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Merhaba,
Öncelikle selamlar, sevgiler. Nasılsınız bakalım? Elbette biz

de öyleyiz: Her ne kadar havalar soğusa da yüreklerimiz yangın
yeri gibi... 19-22 Aralık günlerinden kalan yangın gibi. Ki, bu ateş
yakacak zebanileri de... İbililerden Hasan Feritlere... Hala aynı
yolda yürümeye devam ediyoruz. Ki, selam olsun onlara... BİN
SELAM!

Biz; emperyalizme karşı bağımsızlık, faşizme karşı demokra-
si, kapitalizme karşı sosyalizm mücadelesi verdiğimiz için tut-
sak edilen devrimcileriz.

Duvarların ardında, tecrit hücrelerinde olsak da kalbimiz hal-
kımızla birlikte çarpıyor, yumruklarımızı birlikte sıkıyoruz.
"Faşizme Karşı Omuz Omuza" oluyor ve halkımızla birlikte adalet istemeye devam ediyoruz.

Mehmet Ayvalıtaş için... Ethem Sarısülük için... Ali İsmail Korkmaz için... Abdullah Cömert için...
İrfan Tuna için... Medeni Yıldırım için... Ahmet Atakan için... Hasan Ferit Gedik için...

ADALET İSTİYORUZ!
Ve 16 Haziran 2013'te İstanbul-Okmeydanı'nda yakın mesafeden başından gaz fişeği ile vurulan ve

o günden bu yana komada olan on beş yaşındaki Berkin Elvan için...

ADALET İSTİYORUZ!
Biz, Özgür Tutsaklar olarak yeni yılı adalete olan açlığımızla ve üç günlük açlık grevimizle karşılı-

yoruz.

Yüreklerimizi Ethem'in ve Ali İsmail'in, Mehmet'in ve Abdullah'ın, İrfan'ın ve Ahmet'in, Medeni'nin
ve Hasan Ferit'in ailelerinin yangın yeri olan yüreklerinin yanına bırakıyoruz. Ki birlikte yanan yürek-
lerimizin ateşi, katillerin kirli yüzlerini de aydınlatıyor. Katilleri tanıyoruz ve ADALET İSTİYORUZ...

Ve duvarların ardından uzanıp Berkin'in o kara gözlerinden öpüyoruz.

İki elimiz, halk çocuklarını katledip, Berkin Elvan'ı vuranların iki yakasında olacak...

Yeni yıla girerken işte bu "eski" gerçekliği bir de açlığımızla haykırıyoruz: ADALET İSTİYORUZ...

ÖZGÜR TUTSAKLAR

Duvarların Ardından Uzanıp Berkin'in 
O Kara Gözlerinden Öpüyoruz!

Açlığımızla Haykırıyoruz ki Adalet İstiyoruz!
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44 Gençlik Federasyonu’ndan:
1000 operasyon yapan katil
Ağar’a 5 yıl, YÖK’ü protesto
eden Dev-Genç’lilere 38 yıl!
Bu adalet faşizmin adaletidir!

45 Liseliyiz Biz: Öğrenciler

F tiplerinde değil okul
sıralarında olmalılar!

47 Röportaj: Halkın da bir adaleti

olduğunu yazıyoruz duvarlara

Halkı adaletsiz bırakmayacağız!

48 Ankara Sincan Çocuk ve Gençlik

Hapishanesi’nde çocuklara
işkence!..

50 FOSEM: “Katliam... Direniş...

Zafer...”

51 Yürüyüş’ün sesini kesemezsiniz!

Bizler ezilen halkların sesiyiz!

53 Avrupa’daki Biz: Roman ve Bulgar

halkına yönelik yürütülen ırkçı
kampanyaların karşısında
durmalıyız!

55 Avrupa’da Yürüyüş: 122

kahraman şaşmaz pusulamız,
devrime olan inancımız ve
sorulacak hesabımızdır!

56 Yitirdiklerimiz...

57 AKP faşizmi sağlıkçılardan katil

olmalarını istiyor!

58 AKP’nin korkularını büyüteceğiz!..

59 Öğretmenimiz...

28 Tarihimizden Öğreniyoruz:
Dersim Grasor Direnişi,
19 Mart 1994

30 Röportaj: Sapanlı Teyze Emine
Cansever; İnsanoğlu her zaman
savaş alanında kendi silahını
kendisi bulur!

33 AKP Hatay’da silah dolu TIR ile
suçüstü yakalandı
AKP Suriye halkının katilidir!

36 Cepheli: Cepheli sorunlar
karşısında vazgeçmeyendir!

37 Devrimci İşçi Hareketi:
Haklarımızı almamızın ve
korumamızın tek yolu meşruluk
bilinciyle verilen mücadeledir!

39 “Yol belli, yürüyüş malum”
yeni yılda adımlarını
umuda ayarla...

40 Sol’un Köşe Taşları: Çözümü
Amerika ve emperyalistlerde
arayan Kürt milliyetçi harekete
yedeklenmeyi izah edemeyen
Atılım demagoji yapıyor!

6 Oligarşinin krizi derinleşerek

büyüyor!

8 Düzen yolsuzluklarla ayakta duruyor

Yağmacıların, soyguncuların

düzenini yıkacağız!

10 Tüm pislik yuvalarını kurutacağız!

12 Berkin’in katillerine öfkemiz bir

kat daha büyüdü!                                

15 F tipi hücrelerde bir hasta tutsak

daha katledildi!

17 Cephe’nin 1 yılı... 

21 AKP, devrimci sendikacıları

yıldıramaz!

23 Kamu Emekçileri Cephesi:
23-24 Ocak’ta İstanbul
Adliyesi’ndeki 16. ACM’de
buluşalım!

25 Devrimci Okul: Halk komiteleri,

halk meclisleri

27 Yozlaşmaya Karşı Değerlerimiz:
Ailenin yozlaşmasına izin
vermeyeceğiz!

4 Çürümüş düzeni kurtaramazsınız!
Hep birlikte batacaksınız!

Bu Pisliği Sadece Devrim
Temizler!

Adalet
İsti̇yoruz!

Sabrımızı
sınamayın,
Berkin’i vuran
polisleri
açıklayın!
Taksim Anıtı -
13 Ocak 2014 -
12.00



28 Aralık 2011 günü Uludere’de 34
köylünün savaş uçaklarıyla kat-

ledilmesine ilişkin Askeri Savcılık ta-
rafından “Kaçınılmaz hata. Asker
normal prosüdürü uyguladı. Soruş-
turmaya gerek yoktur” kararı veril-
di. 

Büyük çoğunluğunun yaşları 12 ila
24 olduğu 34 Roboski Köylüsü

katledildi. Ortada 34 ölü var... 

Saat 17.20'de İnsansız Hava Araç-
ları sınırda hareketlilik tespit edi-

yor. Saat 19.28'de insanların tespit
edildiği yerlere topçu atışı başlıyor.
Topçu atışlarıyla tespit edilen grubun
hepsinin imha edilemeyeceğine ka-
rar veriliyor ve saat 19.30'da Orge-
neral Necdet Özel tarafından hava
saldırısına onay veriliyor. 21.39'da
savaş uçaklarıyla başlayan bombar-
dıman 22.24'e kadar sürüyor...

Öyle bir anda yapılan bir yanlış-
lık yok... 17.20’de başlayıp

22.24’e kadar saatlerce süren bir kat-
liam saldırısı var. Saldırı kararı or-
dunun en üst kademesinde Genel-
kurmay Başkanı Necdet Özel tara-
fından veriliyor... Bu karar Başbakan
tarafından onaylanıyor ve 34 köylü
“imha” ediliyor. Böylesi bir katliama,
bu devletin mahkemeleri “soruştur-
maya gerek yok” kararı verdi... 

Bu karara bakılarak bir yargıdan,
hukuktan, adaletten bahsedilebilir

mi? Elbette bahsedilemez: Bu devlet
faşizmin devletidir. Bu yargı faşizmin
yargısıdır. Roboski’de de faşizmin hu-
kuku işlemiştir... Faşizmin yargısı
her zaman olduğu gibi katillerini ko-
rumak için çalışmıştır.

19 Aralık’ta olduğu gibi; MGK’da
Cumhurbaşkanı’ndan Başbakanı-

na, İçişleri, Dışişleri Bakanları’ndan
Genelkurmay Başkanı’na kadar hep-
sinin birlikte karar alıp, 20 hapisha-
nede 28 tutsağın öldürüldüğü, 6 ka-
dının kimyasal gazlarla diri diri ya-
kıldığı katliamda da tek bir sorumlu-
nun yargılanmadığı ülkede halk için
bir yargıdan, adaletten söz edile-
mez... 

Yargı, ADALET mekanizması
değil, katliamcı faşit devletin

tüm pisliklerinin, katliamlarının üs-
tünün örtüldüğü bir kurumdur. Faşist
devletin katliamlarına, hırsızlıklarına,
yolsuzluklarına, her türlü pisliklerine,
her türlü halk düşmanı politikalarına
yasalarla “meşruluk” kazandıran
kurumdur... 

Daha iki hafta önce, dergimizi da-
ğıtırken sırtından vurularak felç

edilen Ferhat Gerçek davasında po-
lislere 2.5 yıl, Ferhat Gerçek’e 3.5
yıl ceza verildi... 

Şu son 17 Aralık’tan beri yaşa-
nanlara bakın... AKP-Fethullah-

çılar arasında yapılan iktidar savaşında
faşist devletin  kurumlarının ne işe ya-
radığı çok açık bir şekilde ortaya se-
rilmektedir... 

11 yıldır birlikte yağmaladılar ül-
kemizi... 11 yıldır halka karşı her

türlü zulüm politikalarını birlikte ha-
yata geçirdiler... Bugün Fethullahçı-
lar, AKP’nin yolsuzluklarını keşfedip
yolsuzluk ve rüşvet operasyonları
yapıyor. AKP, ‘devlet benim, nasıl
bana karşı operasyon yaparsın’ di-
yor... Operasyonda görev alan poli-
sinden savcısına kadar hepsini gö-

revden alıp sürgün ediyor... 

AKP-Fethullahçılar arasıdaki ik-
tidar kavgasının devleti çöküşe

götürmesinden rahatsız olan Cemil
Çiçek, TBMM’de gazetecilerle dü-
zenlediği kahvaltıda “isyan ediyo-
rum” diyerek Anayasa'nın 138'in-
ci maddesinin öldüğünü söyledi.
Anayasa'nın 138. maddesi, "Yargı
Bağımsızlığını" içeriyor. İlgili mad-
de şöyle: "Hakimler görevlerinde ba-
ğımsızdırlar; Anayasaya, kanuna
ve hukuka uygun olarak vicdani
kanaatlerine göre hüküm verirler.
Hiçbir organ, makam, merci, veya
kişi, yargı yetkisinin kullanılmasın-
da mahkemelere ve hakimlere emir
ve talimat veremez; genelge gönde-
remez; görülmekte olan bir dava
hakkında Yasama Meclisinde yargı
yetkisinin kullanılması ile ilgili soru
sorulamaz, görüşme yapılamaz veya
herhangi bir beyanda bulunamaz.
Yasama ve yürütme organları ile ida-
re, mahkeme kararlarına uymak
zorundadır; bu organlar ve idare,
mahkeme kararlarını hiçbir suretle
değiştiremez ve bunların yerine ge-
tirilmesini geciktiremez."

TBMM Başkanı Cemil Çiçek’in
“isyanı” oligarşik devleti koru-

mak içindir. Yargı hiçbir zaman ba-
ğımsız olmamıştır, bunu en iyi bi-
lenlerden birisi de Çiçek’tir. Ancak,
faşizmle de yönetilse oligarşik dev-
letin kendi işleyiş kuralları vardır.
Devletin kurumları her şeyden önce
devleti korumak için vardır. Bir dev-
let yaptıklarını yasal bir zemine oturt-
mak zorundadır... Bugün devlet ken-
di işleyiş kurallarına uyma gereği de

‘‘YENİDEN YARGILAMA’ GİRİŞİMLERİ PİSLİK
İÇİNDEKİ DEVLETİ KURTARMA ÇABALARIDIR!

BU PİSLİĞİ SADECE
DEVRİM TEMİZLER

ÇÜRÜMÜŞ DÜZENİ KURTARAMAZSINIZ! HEP BİRLİKTE BATACAKSINIZ 
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duymuyor... Devletin kurumları oli-
garşi içi çatışmada birbirlerine karşı
silah olarak kullanıyorlar. 

AKP, polisten yargıya, maliye-
den eğitime devletin kurumları-

na yerleşmiş Fethullahçılara operas-
yon üstüne operasyonlar yaparak tas-
fiye ederken, Fethullahçılar da,
AKP’nin rüşvet ve yolsuzluklarına
yönelik opersayonlarını sürdürüyor...
24 ilin Emniyet Müdürleri değişti-
rildi. İstanbul’da 1000, Ankara’da
670 olmak üzere, toplamda 2500
polis ve üst rütbeli polisler görev-
lerinden alınarak sürgün edildi.
HSYK’nın iç tüzüğü değiştirilerek
Adalet Bakanlığına bağımlı bir kurum
haline getirilecek... 8 ilin İl Milli
Eğitim Müdürleri değiştirildi. Milli
Eğitim Kurumu’nda da tasfiyeler sü-
rüyor... 

Aralarındaki çatışma vuran kıra-
na sürerken devletin tüm pis-

likleri de ortaya saçılıyor...  

AKP milletvekili ve Başbakan
Erdoğan’ın Siyasi Danışmanı

Yalçın Akdoğan, Fethullah Gülen’i
kastederek "kendi ülkesinin milli
ordusuna, milli istihbaratına, milli
bankasına, milletin gönlünde yer
edinen sivil iktidarına kumpas ku-
ranlar bu ülkenin yararına bir iş yap-
mış olmazlar" diye yazmıştı Star
Gazetesinde... 

Yalçın Akdoğan, Başbakan Erdo-
ğan’ın “akıl hocası”, AKP’nin

Goebbels’idir. Akdoğan’ın bu yazı-
sı öylesine yazılmış bir yazı değildir.
AKP’nin Fethullahçılarla olan sa-
vaşta iktidarlarını korumak için neler
yapabileceğini de gösteriyor. 

AKP, Fethullahçıları “kumpas
kurmak”la suçlayarak; 

Birincisi; 11 yıllık iktidarlarında
halk nezdinde teşhir olmuş bütün

pisliklerini Fethullahçıların üstüne
yıkarak kendilerini aklamaya çalışı-
yorlar... Ergenekon ve Balyoz ope-
rasyonlarındaki “hak ihlaleleri, hi-
leler, sahte belgeler, haksız tutukla-
malar, verilen ağır cezalar... Hepsi
onların işiydi” diyorlar... 

İkincisi; “gizli dinlemelerle, gizli
kameralarla, sahte belgelerle orduya

kumpas kuranlar şimdi de bize  kum-
pas kurdular, bizi tasfiye etmek isti-
yorlar” diyorlar. Yine kendilerini
mağdur duruma düşürüp Fethullah-
çıları devlet içine sızmış çeteler ola-
rak gösterip hırsızlıkların, rüşvetin,
yolsuzlukların üstünü örtmeye çalı-
şıyorlar...

Üçüncüsü; kendilerine yönelen
halkın öfkesini Fethullahçılara

yöneltmeye ve iktadarları dönemin-
de tasfiye ettikleri kesimleri kendi
yanlarına çekmeye çalışıyorlar... 

Dördüncüsü; “milli ordu” vur-
gusu yaparak “milliyetçi”, “ulu-

salcı” kesimlerin desteğini almaya ça-
lışıyorlar. 

Beşincisi;dün, Fethullahçılar’la
tasfiye ettikleri kesimlerle bugün

ittifak yaparak kendi cephelerini ge-
nişletmeye çalışıyorlar... 

AKP’nin “kumpas kurmak” üze-
rinden yürüttüğü politika kendi

içlerinde “tartışmalara” neden olsa da
hedefledikleri kesimde karşılığını
buldu. Ergenekon ve Balyoz davala-
rından tutuklu olanlar Fethullahçıla-
rın kumpaslarıyla tutuklandıklarını ve
ceza aldıklarını söyleyerek “yeni-
den yargılama” istediler... Yeniden
yargılama çeşitli kesimler tarafın-
dan tartışılıyor.

