Emekçileri Cepheli 70’in üzerinde
emekçi tutuklandı. Bursa’da da 6
kişi gözaltına alınırken 4 devrimci
memur tutuklanarak Bursa H Tipi
hapishanesine götürüldüler. Balık-
kesir’den 3, Çanakkale’den de 2 ki-
şide tutuklanarak bu hapishaneye ge-
tirildiler. 

KESK Bursa Şubeler platformu
19 Mayıs günü Bursa H Tipi Hapis-
hane önünde eylem yaparak tutuk-
lanan emekçilere sahip çıkacaklarını
belirtti. “Keskli Tutsaklar Onuru-
muzdur KESK Bursa Şubeleri Plat-

formu” imzalı pankartın açıl-
dığı eylemde tutsakların re-
simlerinin olduğu dövizler ta-
şındı. “Emekçiyiz Haklıyız
Kazanacağız, Baskılar bizi
Yıldıramaz” sloganlarının atıl-
dığı eylemde açıklamayı Eği-
tim-Sen Bursa Şube Başkanı
Hasan Özaydın okudu. 30 ki-
şinin katıldığı eylem slogan-
larla sona erdi.  

KESK’li Tutsaklar İçin Mücadele Etmek
Tüm Kamu Emekçilerinin Görevidir

BursaAnkara
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Okmeydanı
18 Mayıs günü Okmeydanı Sibel

Yalçın Parkı’nda bir araya gelen Halk
Cepheliler hasta tutsak Mete Diş’in
serbest bırakılması için bir eylem
yaptı. Eylemde Mete Diş’in resminin
olduğu “Tahliye İçin Ölümümü Bek-
leniyor Kanser Hastası Tutsak Mete
Diş’e Özgürlük”, “Kanser Hastası
Tutsak Mete Diş Serbest Bırakılsın”
pankartları açılarak,  kızıl bayraklar
ve Mete Diş’in resminin olduğu dö-
vizlerle yürüyüşe başlandı. Okmey-
danı’nın caddelerini dolaşan Halk
Cepheliler “Hasta Tutsaklar Serbest
Bırakılsın” “Devrimci Tutsaklar Onu-
rumuzdur” sloganlarını attılar. Sağlık
Ocağı’nın önüne gelen kitle burada
basın açıklaması yaptı. Halk Cephesi
adına açıklamayı okuyan Nuri Ci-
hanyandı “Mete Diş’in sağlık duru-
munun geldiği bu aşamada adli tıp
kurumu mahkemeye göndermesi ge-
reken raporu hala göndermemiştir’
dedi. Davasının, tahliyesinin zamana
yayılarak Mete Diş’in ölüme sürük-
lendiğini vurgulayan Cihanyandı, son
üç ayda hapishanede 4 tutsağın kat-
ledildiğini ifade etti.

Grup Yorum üyesi İnan Altın da
bir konuşma yaparak cumhuriyet ta-
rihinin en onursuz, en kişiliksiz, en
yalancı iktidarıyla karşı karşıya ol-
duğumuzu belirtti. “Bunların zorba-

lıkları güçsüzlüğünden gelir” diyen
Altın, Güler Zere’yi de katletmek
istediklerini ama devrimcilerin ka-
rarlılıklarıyla Güler Zere’yi zulmün
hücrelerinde aldıklarını söyledi. Altın
sözlerini, “4 duvar arasında bir insan
genç bir insan orada ölsün istenmek-
tedir. Biz Güler’de olduğu gibi Me-
te’yi de ellerinden alacağız” diyerek
sonlandırdı. 

Hasta tutsaklar için yazılan şarkı
ve marşlarla eylem sona erdi.

Eyleme 250 kişi katıldı.

Ankara
Ankara’da, 2,5 yıldır tutuklu bu-

lunduğu F Tipi tecrit hücrelerinde
kanser hastalığına yakalanan devrimci
tutsak Mete Diş'in serbest bırakılması
için yapılan eylemlere ikinci haftada
devam edildi. İlk hafta AKP Ankara
il binası önünde yapılan eylemin ar-
dından 17 Mayıs günü Adalet Ba-
kanlığı önünde toplanan Halk Cep-
heliler ilk önce İHD Ankara Şubesinin
hasta tutsakların serbest bırakılması
için yaptığı açıklama ve oturma ey-
lemine destek verdiler.

Oturma eylemi sırasında yere
serili duran üzerinde tüm hasta tut-
sakların isimlerinin yazılı olduğu
pankartın ardında “Kanser hastası
Tutsak Mete Diş Serbest Bırakılsın /

Halk Cephesi” yazılı ozalit açıldı.
"7 Mayıs gecesi, Sincan Hapishane-
si’nde İrfan Eskibağ adlı bir kanser
hastası tutsak daha yaşamını yitirdi.
Mete Diş'in de hapishanede katle-
dilmesine izin vermeyeceğiz” denildi.
İHD Ankara Şubesi'nin de destek
verdiği eylemde 30 kişi vardı. Eylem
boyunca “Mete Diş Serbest Bırakılsın,
Kahrolsun Faşizm Yaşasın mücade-
lemiz", "Hasta Tutsaklar Serbest Bı-
rakılsın", "Tecrit İşkencedir Tecrite
Son” sloganları atıldı.

1 Mayıs Mahallesinde Mete
Diş İçin Basın Açıklaması

19 Mayıs günü 1 Mayıs Mahal-
lesi’ndeki Karakol Durağı’nda Mete
Diş için hazırlanan pankart açılarak,
dövizlerle birlikte yürüyüşe geçildi.
Yürüyüş esnasında sık sık ''Mete'ye
Yapılan Zulmün Hesabını Soracağız'',
“Hasta Tutsaklar Serbest Bırakılsın”,
''Devrimci Tutsaklar Onurumuzdur'',
“Kahrolsun Faşizm Yaşasın Müca-
delemiz”, ''Halkız Haklıyız Kazana-
cağız'', “Tecrit İşkencedir Tecrite
Son'' sloganları atıldı. 3001. Cadde
üstünde yürünerek sağlık ocağı so-
kağına dönüldü ve Pir Sultan Abdal
Cem Evi bölgesine doğru yürünerek
AKP zulmü halka karşı teşhir edildi.

Okunan basın açıklamasının ardın-

Kanser Hastası Devrimci Tutsak
Mete Diş Serbest Bırakılsın
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dan eylem iradi olarak bitirildi. Eyleme
30 kişi katıldı.

Adli Tıp Önünde Çadır
Açmak İsteyen TAYAD'lı
Aileleri Polis Saldırdı!

Hapishanede kanser hastalığına
yakalanan Mete Diş'in tahliye edil-
mesi için gereken raporu çıkarma-
yarak Mete'yi katletmeye çalışan İs-
tanbul Adli Tıp'ın önünde biraraya
gelen TAYAD'lı Aileler, Adli Tıp
önüne çadır kurmak istedi. TOMA'yla
ailelere saldıran polis, 30 kişilik
kitleyi tayzikli su sıkarak dağıttı.

Polisin TOMA’larla sıktıkları su-
lara, biber gazlarına karşı TAYAD'lılar
yılmadılar. Tekrar Adli Tıp önünde
çadır kurmak için bir araya geldiler.

Bu kez polis coplar ve biber gaz-
larıyla saldırdı ailelere. 12 kişilik
kitleyi işkencelerle Adli Tıp önünden
uzaklaştıran polis, Adli Tıp Kuru-
mu’nu çadıra karşı korumaya aldı. 

TAYAD'lı Aileler de çadır açma
kararlılığını sürdüreceklerini ifade
ettiler.

TAYAD'lıların her çadır kurma
girişimine polis azgınca saldırmaya
devam etti. Etrafta pusu kurup, tanı-
dıkları aileleri özel hedef alarak sal-
dıran polisin saldırılarına karşı TA-
YAD'lı aileler kararlılıkla direnmeye
devam ediyorlar. Polisle irade savaşı
veren TAYAD'lılar mücadelelerinde
yılmayacaklarını ve Mete Diş serbest
kalana kadar devam edeceklerini bil-
dirdiler

Mete Diş’i Zulmün Elinden
Çekip Alacağız!

İktidarın hasta tutsakları katletme
politikası sonucu hapishaneden ce-
nazeler çıkmaya devam ediyor. Ölüm
sınırına yaklaşan hasta tutsaklar te-
davileri yapılmayarak, Adli Tıp’ın
süreci uzatmasıyla katledilmeye ça-

lışılıyor.

Kanser hastası devrimci tutsak
Mete Diş de AKP’nin katletmeye
çalıştığı tutsaklardan biri. Fakat
Halk Cepheliler devletin bu poli-
tikasıyla arkadaşlarının katletme-
sine izin vermemekte kararlı. Hasta
tutsaklara yönelik bu saldırı kar-
şısında eylemler, yürüyüşler ya-
pıldı. Bu eylemlerden birisi de
Güler Zere için verilen mücadelede
olduğu gibi, devletin hasta tut-
sakların tedavi sürecini uzatmak
için kullandığı kurum olan Adli
Tıp Kurumu önünde yapılmak is-
tendi. Halk Cepheliler Adli Tıp
Kurumu’ndaki “doktor”lara mes-
leklerini onurlarıyla yapmalarını
hatırlatmak için orada bekleye-
ceklerdi. 

20 Mayıs günü 13.00’da, İs-
tanbul Yenibosna’da bulunan Adli
Tıp Kurumu önünde bir araya ge-
len Halk Cepheliler “Kanser Has-
tası Tutsak Mete Diş Serbest Bı-
rakılsın!” pankartını açarak ‘İn-
sanlık Onuru İşkenceyi Yenecek’,
‘Tutsak Mete Diş Serbest Bıra-
kılsın’ sloganlarını attılar. Halk
Cephesi adına bir açıklama yapan
Nuri Cihanyandı Mete Diş’in
tecrit koşulları altında kanser has-
talığına yakalandığını ve duru-
munun git gide ağırlaştığını söy-
ledi. Cihanyandı, “Mete mahal-
lesinde fuhşa, kumara, yozlaşmaya
karşı çıktığı için tutuklandı. 2,5
yıldır tutsaklık yaşayan Mete’ye
kanser teşhisi konulmuş ama Adli
Tıp Kurumu katlettiklerine yeni-
lerini eklemek istiyor” diyerek
açıklamayı sonlandırdı. 

Devamında çadır kurarak ey-
lemlerine devam etmek isteyen Halk
Cephelilere polis TOMA’lardan sıktığı
değişik renklerde biber gazlı tazyikli
su ile saldırdı. Halk Cepheliler D-
100 Karayolunun bir bölümünü trafiğe
kapattı. Polisin gaz ve tazyikli su ile

saldırısı üzerine Halk Cepheliler da-

ğılarak 15.00’da yine bir araya geldiler.

Çadırlarını yine kurmaya çalışan Halk

Cephelilere polis biber gazını, tüfekten

üzerlerine sıkarak saldırdı. Polisler

insanların üzerine yaralama amaçlı
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gaz atmalarını çekmeye çalışan ga-
zetecilere de küfür ederek saldırdı.

Halk Cepheliler Adli Tıp
Kurumu Önünde Mete Diş
İçin Özgürlük Talep Etmeye
Devam Ediyor!

Halk Cepheliler, kanser hastası
devrimci tutsak Mete Diş’in özgür-
lüğüne kavuşup tedavisini yaptıra-
bilmesi için eylemlerine devam edi-
yor. İktidarın tutsakları katletmesinin
maşası olan ve katliamlara meşruluk
kazandıran Adli Tıp Kurumu önünde
kurulmak istenen çadıra üçüncü günü
olan 22 Mayıs’ta polis saldırdı.