Türkiye Barolar Birliği (TBB)
Başkanı Metin Feyzioğlu “Hu-

kuk devleti mücadelesi” adına Cum-
hurbaşkanı Gül’ü arayarak “çözüm
önerileri”nde bulundu. Aynı kap-
samda Başbakan Erdoğan, TBMM
Başkanı Cemil Çiçek ile de görüştü.
Başbakan Erdoğan Ergenekon ve
Balyoz davalarından yargılananların
“yeniden yargılanmasına sıcak bak-
tığını” açıkladı... 

Oligarşik devletin kadim temsil-
cilerinden CHP eski Genel Baş-

kanı Deniz Baykal da devleti kur-
tarmak için harekete geçti.  3 Ocak’ta
Cemil Çiçek ile "Yolsuzluk, yargı
bağımsızlığı, paralel devlet" çerçe-
vesinde görüşme yaptı. Baykal "Kri-
zin kimseye yarar getirmesi söz ko-
nusu değildir. Herkes kaybedecektir”
dedi. Baykal bir taraftan kaygılarını
dile getirirken diğer taraftan “Kriz iyi
yönetilirse bu dönemlerden memle-

ket için faydalı bir sonuç çıkarmak
da mümkündür" diyerek akıl verdi.
Baykal, Çiçek’ten Başbakan Erdoğan
ile görüşerek “Anayasal-hukuk çer-
çevesinde sorunun çözümü için
adım atmaya ikna etmesini" istedi. 

Baykal gibilerin “devleti kurtar-
ma” çabaları sürerken diğer ta-

raftan pislikler ortalığa saçılarak ça-
tışmalar karşılıklı saldırılarla sürüyor.
Eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan
Rıza Sarraf’ın uçağı ile ailecek gü-
nübirlik Ümre’ye gidip geliyor...
AKP’lilere rüşvet ve yolsuzluk ope-
rasyonları düzenleyen Fethullah’ın
savcısı Zekariya Öz’ün bir müteah-
hit’in parasıyla Dubai’de tatil yaptı-
ğı ortaya çıkıyor... Memurundan bü-
rokratına, Başbakanı’ndan Cumhur-
başkanı’na kadar  boylu boyunca
pisliğe batmışlar... ÇÜRÜMÜŞ BİR
DÜZEN; KURTARAMAZSINIZ!

DEVLETİN TÜM KURUMLA-
RI ÇÜRÜMÜŞTÜR! Adalet-

sizlik kendilerine dokununca sesi çı-
kıyor burjuvazinin. Dün ittifak ya-
parak halka ve devrimcilere alçakça
saldıranlar kendi aralarında çatışırken
aynı yöntemleri kullanınca haktan, hu-
kuktan, adaletten, komplolardan,
kumpaslardan bahsetmeye başladılar...
Onyıllardır devrimcilere kurmadığı-
nız kumpas mı var?

Maraş’tan Çorum’a, Sivas’tan
Gazi’ye, 19 Aralık’tan Haziran

Ayaklanması’na yüzlerce insanımızı
katlettiniz... Katliamlar bu devletin
halkı yönetme politikasıdır... 28 dev-
rimcinin katledildiği 19 Aralık Kat-
liamı’ndan tek bir sorumlu yargılan-
madı... Nerde ADALET! Bu düzeni
mi kurtaracaksınız?

KURTARAMAZSINIZ! BU DÜ-
ZEN BOYLU BOYUNCA PİS-

LİĞE BATMIŞTIR! Düzeni kurtar-
maya çalışanlar çürümüş düzenle
birlikte pisliğe batacaktır... 

BATIRACAĞIZ! PİSLİK DÜ-
ZENİNİZİN İÇİNDE BOĞU-

LACAKSINIZ! PİSLİĞİ DEVRİM
TEMİZLEYECEK! BİZ TEMİZLE-
YECEĞİZ!
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Birbirlerini tehdit etmeler, karşılıklı
olarak birbirlerine operasyon düzen-
lemeler, Hüseyin Gülerce'nin “büyük
operasyon” bekliyoruz açıklaması,
tayinler, atamalar, sürgünler, içi
silah dolu TIR'ın suçüstü yakalan-
ması, Başbakanın kendine yakın ga-
zetecilerle yaptığı Dolmabahçe top-
lantısı, Türkiye Baralor Birliği Başkanı
Feyzioğlu Cumhurbaşkanı’nın arın-
dan Başbakan ile görüşmesi, Cum-
hurbaşkanı Gül'ün televizyon röpor-
tajındaki makul adam pozları ve en
son Fehmi Koru'nun kuryelik faa-
liyetleri gösteriyor ki oligarşi içi kriz
tüm hızı ile devam ediyor... 

Bu Kavgada
Gücü Yeten
Elinden Geleni Yapıyor

Bu kavgada her türlü adilik, çir-
kinlik, çirkeflik, kepazalik, yalan,
entrika, arkadan vurma, küfür,
hakaret, riyakarlık, adam satma,
rüşvet, yalancılık gibi aklımıza ge-
lecek gelmeyecek bütün pislikler su
yüzünde. Yani düzenin lağımı açıktan
akıyor. 

En son Hatay' da durdurulan silah
dolu TIR olayında yaşananlar rezil-
liğin, kepazeliğin, kendi hukuklarını
bile tanımazlıklarının son örneği...
Silah dolu TIR polis ve jandarma
tarafından Hatay Kırıkhan yolu üze-
rinde durduruluyor ve savcı aramak
istiyor. Fakat, TIR'ın içinden çıkan
MİT' çi TIR'ı “devlet sırrı” diyerek
aratmıyor.

Yine İzmir limanlarında yaşanan
ihale yolsuzlukları için polis sabah
operasyon yapıyor, akşam polisler
görevden alınıyorlar... Yolsuzluk var-
mı, yok mu kimsenin umrunda değil...
Kimse o kısımla ilgilenmiyor... Sen
bana böyle yaparsan, bende sana
böyle yaparım diye işliyor oligarşik
devletin çarkı. 

Biz “muz devleti” değiliz “hu-
kuk devleti”yiz diyenler, adım başı
“hukukun üstünlüğün”den bahse-
denler, hukukun ‘H’sini bile işlete-
miyorlar. 

Görünen Tablo Şudur;
Bir yanda kurum ve kuruluşları

çürümüş devlet yapısı ve bunun
temsil eden 12 yıllık AKP iktidarı. 

Diğer yanda bu çürümüş devleti
temizlemeye, aklamaya çalışan ve
12 yıllık AKP iktidarının uygula-
malarından dolayı düzenin dışına
düşmüş çeşitli kesimleri düzene
kazandırmak isteyenler...

Bunlar mevcut krizden yarar-
lanarak yıpranan, oligarşinin ve
Emperyalizmin isteklerine cevap
veremeyen AKP'den kurtulmak,
olmuyorsa Tayyip Erdoğan'dan
kurtulmak ve emperyalizmin, oli-
garşinin çıkarlarına hizmet edecek
yeni bir iktidarı kurmak istiyorlar.

17 Aralık’tan bugüne kadar atılan
bütün adımlar bu tarafların çıkarlarına
göre şekilleniyor.

AKP yıllardır sürdürdüğü Erge-
nekon, Balyoz operasyonlarında göz-
altına alınan, tutuklanan darbeci ge-
neralleri yeniden yargılayarak akla-
manın yolunu arıyor. Bunun için dün
yüzüne bile bakmadığı Boralar Bir-
liği Başkanı ile görüşüyor ve onun
önerilerini dinliyor...

Keza milletvekili seçilmelerine
rağmen yıllardır hapishanede tutuklu
kalan BDP ‘li milletvekillerinin tah-
liye edilmesi için bir çaba içine giri-
yor...  Tüm bunların tek bir amacı
vardır, o da AKP'nin şu an ki çıkar-
larına hizmet etmesidir.

Devletin Bütün 
Korkusu Halktır

Haziran Ayaklanması’nı asla unut-
muş değiller.

Halkın gücünü Haziran Ayaklan-
ması ile gördüler ve halkın düzene
karşı öfkesinin hala geçmediğini bi-
liyorlar.

Bugün Deniz Baykal çözüm diye
ortalığa çıkıp “bu krizi iyi yönet-
mek” gerekir diyorsa ona bu sözleri
söyleten Haziran Ayaklanması’nın
korkusudur. 

Oligarşinin çüreyen yapısını ko-
ruyamazsa, düzenden kopan kitleler
tekrar düzene yedeklenmezse başla-
rına gelecekleri biliyorlar...

Asıl Çelişki Asıl 
Kavga Halkla 
Oligarşi ve 
Emperyalizm 
Arasındadır!..

Bu çelişkiyi büyütmek bizim eli-
mizdedir.

Yeni Haziran Ayaklanmaları ya-
ratmak, oligarşinin krizini derinleş-
tirmek bizim görevimizdir.

Bu onuru yaşatmak ve büyütmek
bizim sorumluluğumuzdadır.

Deniz Baykal oligarşinin çıkar-
larını savunmak için, “çözüm” diye

OLİGARŞİNİN KRİZİ
DERİNLEŞEREK BÜYÜYOR!
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2014 yılında da, Büyük İnsanlığı
duvarların ardında “küçük” düşürme-
lerine izin vermemek için direneceğiz,
üreteceğiz ve kendimizi tecrite ezdir-
meyeceğiz.

Dışarıda Karataş Muharrem’in umu-
dunu kuşanmak için, içeride Karademir
Muharrem’in onurunu savunmaya de-
vam edeceğiz.

Emperyalizme karşı Alişanca, fa-
şizme karşı Muharremce savaşmak
için 122’lerimizin rehberliğinde diren-
meye devam edeceğiz. Çünkü bugünün
dünyasında direnmeyenin çürüdüğü,
savaşmayanın öldüğü, yaşanan ve tanık
olduğumuz gerçekliktir.

Reformizm ve oportünizm çiğnene
çiğnene çamura dönmüş olan düzen
yollarını adımlarken, BİZ vura öle dev-
rimin yolunu inşa eden Cephe ailesinin
Özgür Tutsakları olmaktan mutluyuz,
coşkuluyuz.

Devrim yürüyüşümüzün
tutsaklık koşullarında da sür-
düğü bilinciyle Mahir’in ve
Dayı’mızın ardı sıra halkımızın
yarınına doğru adım atmayı
sürdüreceğiz. Bu doğrultuda
karşımıza çıkartılan her türden
saldırı, baskı ve dayatmayı
ezip geçerek özgürlüğümüzü
savunacağız. Savunulan halkın
yarını, özgürlüğü ve devrimci
iradesidir.

Özgür Tutsak olmanın be-
delleri vardır: Hoş gelir, sefa
gelir BİZ, 122’lerin yoldaşı,
Dayı’nın öğrencileriyiz. Hiç-
bir zorbalık, feda ruhumuzdan
büyük değildir. BİZ, Haziran
Ayaklanması’nı yaratmış bir
halkın Özgür Tutsaklarıyız.

Ve bu bilinçle dünya
halklarının, halkımızın, yol-
daşlarımızın ve dostların
2014-yeni kavga yılını kut-
luyoruz.

HAYAT TÜM KIZILLIĞI İLE
AKSIN DİYE

Bize her duyguyu dolu dolu yaşatan
Ey hayat!
Sevdik seni
Ama artık bir yol ayrımındayız
Ne olacağının belli olmadığı yerde
Sen değil misin bizim
inancımızı sınayan
Ki bunu da senden öğrendik
Bize de düşen gereğidir
“gerektiğinde” diye başlayan cümleler
Geride kaldı
O an geldi
Ey hayat!
Kimse senden vazgeçemez!
Zira senden vazgeçmiyoruz da
Kendi canımızdan geçiyoruz
Hayat tüm kızıllığıyla aksın diye

10 Ekim 2013- Atina 
Koridallos Hapishanesi

Abdullah Gül ve Cemil Çicek’i
gösterirken, aynı gemideyiz, gemi
batmadan harekete geçin diyor...

Cemil Çicek yaptığı basın top-
lantısında olan bitene “isyan ediyo-
rum” dese de içine düştükleri duruma
iç geçiriyor... 

Abdullah Gül akil adam kalmaya
dikkat ederek yeri zamanı gelince
kendisine biçilen misyonu oynamaya
hazırlanıyor.  

Fethullah Gülen, Hüseyin Gülerce
ve diğerleri oligarşi içi kavgada kendi
güçlerini yitirmek istemiyorlar. Sal-
dırırken de, mektup gönderirken de
tek amaçları kendi çıkarları ile em-
peryalizmin oligarşinin çıkarlarını

birleştirmek ve bu krizden karlı çık-
maktır.

İşbirlikci tekeller Koçlar Sabancılar
“yolsuzlukların rüşvetin” üstü örtül-
memeli diyerek, AKP'den artık kur-
tulmak istedediklerini söylüyorlar. 

Dolmabahçe gazetecileri ise AKP'
den beslenmeye devam ediyorlar.
Her şeyi bilmelerine, görmelerine
rağmen AKP adına halkı kandırmayı
sürdürüyorlar... Bunların tamamı ger-
çekleri bildikleri, gördükleri halde
söylemedikleri, yazmadıkları için al-
çaktırlar...

İşte düzenin hali ortada... Nere-
sinden tutarsak tutalım elimizde ka-
lıyor.

Oligarşi adına birileri çıkıp bu pis-
liği temizlemeye çalışsa da bize düşen
bu çelişkiyi derinleştirmektir...

Vatanımızı Emperyalizmin ve iş-
birlikcilerinin sömürüsünden kurtar-
maktır.

Dünyayı bir kez de Türkiye'den
sarsmak için cüretimizi ve cesareti-
mizi bayraklaştırmaktır.

Milyonları örgütleyeceğiz iddia-
sıyla yola çıktık. Milyonları örgüt-
leyeceğiz, düşmanlarımızın korku-
sunu büyüteceğiz...

HER ŞEY HALKIN ELLERİN-
DENDİR.

HER ŞEY CEPHELİ’NİN YÜ-
REĞİNDEDİR.

Özgür TutsaklardanÖzgür Tutsaklardan

Yeni Bir Yıla Giriyoruz

Emperyalizme Karşı Alişanca, Faşizme Karşı
Muharrem’ce Savaşmak İçin 122’lerimizin
Rehberliğinde Direnmeye Devam Edeceğiz
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AKP, halka ait ne varsa tekellere satarak zengin
olduğu gibi, bir de bu satış sırasında yolsuzluk yaparak
cebine daha fazla parayı indirdi… Halkı soydular… Be-
beklerimiz soğuktan ölürken, çocuklarımız aç ölürken
iktidar, aksırıncaya tıksırıncaya kadar yiyor, yemeye
devam ediyor. Düzen onların düzeni. Bu yüzden yargı-
lanmıyorlar da. Ferhat’a 3,5 yıl hapis cezası veren yargı,
yolsuzlukları araştırmıyor bile. Yağmacıların, talancıların
düzeninin sürüp gitmesine izin vermeyelim. Hakkımız
olanı almak için, alın terimizi çalanların karşısına örgütlü
gücümüzle çıkalım. 

İstanbul
Sarıgazi: 4 Ocak’ta Sarıgazi’de “Zama, Zulme,

Yolsuzluğa Son” yürüyüşü yapıldı. Yürüyüşün ardından
Cepheliler Demokrasi Caddesi’ne çıkarak barikatlar kur-
dular. Katil polisin, hukuksuzca kaymakamlık önünde
karakol kurmasını ve yolsuzluğunu teşhir eden Cepheliler,
Berkin’in 203 gündür komada olduğunu ve 5 Ocak’ta
doğum günü olduğunu halka anlatarak polisle çatıştılar.
Katil Polis TOMA’sıyla, akrebiyle, gaz bombasıyla sal-
dırıya geçti. 50 Cepheli ise kurdukları barikatlarla direnişe
geçtiler. 1,5 saat süren çatışmaya 120 kişi katıldı.

Çatışma Boyunca “Umudun Adı DHKP-C”, “DHKC
SPB Katillerin Peşinde”, “Hırsızlardan Hesabı DHKC
Soracak”, “Katillerden Hesabı DHKC Soracak”, “Titre
Oligarşi Parti-Cephe Geliyor”, “Yaşasın Devrimci Halk
Kurtuluş Cephesi”, “Berkin Elvan Onurumuzdur”, “Umu-
dun Çocuğu Berkin Elvan” sloganları atıldı.

Çatışmalar esnasında 1 kişi göğsünden, 2 kişi de kol-
larından vuruldu. Katil polis mahalle halkının Cephelilere
desteğini hazmedemeyerek 1 esnafın camlarını ve

tabelasını gaz bombaları ile paramparça etti. 3 eve ise
camlarını kırarak gaz bombası attılar. Mahalle halkının
tepkisiyle karşılaşan AKP’nin eli kanlı uşakları Demokrasi
Caddesi’nden sokaklara bile inemediler.

Bir Cepheli, yaşanılanları şöyle anlattı: “Polisle bizim
aramızda bir gecekondu vardı. Gecekondunun üstünden
attığımız taşlarla çevik kuvveti ve TOMA’yı durdurduk.
O an kolektivizmi çok iyi çalıştırdık. Ben hiçbir zaman
polisi taşla durdurabileceğimizi düşünmemiştim. Ancak
havai fişek ve molotofla polis püskürtülebilirdi. Bugün
taşlarla nasıl polisi durdurabileceğimizi görmüş oldum.
İlk çatışma başladığı zaman çok kalabalık değildik.
Etrafta insanlar bizleri bekliyorlardı. Duyuyorduk, Cep-
heliler çıkacakmış bekleyelim bizde katılırız diyen
insanları. Biz çıktığımızda sayımız giderek arttı. İradi
olarak bitirdiğimizde 100 kişiyi geçmiştik. Sarıgazi’nin
ne kadar militanlaşabileceğini görmüş olduk. Ucu bucağı
yoktu.”

İkitelli
İkitelli’de toplam 300 adet “AKP Zulmüne Karşı

İşçi, Köylü, Gençlik, Tüm Halk Birleşeceğiz Milyonları
Örgütleyeceğiz - Halk Cephesi yazılı kuşlamalardan
toplam 300 adet yapıldı.

Bağcılar
Bağcılar AKP seçim bürosu Cepheliler tarafından

yakılarak tahrip edildi. 7 Ocak gecesi Cepheliler AKP
seçim bürosunun camlarını kırarak içini ateşe verip
tahrip etti. AKP'nin katil yüzünü halka teşhir etmek için
“AKP Halka Hesap Verecek, Her Yer Rüşvet Her Yer
Yolsuzluk, Katil AKP Mahalleden Defol” sloganları atan

Düzen Yolsuzluklarla Ayakta Duruyor
Yağmacıların, Soyguncuların Düzenini Yıkacağız
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Cepheliler katil
ve hırsızların hal-
kın içinde barın-
dırılmayacağını
anlatmış oldular.

Eskişehir
Eskişehir’de

27 Aralık’ta Eskişehir Direniş Forumlarının çağrısıyla
düzenin ortaya dökülen pisliklerine tepki olarak eylem
yapıldı. Halk Cephesi’nin de “Bozuk Düzende Sağlam
Çark Olmaz. Pisliği Devrim Temizler!” pankartıyla
katıldığı eyleme, Eskişehir’de direnişin simgesi olan
Espark’ın önünde başlandı.

Ardından Adalara doğru yürüyüşe geçildi. Doktorlar
Caddesi’ne gelindiğinde reformistlere rağmen halk AKP
İl Binası önüne yürüme kararı aldı. Yunus Emre Caddesi’ne
gelindiğinde oligarşi içindeki yapılar birbiriyle it dalaşı
içinde olsa da söz konusu halk olduğunda nasıl da tek
blok halinde halkın karşısında olduklarını bir kez daha
gösterdiler. TOMA ve çevik kuvvet, yağma, hırsızlık,
yolsuzluk merkezlerini korumaya almıştı bile. “Pisliği
Devrim Temizler”, “Bozuk Düzende Sağlam Çark Olmaz”,
“Hırsız Devlet Hesap Verecek” sloganlarıyla gelinen
Yunus Emre Caddesi’nde barikatın önünde basın açıkla-
ması yapılarak eylem sonlandırıldı.

Adana
5 Ocak’ta Adana AKP İl Binası önünde toplanan

halka polis saldırdı. Talana, rüşvete ve yolsuzluğa karşı
açıklama yapmak için bir araya gelen Halk Cephesi’nin
de aralarında olduğu kitle daha bir araya gelemeden
polis tarafından önce taciz edilerek ardından da saldırılarak
dağıtılmaya çalışıldı. AKP İl Binası’ndan yaklaşık 10
metre ileriye kalkanlarla itilerek saldırılan kitle sloganlarla
direndi. Saldırının ardından tekrar toplanıp “AKP önünde
protesto hakkımızı kullanarak açıklama yapacağız” de-
nilmesine rağmen etrafları polislerle sarıldı. Yaklaşık 30
dakika süren tartışma sonunda gözaltına alınan bir kişinin
bırakılması ve polisin ışıklara kadar gerilemesiyle açıklama
yapıldı. Açıklamanın ardından oturma eylemi yapılarak
gözaltına alınan arkadaşlarının bırakılması beklendi.
Oturma eylemi sırasında “Gündoğdu” marşı söylenerek,
sloganlar atılarak polisin tavrı ve AKP’nin hırsızlığı
teşhir edildi. Gözaltına alınanların bırakılmasıyla eylem
bitirildi.

ÇHD 
Çağdaş Hukukçular Derneği İstanbul Şubesi, 2 Ocak’ta

yazılı bir açıklama yaparak, “Ne bu yolsuzluklara, talana
ne de adaletsizliklere mahkum olmak zorunda değiliz.
‘Süren iktidar savaşıdır ve biz bunun tarafı değiliz’
demek yeterli ve doğru değildir. Yolsuzluk, talan ve
adaletsizlik doğrudan bizleri ilgilendirir. Çağdaş Hu-
kukçular Derneği İstanbul Şubesi olarak yolsuzluğa ve
talana karşı herkesi ayağa kalkmaya çağırıyoruz. Dernek
olarak yaşanılanlara seyirci kalmayacak, adalet talep
etmeyi sürdüreceğiz.” dedi.

Sürgünlere, Tutuklamalara Yolsuzluk Yapanlara,
Baskılara Boyun Eğmeyeceğiz

Çorum’da faaliyet yürüten Pir Sultan Abdal Derneği, Pir Sultan
Abdal dostları için 4 Aralık’ta moral gecesi düzenledi. Türkülerin
söylendiği, halayların çekildiği, oyunların oynandığı ve hediye çe-
kilişinin yapıldığı programa 20 kişi katıldı. 

Derneğin balkonuna çıkılarak, “Başkanımız Halil Top Serbest
Bırakılsın’’ sloganı atıldı.

“Halil Top’un verdiği mücadeleyi devam ettireceğiz. Kültürümüzü
semahlarımızla, deyişlerimizle devam ettireceğiz. Başkanımızı o
demir parmaklıklardan söküp alacağız. Kültürümüzü yozlaştırmaya
çalışanlara karşı inatla mücadelemizi devam ettireceğiz” denilen
bir konuşmanın ardından çekilen halaylarla program sona erdi. 

Pir Sultan Abdal Derneği üyeleri, 6 Ocak günü de Özdoğanlar
Kavşağı’nda, konuşmalar eşliğinde 200 bildiri dağıtarak, “Halkı
için mücadele edenler değil, halkı soyanlar tutuklansın! Bizler Pir
Sultanların yolundan yürümeye devam edeceğiz! Halil Top Serbest
Bırakılsın! Sürgünlere, Tutuklamalara Yolsuzluk Yapanlara, Baskılara
Boyun Eğmeyeceğiz! Aleviyiz Haklıyız Kazanacağız!” dediler. 

Halil Top Serbest Bırakılsın
Çorum’da Halk Cepheliler, Pir Sultan Abdal Derneği Başkanı

ve aynı zamanda KESK üyesi olan tutuklu Halil Top için yazılama
yaptı. Eti Lisesi civarında yazılama yapan Halk Cepheliler, üç
duvarı “Halil Top Serbest Bırakılsın” yazılamasıyla süsledi.

Katliamcı AKP’den
Adalet İstemiyoruz,

Adaleti Biz Sağlayacağız!
Adana’da, aralarında Dev-Genç’lilerin

de olduğu Çukurova Üniversitesi Forumu,
2 Ocak’ta, daha önce R alanı olarak bilinen
ve öğrenciler tarafından ismi Ali İsmail
Korkmaz Alanı diye değiştirilen alanda, 19-
26 Aralık 1978 Maraş, 19-22 Aralık 2000
hapishaneler ve 28 Aralık 2011 Roboski
katliamlarında katledilenler için anma dü-
zenledi. 

Hazırlanan fotoğraf sergisiyle katliamcılar
tekrar teşhir edildi ve katledilenlerin nasıl
katledildikleri görsel olarak öğrencilere si-
nevizyon olarak izletildi. 2 saat süren anmada
şiir dinletisi de verildi. 
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Halk Cephesi’nin başlat-
tığı “Tüm İstanbul Bizim
Olacak, Milyonlarca Hasan
Ferit Olup Bataklığı Kuru-
tacağız! Uyuşturucuya, Ku-
mara İzin Vermeyeceğiz!”
kampanyası çalışmaları İs-
tanbul’un tüm mahallelerinde
devam ediyor.

İstanbul
Küçükarmutlu: 12 Ocak

yürüyüşü için çalışmalar de-
vam ediyor. Halk Cepheliler
arkadaşları Ferit için kitle
çalışmasında yeni olan bir
yöntem denediler. Minibüs
yolu üzerine ve Tepe Bölge-
sine iki adet karikatür çizdiler. Çizdikleri karikatürlerle
tüm halkımızı yozlaşmaya karşı 12 Ocak’ta Armutlu’da
yapılacak yürüyüşe çağırdılar.

Duvara resimlerin çizildiği sırada halkın ilgisi oldukça
yoğundu. Yoldan geçen arabalar durdu. Tepe Bölgesi’nde
yapılan karikatür sırasında çocuklar oyun oynamayı
bıraktı, kadınlar Tayyip’in altına ayakkabı kutusu da
çizdiler. Uyuşturucu kullandığı bilinen gençler durup
çalışmayı izledi. Böylece yazılamalar halkın katıldığı
bir çalışma haline geldi. Halk Cepheliler, “Sen rahat uyu
Ferit! Hesabını sormak için her yöntemi deneyeceğiz!
Seni duymayan kalmayacak! Seni yozlaşmaya karşı mü-
cadelede yaşatacağız!” dediler.

7 Ocak’ta Halk Cepheliler, Armutlu duvarlarına
Ferit’in yüzünü nakşettiler. Ferit’in yüzünün yanına onun
yozlaşmaya karşı mücadeleye çağrısı yazıldı. Tepe Böl-
gesi’nde yapılan şablon çalışmasının ardından duvarlara
yazılamalar yapıldı.

Yazılamalarda “12 Ocak’ta Uyuşturucuya Karşı Bu-
luşalım, Yozlaşmaya Karşı Mahallene Sahip Çık, Ferit’ten

Talimatı Aldık” yazıldı.

Çalışma sırasında Halk
Cepheliler yanlarından geçen
insanlara 12 Ocak’ta yapılacak
yürüyüşü anlattı. 3 Ocak’ta
Behçet Kemal Lisesi önüne
ve Köyiçine 2 adet kampanya
pankartı asıldı.

3 ve 4 Ocak’ta, yürüyüşün
duyurusunu yapmak için Kö-
yiçi’nde masa açıldı, 400 bil-
diri halka ulaştırıldı.

5 Ocak’ta masa bu kez
Büyükarmutlu’da açıldı.
Dumlupınar İlkokulu’nun so-
kağına açtıkları masada 250
bildiri halka ulaştırıldı. Ma-
saya ilgi yoğundu.

Halk Cepheliler, hafta içinde masalarla ve bildirilerle
yürüyüşü duyurmaya devam ettiler.

Armutlu Halk Cephesi, 8 Ocak’ta yaptığı yazılı çağrı
ile, “Yozlaşmaya karşı Ferit ve Birol’la buluşalım dedi.
Açıklama şu sözlerle bitirildi: “Şimdi Ferit ve Birol size
sesleniyor: Tüm yoksul mahalleler bizim olacak!” 

Okmeydanı: 8 Ocak’ta Okmeydanı’nda Halk Cep-
heliler, yozlaşma kampanyasının çalışmalarını sürdürdü.
Uyuşturucu ve hırsızlığa karşı mücadelenin giderek yük-
seldiği Okmeydanı’nda, başta Sibel Yalçın Parkı ve Ana-
dolu Parkı olmak üzere 4 ayrı yere Hasan Ferit’in
resminin olduğu “Uyuşturucuya, Fuhuşa ve Kumara
Karşı Mücadeleyi Yükseltelim, Bataklığı Kurutalım!”
pankartları asıldı. Hasan Ferit nezdinde tüm pislik yuva-
larının kurutulacağı vurgulandı.

Bahçelievler: Hasan Ferit’in sesi Zafer Mahallesi
caddelerinde yankılanıyor. Hasan Ferit Gedik’in “Tüm
İstanbul Bizim Olacak; Fuhuşa, Kumara, Uyuşturucuya

Tüm Pislik Yuvalarını Kurutacağız! 
Hasan Ferit’in Bayrağını Göklere Taşıyacağız!

Bağcılar

Gülsuyu

Armutlu



İzin Vermeyeceğiz” pankartı Pazar Pazarı Caddesi’ne 2
adet asıldı. Ayrıca Kocasinan Mahallesi’ne de 4 adet
“Torbacıları Bize Bildirin”, “Uyuşturucu Satmak Suçtur”,
“Çeteler Halka Hesap Verecek”, “İşbirlikçilik Suçtur”
yazılamaları yapıldı.

Ayrıca Zafer Mahallesi’nda Hasan Ferit Gedik’in iki
adet afişi asıldı

Bağcılar: 7 Ocak günü Yeni Mahalle yürüyüş yoluna
yozlaşmaya karşı başlayan kampanyanın duyurusunu
yapan “Tüm İstanbul Bizim Olacak, Milyonlarca Hasan

Ferit Olup Bataklığı Kurutacağız!, Uyuşturucuya, Kumara
İzin Vermeyeceğiz!” pankartından iki adet asıldı. Ayrıca
mahallenin duvarlarına da, “Uyuşturucu Satmak Suçtur
- Halk Cephesi” yazılamaları yapıldı.

Esenler: 7 Ocak günü Esenler Terazidere Metro
çıkışı ve Maltepe Sanayi Bölgesi, Köyiçi üst geçit ve
Yeşilkent Mahallesi girişine 4 tane pankart asıldı.

İkitelli: 8 Ocak günü İkitelli’de Halk Cepheliler yoz-
laşma kampanyasıyla ilgili iki adet pankartı Atatürk Ma-
hallesi’nin merkezi yerine astılar.

Altınşehir: 8 Ocak günü Bayramtepe Meydanı’nda
ve Tokat Mahallesi’nde yozlaşmaya karşı başlayan kam-
panyanın duyurusunu yapan iki tane pankart asıldı.

Gazi: 3 Ocak günü işçilerin dönüş saati olan 19.00’da
Eski Karakol ve Köşe durağında olmak üzere 2 adet
kampanya pankartı asıldı. 

Gülsuyu: Gülsuyu’nda Hasan Ferit'i selamlayan,
yozlaşmaya karşı mücadele kararlılığını vurgulayan pan-
kartlar asıldı. Hasan Ferit'in şehit edildiği Fatma Hanım,
Hasan Ferit Meydanı ve top sahasına asılan pankartlar
halkı selamlıyor.

Kuruçeşme: 4 Ocak günü  Kuruçeşme /Esenyurt’ta
Mahalle girişine yozlaştırma kampanyamızın duyurusunu
yapan iki tane “Tüm İstanbul Bizim Olacak, Milyonlarca
Hasan Ferit Olup Bataklığı Kurutacağız!, Uyuşturucuya,
Kumara İzin Vermeyeceğiz!” pankartı asıldı.  Ayrıca
mahallemizin duvarlarına da, “Uyuşturucu Satmak Suçtur”
Halk Cephesi imzalı yazılaması yapıldı.

Esenyurt: 4 Ocak günü Kuruçeşme Esenyurt’ta ma-
halle girişine yozlaştırma kampanyasının duyurusunu
yapan iki tane pankart asıldı. Ayrıca mahallede “Uyuşturucu
Satmak Suçtur - Halk Cephesi” yazılamaları yapıldı.