Eylem başlamadan polisle tartışan

Halk Cepheliler, yaptıklarında kanun
dışı bir durum olmadığını, arkadaşla-
rının ölüme terk edilmesine müsaade
etmeyeceklerini ve çadırlarını kura-
caklarını vurguladılar. Ardından ça-
dırlarını kurmaya çalışan Halk Cep-
helilere polis TOMA’dan sıktığı taz-
yikli su ile saldırdı. Saldırı karşısında

“Mete Diş Serbest Bırakılsın, İşkence
Yapmak Şerefsizliktir” sloganlarını
atan Halk Cepheliler, halka Mete
Diş’in nasıl katledilmeye çalışıldığını
anlatan konuşmalar yaptılar.

Sloganların ve konuşmaların ar-
dından eylem sona erdi.

Engin Çeber Halk Kütüphanesi’ne yapılan saldırı
Gülsuyu Gülensu Mahallesi’nde yapılan yürüyüşle
teşhir edildi. Gülsuyu son duraktan başlayan eylem
heykelde açıklama yapılmasının ardından sona erdi.
Eylemde okunan açıklamada, bu saldırının ilk olmadığı,
saldırıları polis güdümlü uyuşturucu çetelerinin yaptığı
ifade edildi. “Gülsuyu Gülensu Mahallesi’nde yozlaş-
mayla, çeteleşmeyle, fuhuşla ve uyuşturucuyla mücadele
eden devrimcileriz. AKP’nin işkenceci katil polisleri
ve besledikleri uyuşturucu çeteleri işte bu sebeptendir
ki kurumlarımıza, kütüphanemize ve biz devrimcilere

kuduz köpek gibi sal-
dırıyor. Bu saldırılar
bizim mücadelemize
asla engel olamaya-
caktır” denilen açık-
lamada, yozlaşmaya,
uyuşturucuya, fuhşa
izin verilmeyeceği
vurgulandı.

Eyleme 50 kişi
katıldı.

Grup Yorum elemanı Seçkin Aydoğan 16 Mayıs'da
ki son duruşmada tahliye edildi.

Yaklaşık 2 yıldır hukuksuz bir şekilde Tekirdağ 1
No'lu F Tipi hapishanesinde tutuklu bulunan Grup
Yorum üyesi Seçkin Aydoğan hakkında 6 yıl hapis
cezası verildi. Ancak mahkeme bu süre zarfında hapiste
yatılan süreyi yeterli görerek Seçkin Aydoğan'ı tahliye
etti.

Seçkin Aydoğan ile birlikte tutsak Dev-Genç'lilerden
Cemray Baş ve Melis Ciddioğlu da serbets bırakıldı.

Kör Baskılar Demir Kapılar Ardından Özgürlüğe
İdil Kültür Merke önünde her hafta pazar günü

yapılan eylem, bu hafta Grup Yorum üyesi Seçkin
Taygun Aydoğan'ın serbest bırakılması kutlandı. 

250 kişinin katıldığı kutlamaya diğer tahliye edilen
Gençlik Federasyonu üyesi iki kişi de katıldı.

Kutlamaya Grup yorum ile birlikte sanatçı dostları
destek verdi. Tahliye edilen Seçkin Aydoğan kutlamada
bir konuşma yaparak özgür tutsakların serbest bırakıl-
masını istedi.

Yozlaşmaya, Fuhuşa,
Uyuşturucuya Karşı Halk

Kütüphanelerimizi Çoğaltacak
Engin Çeber'leri Yaşatacağız

Grup Yorum Elemanı Seçkin
Aydoğan ve Dev-Genç'liler Tecrit

Hücrelerinden Özgürlüklerine
Kavuştular
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Zonguldak'ta Yürüyüş dergisinin
363, 364 ve 635. sayılarından 47
dergi halka ulaştırıldı. 

Halkla yapılan sohpetlerde Rey-
hanlı’da yaşanan katliam üzerine
bilgi verildi. 

Son olarak  Kocaeli  Kandıra F
Tipi Hapishanesi’nde bulunan  Mete

Dişi'in duru-
mu hakkında

bilgi verildi. AKP ve onun pisliğini
ört bas etmeye çalışan Adli Tıp ku-
rumunun, Mete'nin kanser olduğunu
bildikleri halde, tahliyesi gerçek-
leşmesin, mevcut yasadan yararlan-
masın diye rapor vermeyerek  göz
göre göre Mete'yi katletmeye çalış-
makta olduğu dile getirildi.

Gerçekleri Halka Anlatmaya Devam Edeceğiz



Ülkemizde Gençlik

Dev-Genç’liler yine yollara çı-
kacak...Yine adım adım Ankara' ya
yürüyeceğiz. 2010 yılında yaptığımız
gibi yine arşınlayacağız "adalet"
yollarını. Evet "adalet" isteyeceğiz.
Adaleti olmayan bu zulüm düzenini,
yine "adalet " haykırışlarıyla titrete-
ceğiz. Belki yine televizyonlar ver-
meyecek, belki yine sansürleyecek fa-
şizm ama Dev-Genç’liler olarak yine
de titreteceğiz AKP'yi.  Bu sistemde
"adalet verilmez, alınır" diyeceğiz
ve AKP hapishanelerinde tutsak olan
Dev-Genç’lilere özgürlük isteyece-
ğiz. Bu ülkenin geleceği Dev-
Genç’liler "tutsak edilemez" diye-
ceğiz yine. Faşizmin tutuklama te-
rörüne karşı bu ülkenin vatansever,
devrimci gençliğinin "özgürlük hak-
kı"nı savunacağız. Onların yoldaş-
ları olarak, uğruna tutsak düştükle-
ri " bağımsızlık, demokrasi, sosya-
lizm" mücadelesini taşıyacağız uğ-
radığımız her yere.

Evet...Yandaki 29 Dev-Genç’li
değişik zamanlarda, farklı gerekçe-
lerle tutuklandılar. Ve AKP'nin tec-
rit hücrelerinde mücadelelerine "Öz-
gür Tutsak" olarak devam ediyor-
lar. Bu tablo AKP faşizminin Dev-
Genç’lilere olan tahammülsüzlüğü-
nün, nefretinin kanıtıdır. Ve aynı za-
manda bu 29 Dev-Genç’li bu ülke-
nin yüz akıdır. 

Bu 29 Dev-Genç’li ülkemiz gen-
çliğinin beyinlerinin emperyalizm ta-
rafından çalınmasına karşı geldiler.
Vatanlarının bağımsızlığı için; üni-
versitelerde, liselerde öğrenci gen-
çliğin akademik-demokratik talepleri
için mücadele ettiler.  Parasız, eşit,
bilimsel eğitim istediler,  “YÖK’e
Hayır” dediler, “Öğrenci Hakla-
rımızı İstiyoruz” dediler ve bu yüz-
den faşizm namlusunu onların üze-
rinden hiç eksik etmedi. Hasan Se-
lim'i katletti. Ve kahraman Hasan'ın
yoldaşları olarak şimdi onun bırak-
tığı bayrağı hiç yere düşürmeden,

yine Anadolu yolla-
rında dalgalandıra-
cağız.10 Haziran'da
başlayacak yürüyü-
şümüz. Hasan'ın biz-
lere bıraktığı bağım-
sız vatan mücadele-
sini, Seher Şahin'in
"Halk için bilim,
halk için eğitim" ta-
lebini götüreceğiz ya-
nımızda. Dev-Genç
şehitlerinin saygı değer anısı yol ar-
kadaşlığı edecek bizlere. 

Bu yolda ülkemizin tüm gençliği
biz, Dev-Genç’lilerin,  yanında ol-
malıdır... Çünkü Dev-Genç gençliğin
sesidir... Dev-Genç ezilen tüm yoksul
halkın sesidir. Dev-Genç’liler bu va-

tanın en onurlu evlatlarıdır. Dev-
Genç’lileri sahiplenmek bir görevdir.
Çünkü bir tek Dev-Genç’liler kaldı fa-
şizme karşı savaşan. Mahirlerin,Ulaş-
ların, Hüseyinlerin bayrağını onlar ta-
şıyor. Bu onurlu ve zor görev bir bay-
rak yarışıdır. Bu bayrak hiç düşme-
melidir. Bu bayrak elden ele devre-

ÖZGÜR TUTSAK DEV-GENÇLİLER
1- Mahir BEKTAŞ: Edirne F Tipi Hapishanesi
2- Güven Usta: Edirne F Tipi Hapishanesi
3- Gürkan Türkoğlu: Kandıra 1 No’lu F Tipi Hapishanesi - KOCAELİ
4- Beşir Özdemir: Kandıra 1 No’lu F Tipi Hapishanesi - KOCAELİ
5- Baki Can Işık: Kandıra 2 No’lu F Tipi Hapishanesi - KOCAELİ
6- Cavit Yılmaz: Kandıra 2 No’lu F Tipi Hapishanesi - KOCAELİ
7- Erdem HANOĞLU Kandıra 2 Nol’u F Tipi Hapishanesi - KOCAELİ
8- Ayberk DEMİRDÖĞEN: Tekirdağ 1 No’lu F Tipi Hapishanesi
9- Şafak YAYLA: Tekirdağ 1 No’lu F Tipi Hapishanesi
10- Doğan TAŞTAN: Tekirdağ 1 No’lu F Tipi Hapishanesi
11- Eser MORSÜMBÜL: Tekirdağ 1 No’lu F Tipi Hapishanesi
12- İlkay İŞLER: Tekirdağ 1 No’lu F Tipi Hapishanesi
13- Berk ERCAN: Tekirdağ 1 No’lu F Tipi Hapishanesi
14- Yakup IŞIK: Tekirdağ 1 No’lu F Tipi Hapishanesi
15- Binali ÇELİK: Kırıklar 2 No’lu F Tipi Hapishanesi - İZMİR
16- Mert TOKA: Kırıklar 2 No’lu F Tipi Hapishanesi - İZMİR
17- Ahmet Doruk TURHAN: Kırıklar 2 No’lu F Tipi Hapishanesi - İZM
18- Rıdvan AKBAŞ: Sincan 1 No’lu F Tipi Hapishanesi - ANKARA
19- Candaş KAT: Kırıkkale F Tipi Hapishanesi
20- Mert KOCA: Antalya L Tipi Hapishanesi
21- Gülçin BULUT: Antalya L Tipi Hapishanesi
24- Didem TÜTENK: Aliağa Şakran Kadın Hapishanesi – İZMİR
25- Eylem MAHANDA: Aliağa Şakran Kadın Hapishanesi – İZMİR
26- Duygu YÜCEL: BAŞ: Bakırköy Kadın Hapishanesi – İSTANBUL
27- Elif Sultan KALŞEN: Bakırköy Kadın Hapishanesi - İSTANBUL
28- Cansu ALATAŞ:: Bakırköy Kadın Hapishanesi - İSTANBUL
29- Ulaş DOĞAN: Kandıra 1 No’lu F Tipi Hapishanesi - KOCAELİ

10 Haziran’da Adım Adım Ankara’ya Yürüyoruz! 
TUTSAK DEV-GENÇ’LİLERE ÖZGÜRLÜK

Gençlik Federasyonu’ndan
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dilmelidir. Ülkemizin onurlu gençli-
ği bu bayrak yarışında sizin de yeri-
niz Dev-Genç’lilerin yanıdır.

Gençlik Federasyonu olarak 2010
yılında olduğu gibi yürüyüşümüze İs-
tanbul'da yapacağımız kitlesel bir
açıklamayla başlayacağız. 10 Hazi-
ran yürüyüşümüze başlama tari-
himiz... Adım adım Ankara'ya , zul-
mün sarayı olan Adalet Bakanlı-
ğı'na yürüyeceğiz. On günü aşkın
süre boyuncu kilometrelerce yol yü-
rüyüp Ankara yolu üzerindeki il ve
ilçelerde konaklayacak, imzalar top-
layacak, halkımıza yürüyüş amacı-
mızı anlatacak ve yol güzargahımız
olan Bursa,  Gemlik, Eskişehir’de ba-

sın açıklamaları yapacağız.Ve son
olarak Ankara'da toplanıp Adalet
Bakanlığı'na yürüyeceğiz.

O gün orada Edirne'den, Anka-
ra'dan, Balıkesir'den, Zonguldak'tan,
Antalya'dan, İzmir'den kısacası ülke-
mizin her yerinden gençliği olacak. Bu
sayıyı çoğaltmalıyız. Tüm Anadolu
gençliği bu yürüyüşü sahiplenmelidir.
Yürüyüşe İstanbul'dan başlaya-
mayanlar, nerede omuz vermek is-
terlerse orada katılabilir bu öz-
gürlük ve adalet kervanına. Herkes
yapabildiği oranda yüreğini katabilir
yürüyüşümüze. Kimimiz telefon ede-
riz, desteğimizi sunarız, kimimiz evi-
mizi açarız, kimimiz Dev-Genç’lile-

rin ihtiyaçlarını karşılayabiliriz. Fakat
gönlümüzden geçen tüm gençliğin
"umut kervanında" yanımızda olma-
sıdır. Bu umut ve coşkuyla tüm gen-
çliği 10 HAZİRAN'DA İSTAN-
BUL'DAN BAŞLAYACAĞIMIZ
YÜRÜYÜŞÜMÜZE KATILMA-
YA ÇAĞIRIYORUZ. 

YAŞASIN TAM BAĞIMSIZ
TÜRKİYE!

HALK İÇİN BİLİM HALK
İÇİN EĞİTİM İSTİYORUZ!

YAŞASIN DEV-GENÇ,
YAŞASIN DEV-GENÇ’LİLER!

TUTSAK DEV-GENÇ’Lİ-
LER SERBEST BIRAKILSIN!

Ülkemizde Gençlik

ODTÜ’de her yıl düzenlenen devrim yü-
rüyüşü 9 Mayıs günü yapıldı. Yürüyüşe katı-
lan her kurumun kendi pankartını açarak
oluşturdukları kortejde Dev-Genç’liler, “TUT-
SAK DEV-GENÇ’LİLERE ÖZGÜRLÜK
/DEV-GENÇ” pankartının arkasında oluştur-
dukları kortejle yürüdüler.

Yürüyüş Fizik Bölümü önünden başlayıp
Devrim stadında sona erdi. Dev-Genç’liler sta-
da girdiklerinde kitle coşkuyla alkışladı Dev-
Genç’lileri. Yürüyüş boyunca “YAŞASIN
DEV-GENÇ YAŞASIN DEV-GENÇ’Lİ-
LER!”, “TUTSAK DEV-GENÇ’LİLER SER-
BEST BIRAKILSIN!” sloganları atıldı.

16 Mayıs günü komplo ile tutuklanan
Yurdagül Gümüş, Gülçin Bulut, İsmail Hak-
verdi, Mehmet Sinan Mitil ve Muhammet De-
mir’in 10 TMK Savcılığı’nın talebiyle Ara
Mahkemeleri yapıldı. Mahkeme Sonucunda
Doktor Mehmet Sinan Mitil tahliye edildi.
Mahkeme çıkışında destek için adliye önün-
de bulunan Antalya Halk Cephesi, “Devrim-
ci Tutsaklar Onurumuzdur, Komploları Boşa
Çıkaracağız, Kahrolsun Faşizm Yaşasın Mü-
cadelemiz” sloganları attı. Sloganlarla cevap
veren Özgür Tutsaklar Yurdagül Gümüş, Gül-
çin Bulut, İsmail Hakverdi ve Muhammet De-
mir’i Jandarmalar azgınca coplayarak ring
araçlarına zorla bindirdi. Jandarmaların iş-
kencesi karşısında “İşkence Yapmak Şeref-
sizliktir!” sloganları atıldı.

Taksim’de yapılan eylemlere Başbakan Tayyip Erdoğan’ın tali-
matıyla, İstanbul Valiliği tarafından yasak konulması ve eylem yap-
mak isteyenlere polisin saldırıp işkence yapması devrimci-demokrat
avukatlar tarafından yapılan eylemle protesto edildi. Taksim’de bu-
lunan İstanbul Barosu binası önünde toplanan avukatlar, cübbelerini
giyerek, İstiklal Caddesi boyunca hazırladıkları bildiriyi dağıttılar. 

Bildiri dağıtımı sırasında gösteri ve yürüyüş yapmanın bir hak ol-
duğu ve Başbakan’ın buyruğuyla yasaklanamayacağı anlatıldı. “Tak-
sim Halka Kapatılamaz, Taksim 1 Mayıs Alanıdır” sloganları atılan
eylemde; “İnsanların önceden izin almaksızın toplantı ve gösteri yap-
ma hakları vardır. İdari kararlarla, valilik kararlarıyla insanların top-
lantı ve gösteri yürüyüşü yapma hakkı yasaklanamaz” denildi.

Taksim Meydanı’na gelindiğinde “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü
Haktır, Engellenemez!” pankartı açıldı ve bir açıklama yapıldı. “Bu
hakkı kimseden icazet alarak almadık. Kimseye teslim etme gibi bir
niyetimiz yok” denilen eylem-
de, Taksim yasağının kırılmaya
zorunlu bir yasak olduğu ve
aynı şekilde Çağlayan’da bu-
lunan İstanbul Adliyesi’nde
devrimcilere, sosyalistlere uy-
gulanan yasağında kırılacağı
vurgulandı.

Eylemde Çağdaş Hukukçu-
lar Derneği Yönetim Kurulu
Üyesi Şerife Ceren Uysal tara-
fından bir açıklama yapıldı “Bu
gün Türkiye yarı açık bir ha-
pishaneye dönüştürülmüştür.
Baskı ve terör şiddetlenmiştir”
diyen Uysal, AKP hükümetinin
bu politikalardan derhal vaz-
geçmesi gerektiğini ifade etti.

Açıklamanın ardından ey-
lem sona erdi.

Avukatlar Taksim Yasağını Protesto EttiDevrim Yürüyüşü

İşkence Yapmak
Şerefsizliktir
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Şenliğin 4. günü olan 16 Ma-
yıs’ta programı içeren bildiriler da-
ğıtıldı ve öğrencilerin yoğun olduğu
saatlerde davulla sesli duyurulara çı-
kıldı. “Suriye’de emperyalist Müda-
hale ve Anti-Emperyalist Mücadele-
de Gençliğin Yeri” konulu panele
konuşmacı olarak Av. Behiç Aşçı, Ah-
met Kulaksız ve Sibel Karahan katıldı.
45 kişinin katıldığı panelde, bizlerin
tavrını belirleyecek olanın emperya-
lizm ne diyorsa onun tersini yapmak
olduğu belirtildi. Panelde AKP’nin
politikalarının Türkiye’nin savaşa
dahil edilmesi yönünde olduğu ve Su-
riye halkının direnişinin sadece Tür-
kiye için değil tüm dünya halkları için
önem arzettiği ifade edilde. Konser-
lerin öncesinde işbirlikçi AKP ve fa-
şist polisinin İstanbul Adliyesi’nde
adalet nöbeti eylemine saldırısına
dair bir konuşma yapıldı. 

Konuşmanın ardından program
Hüseyin Kurtulmaz konseriyle baş-
ladı. Hüseyin Kurtulmaz konserinin
ardından Epik Sanat Tiyatrosu 2
Temmuz Sivas katliamını anlatan bir
oyun sergiledi. Tiyatro sonrası me-
rakla beklenen Grup Abdal sahne
aldı. Konserin ardından sahneye tek
kişilik gösterisiyle Laz Marks çıktı. Sı-
nıf mücadelesini esprili bir dille an-

latan Laz Marks Türk Hava Yolları
(THY)  grevi, Reyhanlı saldırısı ve 1
Mayıs konularına değindi. Son olarak
Denge Hevi sahne aldı. Konserler bo-
yunca “Mahir Hüseyin Ulaş Kurtuluşa
Kadar Savaş", "Mahir’den Dayı’ya
Sürüyor Bu Kavga", "Yaşasın Halk-
ların Kardeşliği” sloganları atıldı.

Şenliğin 5. ve son günü olan 17
Mayıs’ta F Tipi Film gösterimi ya-
pıldı. İlerici, demokrat olarak geçinen
öğretim elemanlarından film göste-
riminde kullanılmak üzere gereken
derslik için kendilerine danışman ol-
maları istenmişti Dev-Genç’lilerin
bu isteğine, “Size danışman olmaya-
cak kadar akıllı bir insanım” şeklin-
de cevap veren hocaların yardım et-
memesiden kaynaklı gösterimin çim-
lerde yapılmak zorunda kalındığı an-
latıldı. Yağmura rağmen 50 kişinin iz-
lediği filmin ardından Grup Yorum
elemanı İnan Altın’la söyleşi yapıldı.
İnan Altın öncelikle filmin neden
yapıldığını anlattı ve filmdeki bazı
sahnelerden de örnek vererek film ile
ilgili açıklamalarda bulundu. 

Film gösteriminin ardından yağmur
nedeniyle gecikmeli olarak akşam
programına başlandı. İlk olarak sahneyi
Grup Günışığı aldı. Canan Kulaksız
için yazıp besteledikleri bir türküyü de

okuyan Grup Günışığı’nın ardından
Ahmet Kulaksız; Canan ve Zehra'yı
anlattığı, devrim şehitlerini selamladığı
bir konuşma yaptı. Ahmet Kulak-
sız’ın konuşmasının ardından “Cemo”
ile Grup Yorum konseri başladı. Yağ-
mura rağmen erkenden gelen ve bek-
leyen kitle hep bir ağızdan türküleri
söylemeye başladı. Hasta tutsak Mete
Diş ve diğer tüm hasta tutsaklar için el
ele tutuşan binlerce insan hep bir
ağızdan, “Hasta Tutsaklar Serbest Bı-
rakılsın” sloganını attı. Yağmurun şid-
detini artırmasına rağmen binlerce
yürek “Reşo” ve “Keçe Kurdan”ı
söyleyerek çoşkuyla halaya durdu.

Konser boyunca, “Türküler Sus-
maz Halaylar Sürer", "Grup Yorum
Halktır Susturulamaz", "Mahir Hü-
seyin Ulaş Kurtuluşa Kadar Savaş"
"Mahir’den Dayı’ya Sürüyor Bu
Kavga” sloganları atıldı.