2 adet pankart 7 Ocak günü Köyiçi, Üst geçit ve Ye-
şilkent mahallesi girişine asıldı.
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Kemal Avcı Hastaneye Kaldırıldı
Kanser hastası olan ve Halk

Cephelilerin kampanyasıyla
F tipi hücrelerden alınan
Kemal Avcı, 8 Ocak
günü durumunun ağır-
laşması üzerine Altın-
şehir Kanuni Sultan Sü-
leyman Hastanesi'ne
kaldırıldı. Geceyi has-
tanede geçiren Avcı’nın
durumunun iyi olduğu öğ-
renildi.

AKP’nin Katil Polisi Elini
Ailelerimizden Çek!

İzmir'de de AKP’nin katil polisinin aileleri arayarak
taciz etmesiyle ilgili olarak Halk Cephesi 4 Ocak'ta
14 kişinin katılımıyla basın açıklaması yaptı. "Bizler
hiçbir zaman polis terörüne karşı susmadık. Tehditlere
boyun eğmedik. Asıl silahlı eğitim alan ve çocuk,
yaşlı demeden katleden yaralayan AKP’nin polisidir.
Bizler en demokratik hakkımızı istedik. Bizler meşru
yollar kullandık. Asıl terörist bu devlettir!" denilen
açıklama, “Anaların Öfkesi Katilleri Boğacak!” slo-
ganıyla bitirildi.

Bahçelievler

Gazi

Kuruçeşme



Haziran Ayaklanması’nda polisin
hedef alarak attığı gaz fişeğiyle Ok-
meydanı’nda yaralanan Berkin Elvan
yeni yılda yeni yaşına Okmeydanı
Hastanesi’nin yoğun bakım ünite-
sinde, komada girdi. Umudun çocuğu
Berkin’i vuranlardan hesap sormak
için Halk Cepheliler başlattıkları 1
günlük açlık grevinde 24 saat içinde
6 kez saldırıya uğradılar. Berkin için
farklı şehirlerde de eylemler yapıl-
dı.

6 Ocak’ta, 3 kişilik Halk Cepheli
grup, saat 12.00’de sloganlarla anıtın
altına geldi. Zaten etrafı polisler ta-
rafından doldurulmuş olan Taksim
Anıtı’na gelen 3 Halk Cepheliye po-
lisler daha eylem başlamadan azgınca
saldırdılar. Halk Cephelileri yerlerde
sürükleyerek işkence ile gözaltına
alan polis etraftaki destek veren in-
sanlara da bağırarak uzaklaştırmaya
çalıştı. Gözaltına alınan üç Halk
Cepheli Ayberk Demirdöğen, Halil
Eren ve Ebru Karakuş sloganlar ata-
rak yapılan işkenceyi halka duyur-
dular.

Saat 14.00’te de ikinci bir ekip
de pankart açarak Taksim Anıtı’nın
önünde slogan attılar. “Berkin Elvan
İçin 1 Günlük Açlık Grevindeyiz”
yazılı pankartı görür görmez polisler
Halk Cephelilerin elinden aldı. Göz-
altına alınanlar sesli çağrılarla “205
gündür yoğun bakımda olan Berkin
Elvan için adalet istiyoruz. Bu yüzden
buradayız. Bize izin vermiyorlar çün-

kü kendi yüzlerinin nasıl ortaya çı-
kacağını biliyorlar” denildi. İkinci
gruptan da Nuri Cihanyandı, Erdi
Büklüoğlu, Umut Savaş Kılınç ve
Caner Geyik gözaltına alındı. 

Üçüncü kez Taksim’e çıkan Halk
Cephelilere polis yine azgınca saldırıp
gözaltına aldı. 4. ekip de eylem ya-
parken, polis dördüncü kez saldırdı.
Pankart açıp Taksim Anıtı’na doğru
yürüyen Halk Cephelilere polis az-
gınca saldırdı. Hasan Çoban, Mu-
harrem Çay, Eren Kahraman ve Okan
Bilir bu saldırıda gözaltına alındı.

AKP’nin işkenceci polislerine
Berkin’i ve bu ülkenin nice yiğitlerini
vurmak serbest ama halka yaralıla-
rının hesabını sormak, onları unut-
mamak dahi suç. 24 saatte 6 saldırıda
13 Halk Cepheli işkencelerle gözal-
tına alındı. 6. saldırı 7 Ocak günü
saat 12.00’de eylemin bitimini du-
yurmak isteyen Halk Cephelilere yö-
nelik yaşandı. Halk Cephelilerin ka-
rarlı ve ısrarlı direnişiyle beraber
polisler tarafından abluka altına alınan
Taksim Anıtı katil polislere bırakıl-
madı. Halk Cepheliler tüm saldırılara
rağmen anıtı hiç boş bırakmadı, de-
falarca gelerek Berkin’in hesabını
sordular. Berkin’i vuran polislere bu
halkı bitiremeyeceklerini, tüm gün
süren eylemleriyle gösterdiler. Halk
Cepheliler 24 saat süren direnişleriyle,
“Berkin Elvan Onurumuzdur” ve
“Adalet İstiyoruz” sloganlarıyla Tak-
sim’de yeniden Berkin’in sesi oldular.

6 Ekim günü gözaltına alınanlar gece
yarısı Vatan Emniyeti’nden serbest
bırakılırken, açlık grevinin son gü-
nünde Rıza Karasaç, Cemile Temiz-
kalp ve Helin Bölek gözaltına alındı. 

İstanbul
Sarıgazi:  Cepheliler, Berkin El-

van için 6 Ocak’ta Taksim Meyda-
nı’nda 12 saatlik açlık grevi yaparak
adalet isteyen 13 Halk Cephelinin
işkencelerle gözaltına alınmasının
ardından 7 Ocak akşamı Sarıgazi
Demokrasi Caddesi’nde barikatlar
kurup eylem yaptılar. Halka birçok
kez ajitasyonlar çekerek, Berkin’in
hesabını soracaklarını bir kez daha
haykırdılar. Kaymakamlık binasının
önünde yığınak yapan AKP faşiz-
minin işbirlikçi işkenceci polisleri
Cephelilerin yaptığı eyleme tahammül
edemeyerek pervasızca saldırdı. Cep-
heliler polislere taş, molotof ve havai
fişeklerle karşılık vererek geri püs-
kürttü. 35 Cephelinin katıldığı eylem
21.30 sularında iradi bir şekilde slo-
ganlarla bitirildi.

Okmeydanı: 5 Ocak günü, Ok-
meydanı Liseliler Komitesi, 200
günü aşkın süredir komadaki Berkin
Elvan’ın doğum gününde Okmeydanı
SSK Hastanesi’ne giderek temsili
olarak pasta kestiler. Okmeydanı
Anadolu Kahvesi’nden sloganlarla
yolu kapatarak yürüyen liseliler, has-
tane önüne geldiklerinde açıklama
yaptılar. Açıklamada Berkin’i vuran

Berkin’in Katillerine Öfkemiz Bir Kat Daha Büyüdü

SSen Uyan Berkin, Adaleti Biz Sağlayacağız!

Adana
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polislerin hala bulunmadığını ve
ellerini kollarını sallayarak gez-
diklerini vurgulayan liseliler, her
katliamın her yolsuzluğun hesabının
sorulduğu gibi bunun da cezasız
kalmayacağını belirttiler. Pasta ke-
silirken, 200 kişi attıkları sloganlarla
adalet istedi. Coşkulu geçen eylemin
ardından Halk Cepheliler hep bir-
likte sloganlarla, marşlarla Okmey-
danı’na döndüler.

Kartal: 5 Ocak’ta İstanbul Ana-
dolu yakasındaki Halk Cepheliler
Kartal'da bir araya geldi. Sarıgazi,
Gülsuyu ve Kartaldan gelen 70
Halk Cepheli, türkülerle programa
başladı. Yöresel türküler ve halay-
larla devam eden program, çay
sohbeti ile sona erdi. Programdan
çıkan Halk Cepheliler, Berkin Elvan
için sloganlarla Kartal Meydanı’na
yürüdüler. Halk Cephelileri Kartal
halkı alkışlarla karşıladı. Çekilen
halaylar ve uçurulan fenerlerin ar-
dından eylem sona erdi. Eyleme
100 kişi katıldı.

Çayan: 5 Ocak’ta Berkin Elvan
için Sokullu Caddesi’ni trafiğe ka-
patarak, ateş yakıp dilek fenerleri
uçurarak, havai fişek attılar. Berkin
için bestelenen türkü söylendi. Ey-
lemde yaklaşık 80 kişi vardı. Bunu
hazmedemeyen AKP’nin katil polisi
saldırdı. Bu saldırıya karşı halk di-
renişe geçti. Sokullu Caddesi’ne
barikatlarını kurdu. Eylem slogan-
larla bitirildi.

Eskişehir
Eskişehir’de 31 Aralık’ta Espark

önünde Berkin Elvan ve tüm ayak-
lanma şehitleri için dilek feneri
uçuruldu. Halk Cephesi’nin de
“Uyan Berkin Soracak Hesabımız
Var” pankartıyla katıldığı eylemde
dilek fenerlerinin uçurulmasının
ardından halaylar çekildi. 

İzmir
3 Ocak’ta İzmir Halk Cephesi,

11 kişiyle Karşıyaka Çarşı girişinde
eylem yaptı. “Diren Berkin İzmir
Seninle!” sloganıyla başlayan ey-
lemde yapılan açıklamada “Yıllardır
kendilerine ses çıkarmayacakmış
gibi bu halkı soyan, katleden katiller,

halkın öfkesini ilk defa bu kadar
net gördüler. Korkularını büyüten
bu ayaklanma günlerinde perva-
sızlaşan AKP faşizmi ülkenin dört
bir yanını gaz odasına çevirdi,
sokak ortasına gençlerin beynini
akıttı” denildi ve Berkin için adalet
isteyenlerin de saldırıya uğradığı
belirtildi.

5 Ocak’ta da İzmir’de Ber-
kin için dilek feneri uçuruldu. 

Adana
Adana Halk Cephesi her

hafta olduğu gibi 4 Ocak günü de
İnönü Parkı’nda Berkin için eylem
yaptı. Sloganlarla başlayan açıkla-
mayı kalabalık bir halk dinledi.
Alkışlarla destek olunan açıklamada
“Büyü Berkin! Adaletsizliklerin
hesabını sormak, katillerin yakasına
yapışmak için büyü, umudun ço-
cukları halkın ekmeği olan adaleti
sağlamak için büyüyor. Halk Cep-
heliler Berkin için adalet istemeye
devam ediyor” denildi.

Balıkesir
Dev-Genç’liler 5 Ocak’ta

Atatürk Parkı’nda Berkin Elvan’ın
iyileşmesini umut ederek Berkin’in
fotoğrafları olan dilek fenerlerini
uçurdu. Çevreden geçen insanlar
ilgiyle izlediler.

Çanakkale
5 Ocak’ta İskele Meyda-

nı’nda, Berkin için dilek feneri
uçuruldu. Çağrısının internet üze-
rinden Halk-Bilim Topluluğu adı
altında yapılan eyleme Çanakkale
halkı davet edildi. Berkin için kendi
ağzıyla yazılan şiir okunduktan
sonra hep birlikte dilek fenerleri
yakılıp havaya uçuruldu. Çevredeki
halkın büyük ilgisini çeken etkin-
liğimiz sık sık alkışlandı. Dilek fe-
nerleri uçurulduktan sonra 50 ki-
şinin katıldığı eylemde Grup Yorum
türküleri eşliğinde halaylar çekil-
di.

Antalya
4 Ocak’ta Halk Cepheliler At-

talos Meydanı’nda yaptıkları ey-
lemle Berkin için adalet istediler.
“7 aydır komada olan Berkin'in

Sarıgazi

Sarıgazi

İzmir

Eskişehir

Antalya
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yarın 15. yaş günü. Yani Berkin 1
yaş daha büyürken kendinin farkında
olmadan koma halinde. Berkin Elvan
için adalet istiyoruz. Berkin’i komaya
sokan polislerin cezalandırılmasını
istiyoruz. Berkin Elvan’ı bizden, ai-
lesinden koparanlardan hesap isti-
yoruz” denilen açıklamanın ardından
15 dakikalık oturma eylemi yapıldı. 

Tekirdağ
5 Aralık’ta Tekire Alışveriş Mer-

kezi’nin önünde Tekirdağ Halk Ko-
mitesi tarafından Berkin için yapılan
eyleme 14 kişi katıldı. Basın açık-
laması ve yarım saatlik oturma ey-
lemiyle devam eden eyleme DÖB
de destek verdi. Tekirdağ halkı ey-
leme alkışlarla destek verirken, eylem
söylenen marşlarla bitirildi.

Kırklareli
Berkin’in doğum günü olan 5

Ocak’ta yapılacak olan eylemin ça-
lışmaları iki gün öncesinde başladı.
Cumhuriyet Caddesi’nde her hafta
sonu açılan Yürüyüş Dergisi stan-
dında 400 adet bildiri halka dağıtıldı.
Halka sesli duyurular yapılarak basın
açıklamasına çağrı yapıldı. Basın
açıklamasına onlarca kişi katılsa da,
Berkin için ADALET isteği binlerce
kişiye duyuruldu. 

Basın açıklaması Yürüyüş stan-
dının yanında yapıldı. Açıklamada,
çocuklarımızın canına kast eden po-
lisin hala yargı önüne çıkarılmadığı,
sonuç alınana kadar mücadelenin
sürdürüleceği vurgusu yapıldı. 20
kişinin katıldığı eylem sloganlarla
bitirildi.

Halkın Mühendis Mimarları
Karavan Alıyor

Halkın Mühendis Mimarları, halka ulaşabilmek, halkın
sorunlarını yerinde inceleyip müdahale edebilmek için
karavan satın alıyor. Karavanı alacaklarını yaptıkları yazılı
açıklama ile duyuran Halkın Mühendis Mimarları, "Duyduk
ki gidilmedik köy, varılmadık ev, omuz verilmemiş direnişler
varmış Anadolu'da. 

Duyduk ki sormak istermiş bir bilene 'bu dereye bu
yapılan nedir oğul, bu ormana kıyılır mı kara kız' diye
Anadolu halkı. 

Duyduk ki 'evimi yıktırmayı ben de istemem ama başka
çare var mı' diye derman arayanlar varmış yoksul gecekondu
mahallelerinde... 

Biz de dedik ki bir karavan alalım, hem ofisimiz olsun,
hem arabamız, hem evimiz... Böylece nerede Halkın Mühendis
Mimarlarına ihtiyaç varsa bizler orada olalım. Kapitalizm
Ergene nehrini mi kirletiyor, kentsel dönüşüm yalanıyla
mahalleleri mi yıkıyor, Karadeniz'de dereleri kurutup üstüne
HES mi yapıyor, atlayacağız karavana bildiğimiz, öğrendiğimiz
ne varsa halkımıza anlatacağız" dedi.

30 Ocak'ta kara-
vanlarını almayı
hedefleyen Halkın
Mühendis Mimar-

ları, dayanışma-
da bulunmak is-
teyenler için te-
lefon numarala-
rını da verdi:
0530 402 88 76

Kırklareli

Tekirdağ

Halk Kendi
Elektriğini

Kendisi Üretecek
Halkın Mühendis Mimarları'nın öncülüğünde İs-

tanbul Küçükarmutlu Mahallesi'nde tespit edilecek
pilot gecekondularda rüzgar ve güneş enerjisinden
elektrik elde edilip, 4 kişilik bir ailenin günlük enerji
ihtiyacının tamamı ya da bir kısmının bu hibrit sis-
temden sağlanacağı bir proje geliştiriliyor. Projenin
uygulanacağı konutlarda çatı suyunun depolanması
ile su tasarrufu sağlanması ve gecekondularda yapı-
lacak yalıtım çalışmasıyla enerji kaybının en aza in-
dirilmesi de projenin diğer hedeflerinden bazılarını
oluşturuyor.

Bu amaçla
İ s t a n b u l ' d a
Elektrik Mü-
hendisleri Oda-
sı'nda 3 Ocak'ta
düzenlenen top-
lantıya Halkın
Mühendis Mimar-
ları, İTÜ'lü mühen-
dislik öğrencileri,
Ferhat Gerçek Yü-
rüteci'ni yapan Vol-
kan Bülent ve babası
katıldı. Bu toplantıda alınan kararlarla projenin nasıl
hayata geçirileceği belirlendi.
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Her geçen gün hapishanede yeni bir hasta tutsağın
katledildiğini öğreniyoruz. Seyithan Taşkıran Bitlis E
Tipi Hapishanesi’nde tek kişilik hücredeydi. Kaldığı
hücrede kalp krizi geçirdi. 18 günlük yoğun bakımdan
sonra öldü. 

Hapishanede katledildiğini duyduğumuz 2014 yılının
ilk insanı oldu Seyithan Taşkıran. 2014 yılı hasta tutsaklar
için mücadeleyi büyüteceğimiz bir yıl olmalıdır. Müca-
deleyi büyütmediğimiz her an, onları o kör hücrelerden,
ölüm merkezlerinden alamadığımız her gün öldürülen
hasta tutsaklar listesine yenileri eklenecektir.  Hasta tut-
saklar ya tedavi edilemedikleri için ya da hapishanenin
insan üzerinde yarattığı hastalıklar nedeniyle katlediliyorlar.  

Tutsakların hastalığının ağırlaşmasının ya da oluş-
masının temel nedenidir hapishaneler. Ve hasta tutsağın
hapishane koşullarında tedavi edilmesi söz konusu
değildir. Çünkü hapishane de doktorlar sağlık sorununu
uzun süre tespit edemezler, en önemli hastalıklar basit
ağrı kesici ilaçlarla giderilmeye ça-
lışılır. Sağlık sorunu yaşayan bir
tutsak koşullarını şöyle anlatmıştır. 

“Yıllardır içerideyim, beni mua-
yene ederek ilaç yazan, teşhis koyan
bir hapishane doktoruna rastlama-
dım. Çıkarsın revire ‘neyin var’ de-
nilir. ‘Midem yanıyor’ dersin. İlaç
yazılır. Buraya gelenler sadece iste-
diğimiz ilaçları yazıp giderler. Ancak
yeterli bir muayene yoktur, hapis-
hanenin  sabit bir doktoru  da yoktur.

Öte yandan açık söylemeliyim ki, ben de dahil olmak
üzere birçok arkadaşımız sırf ring ve yol işkencesine uğra-
mamak için hastaneye gitmiyoruz. Geceleri nöbetçi doktor
ya da sağlıkçı bulunmaz ve hiçbirinde mesai  saatleri
dışında doktor bulunmuyor, acil durumlarda nöbetçi gar-
diyanlar durumun acilliğini kabul edip harekete geçtiklerinde
bile ambulansın en hızlı hapishaneye varış süresi için
yarım saatten fazla bir zaman gerekiyor.” Birde hastalanıp
tedavisi yapılamayanların anlatımları çok daha vahimdir. 

Onlar hastaneye sevk edilmez, önemli konularda dahi
sevkler aylarca bekletilir, düzenli kullanmaları gereken
ilaçlar temin edilmez,  hastaneye sevk yapılması sağlan-
dığında sevk koşulları, hastanede bekletilme koşulları
işkenceye dönüşür. Birçok kanser  hastasının teşhisi çok
geç yapılmıştır.   

Tutsak düşen bir insan için hukukta tanımlanan hapis
cezası sadece hareket özgürlüğünün sınırlanması demektir.
Ceza insanın sağlığı üzerinde bir sorun yaratmaya, sağ-

lığının bozulması nedeniyle ya-
şamını risk altına sokmaya baş-
ladığında cezaya son verilmesi
gerekmektedir. Devlet tutsakların
fiziki ve ruhsal sağlıklarından,
yaşamlarından da sorumludur.
Sağlık sorunlarını en iyi şekilde
tedavi etmek zorundadır. 

Fakat devlet bırakın tedavi et-
meyi, çoğu zaman tutsağın teda-
visini engellemektedir. Yine ha-
pishanede yeterli  doktor, sağlık

F Tipi Hücrelerde Bir Hasta Tutsak Daha Katledildi!

Tüm Hasta Tutsaklara Özgürlük!

Son 13 Yılda Hapishanelerde; 2 Bin 300 Tutsak Katledildi!
162 Tutsağın Durumu Ağır! 500’ün Üzerinde Hasta Tutsak Var!

Madde 16- .. (2) Diğer hastalıklarda
cezanın infazına, resmi sağlık

kuruluşlarının mahkumlara ayrılan
bölümlerinde devam olunur.  Ancak

bu durumda bile hapis cezasının
infazı, mahkumun hayatı için kesin

bir tehlike teşkil ediyorsa
mahkumun cezasının  infazı

iyileşinceye kadar geri bırakılır”
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görevlisi bulunmaz,  tutsaklar aylarca hastaneye sevk edil-
mezler, hastane tutsakların hasta haklarını hiçe sayar. Bu
durum yeni değildir, 2000 üzerinde kişinin ölümünün
nedenleri benzerdir. Tutsakların yeterli beslenme imkanı
olmaması, hücrelerin kışın çok soğuk  yazın çok sıcak
olması, hareket imkanının sınırlılığı duyu organları zayıflaması,
iletişim imkanının sürekli kısıtlanması ve sosyal ilişkilerin
olmamasının sonucu olarak insanın ruhsal dünyasını bozulması
ile tüm bu koşullar vucüt direncinin daha da zayıflaması
hastalıkların nedenidir.  Hastalığı yaratan ve büyüten hapishane
koşullarıdır, bunları düzeltmemekte direnen, hastalanan
tutsağın yaşamının riske girmesine neden olan devlettir.  Bu
tablo karşısında tek çözüm hasta tutsakların serbest bırakıl-
masıdır.  Bu ahlak-hukuki-siyasi kurallar  gereğidir.

Hasta Tutsakların Serbest
Bırakılması Yasal Haklarıdır

Hasta tutsaklar hükümlü ya da tutuklu olabilirler. Tu-
tuklu olan hasta tutsakları sadece hasta olmaları dikkate
alınarak serbest bırakılmaları gerekmektedir. Tutukluluk
bir tedbirdir ve bu tedbir insan yaşamından önemli
değildir. Normal bir hastaneden ya da doktorlardan
alınacak raporlara dayanarak mahkemeler hasta tutsakları
tahliye edebilirler. Etmeliler. Çünkü burjuvazinin en çok
kullandığı sloganlardan bir tanesidir “İnsan yaşamı kut-
saldır”. Bir kişinin yargılanıyor olması, ceza alacak
olması yaşamını riske atmaktan önemli olamaz. 

Hükümlü hasta tutsakların cezalarının ertelenmesi
Ceza ve Güvenlik Tedbirleri hakkındaki kanunun 16.
Maddesinde düzenlenmiştir. Kanun maddesi şöyledir. 

“Hapis cezasının infazının hastalık nedeni ile erte-
lenmesi ; Madde 16- .. (2) Diğer hastalıklarda cezanın in-
fazına, resmi sağlık kuruluşlarının mahkumlara ayrılan
bölümlerinde devam olunur. Ancak bu durumda bile
hapis cezasının infazı, mahkumun hayatı için kesin bir
tehlike teşkil ediyorsa mahkumun cezasının  infazı iyi-
leşinceye kadar geri bırakılır” denilmektedir.  Ancak bir
sonraki fıkradan bu kararın verilebilmesi için Adli Tıp Ku-
rumu’nun ilgili savcılığa rapor sunmuş olması şartına bağ-
lanmıştır. Devlet madde metninde bu hakkı kabul etmiş,
sonraki bölümlerde ise bu hakkı kullanılmayacak bir şekle
sokmuştur. Örneğin aynı maddenin 6. Fıkrası söyledir.
“(6)  Maruz kaldığı ağır bir hastalık veya engellilik
nedeniyle ceza infaz kurumu koşullarında hayatını yalnız
idame ettiremeyen ve toplum güvenliği bakımından
tehlike oluşturmayacağı değerlendirilen mahkumun ce-
zasının infazı üçüncü fıkrada belirlenen usule göre iyile-
şinceye kadar geri bırakılabilir. Bu son fıkra AKP iktidarının
hasta tutsaklar sorunu çözeceğini iddia edildiği 2013 yılında
yürürlüğe sokuldu.  Buna göre Adli Tıp Kurumu tarafından
verilmiş “hapishanede kalamaz, tek başına hayatını
idame ettiremez raporu” bulunmasına rağmen toplum
için güvenli birinin olması da gerekmektedir. “Toplum
için güvenli biri” değilse hapishanede ölmelisiniz diyorlar.
Peki toplum için güvenli olup olmamayı kim tespit ediyor.
Elbette Emniyet Müdürlüğü, genellikle terörle mücadele

şubesi tarafından yapılmaktadır bu araştırma işlemi. Hayatını
tek başına idame ettiremeyen bir kişinin “toplum için gü-
venli” olup olmadığı neden araştırılmaktadır ve nasıl bir
güvenlik araştırması yapılmaktadır. Tahmin ettiğiniz üzere
devrimci düşüncelere sahip olup olmamasıdır araştırdıkları.
Hasta tutsağın serbest kalabilmesi için sadece fiziken  hasta
olması yetmiyor. Düşünme ve direnme organı olan beyninde
hastalanmış olduğunu görmek istiyorlar. Devrimci düşün-
celere sahip olan herkes durumu ne kadar ağır olursa olsun
hapishanede öleceğinin ilanıdır bu yasal düzenleme. Nitekim
yasal düzenlemeden sonra Adalet Bakanlığı 28 Mayıs
2013 tarihi itibari yaptığı açıklamada sadece 50 hastanın
serbest bırakıldığı belirtilmiş, bunlardan sadece 3
kişinin Terörle Mücadele Kanunu gereği hükümlü ya da
tutuklu olan kişiler olduğu ifade edilmişti.

Hatırlayalım hasta tutsak Güler Zere için dışarda
ölme hakkı için biat istediler. Hiçbir gereği yokken
Cumhurbaşkanı af dilekçesi yazmasını istedi. Oysa Cum-
hurbaşkanı hiçbir başvuru olmadan hasta tutsağın cezasını
ortadan kaldırma hakkına sahiptir. Bunun için Adli Tıp
Kurumu’ndan vs bir rapor istemesine bile gerek yoktur.
Özcesi devlet kanunda belirttikleri genel ilkeye, kabul
ettikleri serbest kalma hakkını tanımalıdır. 

Hasta Tutsaklar Sessizce Katlediliyor
Hasta Tutsakları Katletme
Politikasını Bozmalıyız
Hasta Tutsaklar
Hakettikleri Özgürlüğe Kavuşmalılar

Yasa maddesi açıkca hasta tutsakların serbest kalması
gerektiği hakkını tanımıştır. Bütün yasalarda ilk maddeler
genel ilkeleri belirlerler. Genel ilke hasta tutsakların serbest
kalmaları hakkıdır. Fakat bu hak sonraki fıkralarda kullanı-
lamaz, uygulanamaz hale sokulmuştur. Ana kural istisna
hali almıştır. Ana kuralın uygulanabilmesi bizim mücadelemize
bağlıdır. Tespit edilebilen hasta tutsak sayısı 500’ün üzerindedir.
Gerçek sayı bunların çok daha üstündedir. Bunların bir
kısmı derhal serbest bırakılması gereken, yaşamı risk altında
olan kişilerdir. AKP iktidarı iddia ettiğinin aksine hasta tut-
sakların hem yaşam koşullarını zorlaştırmıştır hem de tahliye
olmaları önündeki engelleri çoğaltmıştır. Uygulamalar ve
yasal düzenlemeler, hasta tutsakları katletmenin tutsaklar
üzerinde yürütülen politikanın bir parçası olduğu çok açıktır.
Güler Zere,Yasemin Karadağ, İbrahim Çınar, Mete Diş,
Kemal Avcı örneklerinde gördük ki mücadele ettiğimizde
kör hücrelerden hasta tutsakları çekip alabildik. İşlemeyen
yasa maddelerini işletebildik. Bu hakkı kabul ettirdik. Keyfi
yasal düzenlemeleri teşhir ettik. Değişmesini sağladık. 

Adli ya da siyasi insanlar hapishanelerde herkesin
gözü önünde öldürülmektedir. Bu bir nevi sürece yayılmış
idamdır. AKP’nin bu politikasını bozabiliriz. Hasta tut-
sakların yaşaması bizim vereceğimiz mücadeleye bağlıdır.
Bunu daha önce başarabilmenin güveni ile diyoruz ki,
“hasta tutsakları özgürleştirebiliriz.”



- OCAK 2013: 2012 Yılında
Grup Yorum öncülüğünde sanatçıla-
rın dayanışmasıyla çekilen "F TİPİ
FİLM" gösterime girdikten kısa bir
süre sonra AKP’nin sansürüyle kar-
şı karşıya kaldı. Sinema salonları
tehdit edildi. Filmin tanıtımı için ya-
pılacak televizyon programları iptal
edildi. HALK CEPHESİ AKP’nin
sansürüne karşı "F TİPİ FİLM’E 5
KİŞİ GÖTÜRÜYORUM" kampan-
yası örgütledi.

- 7 OCAK 2013: NE TÜRKİYE
FAŞİZMİ NE DE ALMAN EM-
PERYALİZMİ ÖZGÜR TUTSAK-
LARA TEK TİP ELBİSE GİYDİ-
REMEDİ... Almanya’nın Bochum
Hapishanesi’nde tutsak olan Şadi
Özbolat'ın tek tip elbise dayatması-
na karşı 10 Aralık 2012 tarihinde
başlattığı açlık grevi 7 Ocak 2013 ta-
rihinde zaferle sonuçlandı. Hapis-
hane idaresi açlık grevinin 29. gü-
nündeki Şadi Özbolat'ın taleplerini
kabul etti.

- 18 OCAK 2013: AKP TES-
LİM ALAMADIĞI CEPHEYİ

OPERASYONLA "Bİ-
TİRMEYE" ÇALIŞTI

AKP’nin polisleri
18 Ocak günü İstan-
bul’da Halkın Hukuk
Bürosu, Yürüyüş Der-
gisi, TAYAD, İdil Kül-
tür Merkezi, Gençlik
Federasyonu, Okmey-
danı Temel Haklar ve
Özgürlükler Derneği,
Çağdaş Hukukçular
Derneğini gece yarısı basarak DHKP-
C operasyonu düzenledi.  86 kişi
gözaltına alındı, 55 kişi tutuklandı.

AKP "ya bendensin yada düşma-
nımsın" diyerek tüm halka saldırıyor;
en küçük muhaletefe bile izin ver-
miyor; örgütlenme özgürlüğünü yo-
ketmeye çalışıyordu. 

AKP kendi
politikaları önün-
de ciddi anlamda
direnen tek gücü
yani Cephelileri
gözaltılar ve tu-
t u k l a m a l a r l a
"düzeniçine çek-
mek" istedi. 

Operasyon
için şunu söyle-
dik:

"Evet, biz aşılıyız. Oligarşinin
darbelerine operasyonlarına karşı aşı-
lıyız. Oligarşinin polisi yok etmek
üzere örgütlenmiştir. İstanbul’un tüm
valileri, emniyet müdürleri, terörle
mücadele şubesinin örgütlenmesi
BİZİ yok etme üzerine şekillenmiştir.
On yıllardır nice valileri, nice emni-

yet müdürleri gelmiş
geçmiştir ve hevesleri
kursaklarında kalmış-
tır.

Ve itiraf etmişler-
dir. "Kızılderenin adı
değişti bir siz değiş-
mediniz. Bir sizi yola
getiremedik" diye. Bu
saldırılar bizi değiştir-
me saldırılarıdır."

(Yürüyüş Dergisi,
27 Ocak 2013, sayfa 4)

-1 ŞUBAT 2013: "SİZİ EN GÜ-
VENDİĞİNİZ KARARGAHLARI-
NIZDA VURACAĞIZ!"

1 Şubat 2013 tarihinde Alişan
Şanlı, Amerikan emperyalizminin
Ankara’daki karargahı ABD Kon-
solosluğu’nda feda eylemi gerçek-
leştirdi. O "çok iyi korunan" karar-
gahlarının girişi yerle bir oldu. Ame-
rika’ya uşaklık yapan bir "güvenlik
görevlisi" öldü. Feda bilinciyle do-
nanan, halk ve vatan sevgisiyle dolu

2013
1 Ocak - 30 Haziran

Cephe’nin 

1 yılı
Ayaklanmalarla, Barikatlarla,
Direnişlerle 2013 Yılı Bizimdi! 