Ülkemizde Gençlik

Canan Kulaksız Şenliğinin Sona Erdi
TUTSAK DEV-GENÇ’LİLERE ÖZGÜRLÜK

DEV-GENÇ’lilerden
Yazılamalar

15 Mayıs günü Kütahya merkeze
bağlı Meydan Mahallesi ve Gaybi-
efendi Mahallesinde DEV-GENÇ’li-
ler yazılama yaptılar. 8 ayrı yere ya-
pılan yazılamalarda “DEV-GENÇ,
YAŞASIN DEV-GENÇ YAŞASIN
DEV-GENÇ’LİLER” yazıldı.
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2011’de şöyle demiştik: “...AKP’-
nin “açılım”larından umut bekleyen-
lerin büyük çoğunluğunun “umutla-
rı”nın tersine; Polis daha güçlü si-
lahlarla donatıldı. 300’e yakın zırhlı
araça 2011 bütçesinden 100 milyon
lira kaynak ayrılarak alındı. Alınan
silahların adları şöyle: Cobra, Short-
land, kameralı Shortland, Dragon
panzer, TOMA..." (Yürüyüş, Sayı
283, Ağustos 2011)

Aradan iki yıl gibi bir süre geçti.
Şimdi “çözüm süreci” adı altında fa-
şist terörü sürdürüyor. AKP iktidarı
polisi daha da güçlendirme hazırlı-
ğında:

“TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu
bünyesinde oluşturulan, Silah Tasarısı
Alt Komisyonu'nda ele alınan yeni
silah tasarısı  görüşmeleri sırasında;
sivil toplum kuruluşları ile kamu ku-
rumlarının temsilcilerini dinleyen
Alt Komisyon'da CHP'li Celal Dinçer
"Bu tasarıyla emniyet tank sahibi
olabilecek mi?" sorusunu yöneltti.
Emniyet Genel Müdürlüğü yetkilileri
"Edinebilecek" karşılığını verdi...”
(Star, 15 Mayıs 2013) 

Geçen süredeki gelişmeler   ikti-
darın mantığına tamamen  uygundur.
AKP nin “Açılımları” polise alınacak
300 çeşit ağır silahla başlamıştı. Cop,
gaz ve polis kurşunuyla devam etti.
Şimdi süreç açılımı aşıp, “çözüm”
sürecine girince elbet ki, tank ve top
gerekecekti.  Neredeyse on  yıl gibi
uzun bir süredir,  gözler önünde  sey-
rettiği üzere aslen AKP'nin politika-
larının özü değişmemiştir. “Kürt So-
rununun Çözümü”, tasfiye ve asi-
milayon, “demokrasi açılımı” ise
baskı ve ülke olanaklarının emper-
yalizme peşkeş çekilmesi  anlamına
gelmektedir. Tıpkı gelinciğin, oyun-
larıyla tavşanı “alıklaştırıp” avlaması
örneğinde  olduğu gibi.* AKP'nin
bu oyunları karşısında bazı aydınlar
da, başta Kürt Milliyetçileri olmak
üzere sol da,  “demokrasiyi” bulma
gayretinden bir türlü vazgeçemiyor.  

Polisin  yetkisini düzenleyen
başlıca kanunlar, 2559 sayılı PVSK
ve 3713 sayılı TMK’dır. Terörle Mü-
cadele Yasası’nın 2. madddesi; “Tes-
lim olmayanı”,  öldürme yetkisi ver-
mektedir. İktidarıların  haydutlukları
zaman zaman iyice teşhir olunca,
polisin öldürme yetkisinde bazı sözde
“iyileştirmeler” yapılmak zorunda
kalınmaktadır. “AB’ye gireceğiz”
tantanalarının ayyuka çıktığı  1999
yılında,  Anayasa Mahkemesi polise
silahlı direnme halinde  “sağ yaka-
lama amacını aşmayacak şekilde ateş
edebilme”  yetkisini  (ki buna rağmen
polis infazları ayyuka çıkmıştı. ‘Polis
havaya ateş açtı  iki kişi öldü’ ..vb.
burjuva basındaki ahlaksızca  tanım-
lamalar bu sürece ilişkindir) Anaya-
sanın 17. maddesine aykırı bulup,
güya iptal etmişti. Nevar ki, 29 Ha-
ziran 2006’da AKP iktidarı tarafından
getirilen yeni bir düzenleme ile  ki-
şinin “Teslim ol!” çağrısına uymaması
veya “silah kullanmaya teşebbüs et-
mesi” halinde “Duraksamadan ateş
etme hakkı” tanıyan ve eskiye rahmet
okutan daha bir yasa yürürlüğe ko-
nuldu. Yani ‘teslim ol’ çağrısına “uy-
mayan” ya da “duymayan” artık
duraksamadan öldürülüyor. 

AKP’den demokrasi bekleyen
bazı aydınların da şikayetleri  tasarının
içeriğinin basına sızmasıyla  bazı
itirazlar yükselmeye başladı.  Milliyet
gazetesinden  Mehmet Tezkan 17
Mayıs  2013 tarihli yazısında “Polis
Tankı ne yapacak?” başlığıyla şaş-
kınlığını gizlemiyor. Şöyle diyor;

"2009 yılından beri uğraşıyorlardı..
MİT de, polis de ağır silah ithal etme
yetkisi istiyordu... Gaz bombasını
nasıl kullandıkları ortada.. Sadece 1
Mayıs’ta değil bütün yürüyüş, gösteri,
protesto gibi eylemlerde aşırı güç
kullanıyorlar,... 14-15 yaşındaki fut-
bolcuların bile gözüne sıktılar, has-
tanelik ettiler..Polisi duyan gümrük-
çüler de ormancılar da biz de isteriz
diye tutturmuşlar... Ne yani.. Top-

lumsal olaylarda polis yolları tankla
mı kesecek? Göstericilerin karşısına
ağır silahlarla mı çıkacak?...". (17
Mayıs 2013 Milliyet) 

Biz cevap verelim.  Hiç kuşkunuz
olmasın. Şimdiye kadar ne yaptıysa
onu yapacak. Ordusuyla, polisiyle,
kendi halkına karşı örgütlenmiş bir
devlet, bugüne kadar nasıl ki her
hak ve özgürlük talebine saldırı ile
yanıt verdiyse, bu defa tanklarıyla
aynısını yapacaktır.

Peki, AKP’nin malum polisi  halkı
gaza boğduğu gibi, daha da ilerisi
duraksamadan öldürdüğü gibi, bu
defa halkı topa tutmaya kalkarsa ne
olur? Olacağı şu; Medya’da köşe
başı tutmayı başarmış  ‘Aydınlarımız’
da bir süre,"bu kadar da olmaz" ka-
bilinden  itiraz filan ederler.  Sonrası
malum.  “en ileri” aydınımızın ideo-
lojik kıblesi AB olunca;   Kendi hal-
kını tank ateşine tutacak polisin
“orantılı” olup olmadığını tespiti için
de en fazla AB' ye şikayet edebilirler.
Eğer, AB’nin kokuşmuş siyasetçileri,
“F Tipi Hapishanelerin uygulama-
sında olduğu gibi  "memnunuz ama
orantısız oldu" minvalinde bir icazet
de verirlerse, artık yapacak bir şey
kalmaz. Tank da, top da polisin en-
vanterine “AB onaylı” olarak girmiş
olur. 

İşbirlikçi  Oligarşinin tepesinde-
kiler değişir ama politikaları değiş-
mez. Özal döneminde de, “AF” yay-
garaları gölgesinde “Terörle Mücadele
Yasası” çıkarılmıştı. Erdoğan da,
“Açılım”dediğinde polise duraksa-
madan öldürme yetkisi tanıdı. “Çö-
züm'”dediğinde ise polisini tank ve
top ile donatacağını öğrenmiş olu-
yoruz. AKP’den “çözüm” bekleyenler
de, demokrasi bekleyenler de yanı-
lıyor. Bu yanıyla AKP’ nin kendi
polisini tankla donatması hiç de abes
bir durum değildir. Tam tersine, faşist
karakteriyle  bire bir uyuşan  somut
bir durumdur. Tarihte tankı olan polis
benzeri güç Hitler faşizminin “SS”-

AKP, Sömürüyü Sürdürmek İçin Faşist Diktatörlüğü Güçlendiriyor:

POLİSE AĞIR SİLAH ALMA YETKİSİ! 
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Av ru pa’da

Almanya'nın Hamburg Şehri’nde 16 Ma-
yıs günü Türkiye Konsolosluğu önünde İs-
tanbul'da Taksim Alanı’nın 1 Mayıs'a kapa-
tılması ve 1 Mayıs günü AKP faşizminin dev-
rimcilere emekçilere düşmanca saldırılarını
ve Reyhanlı katliamını protesto etmek için ey-
lem gerçekleştirildi.

leridir. Hitler faşizmi de tıpkı AKP fa-
şizmi gibi tamamen “seçimle”, “sivil”
ve adım adım gelmiştir.

Başbakan Erdoğan ve partisi AKP,
Esad'ı güya diktatörlükle suçluyor. Su-
riye,  emperyalizmin komplosuyla yı-
kıma uğratılmadan önce, Suriye'ye gi-
denler bilirler. Bırakınız dakika başı
gaz sıkmayı. Suriye polisinin, halka
gösterecek şekilde silah taşıması bile
yasaktır. Silah göstermek bile halka
tehdit sayılmaktadır. Bu nedenle de,
İlkokul bahçesine panzer yerleşti-
ren, ya da halikopter indiren, heli-
kopterle dernek basan bir iktidar,
polisine ağır silahlar, yetmeyince
tank almaya çalışan bir iktidar, ken-
di faşizmi dururken kimseyi dikta-
törlükle suçlayamaz.

Ağır silahlar, TOMA'lar, biber
gazlarıyla halkı durduramadığı için
şimdi de polisi tank ile donatmaya ça-
lışan AKP iktidarına diyoruz ki; hal-
kı bir süreliğine engelleseniz bile
halkın silaha sarılmasını engelleye-
meyeceksiniz. Anadolu halkları onur-
ludur. Yoksullaştırdığınız, borçlan-
dırdığınız, yozlaştırmaya çalıştığı-
nız halkımız,  bunun hesabını misliyle
soracaktır sizden. Tıpkı Sultanbeyli de
icralık evlerinin boşaltmamak için
elinde silah polise ve haciz memur-
larına direnen, anne Hanım K. ve kızı
Zuhal’ın yaptığı gibi. Halkın haklı tep-
kileri karşısında , ne tankınız, ne de
topunuz duramayacak. MOBESE ka-
meralarınız, TOMA’larınız, tonlarca
biber gazınız, daha da yetmedi şim-

di de tankınız ve topunuzla,  bırakı-
nız demokrasiyi Amerika’nın Orta
Doğu’da ikinci İsrail’i durumunda-
sınız. Halkımız er ya da geç soysuz-
ları değil devrimcileri desteklemek ge-
rektiğini kavrayacaktır. Kendi yarat-
tığınız kanın, irinin, pisliğin içinde bo-
ğacağız sizi.  

* Gelincik: Tavşan daha da küçük
olan bodur yırtıcılardandır. Tavşanı
avlayabilmesi için türlü oyunlarla
şaşırtması gerekir. Gözüne kestirdiği
tavşanın önünde “ölü, bayılma, tak-
la atma” vb. avı için anlamsız olan
oyunları bir süre sürdürdükten sonra,
“alıklaştırdığı” avının boğazına sarı-
lıp kanını emerek öldürür.

1 Mayıs Saldırılarının,
Reyhanlı Katliamının

Sorumlusu AKP İktidarıdır

6 Mayıs’ta başlayan davada iddianamenin ve Ereren’in özgeç-
mişinin okunmasının ardından oturum kapatılmıştı. 13 Mayıs’ta de-
vam eden davada Faruk Ereren yaklaşık 10 sayfalık bir savunma yap-
tı. Savunmadan önce ise 1 Mayıs’ta uygulanan Faşist Devlet Terö-
rünü teşhir eden açıklama yaptı.

“Dünya İşçi Sınıfının Birlik Dayanışma ve Mücadele günü olan
1 Mayıs’ta serseriler gibi devrimcilerin, emekçilerin üzerine saldı-
ran polise, kahramanca direnenleri selamlıyorum. Fiziken olmasa-
da Beynimle kalbimle oradaydım ve olmaya devam edeceğim.

Kardeşlerim, yoldaşlarım hep böyle olunuz. Faşizme asla boyun
eğmeyiniz. Birgün ülkemizden emperyalistleri ve işbirlikçilerini de
kovacağınızdan eminim”...

Ereren savunmasının devabında, "Bana yine müebbet verebilir-
siniz hatta daha da ağırını verebilirsiniz! Umurumda değil. Dört du-
var içinde daracık tecrit hücremde ancak bedenimi tutsak edebilir-
siniz. Ben devrim ve sosyalizmin bana yüklediği görevleri yerine ge-
tirmekle mükellefim. Beynimi teslim alamazsınız ya, bu da bana ye-
ter. Yeter artık emperyalistlerin ülkemi sömürdükleri. Taslarını ta-
raklarını ve yerli işbirlikçilerini toplayıp defolup gitsinler, bu tüm dev-
rimcilerin ortak talebidir..." diyerek bitirdi.