2014’de Bizim Olacak!
BİZ ZAFERE, ZAFER
BİZE MAHKUM...(*)

17

12 Ocak 
2014

Yürüyüş

Sayı: 399

TÜM HASTA TUTSAKLARA ÖZGÜRLÜK!



devrimci iradenin karşısında hiçbir
güvenlik önleminin duramayacağı
bir kez daha ispatlandı. 

Alişan Şanlı’nın feda eylemiyle 6
milyar ezilen dünya halklarının yü-
reğine su serpildi.

Devrimci Halk Kurtuluş Cephesi
Basın Bürosu 2 Şubat 2013 tarihli,
402 Nolu Açıklaması’nda şunları ya-
yınladı:"Hayır! Burası Anadolu top-
raklarıdır. İsyanların, halk ayaklan-
malarının yurdudur. Bu vatan bi-
zim, Amerika’nın ve işbirlikçilerinin
değil. O kadar kolay değil, elinizi ko-
lunuzu sallayarak gezemezsizin top-
raklarımızda.

Yüksek güvenlikli elçilikleriniz sizi
koruyamaz. Vatanımızı işgal etme-
nin, halkımıza zulmetmenin bedelini
ödemek zorundasınız." (Yürüyüş Der-
gisi, 10 Şubat 2013, sayfa 8)

-18 ŞUBAT 2013: KAMU
EMEKÇİLERİ CEPHESİ’NE OPE-
RASYON

AKP bu kez de "DHKP-C" ope-
rasyonu diyerek Kamu Emekçileri
Cephesi’ne saldırdı. 28 ilde 184 kişi
gözaltına alındı; 72 kişi tutuklandı.
KESK, TMMOB, TTB üyesi kamu
emekçilerinin evleri sabah erken sa-
atte polis tarafından basılarak öğret-
men, doktor, maliyeci, sağlık perso-
neli, hemşire ve belediye işçisi
gözaltına alındı. 

AKP, Ankara’da ABD Bü-
yükelçiliği’ne yönelik Alişan
Şanlı’nın gerçekleştirdiği eyle-
min acısıyla kamu emekçilerini
gözaltına aldı.

"BU DHKP-C OPERAS-
YONU DEĞİL, ÖRGÜT-
LENME HAKKINA SALDI-
RIDIR" dedik.

Gözaltına alınanlar KESK

içinde en ileri, en dinamik, po-
litika üreten, AKP’nin her türlü
saldırısına karşı direnen sendika
şubelerinin yöneticileri ve üye-
leriydiler.

Kamu Emekçileri Cephesi,
örgütlenmedeki ısrarlarıyla, dev-
rimci politikalarıyla AKP’nin,
KESK’i ve muhalif olan örgüt-
leri bitirmek için önüne engel
olan en önemli güçlerden biri-

siydi. 657 sayılı yasada yapılacak dü-
zenlemelerine karşı grevli, toplu söz-
leşmeli sendika hakkı için mücadeleyi
örgütleyenlerdi. 

AKP tüm "Ergenekon"dan futbo-
la, AKP’li olmayan belediyelerden
KCK ya, devrimci kurumlardan sen-
dikalara, meslek örgütlerine kadar her
kesime aynı yöntemlerle saldırıyordu:
Terör örgütü ilan etmek, yalnızlaştır-
mak, sonra da her türlü baskıyla sal-
dırmak ve yoketmek..

Saldırılara karşı halkın tüm ke-
simlerine "FAŞİZME KARŞI OMUZ
OMUZA" şiarıyla birleşmek için
çağrı yaptık. 

- 24 ŞUBAT 2013: 11 KAPILI
KOZMİK SAHNELİ KONSER

Grup Yorum ve devrimci avukat-
lar için Bostancı Gösteri Merke-
zi’nde bir konser düzenlendi. Onlar-
ca sanatçı ve aydın, faşizme karşı de-
mokrasi ve adalet talebiyle biraraya
geldiler. Konsere 5 bin kişi katıldı.

- 14 MART 2013: GENÇLİK
FEDERASYONU BASILDI. 13 kişi
gözaltına alındı, 2 kişi tutuklandı.

-19 MART 2013: OKMEYDANI
HAKLAR VE ÖZGÜRLÜKLER
DERNEĞİ baskın düzenlendi. 12 kişi
gözaltına alındı, 10 kişi tutuklandı.

-19 MART 2013: ZULMÜN KA-
LELERİNİ DÖVMEYE DEVAM
EDECEĞİZ

DHKC’li SAVAŞÇILAR ANKA-
RA’DA ADALET BAKANLIĞI’NI
EL BOMBALARI, AKP GENEL
MERKEZİ’Nİ İSE LAV SİLAHI
İLE VURDULAR. Devrimci Halk
Kurtuluş Cephesi’nin, 20 Mart tarih-
li 407 sayılı Basın Bülteninde şöyle
denildi: “Faşist AKP iktidarı
"DHKP-C terör" demagojisi yapa-
rak aralıksız halkın hak alma ve ör-
gütlenme hakkına saldırıyor. Hergün
yeni "şafak operasyonları"yla uya-
nıyor halkımız. "Terör" demagojisi ile
halkın örgütlenme hakkı gaspediliyor.
AKP, Halkı POLİS ve YARGI terö-
rüyle yönetiyor. (.....) Halk düşmanı
AKP, halkı adaletsizlikle sindirmeye
kalkışırsa, BİZİM DE DEVRİMCİ
ADALETİ UYGULAMA HAKKI-

MIZ VARDIR! Halka karşı aralık-
sız terör uygulayanlar, HALKIN
ADALETİ BİR GÜN SİZİN DE KA-
PINIZI ÇALACAK. BUNU AKLI-
NIZDAN ÇIKARMAYIN" (Yürüyüş
Dergisi, 24 Mart 2013, sayfa 4)

-22 MART 2013: Cephe’nin ey-
lemerini hazmedemeyen AKP’nin

polisi tarafından Ankara’da
onlarca ev, dernek, sendika
basıldı. Ev baskınları burjuva
medyada “savaş gibi” man-
şetleriyle haber oldu. Sonuçta
2 kişi gözaltına alındı.

-25 MART 2013: GE-
NEL-İŞ GENEL MERKEZİ,
LİMAN-İŞ GENEL MER-
KEZİ’ninde olduğu adreslere
baskın düzenlendi. 21 adres
basıldı.
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- 14 NİSAN 2013: 550 BİN Kİ-
ŞİLİK HALK KOROSU... 14 Nisan
günü, Bakırköy Meydanı’nda topla-
nan 550 bin kişi AKP’nin zulmüne
karşı çıktı. Yüzbinler gösterdi ki ba-
ğımsızlık talebiyle savaşanlar asla
"bitirilemez" AKP iktidarının ay-
lardır süren tutuklama terörünün, "te-
rör" demagojilerinin, baskınların, iş-
kencelerin, kırılan duvarların, kapı-
ların...sonuç alamadığını; devrimci-
leri teslim alamadığını bir kez daha
gösterdik. "Mahirden Dayıya THKP-
C den DHKP-C ye Türkiye Devrim ta-
rihinde ilkleri yaratan, faşizme bo-
yuneğmeyen, zor koşullarda bir an ol-
sun geri adım atmayan, halkı yalnız
bırakmayan, emperyalizmin karşı-
sında tek başına da kalsa savaş şia-
rından dönmeyen cüretli bir tarihti.
Bu tarih kanda duvarlara, yüreklere,
beyinlere nakış nakış işlenen bir ta-
rihti. (...) 550 bin yürek inançları uğ-
runa, tam bağımsız özgür bir vatan
uğruna, canlarını feda eden şehitle-
rini andılar."

(Yürüyüş Dergisi, 21 Nisan 2013,
sayfa 8)

- 1 MAYIS 2013: EMPERYA-
LİZMLE UZLAŞMAYACAĞIZ!
FAŞİZME TESLİM OLMAYACA-
ĞIZ!MİLYONLARI ÖRGÜTLE-
YECEĞİZ!

Oligarşi 1 Mayıs Alanı’nı halk-
larımıza, emekçilere yasaklamaya
kalktı. Oligarşi açıktan yasaklaya-
madıkları 1 Mayıs kutlamalarını
alandaki inşaatı bahane ederek en-
gellemeye çalıştı. AKP nin asıl
amacı "Taksimi yayalaştırmak"
değil, tarihi silmekti. 1 Mayıs Ala-
nı’nı işçi sınıfından, tarihinden
koparmak istiyordu. Önce 1 Mayıs
Meydanı’nı sonra da 1 Mayıs’ı ta-
rihe gömmeyi planladılar. Ama
olmadı... Halkımız 1 Mayıs’a ve 1
Mayıs Alanı’na sahip çıktı.

AKP faşizmi 1 Mayıs günü
her yerde terör estirdi. 1 Mayıs Ala-
nı’na çıkan tüm yollar kapatıldı;
otobüs, vapur, tren, metro, metro-
büs seferleri iptal edildi. İstanbul-
da sokağa çıkmak yasaklandı.  Ga-
lata ve Unkapanı köprüleri kapa-
tıldı. Tüm İstanbul
gaza boğuldu. Hasta-

nelere, hasta taşıyan am-
bulanslara dahi gaz atıldı.
Meral Dönmez ve Feh-
mi Meşe isimli Halk
Cephelilerle, Dilan Alp,
İbrahim Akın ve Serdar
Gül polisin nişan alarak
gaz fişeğini ateşlemesi
sonucu yaralandılar. 72
kişi gözaltına alındı,
yüzlerce kişi yaralandı.

AKP’nin gerçek yüzü
kısa sürede teşhir oldu.
İnşaat, halkın can güven-
liği demagojisi yaparak 1
Mayıs alanını gaspetmek
istediğini herkes gördü. 

AKP’NİN 60 BİN
POLİSLE İŞGAL ETTİ-
Ğİ İSTANBUL’UN HER
SOKAĞINDA DİRENİŞ
VARDI.

Halkımız AKP’nin fa-
şist terörüne boyun eğ-
medi ve 1 Mayıs Ala-
nı’ndan vazgeçmedi. 

-1 MAYIS SONRA-
SI SALDIRILAR DE-
VAM ETTİ...

Taksim Meydanı’nı,
1 Mayıs mitinglerini ya-
saklamaya çalışan AKP,

İstiklal Caddesi’nde de protesto yü-
rüyüşlerini yasakladı.

- 1 Mayıs’ın ardından İstiklal
Caddesi’nde yapılan bütün yürüyüş-
lere polis cop ve gaz bombalarıyla sal-
dırmaya başladı. Taksim, Beyoğlu,
Beşiktaş, Adliyelerin önleri ve diğer
tüm meydanlar AKP karşıtı eylemle-
re yasaklandı. Dernekler, sendikalar
basıldı. İşçilere, memurlara, avukat-
lara, gazetecilere, futbol taraftarları-
na kadar, her kesime gaz bombalarıyla
saldırıldı. Küçükler ligi futbol ta-
kımları arasında oynanan maçta 13-
14 yaşındaki çocukların bile gözleri-
ne gaz sıkıldı.

- AKP’nin polisleri sokak çeteleri
gibi motosikletli ekiplerle Beşiktaşlı
futbol taraftarlarının arasından geçe-
rek, havaya ateş açtılar. Sonra taraf-
tarlara tazyikli su sıkıp gaza boğdular.
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İstanbul’da Bağcılar Yenimahalle’de, Van depremi son-
rasında konteynırlarda yaşamak zorunda bırakılan ve şim-
di de elektrikleri kesilerek konteynırlardan atılmak iste-
nen Vanlılarla dayanışmak için 3. kez ateş ya-
kıldı. Ateş başında toplanan Halk Cepheliler,
"Van Halkı Yalnız Değildir - Halk Cephesi"
pankartını açıp, “Van Halkı Yalnız Değildir”,
“Yaşasın Halkların Kardeşliği”, “Biji Brati-
ya Gelan”, “Halkımız Saflara Hesap Sorma-
ya” sloganlarını atarak seslerini Van’da kon-
teynır kentte yaşayan halkımıza duyurdular.

Ateşi görüp sohbet etmeye gelen gençlerle
Van’da kalanlar hakkında konuşuldu. Bir bu-

çuk saat süren ve 16 kişinin katıldığı eylem, halaylar çe-
kilip, türküler söylenerek bitirildi.

Altınşehir Filistin Mahallesi’nde de Halk Cepheliler
7 Ocak akşamı Van halkı için ateşler
yaktılar. Filistin halkı Van’daki kar-
deşleri için atkılar örerek halaylar çek-
tiler. Filistin Mahallesi çocukları Van’da-
ki kardeşlerine mektuplar yazarak. “Fi-
listin halkından selamlar söyleyin” de-
diler. İki saat süren eylem, ateş başında
sohbetler edilerek halaylar çekilerek,
çaylar içilerek 20 kişinin katılımıyla sona
erdi.

- Reyhanlı’daki 51 insanımızın
ölümüne neden olan patlamayı pro-
testo eden DKÖ’lere ve gençliğe
Adana’da, İstanbul’da, Ankara’da,
Kocaeli’nde defalarca saldırıldı.

- Emek Sineması, yerine AVM ya-
pılması için yıkıldı..

- Kürdistan’da 107 adet yeni ka-
rakol inşaatı yapımı kararı alındı. 

-24 MAYIS 2013: HASTA TUT-
SAK METE DİŞ’İ DE ZULMÜN
ELİNDEN ALDIK

Kanser hastası Mete Diş 24 Ma-
yıs tarihinde tahliye edildi. Halk
Cephelilerin iradesi ve yoldaş sevgi-
si, zulmün oyununu bozdu.

- 31 MAYIS 2013: HAZİRAN
AYAKLANMASI

AKP’nin Taksim’deki Gezi Par-
kı’nı yıkıp AVM yapmak istemesi
bardağı taşıran son damla oldu. Gezi
Parkı’nı korumak üzere başlayan ey-
lemler bir anda Halk Ayaklanması’na
dönüştü. 31 Mayıs sabaha karşı, in-
sanlar uykudayken, sivil polisler ve za-
bıtalar çadırları ateşe verdiler. Ardın-
dan parktaki kitleye karşı saldırıya geç-
tiler. İnsanların kısa mesafeden nişan
alarak kafalarına gaz fişeği attılar. Bu
saldırının ardından Gezi  Parkı’nı bo-
şalttılar ve bariyerlerle çevirdiler. Bu
andan itibaren onbinler Taksim’e ak-
maya başladı. Genci, yaşlısı, öğrenci-
si, kadını, erkeği, işçisi... herkes Tak-
sim’e geliyordu. Polis bütün yolları,
ana caddeleri TOMA’larıyla, tazyikli

sularıyla, gazlarıyla tutmuştu...
Ama ne yapsa da halk denizini
engelleyemiyordu. "Faşizme
Karşı Omuz Omuza", "Her Yer
Taksim Her Yer Direniş" slo-
ganları her yeri inletiyordu. Her
siyasi görüşten insan oradaydı.
Devrimciler, ilericiler, ulusalcı-
lar, Kemalistler...Türkler, Kürt-
ler, türbanlılar, Aleviler...AKP fa-
şizmine karşı herkes omuz omuzaydı...

Halk savaşmayı barikat başında
öğreniyordu...Vurularak, yaralana-
rak... Organize oluyor, çatışıyor, hata
yapa yapa öğreniyordu... Bütün Tak-
sim çevresi bir savaş alanıydı. 

Tüm yoksul gecekondu mahalle-
leri ayaktaydı. Her gün insanlar so-
kaklara dökülüyordu...Tenceresini,
tavasını alan herkes sokaklarda öf-
kesini haykırıyordu. Ayaklanma tüm
İstanbul’a ve Anadolu’ya yayıldı. 80
ilde, 3 milyon 200 bin kişi eylemle-
re katıldı. 

Halk feda ruhuyla savaşıyor ve
korku duvarını aşıyordu. Yıllardır
devrimci hareketin uzlaşmayan, asla
direnmekten vazgeçmeyen çizgisi
halka umut olmuş, nasıl direnileceğini
göstermişti...Şimdi söz sırası halkı-
mızdaydı..

Tüm inançsızlıkları yıkarak halk
kendi gücünü gösterdi. 

"Gaz Bombası Kimyasal Silahtır.
Yasaklansın",

"Taksim Halkındır, Halka Yasak-
lanan Tüm Alanlar Açılsın",

"Saldırı Emrini Veren Bütün So-
rumlular Yargılansın" gibi talepleri-
miz geniş kesimlerce sahiplenildi. 

"Polis Simit Sat, Onurlu Yaşa",
"Faşizme Karşı Omuz Omuza"

sloganlarımız herkesin dilindeydi artık...
HALK ANAYASASI taslağımızın

herkesin taleplerini kapsayan ve bir-
leştiren bir öneri olduğunu anlattık. 

Faşizme karşı direnmenin onuru
devrimcilerindir. Direnme hakkımı-
za sahip çıkalım. Faşizme karşı bir-
leşelim dedik...

Ayaklanma sırasında; Ethem Sa-
rısülük, Abdullah Cömert, Mehmet
Ayvalıtaş, Ali İsmail Korkmaz, Ahmet
Atakan, İrfan Tuna katledildi. 14 ya-
şında başından gaz fişeği ile vurulan
Berkin Elvan komada...

11 kişi gözünü kaybetti, 1 kişinin
dalağı alındı. 8 bin kişi yaralandı. Bin-
lerce kişi gözaltına alındı.

(*)19 Aralık 2000 tarihinde, Bay-
rampaşa Hapishanesi’nde diri diri
yakılarak katledilen, Ölüm Orucu
direnişcisi Yazgül Öztürk ün tören ko-
nuşmasından...

Dayanışmamız Yoksulluktaki Devrimi Açığa Çıkaracaktır!
Yoksulluğumuz Cesaretimizdir
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Grup Yorum, 4 Ocak'ta, Ankara
Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Mer-
kezi'nde tutsak KEC'lilerle dayanışma
konserinde dinleyicileriyle buluştu. 

"KESK'li Tutsaklar Serbest Bı-
rakılsın" şiarıyla düzenlenen konserin
çalışmaları yaklaşık 1 aydır sürü-
yordu. Konserden önceki hafta bo-
yunca Kızılay'da açılan konser tanıtım
masası ile hem duyuru yapıldı, hem
de Grup Yorum'un yeni albümü “Hal-
kın Elleri” tanıtıldı. 

Konser günü Grup Yorum'dan İb-
rahim Gökçek ve Seçkin Aydoğan,
Özgür Radyo’da Turna Avazı prog-
ramında canlı yayına katıldılar. Te-
lefonla arayan halkın sorularına cevap
verdiler. Programda Sanat Meclisi
çalışmalarına yönelik sorular da so-
ruldu. Meclisin yerel ayaklarının
oluşturulması için çalışmalara baş-
landığını ve Yorum'un bu çalışmalara
katıldığını anlattılar. 

Salonda hazırlanan stantlarda
devrimci yayınlar, Yorum albümleri
ve devrimci tutsakların dayanış-
ma için gönderdiği ürünler yer
aldı. Salonun girişinde “Hoşgel-
diniz” pankartı misafirleri kar-
şıladı. Sahnede “İş Güvencesine,
Örgütlenme ve Direnme Hakkına
Sahip Çıkan Devrimci Memur-
lara Özgürlük İstiyoruz! KESK'li
Tutsaklar Serbest Bırakılsın!
Emekçiyiz Haklıyız Kazanaca-
ğız!” yazan Kamu Emekçileri
Cephesi pankartı vardı. Program,

KESK'li emekçilere geçtiğimiz yıl
yapılan operasyon ve bu komploya
karşı mücadelenin anlatıldığı sin-
evizyonun görüntüleriyle başladı.
Ardından kavganın türkülerini söy-
leyen Grup Yorum sahneye çıktı. Sa-
lonun dolu olduğu konserde Grup
Yorum Türkçe ve Kürtçe, marş ve
türkülerini binlerce dinleyiciyle bir-
likte söyledi. 

KESK MYK üyesi ve KEC ope-
rasyonunda Ankara'da tutsaklık yaşayan
Akman Şimşek bir konuşma yaptı.
Onurlu bir yaşamı seçtikleri ve bunun
mücadelesini verdikleri için AKP fa-
şizminin kendilerini hedef aldığını
söyledi. Kendilerinin mücadele ve sa-
hiplenme ile tahliye edildiğini anlatan
Şimşek, tutsak kamu emekçilerinin
de serbest kalması için herkesi KESK'li
tutsakların davasının görüleceği 23-
24 Ocak tarihlerinde İstanbul Adliye-
si'nde buluşmaya çağırdı. Konuşma
sonunda salonda "KESK'li Tutsaklar
Onurumuzdur", "KESK'li Tutsaklar

Serbest Bırakılsın" sloganları atıldı. 

Grup Yorum, eski şarkılarının
yanı sıra, kasım ayında çıkan "Halkın
Elleri" albümünden de şarkılar söy-
ledi. Hasta tutsaklar için mücadele
çağrısı olan ve albüme adını veren
"Halkın Elleri” şarkısı söylenmeden
önce salondaki tüm dinleyiciler hasta
tutsaklar için el ele tutuştu. Şarkı
hep birlikte ve eller birleşik, yum-
ruklar sıkılı vaziyette söylendi. Şar-
kının sonunda “Hasta Tutsaklar Ser-
best Bırakılsın” sloganı atıldı. 

Haziran'da yaşanan halk ayaklan-
ması “Yeni Baştan” ve “Lanet” adlı
şarkıları ile hatırlatıldı ve birleşirsek
bizi soyanlardan, zulmedenlerden he-
sap sorabileceğimiz vurgulandı. Ok-
meydanı’nda polisin attığı biber gazıyla
başından vurulan ve 205 gündür yoğun
bakımda yatan 14 yaşındaki Berkin
Elvan için "Büyü" şarkısını söyleyen
Yorum, tutsak sanatçılar Veysel Şahin,
Gamze Keşkek ve Grup Yorum üyesi
Ayfer Rüzgar'a "Haziran'da Ölmek

Zor" şarkısıyla selam
gönderdi. 4 Ocak (1996)
Ümraniye'de katledilen
4 devrimci tutsak, 19-22
Aralık 2000'de katledilen
28 devrimci tutsak ve
2000- 2007 Büyük Ölüm
Orucu Direnişi’nin 122
şehidi için “Sevdamıza
And Olsun” şarkısı söy-
lendi. 

Kısa süre önce tahli-

Kamu Emekçileri Cephesi Tutsakları Serbest Bırakılsın!
AKP, Devrimci Sendikacıları Yıldıramaz!
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ye olan devrimci avukat Betül Koz-
ağaçlı da konserde kısa bir konuşma
yaptı. Tutsakların selamlarını getiren
Kozağaçlı, tutsak avukatlar ve tüm
tutsaklar için mücadele çağrısı yaptı.
Bu konuşmanın sonunda salonda atı-
lan “Devrimci Avukatlar Onurumuz-
dur” sloganı ile tutsak avukatlara se-
lam gönderildi. 

İki bölüm olarak gerçekleştirilen
konserin ilk bölümünün sonunda da,
ikinci bölüm sonunda da halaylar
coşkuyla çekildi. Konser, “Cemo”
ve “Haklıyız Kazanacağız”ın söy-
lenmesi ile sona erdi. 

Grup Yorum'un Kamu Emekçileri
Cephesi tutsakları için verdiği konsere
Halkın Mühendis Mimarları da katıldı. 

Salonda görevli olarak bulunahn
Halkın Mühendis Mimarları masa
da açtı. Açılan masada +İvme Dergisi,
Yürüyüş Dergisi, Tavır Dergisi ve
Kurtuluş Dergisinin “Halk Ayaklan-
ması” sayısı ve çok sayıda Grup Yo-
rum 25. yıl DVD’si ile Halkın Elleri
albümü satıldı. Halaylarla, marşlarla
sonlandırılan konser çıkışında topluca
Yürüyüş Dergisi dağıtımı yapıldı.

Grup Yorum, Halkın Elleri albümünün tanıtım söy-
leşilerine devam ediyor. Sanat halka ulaştıkça değer ka-
zanır; halkın elleri birleştikçe güç kazanır.

Ankara 3 Ocak’ta Ankara ODTÜ'de Halkın Mühendis
Mimarları ve Dev-Genç’liler tarafından Grup Yorum
söyleşisi düzenlendi. Grup Yorum üyeleri söyleşide
yeni albümleri Halkın Elleri'ne dair gelen soruları ce-
vaplarken, söyleşi boyunca devrimci sanatçılık üzerine,
kendi tarihleri, albümleri, tutsak üyeleri üzerine konuştu.
Grup Yorum’un kitleselliğinin ve yıllardır her baskıya
rağmen hala ayakta olmasının halktan beslenmesi ve
büyük ailenin gücüyle olduğu belirtildi. 

Konuşmaların sonunda söyleşiye katılan yaklaşık
120 ODTÜ öğrencisi ve çalışanına seslenilerek, gelecekte
mezun olunduğunda bu sistemde mesleklerini halkın

çıkarına değil şirket patronlarının çıkarına kullanmak
zorunda kalacakları anlatılarak, Halkın Mühendis Mi-
marlığı’nın da bir seçenek olduğu belirtildi. Mühendislik
ve mimarlık öğrencilerine mesleklerini halkın çıkarına
kullanarak yeni bir dünyayı yaratmanın çağrısı yapıldı. 

"Yorum Boş Kaset Çıkarsa Alırım"
ODTÜ'de yapılan söyleşiden sonra Kızılay'da bulunan

Mesken Kafe'ye gelen Grup Yorum üyeleri buradaki söy-
leşiye de katıldılar. Dev-Genç şenliğinde Grup Yorum'a
getirilen yasağın nasıl boşa çıkarıldığı anlatıldı. F Tipi
Film sohbetin konuları arasındaydı. Devam eden albüm
çalışmaları hakkında bilgi verildi. Albümlerde denenen
yeni tarzların özellikle genç kitleye seslendiği anlatıldı.
Bir dinleyici “Yorum boş kaset çıkarsa alırım” diyerek,

Grup Yorum'a olan güvenini ifade etti. Söyleşi
sonunda Grup Yorum yeni albümlerini de imzaladı.
Yaklaşık 2 saat süren söyleşiye 80 kişi katıldı. 

"Alnından Kaderini Çalanı Vur"
Zonguldak Halk Cephesi, 7 Ocak’ta yaptığı

yazılı açıklama ile Grup Yorum’un Halkın Elleri
albümünün gür sesi duyurmak için 20 adet albümü
halka ulaştırdıklarını duyurdu. Açıklamada, “Yorum
derki su dursa bile sen durma, alnından kaderini
çalanı vur! Bizler de halkımıza söz veriyoruz, ek-
meğimizi aşımızı çalanı canımız pahasına da olsa
alnından vuracağız!” denildi.

Halkın Elleri Umudumuzdur
Geleceği Onlarla Kuracağız

ODTÜ
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Sevgili Yürüyüş çalışanları Merhaba,

Öncelikle hepinizin 2014 yılını kutluyor, özgür ve
adaletli yaşayacağımız yılların başlangıcı olmasını
temenni ediyorum. Her yeni yıl insanlar için yeni
umutlar, sevinçler, heyecanlar taşır. Hani klasik bir söz
vardır ya “Yeni yıla nasıl girerseniz tüm yıl öyle
geçer” diye... Kim bilir belki o gün daha fazla mutlu
olmaya, daha çok sevdiklerimizle olmaya çalışmamız
bundandır. Ben de 2013 yılına arkadaşlarımla birlikte
girmiştim. Kendi aramızda oyunlar oynamış, şiirler
okumuş, türküler söylemiştik. Televizyonlara hapsolmadan
güzel bir gece geçirmiştik. Sonra 2013’ün 19 Şubat’ında
KESK’lilere yapılan bir şafak baskınıyla gözaltına
alındım. 28 ilde yapılan bu baskında 184 kişi gözaltına
alınmıştık.

Bu baskın tamamen siyasi bir baskındı. Eğitim,
sağlık, anayasa gibi alanlarda yapılacak değişikliklerle
özellikle sağlık ve eğitim alanında yapılacak özelleştir-
melerin sorunsuz yapılabilmesi için bizlerin tutuklanması
gerekiyordu. Böylelikle bizlerin üzerinden de diğer ça-
lışanlara gözdağı verilmiş olacaktı. Özellikle son za-
manlarda artan 4+4+4 protesto eylemleri AKP'nin canını
sıkmıştır. “Parasız, bilimsel, akademik, anadilde eğitim
istiyoruz” sloganıyla Ankara Meydanı’nı doldurmuştu
kamu emekçileri. Ve birçok arkadaşımız ağır yaralanmıştı.
AKP’nin KESK’lilere öfkesi daha da arttı. Ve bizler tu-
tuklandık.

Aradan 10 ay geçti. Diğer illerden alınan arkadaşla-
rımız tahliye oldu ancak biz henüz ilk mahkemeye bile

çıkmadık. İlk mahkememiz 23 Ocak’ta İstanbul Adliyesi
16. ACM’de görülecek. Savcılıkta gördüğümüz dosyanın
aynısı aylar sonra önümüze iddianame olarak geldi.
Yani hepimizin dosyası daha başta hazırdı. Keyfi bir
şekilde, hukuksuzca tutuklu bulunuyoruz. Neden böyle
söylüyorum, dosyalar çelişkilerle ve suç teşkil etmeyen
şeylerle doldurulmuş. Üstelik bunu yazmaktan da çe-
kinmemişlerdir. 

Bakın 7 Mart 2010’da katıldığım 8 Mart Dünya
Emekçi Kadınlar Günü mitingi için ne yazmışlar: Tespit
edilen bu eylem cezalandırma amacıyla değil, şüphelinin
örgüt üyeliği konusundaki devamlılığını ve kararlılığını
vurgulamak için konulmuştur. Tebrik etmek lazım, nasıl
da tespit etmişler. KESK’li Kadınlar olarak katıldığımız
8 Mart eylemine sanki gizli saklı katıldık. Bir delil bu-
lamadıklarında herhangi bir işin başına bir örgüt ismi
konuldu mu tamamdır.

19 Şubat’ta evime baskın yaptıklarında da bu suçla-
mayla geldiler. Son yıllarda KCK, Ergenekon diye bir
sürü insanı tutuklamışlardı, şimdi de DHKC diye geldiler.
O sabah kardeşlerim, eniştem, yeğenlerimle yaşadığım
eve destursuzca girip her yanı didik didik aradılar. Öyle
ki evli kardeşimin yatak odasına girip yatağına, dolabına,
çeyiz sandığına kadar aradılar. Üstelik benim için
gelmişler ama bana ait olmayan odaları da aramışlar,
kardeşlerimin, eniştemin telefonlarını gasp etmişlerdi.
Benim odamda ise 2 kitap ve bir ayracı önemli bir
belge niyetine aldılar. Kitap ayracının bir tarafında
Che’nin resmi, diğer tarafında A.Cesar Sandino’nun
resmi vardı. Bu iki kişiyi tüm dünya halkları, ülkeleri
bir kahraman görür ve benimser. Hele Che’nin resimlerinin
olmadığı ülke yok... Aldıkları kitaplar ise birisi ABD
emperyalizmini anlatan kitap, diğeri de Mahir Çayan’ın
“Toplu Yazılar” kitabıydı. Evimde yüzlerce farklı
içerikte roman, siyasi, kültürel kitaplar bulunmasına
rağmen içlerinden bu ikisini seçtiler. Kitaplardan oku-
muştuk yine 12 Eylül cunta dönemindeki kitap düş-
manlığını, filmlerden izlemiştik kitapların nasıl yakıldığını. 

Sırf evinde kitap bulundu diye günlerce işkencelerden
geçirilip tutuklanan insanların anılarını dinlemiştik. Ve
lanet okumuştuk faşist cuntaya. Egemenler ne zaman
yönetememe krizine tutulsa, çareyi halka saldırmakta

İKİ KİTAP, BİR AYRAÇ
Tutsak Kamu Emekçileri Cepheli Memurlara Özgürlük

23-24 Ocak’ta Çağlayan, İstanbul
Adliyesi’nde 16. ACM’de Buluşalım!