Savunmanın bitiminde solanda bulunanlar çoşkulu alkışlarla Fa-
ruk Ereren’i selamladılar. Verilen aradan sonra ise Federal Savcılığın
soruları ile devam eden dava 17 Mayıs’ta görülmek üzere bitirildi.

Faruk Ereren'in Görüleceği Mahkemenin  Tarihleri;
Mayıs: 27, 31
Haziran: 3, 7, 10, 14, 17, 21, 24, 28
Temmuz: 1, 5, 8, 12, 15, 19
Ağustos: 19, 23, 26, 30
Eylül: 2, 6, 23, 27, 30
Ekim: 4, 7, 11, 14, 18
Mahkemeler pazartesi günleri Saat: 11. 00 ve cuma günleri saat:

9.30

Faruk Ereren Davası Başladı

İngiltere’nin başkenti Londra’da 18 Ma-
yıs günü Yürüyüş dergisini sahiplenmek
için stant açıldı.

Türkiyelilerin çoğunlukta olduğu Wood
Green Mahallesi’nde, kütüphanenin önüne
açılan stantta halka Yürüyüş dergisi anlatıl-
dı. 14:00--- 16:00 arası açık olan standa 9 der-
gi halka ulaştırıldı. Ayrıca, 2 saat süren
stantta Grup Yorum Almanya’daki , “Irkçı-
lığa Karşı Tek Ses Tek Yürek Konseri” için
300 el ilani da dağıtıldı.

Gerçeğin Sesi Yürüyüş
Halkın Olduğu Her

Yerde 
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Almanya - Köln
20 Mayıs günü Köln Şehrinin Mülheim Semti’nde Grup

Yorum konserinin afişleri asıldı. Türkiyeliler'in yoğun ya-
şadığı Mülheim Semti’nin Wiener Platz Meydanı’ndan
Mülheim İstasyonu’na kadar konser duyurusu birçok yer-
de yapıldı.

NSU çetesi tarafından bomba patlatılan Keupstrasse’da
afişleri asıldı. Esnaflarla ırkçılık üzeri sohbet edildi. Konser
çalışması yaklaşık 2,5 saat sürdü ve 50 civarı afiş asıldı.

Almanya- Berlin
Berlin'in değişik semtlerinde 1000 afiş ve 3 bin el ila-

nı dağıtıldı. Konser gününe kadar çalışmalarını sürdüre-
ceklerini belirten Berlin Grup Yorum dinleyicileri, ırkçı-
lığa karşı seslerini duyurmaya devam edeceklerini be-
lirttiler.

Almanya - Duisburg
Almanya'nın Duisburg şehrinde 20 ve 21 Mayıs gün-

lerinde yoğunlukla Türkiyelilerin yaşadığı semtlerde el ila-
nı dağıtımı yapıldı ve birçok yere afiş asıldı.

20 Mayıs’ta Duisburg’un Hamborn Semti’nde 40
tane afiş asıldı.

21 Mayıs’ta ise Duisburg Hamborn'daki her salı günü
açılan pazarda el ilanları dağıtıldı ve Yorum müziğiyle bir-
likte insanlar bilgilendirildi. Birçok kişi mutlaka gele-

ceklerini söyledi ve yo-
rumun parçalarını çala-
rak el ilanı dağıtmanın
ne kadar güzel olduğunu
belirtti. Hamborn Paza-
rından Rhein-Ruhr-Hal-
lede yapılan pazarda el
ilanları dağıtıldı.

Ardından Duisbur-
gun Marxloh Semtinde
el ilanı dağıtılıp afiş asıl-
dı. Bir dükkan sahibi
afiş asılmasını isteme-
diğini söyledi, o anda
yaşlı bir amca gelip dük-
kan sahibini azarlaya-
rak bizi sahiplendi. Ça-
lışmaya yorum seven
gençler de katılarak des-
tek verdi.

600 el ilanı dağıtıldı
ve 60 tane afiş asıldı.

Almanya - Essen
Esen Üniversite-

si’nde okuyan öğrenci-

ler, Grup Yorum sevenler olarak söyleşinin duyurusunu
ve hazırlığını kendileri yaptı. Söyleşi başlamdan önce üni-
versiteden bir arkadaş Grup Yorum’un üniversitelerinde
bir söyleşi gerçekleştirmesinin ne kadar büyük bir onur
olduğnu ve çok teşekkür ettiklerini belirti.  Söyleşide Grup
Yorum tarihi, Türkiye'deki devrimci sanata ve Grup Yo-
rum'a yönelik yapılan baskılar ve buna rağmen her geçen
sene kitleseleşen ve son olarak 550.000 yüreğin Yorum’un
Tam Bağımsız Türkiye sloganı altında birleştiği anlatıl-
dı. 

Son olarak hep birlikte Grup Yorum' un sevilen şarkıları
söylendi. Söyleşiye 92 kişi katıldı.

Almanya - Hamm
17 Mayıs günü Grup Yorum'u Hamm Alevi Kültür Der-

neği konuk etti. Hamm'daki söyleşi derneğin gençlik kol-
ları tarafından organize edildi. 18 Mayıs günü Siegen ve
Mönchengladbach Alevi Kültür Merkezlerinde yapılan söy-
leşilerin ardından dinletiler yapıldı. Ölüm yıldönümünde
Aşık Mahsuni Şerif'i anmak için Mahsuni türküleri söy-
lendi. 

19 Mayıs günü yine iki söyleşi vardı. Birincisi konsere
ev sahipliği yapan Oberhausen kentinde yapıldı. Aynı anda
kentin farklı yerlerinde el ilanı dağıtımı ve afişleme ça-
lışmaları yapıldı. İkinci söyleşi Wiesloch'taki Mahsuni Şe-
rif anmasında yapıldı. Konser söyleşilerinin üçüncü haf-
tası Mannheim ve Worms'taki söyleşilerle başladı.

Yapılan söyleşilerde konser çalışmaları ile ilgili soh-
betler edildi ve diğer bölgelerin deneyimleri aktarıldı. 

Belçika - Limburg-Lieg-Charlero
Belçika’nın Limburg bölgesi Heusden-Zolder, Hout-

halen, Genk, Paal, Beringen’de 150 afiş asıldı. Gidilen yer-
lerde Türkiyeli esnaflar ziyaret edilip onlara hem tanıtım
broşürü bırakılıp hem de konser hakkında sohbetler edil-
di. 

Bir çok yerde “Bizler de geleceğiz”, “herkes gelme-
li” diyerek destek olanların sayısı oldukça fazla idi. Ay-
rıca 11-12 Mayıs günü Limburg bölgesinin diğer şehirleri
olan Haselt ve Maaşmecelen’de de afişlemeler yapıldı.
Afişleme yapılırken arabalarıyla durarak konser hakkın-
da bilgi alanlar oldu.

Belçika’nın Liege bölgesinde Seraing ve Merkezinde
esnaflar gezildi ve afişlemeler yapıldı. İki gün içinde top-
lam 50 afiş asıldı.

Herstal, Merkezde yoğun olarak afiş yapılıp broşür da-
ğıtılırken, gidilen esnaflara bilet satıldı. İki günde 100’ü
aşkın afişin asıldığı yerde konser anlatıldı.

Anwers, Charleroi şehirlerinde de konser çalışmalarında
hedef; geçen seneki katılımı ikiye katlamaktı. Bu kapsamda
konser afişleri ve el ilanlarından yüzlercesi Türkiyelile-
rin yoğun olduğu yerlerde dağıtıldı ve duvarlar süslendi.

Irkçılığa Karşı Tek Ses Tek Yürek Grup Yorum Konseri Çalışmaları
Tüm Hızıyla Devam Ediyor...

Almanya-Köln

Almanya-Hamm

Belçika
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Alman Mahkemeleri de
Irkçıdır!

Münih Eyalet Mahkemesi’nin
NSU davasında üç amacı var, bu
açık; 

1. Alman devletinin imajını kur-
tarmak. 

2. Nazi Zschape'yi dünyaya "bir
kahraman” gibi, "güçlü kadın" gibi
göstermek

3. Gerçekten Almanya'da adalet
olduğuna inandırmak. 

Ama nafile, görünen köy kılavuz
istemiyor!

Alman Mahkemeleri ırkçıdır.
Neye göre, kime göre adalet vardır
bu mahkemelerde? Adalet yoktur.
Onursuzluk ve ırkçılık vardır.
Bundan 5 yıl öncesine gidelim,
yine aynı mahkeme. 

İki mahkeme, ikisi de Mü-
nih'te görülüyor!

Serkan A. isimli Türkiyeli
genci hepimiz hatırlarız. 8'i
Türkiyeli 10 kişinin katili ve 2
bombalı katliama karışmakla
suçlanan Zschape mahkeme
salonuna elleri kelepçesiz getirilirken
Serkan A. elleri kelepçeli ve yoğun
güvenlik önlemleri ile salona alın-
mıştı. O dönem 20 yaşında olan Ser-
kan A. ve 17 yaşındaki Yunan arka-
daşı Spyridon L., 2007 yılının so-
nunda 76 yaşındaki Bruno N. isimli
bir yaşlı Alman'ı Münih'te bir metroda
dövmüştü. Bu olay Almanya'nın ola-
yı olmuştu. Günlerce bunlar tartışıl-
dı. Türkiyeli gençleri ne yapmaları ge-
rekiyordu, potansiyel suçluydu bun-
lar. Seçim kampanyalarında bunu
kullandılar. Ellerine malzeme geç-
mişti, gözleri dönmüşcesine yazı-
yorlardı. Olayı yapanları gençler diye
anlatmıyordu. Özellikle Türk ve Yu-
nan gençleri olarak yazıyordu.

Münih Eyalet Mahkemesi 2008'de
Serkan A.'yı 12 yıl, Spyridon L.'yi ise

8.5 yıl hapis cezasına mahkum et-
mişti. Bu cezanın tek amacı vardı,
haddimizi bildirmek. Biz potansiyel
suçluyuz çünkü.

Serkan A. bir cani olarak tanıtıldı,
aynı şekilde mahkemede öyle dav-
randı. Biz burada bir Alman’ı döv-
melerini savunmuyoruz. Biz, bu çif-
te standart niye diye soruyoruz? So-
kaklarda bizim gençlerimiz ırkçılar ta-
rafından defalarca dövülmüştür. İn-
sanlarımızın evleri komşuları tara-
fından yakılmıştır, sarhoştur denil-
miştir. Bu iki gencin de alkollü olduğu
tespit edilmişti. Aradaki fark nedir?
Bir Alman’ı dövmenin cezası 12 yıl.
Merak ediyoruz Zschape'nin ve ona
yardım eden diğer katillerin cezası ne
olacak? Peki Alman devletinin ceza-
sı ne olacak?

Serkan'ı kelepçeli mahkemeye

getiren ve ürkek bir şekilde hareket
etmesine sebep olan Alman mahke-
melerinin aklına Zschape söz konu-
su olunca insan hakları standartları-
na uyum gelir oldu.

Zshape elini kolunu sallaya sal-
laya mahkemeye giriyor. Gülücük-
ler atıyor, sakız çiğniyor. Bilgisayar
kullanıyor, avukatları ile telefonda
oyun oynuyor... vs. Sanki bir suç-
lu değil de oraya misafirliğe gelmiş.
Sadece çay ve kahvesi eksik. Dile-
dikleri gibi kibirli bir şekilde psi-
kolojik üstünlük kurmaya çalışsın-
lar neyi değiştirir.

İşte bu çifte standart, Almanya'da
adaletin olmadığının göstergesidir.
Alman mahkemelerinin de ırkçı bir

kafa yapısının göstergesidir. 

Devrimcilerin mahkeme-
lerinde savcı ve hakimler yıl-
larca terör estirdiler. Mahke-
meye girmeden önce kimlik-
lerin fotokopisi çekildi. Ve
mahkeme salonunda hakim
kimlikleri önüne alıp mahke-
meyi izleyenlere tek tek bak-
tı. Baskı kurmak için bilinçli

yaptılar bunu. "Sizi tanıyoruz, ve
sizi fişledik" diyorlardı. Bunu açıkca
ifade ettikleri de olmuştur.

Şadi Özbolat'ın mahkemesinde
savcı "Öyle bir ceza vermeliyiz ki bu-
raya onu izlemeye gelenlere ders ol-
sun" demiştir. O mahkemeyi izleme-
ye gelenler dahi onlar için suçludur.
Çünkü, birincisi devrimciyiz, ikinci-
si Türkiyeliyiz.

Yine 1999 yılında Hamburg Yük-
sek Eyalet Mahkemesi'nde görülen İl-
han Yelkovan ve Mesut Demirel'in da-
vasında heyet başkanı Hakim Mentz
avukatlara sürekli sözle sataşmıştır.
Alkışladığı için insanlar mahkemeden
dışarı çıkarılmıştır.

Mahkeme hakimlerinden birisi
devrimci tutsaklar savunma yaparken
gazete okumuş onu bitirmiş dergi

AVRUPA’dakiBİZ

KİM DAHA SUÇLU? 
SERKAN MI? ZSCHAPE Mİ?

BİR ALMANI DÖVEN SERKAN A.
MAHKEMEYE ELLERİ KELEPÇELİ

GETİRİLMİŞ VE 12 YIL CEZA ALMIŞTI!
ÇOCUKLARIMIZI DİRİ DİRİ YAKAN, 10
İNSANIMIZIN KATLEDİLMESİNDEN
SORUMLU OLAN ZSCHAPE SANKİ

MAHKEMEDE MİSAFİR!
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okumuştur. Davayı izleyenlerden bir
kadın bu durumu cam bölme arka-
sından mahkeme başkanına bildirdi-
ğinde mahkeme başkanı Albrecht
Mentz bayana mahkemeyi rahatsız et-
tiği için 2 gün disiplin cezası vermişti.
Mahkemeyi izleyen bu kadına ise ha-
kimin sabahtan beri dergi gazete
okumasını bunun tutukluya saygı-
sızlık olduğunu söylemiş ve gazete
okuyan bir mahkeme heyetinin nasıl
ceza vereceğini sormuştu. Mahkeme
başkanı ise “Ne olmuş? Seyirciler de
gazete okumuyor mu?” şeklinde son
derece alay eden ve akıl dışı bir ce-
vap vermişti. 

O kadar pervasızdı ki hakim, "Ne-
reye giderseniz gidin. İsterseniz
AİHM'e gidin. İşinize yaramayacak-
tır" diyebilmiştir. 

Mahkemelerde çok açık bir şe-
kilde, "Ya itirafçı olursun ya da 25 yıl
ceza veririz" denilmiştir.

Aynı tehditler Nurhan Erdem da-
vasında da yaşanmıştır.

Daha onlarca örnek verilebilir bu
adaletsizliğe. Eğer devrimciyseniz
insan hakkı ve yasaların hiç bir öne-
mi yoktur. Tehdit eder, alay eder her
türlü baskıyı uygulayabilirler. Eğer
Türkiyeliyseniz, yani yabancıysanız
ve gençseniz potansiyel terörist mua-
melesi görürsünüz. 

Onlar için siz rehabilite edilmesi
gereken birisinizdir. 

Türkiyeli gençler için korku ve
tehdit hakimdir mahkeme salonla-
rında. Almanya hapishanelerinde bu
şekilde tutuklu yüzlerce gencimiz
var.

Zschape bir zavallıdır. Neyi de-
ğiştirir psikolojik üstün-
lük göstermeye çalışma-
nız. Milyonlarca insan bi-
liyor ki siz insanları diri diri
yakmış olan katillersiniz.
Asıl yargılanması gereken
bütün bu adaletsizliklerin
sorumlusu Alman devleti-

dir. 
Tekrar ediyoruz ırkçılık Alman

devletinin bir politikasıdır. 

Bu politika, Alman devletinin
iliklerine kadar işlemiştir. 

Bu mahkemeden bir adalet çık-
mayacığı şimdiden görülüyor, ama biz
Alman devletini teşhir edeceğiz. Bi-
zim insanlarımızın canı bu kadar de-
ğersiz değil. Halkımızı bu şekilde aşa-
ğılamanıza izin vermeyeceğiz. Ölüm-
lerimizle alay etmekten vazgeçin!
Haklı ve meşru olan biziz. Alman
devleti; bu çifte standart ancak bizim
halkımızın öfkesini yükseltecektir,
bunu iyi bilmelidir! Kendi yasaları-
nızı uygulayın bu yeter!

HALKIN SESİ TV HABER
BÜLTENİ YAYINDA!

BÜLTENLERİMİZİ GÜNLÜK
OLARAK BURADAN TAKİP

EDEBİLİRSİNİZ...

AKP İktidarının
Alevisi Olmayacağız!

Komplolarla tutuklanan Pir Sultan
üyeleri için Devrimci Alevi Komitesi
(DAK), Taksim Galatasaray Lisesi
önünde eylem gerçekleştirdi. 18 Ocak’ta
komplo sonucu tutuklanan devrimcile-
rin aylar geçmesine rağmen mahke-
meleri hala açılmadı. DAK üyeleri,
“Cafer Bin, Fatih Özgür Aydın ve Ümit
Çimen Serbest Bırakılsın” yazan ve üze-
rinde tutsakların resimlerinin olduğu
pankart açtılar.

“Aleviyiz Haklıyız Kazanacağız”
sloganlarının atıldığı eylemde son olarak,
Hz. Hüseyin’in, Bedreddin’in, Pir Sul-
tan’ın teslim olmama geleneğinin sür-
dürülmeye devam edileceği vurgulandı.

Yeni Ölümler İstemiyoruz,
Trafik Cinayetlerine Son!

İstanbul Gazi’da, Yunus Emre Mahallesi’nde bulunan Adem Yavuz
Caddesi, Dostluk İlköğretim Okulu öğrencileri ve velileri için ölüm tuzağı-
na dönüşmüştür.

Yaklaşık bir hafta önce Birgül Andaç karnındaki bebeğiyle hayatını kay-
betti. Dostluk İ. Ö. Okulu öğrencilerinden Muhammet Barış Doğan ağır ya-
ralandı. Bu olaydan birkaç gün sonra yine bir kaza yaşandı, bir kız öğrenci
başından yaralandı. Biz çocuklarımızı okula gönderiyoruz ölüme değil! Ya-
rın herhangi birimizin çocuğu trafik cinayetinin kurbanı olabilir. 

Çözüm üst geçit yapılmasıdır. Çözüm tüm yolların yeniden yapılıp dü-
zenlenmesidir.

Bu taleplerini bir kez daha duyurmak için Dostluk İ. Ö. Okulu’nda top-
lanan veliler ve Gazi Halk Komitesi bir açıklama yaptıktan sonra otobüsle-
re binerek Sultangazi Belediyesi önüne gitti. Belediyenin Fen İşleri Başka-
nı kısa bir açıklama yaptı. Daha sonra yapılan açıklama ve sloganlarla ey-
lem bitirildi. Son olarak bu durumun takipçisi olunacağı dile getirildi. Ey-
leme 90 kişi katıldı.

BİBER GAZI KİMYASAL SİLAHTIR!554
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Fransa'da Fresnes Hapishanesi’nde tutuklu bulunan
Nezif Eski onursuz aramaya karşı başlattığı açlık gre-
vine Fransız devletinin geri adım atmasıyla ara verdi.
Konuya ilişkin Halkın Yardımlaşma Merkezi bir açı-
klama yayınladı. 

“Halkımıza ve Basına Fransız Konsolosluğu Önün-
deki Eylemimize Son Verdik

Fransa'da Fresnes Hapishanesi'nde onursuz arama
dayatmasına maruz bırakılan ve işkence yapılan Nezif
Eski'nin bu dayatmalara karşı başlattığı direnişi deste-
klemek için Almanya`nın Düsseldorf şehrinde Fransız
Konsolosluğu karşısında başlattığımız destek çadırı
eylemini 14 Mayıs'ta sona erdirdik.

Nezif Eski, Fransa'da Fresnes Hapishanesi'nde
onursuz arama dayatmasına, keyfiliklere karşı 13 Mart
2013'de süresiz açlık grevine başlamıştı.

Bu haklı direnişi desteklemek için bizler de
Düsseldorf’ta bulunan Fransız konsolosluğu önünde
bir destek çadırı kurmuş ve açlık grevine başlamıştık.

Nezif Eski'nin başka bir hapishaneye gönderilmesi
nedeniyle direnişine ara vermesi sonucunda biz de des-
tek çadırımızı ŞİMDİLİK kaldırıyoruz.

Nezif Eski'nin direnişinin mevcut durumdaki sonuç-
ları şunlardır:

- Nezif Eski'nin ahlaksız arama ile ilgili açtığı dava
kazanılmış; Hapishane yönetimi Nezif'e tazminat öde-
meye mahkum edilmiş ve keyfi üst aramasına mahke-
me tarafından yasak konulmuştur.

-Nezif Eski, bu onursuz arama dayatmasına maruz
kaldığı Fresnes Hapishanesi’nden Fleury-Merongis
Hapishanesi’ne sevk edilmiştir. Eski, bu hapishanedeki
koşulları görmek ve tutumunu ona göre belirlemek için
58 gündür sürdürdüğü süresiz açlık grevine 8 Mayıs
günü son verdi.

Eski’nin haklı direnişi, Avrupa'nın birçok ülkesinde
sürdürülen destek eylemleri, protesto mailleri ve telef-
onları sonucunda hapishane idaresi çareyi Nezif'i başka
bir hapishaneye sevk etmekte bulmuştur.

Nitekim sevk edildiği hapishanede de dayatmalara
direnmesi nedeniyle kendisine hücre cezası verildigi
öğrenilmiştir.

Eski yaptığı açıklamada “Eğer kendisine karşı yine
Fresnes’deki gibi bir baskı, tehdit ve keyfi uygulamalar
yapılırsa kendisinin yeniden açlık grevine başlayaca-
ğını ve asla boyun eğmeyeceğini” belirtti.

Biz de Fransız hapishanelerindeki bu uygulama-
ların, baskıların takipçisi olacak, tutsaklara yönelik her
türlü baskıya karşı duyarlılığımızı ve mücadelemizi
sürdüreceğiz.

Fransız emperyalizmine ve devrimcilere cezalar
vermeye, hapsetmeye devam eden tüm Avrupa empery-

alistlerine diyoruz ki;
devrimci tutsaklar üzerin-
de uyguladığınız tecrite,
baskılara, dayatmalara
son verin.
Şunu bilin ki, ne tecri-

tiniz ne de diğer baskı-
larınız, tutsakları düşün-
celerinden uzaklaştıra-
mayacak.”

1 MİLYON CEZAİRLİNİN KATİLİ FRANSA
DEVLETİ DEVRİMCİ TUTSAKLAR ÜZERİNDEKİ
BASKILARA SON VERİN!

Ucuz numaralarınızdan vazgeçin. Biz bu değerler
için yüzlerce şehit verdik. Hiç bir devrimci tutsağı bu
tür onursuz yaptırımlarınızla boyun eğdiremezsin. 

Fransa devletini uyarıyoruz; 
Senin için önemli olan tekellerinin cebinin sağ-

lamlığıdır. Bizim için devrimci onurumuz. 
Nezif Eski ve bütün devrimci tutsaklar üzerindeki

baskılara son verin! 
Eğer baskılarınıza devam ederseniz bulunduğumuz

her yerde Fransız emperyalizmini teşhir edeceğiz;
Devletinizin sahibi olan tekellerinizin firmalarının

önünde sizin katil, sömürgeci ve işkenceci olduğunuzu
anlatacağız.

Büyükelçilikler önünde çadırlarımızı kurmaya
devam edeceğiz.

Diğer 3000 bin tutukluyu bu şekilde onursuz arıyor
olmanız bir devrimciyi de arayabileceğiniz anlamına
gelemez. Bütün tutsakları baskı altına alabilirsiniz ama
devrimcileri teslim alamazsınız. Türkiyeli devrimcileri
kimseyle karıştırmayın, bu değerler can ve kan bedeli
kazanılmıştır. Bu yüzden herkese yaptırdığın bir
yaptırımı, devrimcilere yaptıramazsın. Türkiyeli
devrimcileri çok iyi tanırsınız, hapishanelerinizde çok
yatmışlardır. Tanımıyorsan, tanıyacaksın o zaman!
İşbirlikçilerine soracaksın. O zaman öğrenirsin. Biz
direnişin, boyun eğmemenin bir yaşam biçimi olduğu
ülkenin devrimcileriyiz. Bu yüzden vazgeçin tehditleri-
nizden, bize işlemez..

Nezif Eski’nin eyleminin sonucu Fransız devleti
geri adım atmıştır. Hukuki olarak da kazandığı davanın
sonucu olarak hakları yerine getirilmelidir.

DEVRİMCİ TUTSAKLARI DÜNYANIN HİÇ BİR
YERİNDE TESLİM ALAMAYACAKSINIZ!

GÜÇLÜ OLAN BİZİZ, ÇÜNKÜ HAKLI VE
MEŞRU OLAN BİZİZ!

FRANSA HAPİSHANELERİNDE ONURSUZ
ARAMA DAYATMASINA SON VERİLSİN!
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1978 yılında Bulgaristanʼdan Türkiyeʼye göç etti ve dev-
rim mücadelesine katıldı. 15 yıllık mücadele hayatının 8
yılını hapishanede geçiren Metin Türker, işkencelerden kay-
naklanan rahatsızlıkları tedavi edilemediği için 5 Haziran
1993ʼde Bursaʼda yaşamını yitirdi.

1960 Trabzon doğumludur. Devrimci hareketin 12 Ey-
lül Cuntası'na karşı direnişini örgütlemeye çalışan kadro-
larındandı. Çeşitli mahallelerden sorumluydu. Cunta hüküm
sürerken, İstanbul polisinin, "Onu öldüreceğiz" diye gön-
derdiği haberlere meydan okuyarak, şehit düştüğü tarihe
kadar kavgayı sürdürdü. 1 Haziran 1982'de İstanbul Mas-
lak'ta girdiği çatışmada şehit düştü.

Yitirdiklerimiz
Bağımsızlık Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

“Hiçbir ilişki kolay kazanılmaz!”

Sadık Mamati
1 Haziran-7 Haziran

Halkımızın gönlünde açan bir güldür o. Kökleri yerin de-
rinliklerinde saklı. Onu halkın gönlünden söküp almaları kolay
değildi. Çünkü gül umuttur, özgürlüktür, sevgidir halkımızın kül-
türünde.

Umudunu bitiremezler halkımızın. Onlar özgürlüğü kırmı-
zı gülün açmasında, umutlarını günün birinde erecekleri mu-
ratlarında yaşatırlar. Ve hep özgür olacakları, Muratlarına ere-
cekleri günü beklerler. Onlar için murada ermek, özgürlüğe ka-
vuşmaktır, sömürüden, zulümden kurtulmaktır. Onlar yürekle-
rine gömdükleri umutlarının adını Murat Gülʼü koymuşlardı. Ege-
menler bunun için düşmandır güle. Aslında düşmanlıkları öz-
gürlüğe, umudadır. (...)

Ne gülleri koparabildiler dalından, ne de halkımızın umut-
larını alabildiler ellerinden. Gül özgürlük, Murat umuttur halkı-
mızın dilinde. Bunun için Murat olmak özgürleşmektir. Bunun
için Murat olmak geleceğe uzanan umut olmaktır. Bunun için
Murat olmak kavganın adı olmaktır. Bunun için Murat olmak halk
olmak, halklaşmaktır. Yeter ki halkımızın gönlündeki tahta otur-
masını, orda kızıl bir gül gibi açmasını bilelim. İşte, "Yoldaşlar
bizi aşın" diyen şehitlerimiz bunu başararak ölümsüzleşiyorlar.

Yaratıcılığı ile özverisi, fedakarlığıyla, halk sevgisi ve hal-
kı için kendisini feda edişiyle Murat Gül'de bunu başarmış, gül
olup açmıştır halkımızın bağrında.

Hiç unutmuyorum Oʼnun bu başarıya ulaştığı günleri. "Ma-

halleye bir Karaoğlan geldi" diye konuşuyordu kadınlar arala-
rında. “Devrimciymiş, geçenlerde ben pazardan gelirken 'ana
yardım edeyim aynı mahallede oturuyoruz' diye çantamı elim-
den alıp, kapıya kadar getirdi” diyor birisi. Daha yaşlı olan bir
ana devam ediyor onu anlatmaya. “Gül gibi çocuk, kim demiş
kara diye” diyor. “Dün börek yaparken fırın bozuldu. Yukarı kah-
veye çıktım. Bizim oğlana fırını tamire götür dedim de kuma-
rın başından kalkıp gelmediği gibi ʻçekil git kız başımdanʼ diye
kovdu beni. Peşimden Murat çıktı. ʻAna ben senin fırını tamir
ederim. Sen beni eve götürʼ dedi, bir solukta onarıverdi fırını.
Para almadı. ̒ Ana ben burada oturuyorum, börek isterimʼ diye
boynuma sarıldı. ̒ Ben tamirciyim ana ablalara söyle. TV, teyp-
leri bozulursa beni bulsunlar. Şurada oturuyorumʼ dedi.” Kal-
dığı mahallede analar işte böyle anlatıyorlardı onu.

Oʼnun yaratıcılığında sınır yoktu. Ben elektrikçiyim, tamir-
ciyim diye tek tek gezmişti mahalledeki evleri. Bir yandan hal-
kın yardımına koşarken, bir yandan kendisine ilişki yaratıyor ve
olanakları bulup çıkarıyordu. Mahalledeki bütün eski radyo, teyp,
TVʼleri toplamıştı. Bunlar üzerinde çalışarak elektronik üzeri-
ne deneyimlerini geliştirmeye çalışıyordu. Tüm bunları gündüzleri
başka bir işte çalışmasına rağmen yapıyordu. Gece sabahla-
ra kadar yatmıyor, çalışıyordu. O içimizde halkla en çabuk iliş-
ki kuranlarımızdandı. Kendisini devrimciliği ile birlikte halka ka-
bul ettirip sevdirmesini başarmıştı. “Devrimci dediğin bizim Mu-
rat gibi olacak” diyordu mahalle halkı onu anlatırken.

O, halka, halkın diliyle devrimciliğin nedenlerini, neden dev-
rimci olmaları gerektiğini anlatıyor ve onları devrimcilere yar-
dım etmeleri gerektiği konusunda ikna ediyordu. Murat halkın
yaratıcılığını ortaya çıkarıp, devrimin yararına kullanmayı ba-
şarıyordu. Ana diye onların boyunlarına sarılıyordu. Mahalle de
ne sorun yaşanıyorsa halkımız, hele de analarımız hemen Mu-
rat'ı buluyordu. Murat darda kalan analarımızın hızırıydı.

Bir Yoldaşı Anlatıyor:
MURAT DARDA KALAN ANALARIMIZIN
HIZIRIYDI...

Tahsin ELVAN

Metin TÜRKER

Erzincan doğumlu olan Murat, 1989ʼda İstanbul Gazi-
osmanpaşa bölgesinde örgütlü çalışma içinde yer aldı. Si-
lahlı örgütlenmede görevlendirildi. Tutsak düştü, bir özgürlük
eylemiyle yeniden görevinin başına döndü.

5 Haziran 1993ʼde Ankara Sincanʼda bir evde iki yol-
daşıyla birlikteydi. Polis tarafından kuşatıldıklarında, çatı-
şarak iki yoldaşının kuşatmayı yarmasını sağladı. Çatış-
manın devamında ölüm mangaları tarafından infaz edildi.

Murat GÜL

Sadık Mamati,
1974 Rize doğumlu-
dur. Afyon Kocatepe
Üniversitesiʼnde Dev-
Genç saflarında mü-
cadeleye katıldı. Tut-
saklıklar yaşadı, tut-
saklığı bittiğinde te-

reddütsüz mücadeleye devam etti.

İstanbulʼda Topkapı Bölge Sorumluluğu yaptı.
Daha sonra silahlı birliklerde görev aldı.

Selçuk Akgün, mücadeleye 12 Eylül öncesi baş-
ka bir siyasi hareketin saflarında başladı.ʻ80 sonra-
sı adli bir olay nedeniyle 5 yıl tutuklu kaldı. ʻ93ʼte fi-
rar etti... Bu dönemde devrimci hareketle ilişki kurdu.
Yaşı 40ʼı aşmıştı ama bu onun için bir engel değildi,
o bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm için savaşmak
istiyordu. İstanbulʼda silahlı birliklerde görevlendiril-
di.

Amerikaʼnın Yugoslavya halkına saldırısını pro-
testo etmek için 4 Haziran 1999ʼda ABD İstanbul Baş-
konsolosluğuʼna karşı düzenlenen bir eylem sırasında
Türkiye devrimci hareketinin anti-emperyalist çizgi-
sinin temsilcileri olarak şehit düştüler.

Sadık MAMATİ Selçuk AKGÜN

Anıları Mirasımız



3 Haziran 1963
2 Haziran 1979
2 Haziran 1971

Nazım Hikmet, Ahmed
Arif, Orhan Kemal... Halk
için çarpan üç yürek... İki
değerli şair, bir değerli ya-
zar. Haziran'da düştüler

toprağa...

Halkın acısını, çektiği açlığı ve yoksulluğu yüreklerinde hissedip, bas-
kılar, işkenceler altında ömür sürmüş üç aydın, sanatçı ve kavga ada-
mı.

Anadolu halkının tarihinde ölümsüz yer edinen üç halk aydını... Ma-
puslar, sürgünler, işkenceler hiç eksik olmadı yaşamlarından. Buna rağ-
men yazdıklarından, düşüncelerinden vazgeçmediler. Kalemlerini bur-
juvaziye teslim etmediler. Arkalarında onurlu bir tarih ve halkı aydınlat-
maya devam edecek eserler bırakarak ölümsüzleştiler.

Ahmed Arif, Orhan Kemal ve Nazım Hikmet, aydın olmanın, halkın
acılarını, yoksulluğunu, görmenin baskıları dile getirmenin, özgür sö-
mürüsüz bir dünya istemenin bedelini öderler. Ödedikleri bedellerden biri
de hapisliktir. Bütün bunlara rağmen ne onlar sevdalarından ne de sev-
daları onları terkeder. Yıllara varan tutsaklık yaşamları halkların çekti-
ği acıları dile getirmekten geri durduramaz.

"Leylak ve tomurcuk kokuları arasında halktan yana atan, üç sev-
dalı yürek. Nazım Hikmetʼin sürgünde, Orhan Kemal yoksulluk içinde,
Ahmed Arifʼin ise  sessizce bir haziran günü aramızdan ayrılmasından
bu yana yıllar geçti. Ama onlar gerçekte hiç ayrılmadılar. Halkın ekmek,
hürriyet ve adalet kavgasında ürünleri dilden dile, inançları elden ele bay-
rak oldu, dalgalandı. Ve Anadolu halklarının yüreğine gömüldüler.

C e v a h i r ,
yoldaşları Ma-
hir ve Ulaşʼla
b i r l i k t e
THKPCʼnin ku-
rucu ve önder
kadrolarından
biriydi. Önder
kadrolar olarak,
THKP-C ʼn in
yaratılmasında,
halk kurtuluş
savaşının baş-
latılmasında ve

devrimci hareketin o dönem tarihinin her
aşamasında birliktedirler. Birbirlerinden ayrı
zaman ve mekanlarda, fakat aynı direniş
geleneğinin yaratıcısı olarak ölümsüz-
leştiler.

Cevahir, 1970 Aralık'ında oluşturulan
11 kişilik Geçici Genel Komite'nin üyele-
rinden biriydi. Genel Komite'de yapılan ilk
işbölümünde Kürdistan sorumluluğunu
üstlenmişti... 17 Mayıs 1971'de İsrail'in İs-
tanbul Başkonsolosu Ephrahim Elrom'un
kaçırılması eyleminde de yoldaşları Ulaş
Bardakçı ve Mahir Çayan'la birlikteydi. İşte
bu birliktelikten bize “Mahir Hüseyin Ulaş,
Kurtuluşa Kadar Savaş” sloganı miras kal-
dı.

1 Haziran 1971ʼde İstanbul Maltepeʼde, bir evde yoldaşı Mahir Ça-
yanʼla birlikte kuşatıldı. Teslim ol çağrılarına verdikleri cevap, devrimci
hareketin geleneklerinden biri oldu. Direniş sonucunda Mahir yaralı ola-
rak ele geçirilirken, Cevahir düşüncelerini ve eylemini bizlere yadigar bı-
rakarak şehit düştü.

Hüseyin CEVAHİR

Nazım HİKMET Orhan KEMAL Ahmet ARİF

71 SICAĞINDA

71 sıcağında 

Canım Nurhak dağında

Üç gerillam vurulmuş 

Son Mayıs sabahında

Mayısʼın kanlı günu ̈ 

Haziranʼa dönu ̈yor

Dağda isyan ateşi 

Alev alev yanıyor

Omzumuzda mavzerler 

Dağlarda adım adım

Maltepeʼde çarpışıyor 

Yiğit iki adalım

Adalılar türkü söyler 

Susar bu ̈tün namlular

Cevahirʼim vurulmuş 

Savaşır gerillalar

Adalının türküsü 

Du ̈şmeyecek dillerden

Geliyor Adalılar 

Sarp yamaçlı yollardan

Bolu Sevk ve İdarecilik Yüksek Okulu öğ-
rencisiyken, 19 Mayıs 1980'de, Ordu Ay-
bastı'da üç arkadaşıyla faşistlerce katledilen
devrim şehidimiz Aykut Kaynar, Bolu Şe-
hitler Mezarlığı'ndaki mezarı başında ailesi,
dostları ve Gençlik Federasyonu çalışanla-
rı ile anıldı. Gençlik Federasyonu çalışanı-
nın okuduğu açıklamada:

"O gülüşle selamlarız Aykut’umuzu. O gü-
lüşle inanırız onlara. O gülüş ki uğruna can
verilmiştir. Ve Aykut’un gülüşü daima on se-
kizindedir.

Aykut Kaynar, 19 Mayıs 1980’de faşist-
lerce katledildiğinde, o gülüşü bizlere miras
bıraktı. Bundandır, Aykut’lar için boran bo-
ran çoğalarak ant içmemiz. Bundandır, Ay-
kutların mücadelesine yeni halkalar ekleye-
rek mücadeleyi büyütmemiz.

Köroğlu'nu gördüm
Kara toprak kadar yaşlı
Bir kızıl karanfil kadar genç
Ve ol sebepten
Kavganın ölümsüz delikanlısıydı...
Köroğlu diyarında, Aykut’un mücadele-

ye başladığı şehirde, bugün Aykutlara bir kez
daha söz veriyoruz. Aykutların bizlere bı-
raktığı mirasa sahip çıkmaya devam edece-
ğiz. Faşizme, oligarşiye karşı mücadelede,
Onların açtığı yoldan yürümeyi sürdürece-
ğiz. O yolda, Köroğlu’nun hıncı gibidir
hıncımız. O yolda, Köroğlunca meydan
okuruz zulme!

Mezar başındaki anmanın ardından aile-
si ve dostları ile birlikte sohbet edildi. Daha
sonra Kültür Merkezi'nde, şair Ahmet Tel-
li’nin Aykut Kaynar'ın mücadelesinden ve ül-
kemizdeki devrimci mücadeleden söz ettiği
bir şiir dinletisi verildi. Bağlama eşliğinde ya-
pılan anmaya 50'yi aşkın kişi katıldı.

Devrim Şehitleri
Ölümsüzdür



ABD'nin emireri, şanlı(!) ordunun,
paslı apoletleri dökülmeye devam
ediyor. İntiharlarla gündemden düş-
meyen efsane(!) Türk Silahlı Kuv-
vetleri (TSK), geçen hafta ise başka
bir maharetiyle gündem oldu. İşte
oligarşinin “şanlı”  ordusunun efsane
birliğinin marifeti. 

"Paşa kendi birliğini bastı!..

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK)
gözde birliklerinin yetiştirildiği ‘Eğir-
dir Dağ Komando Okulu ve Eğitim
Merkezi’, geçtiğimiz günlerde ‘ev-
lere şenlik’ bir uyuşturucu operas-
yonu ile sarsıldı. Bazı erlerin oku-
lun bölümlerinde, uyuşturucu kul-
landığı ihbarını alan Tümgeneral Et-
hem Büyükışık,... erlere gizli bir ope-
rasyon düzenledi. Suçüstü esnasında
ise bazı erler kaçmaya çalıştı. Bunun
üzerine, nöbetçi olan diğer erler ise
arkadaşlarına ateş açtı...

“‘dur’ ihtarına uymayan arka-
daşını terörist zannederek ateş etti...
12 parmak bağırsağı parçalanan,
omuriliği zedelenen ve kalbe giden
damarları zarar gören er D.D. ağır
yaralandı... olay sivil savcılığa intikal
etmesi üzerine ortaya çıktı... Olayın
büyümesi üzerine herkes birbirini
suçluyor..." (Taraf-13 Mayıs 2013)

İşte panzerlerle uyuşturucu sev-
kiyatı yapan oligarşinin “efsane
birlikleri” böyledir.

Bu ülkenin devrimcilerine kurşun
yağdırmayı marifet sayan işbirlikçi
kukla ordunun hazin durumuna bakın.
İşkencede direnen; kuşatmada teslim
olmayan; faşizmin inine kadar girip
kendini feda eden devrimcileri,
"uyuşturucu almıştı, kanser has-
tasıydı" diye karalamaya çalışanların
ordusunun gerçek duruma bakın!..
Kim hastaymış, kim uyuşturucu ba-
ğımlısıymış, görün...

Şanını(!) Türkiye halklarına ve
devrimcilerine karşı verdiği savaştan
alan, ülkemizi halklar hapishanesine
çeviren; devrimci tutsaklara karşı as-

lan kesilip hapishaneleri kan gölüne
çeviren ordu, coniler karşısında “sus-
talı maymuna” dönmüş, Irak’ta başına
çuval geçirilmişti.  Omzu kalabalık
generallerin kullanım süreleri geçip
de ABD'nin "Ergenekon" operas-
yonu ile çöpe atıldıklarında nasıl

salya sümük

ağlamaya başladık-
larını, peş peşe  hasta numarasıyla
GATA'ya yatmaya çalıştıklarını,
görmüştük. 

Vay  zavallı generaller vay... İşte
düştüğünüz durum ortada. Yalan,
riya, sahtekarlık  ise artık karakteri-
nizdir. Bu olay da savcılığa intikal
etmeseydi, "iki er şakalaştı biri
ağır yaralandı" şeklinde basına ver-
diğiniz haber ile halkımızı kandırmaya
devam edecektiniz.  

Kepi  halkımızın  vergileriyle
alınmış,  altındaki beyni ise coniye
kiralanmış  'Şanlı' ordunun basına
yansıyan diğer maharetlerinden de-
vam edelim; 

"...İntihar olaylarının başlıca se-
bepleri arasında, uyuşturucu ba-
ğımlılığı var. ‘kötü muamele’, se-
beplerden sadece biri... 10 yılda in-
tihar oranı yarı yarıya azaldı...
2002’de yüz binde 32 olan intihar
vakalarının, 2011’de yüz binde 15’e
düştü... Bu yıl Eylül ayına kadar 140
bine yakın personelle görüşme  ya-
pıldı, bunlardan yaklaşık 53 bini
hastanelere sevk edildi..." (8 Aralık
2012 -Genelkurmay'ın basına yan-
sıyan yazılı açıklamasından )

Toplamda 600 bin  olan ordunun,
140 bini depresyonda. Eğer verilen
rakamlar doğruysa, son on yılda ça-

tışmada  ölen asker sayısı  601,
intihar eden TSK personeli ise 965
olarak tespit edilmiş. (8 Mart 2013,
HaberTürk.) 

Aynı açıklamaya göre; “toplumsal
bir sorun olan intiharlarla ilgili ola-
rak Türk  Silahlı Kuvvetleri, sorunun
çözümüne katkı sağlayacak her türlü

işbirliğine açık”mış...

Kendi halkına düşman olan
bir ordu ile  kim işbirliği yapar,
ABD ve İsrail'den başka?.. 

Oligarşinin güçleri, Cephe sa-
vaşçılarının kahramanlıkları kar-
şısındaki çaresizliklerini yıllardır
“eylemden hemen önce uyuşturucu
almışlar” diye karalamaya, çarpıt-
maya çalışıyorlardı. Onlara göre
devrimcilerin bu cesareti, feda ruhu
uyuşturucudan geliyordu. Oysa şim-
diye kadar tek bir doktor raporlarında
tek bir devrimcinin uyuşturucu kul-
landığı kanıtlanmamıştır. İşkencede
devrimciyi konuşturamazlar, “Uyuş-
turucu aldığı için konuşamıyor”
diye acizliklerini sergilerler. 

Görüldüğü gibi kendileri ne ise
devrimcileri de o sanıyorlar. 

İşte görün oligarşinin ordusunun
“efsane birliklerini” uyuşturucuyla
suç üstü yakalanıyorlar....  Orduda
askerlerin yarısından çoğu psikolojik
sorun yaşıyor. 

Bu ordu, halkın evlatlarından halk
düşmanı yaratan faşist bir ordudur.
Gencecik insanların kişiliğini ezen,
insanlıktan çıkaran, çeteleştiren, ope-
rasyona götürmek için alkol ve uyuş-
turucu bağımlısı yapan oligarşinin
ordusu ülke savunması için, halk
için değil emperyalizm ve tekeller
için vardır. İşte bu yüzden bu ordu
lağvedilmedir. 

Halkımız evlatlarınızı, emperya-
lizmin hizmetkarı bu işbirlikçi orduya
göndermeyin. Bugün vatan borcunu
ödemek, emperyalizmi ülkemizden
kovmak ve Tam Bağımsız Türkiye’yi
kurmaktır.

Oligarşinin “Efsane Birliği” Eğirdir
Dağ Komando Okulu'nda 

UYUŞTURUCU OPERASYONU!

BİBER GAZI KİMYASAL SİLAHTIR!558

Yürüyüş

26 Mayıs
2013
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