Kamu Emekçileri Cephesi
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Kamu Emekçileri Cepheli tutsak memurların 23-24
Ocak tarihlerinde İstanbul Adliyesi’nde görülecek du-
ruşması öncesinde, “Hepimiz Birimiz, Birimiz Hepimiz
İçin” diyen KEC’liler eylemlerine devam ettiler.

İstanbul: Her pazar olduğu gibi 5 Ocak günü de
İstanbul’da Taksim Galatasaray Lisesi önünde KESK’li
tutsaklar için oturma eylemi ve basın açıklaması yapıldı.
Tutsak yakınları ve arkadaşları KESK’li Tutsak Aileleri
ve Kamu Emekçileri Cephesi imzalı pankartı yere ser-
dikten sonra “KESK’li Tutsaklar Serbest Bırakılsın”
sloganıyla oturmaya başladılar. Oturma eylemi boyunca
yapılan konuşmada yaşanılan hukuksuzluklar dile getirildi
ve konuşma sonunda 23-24 Ocak’ta İstanbul Adliyesi’nde
görülecek davaya çağrı yapıldı. Oturma eylemi sonunda
yapılan açıklamada, “Bizi suçlu göstermeye çalışan
merciler, karalama kampanyalarıyla gerçeğin üzerini
örtmeye çalışmaktadır. Oysa asıl suçlular, anayasal hak-
ların kullanımına engel olanlar, örgütlenme hakkımıza
saldıranlar, sokağa çıkmak, haklarını kullanmak isteyenlere
gözdağı verenlerdir” denildi.

Ankara: 11 aydır tutsak edilen yoldaşları için
eylem yapan Kamu Emekçileri Cephesi üyeleri, 4 Ocak
günü yine Yüksel Caddesi’ndeydi. 25 kişinin katıldığı
eylemde yapılan açıklamada, “İş güvencesine, örgütlenme
ve direnme hakkına sahip çıkan devrimci memurlara

özgürlük istiyoruz. Bizler susmayacağız, sinmeyeceğiz!
İş güvencemize, ör-
gütlenme hakkımıza
sahip çıkmaktan vaz-
geçmeyeceğiz! Tutsak
kamu emekçisi arka-
daşlarımızın tamamı
serbest bırakılana dek
her Cumartesi saat
14.00’da Yüksel Cad-
desi’nde olmaya de-
vam edeceğiz” denil-
di. 

İzmir: 4 Ocak’ta
Konak Kemeraltı gi-
rişinde toplanan Kamu
Emekçileri Cepheliler
“KEC’li Tutsaklara
Özgürlük” talebiyle bir
basın açıklaması ger-
çekleştirdiler. Açıkla-
manın ardından slo-
ganlar atılarak 1 sa-
atlik oturma eylemi
yapıldı. Eyleme 7
KEC’li katıldı.

bulurlar. Hele de halk kendisine karşı muhalefet edip
ona dair gerçekleri söylüyor ve tüm kirli yanlarını sıra-
lıyorsa, artık hukuk falan dinlemez, saldırır... 

Ben tutuklanmadan önce dershane öğretmeniydim.
8 yıldır bu sektörde çalışıyordum. Ben ve benim gibi
nice insan açlık, yoksulluk sınırlarında çalışırken, üstelik
güvencesiz çalışırken, tekeller ve iktidar yandaşları
zevk-ü sefa içinde yaşıyordu. 

Halka, sanki tasarruf yapacak parası varmış gibi, pa-
ranızı bankalara yatırın diyenler, kendi paralarını yatak
odalarında saklıyorlardı. Bir bankacı neden kendi ban-
kasına parasını yatırmaz da evinde saklar? Onlar
bankalara, villalarına sığdıramadıkları paralarıyla oy-
narken, çalışanlara verdikleri üç kuruş para rüyalarında
kabus olup yapıştığından emeğinin karşılığını isteyen
insanlara azgınca saldırıyorlardı.

Bizler 350 bini aşan ataması yapılmayan öğretmen
olarak güvencesiz çalıştırılırken bizlere vermeye kork-
tukları paralar kasalarına girmektedir. Maliye de eğitime,
sağlığa, ulaşıma... para yok ama belediyelere, seçim
kampanyalarına... para var. Bizlerin emeğini sömürenlere

itirazımız olmuştur, olacaktır. Onlar da kimi zaman
vatan haini yaparlar, kimi zaman örgüt üyesi... Nazım’a,
Rıfat Ilgaz’a ve daha birçok aydına neler yaptılar?
Bugün de bu manada değişen bir şey yok. Muhalifsen
bir kitap ayracı, bir konser bileti bile seni örgüt üyesi
yapmaya yeter. Görüyorsunuz kamu emekçileri, öğret-
menler, öğrenciler... halk konuşmaya devam ediyor,
edecek. Kimbilir bu mektup bile açık kaynak suçlarından
sayılabilir. Türkan Albayrak’ın direniş çadırını ziyaret
ettiğimde herkes gibi günlüğüne o anki duygu düşünce-
lerimi yazmıştım. Bu da internette yayınlanmıştı. İşte
suçlarımdan birisi bu.

Tüm suçlamaları çürütmek ve onurlu aydın ve emekçi
olduğumuzu, alın terimizle, emeğimizle kazandığımızı
anlatacağız 23-24 Ocak’ta İstanbul Adliyesi 16.
ACM’de görülecek ilk duruşmaya siz basın emekçilerini
de çağırıyoruz. Ve sizlerin aracılığıyla tüm halkımızın
yeni yılını kutluyoruz.

KEC’li Özgür Tutsaklar

Bakırköy Hapishanesi

İş Güvencesine, Örgütlenme ve Direnme Hakkına
Sahip Çıkan Devrimci Memurlara Özgürlük İstiyoruz!

F TİPİ HÜCRELERDE BİR HASTA TUTSAK DAHA KATLEDİLDİ!24

Yürüyüş

12 Ocak
2014

Sayı: 399

İzmir

İstanbul

Ankara



Sevgili Devrimci Okul Okurları
Merhaba;

Faşizmin baskı ve terörünün, kat-
liamlarının, açlık ve yoksulluğun,
hak gasplarının olduğu bir ülkede ör-
gütsüz hak alma mücadelesi yürütü-
lemez.

Düzenin karşısında halk ör-
gütlü olduğu oranda bir güçtür.

Düzenin zulmünü, işkencesini
yaşayan halktır. Halkın talepleri ne-
dir, sorunları nedir nasıl çözülür...
Bunları yine halk bilir. Faşizme
karşı savaşta bilgi kadar kararlılık
da önemlidir. Halkın birliğini sağ-
ladığımızda, dayanışmasını ör-
gütlediğimizde tüm sorunlar adım
adım çözülecektir.

Halkın yüzyılların biriki-
mi ile bugünlere getirdiği bil-
gisi ve sağduyusunu, dev-
rimci hareketin deneyleri ve
örgütlenme tecrübesiyle, ka-
rarlılığı, sonuç alıcı ısrarı ile
birleştirdiğimizde halk ör-
gütlülüklerini düzenin güçle-
ri yıkamaz.

Mao’nun söylediği gibi
“halk kitleleri yıkılması müm-
kün olmayan kalelerdir”

Haziran Ayaklanması’yla
birlikte geniş halk kesimleri
birlik ruhunu, dayanışmayı, birlikte di-
renmeyi ve bedel ödemeyi yaşadı. Dü-
zenin karşısında kendi gücünü, pra-
tikte neler yapabileceğini gördü. 

Haziran Ayaklanması’nı yaratan
neden, düzenin krizi olduğu kadar
devrimci hareketin direnme ve feda
ruhunun kitlelerde yarattığı şekillen-
medir. Biz bedellerle, dişe diş karar-
lılıktaki mücadele hattımızla geniş ke-
simlere nasıl direnileceğini gösterdik. 

Bugünün görevi ise Haziran
Ayaklanması’nın kitlelerde yarat-
tığı direniş ve mücadele ruhunu;
krizin yarattığı saflaşmayı örgüt-

lemektir. Halkı
kendi talepleri
doğrultusunda mü-
cadeleye katmak-
tır. 

Halkın kendi
çıkarları için, sö-
mürü ve zulmün
sahiplerine karşı

kendi haklarını kazanabilmesi için
Halk Meclislerini, Halk Komitele-
rini oluşturmalıyız.   

Halk komiteleri ve meclisleri hal-
kın öz örgütlülükleridir. Halkın bir-
leşeceği yerlerdir.

Faşizme Karşı
Kazanmak İçin Birleşmeli
ve Savaşmalıyız

İş yeri, okul, mahalle... tüm dev-
rimcilerin halkla olan bağı vardır. En
temel görevimiz halkı örgütlemektir. 

En meşru, halkın hızla sahipleneceği
sorun neyse onunla başlamalıyız. Ör-
gütlü olmanın gerekliliği ve gücünü bu
somut sorun üzerinden göstermeliyiz. 

Örneğin bugün yozlaşma ve çete-
leşmeye karşı kurulan halk komitele-
ri, yıkımlara karşı oluşturulan komiteler

bunun somut örneğidir. Halkın yaşa-
dığı sorun yıkım sorunuysa, bu soru-
nu yaşayanlardan bir komite oluştur-
malıyız. Bu halkın en temel hakkıdır. 

Yozlaşmayı yaşayanlardan, ma-
hallelerimize, uyuşturucu, fuhuş, ku-
mar sorununu yaşayan insanlardan,
hatta o yozluğun içinden çekip çı-
kardığımız insanlardan oluşturmalı-
yız komitelerimizi...

Onlar hem sorunu en yakıcı ya-
şayanlardır hem de yaşanan soruna en
fazla vakıf olanlardır. 

Halk komitelerinde alacakları ka-
rarlar, mücadele yöntemleriyle o so-
runa sahip çıkacak ve çözecek olan

onlardır.
Halk komiteleri ve halk

meclisleri halkın söz ve karar
hakkının olduğu örgütlenme-
lerdir. 

Halk kendi kararlarını alır ve
uygular. Bunun için en demo-
kratik, halkın sahiplenmesinin
en fazla açığa çıktığı örgütlen-
melerdir.

Komiteler ve meclisler
kolektivizmin işletildiği bir-
lik ve dayanışma ruhunun en
üst düzeyde yaşatıldığı or-
ganlardır. 

Örneğin ayaklanmada
oluşan barikat nöbetleri, yi-
yecek toplanması, iletişimin
paylaşılması... gibi iş bö-
lümleri bize komitelerin ge-
rekliliğini gösterdiği gibi
halktaki dayanışma ve birlik
ruhunu da açığa çıkarmıştır.
Şimdi de ayaklanmadaki o
ruhu, dayanışmayı, büyüt-

mek yaşadığımız her alandaki soru-
na sahip çıkmaktan geçer.

Halk kurduğumuz, kuracağımız
komiteler aracılığıyla kendisini yö-
netmeyi, karar alıp uygulamayı öğ-
renir. Çözüm bulur, saldırıları bu ko-
miteler aracılığıyla püskürtür. 

Aynı zamanda hak ve özgürlük
mücadelesine katıldıkça bu sorunların
kaynağının düzen olduğunu ve bu dü-
zen değişmeden de hiçbir hak ve öz-
gürlüğün kalıcı olmadığını yaşayarak
görür. Dolayısıyla politikleşir ve dev-
rimci mücadeleye katılır. 

Biz bu örgütlenmeleri yaratmazsak

Ders: Halk Komi̇teleri̇
Halk Mecli̇sleri̇

Halk Komiteleri ve
Halk Meclisleri

Halkın Söz ve Karar
Hakkının Olduğu
Örgütlenmelerdir!
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halkın düzene olan öfkesi kaçı-
nılmaz olarak sönecektir. Öfke-
nin kalıcılaşması ve örgütlü bir
güce dönüşmesinin en önemli
aracı komiteler ve meclislerdir.  

Halklarımız yaratıcıdır. On-
lar emeği, azdan çok yapmayı
bilirler.  En geniş kesimlerin ya-
ratıcılığının, emeğinin ve daya-
nışmasının kolektif örgütlen-
melerde bir araya gelmesi çok büyük
bir gücün açığa çıkması demektir. 

Halkımız bedel ödemeyi, birlik ve
dayanışma içinde güç olmayı yaşa-
yarak öğreniyor. 

Sömürü var olduğu ve faşizm sal-
dırılarını devam ettirdiği sürece böy-
le devam edecek.

Bu saldırılar altında düzenin ya-
sallığına teslim olmayan, meşru mü-
cadele zeminini oluşturan komite ve
meclisler; kalıcı ve sonuç alan ör-
gütlenmeler olarak varlıklarını devam
ettireceklerdir. 

Halk komiteleri ve meclisleri hal-
kın bağrına kök saldıkları için onla-
rı düzenin hiçbir baskı ve terörü bi-
tiremez.

Komiteler ve meclisler halklarımı-
zın evlerinde, sokaklarında; köylerde,
meydanlarda, barikatlarda, iş yerlerinde
ya da okul koridorlarındadır.

Halk bitmez. Halk bitmeyeceği
için, halk örgütlülükleri de bitmez.

Komiteler ve meclisler en meşru
örgütlenme araçlarıdır.

Sömürünün, hak gasplarının, açlı-
ğın, yoksulluğun, yozlaşmanın... kı-
sacası emperyalizm ve işbirlikçilerinin
neden olduğu tüm sorunlarımız var ol-
duğu sürece bunlara karşı mücadele
etme zorunluluğu da olacaktır. Bu
zorunluluk, devrimci taleplerin haklı-
lığı komite ve meclislerin meşruluğu-
nun da kaynağıdır. Komite ve mec-
lisler, mücadele araç ve yöntemlerini
bu meşruiyet çerçevesinde belirlerler.

Haklılığımız, savaşma zorunlulu-
ğumuz, insanca ve onurlu yaşama ta-
lebimiz, araç ve yöntemlerimizin önü-
nü açacaktır. Düzen halklarımızı kö-
leleştiremez. Düzen açlıkla, yoksul-
lukla, yozlaşmayla halklarımızı teslim
alamaz. Köle olmamak için, insanca
yaşamak için halk örgütlülüklerimizin
meşru mücadele anlayışı olmalıdır.

Faşizm kendi yasalarını dahi uy-
gulayamayacak kadar güçsüz ve hal-
ka düşmandır. Özellikle son dönem-
lerde krizin derinleşmesiyle beraber söz
konusu “hukuku ve yasaları” oligarşi
içi kesimler birbirlerine dahi uygula-
yamayacak denli saldırganlaşmışlardır.

Oligarşi içi kesimler geçici olarak
uzlaşabilir ya da çatışma derinleşerek
sürebilir. Ne yaşanırsa yaşansın her
koşulda halka saldırmaktan geri dur-
mayacaklardır. Söz konusu olan hal-
ka saldırmak ise; tüm oligarşi içi ke-
simler birlikte hareket edeceklerdir.

Hepsi halka düşmandır.
Yasalarıyla, kurumlarıyla, kolluk

güçleriyle, gazlarıyla, işkenceleriyle,
hak gasplarıyla... her zaman saldıra-
caklardır. Bu saldırıları boşa çıkarmak
için meşru örgütlülüklerimiz; meşru
mücadele anlayışımız olmalıdır. Dü-
zenin yasallığının, halkın mücadele-
sini boğmaktan başka bir işlevi yok-
tur. Halk örgütlülüklerinin faşizme
geri adım attırana kadar her tür yön-
temi hayata geçiren bir meşruluk an-
layışları olmalıdır. 

Ulaştığımız her insan halk mecl-
islerini sahiplenen, inisiyatif sahibi ol-
duğunu hisseden olmalıdır. Halk böy-
lelikle kendi iktidarını kurmasının
mümkün olduğunu görecektir. Ve
sosyalizm inancını kazanmaya; ikti-
dar hedefli düşünmeye başlayacaktır.
Bu da devrim mücadelesinde güçlü
bir halk örgütlülüğü demektir. 

Halk komiteleri ve Halk meclis-
lerinin en önemli yanı halkın kendi
kendini yönetebildiğini görmesidir.
Kolektivizmin işletilmesi düzen kar-
şısında büyük bir güç oluşturmasıdır. 

Bunun için; 
*En temelde halkın temel so-

runlarını halkla birlikte belirle-
meliyiz.

*Halkın, bu sorunların çözümü
için üretmesini sağlamalıyız.

*Çözüm için öneriler,
fikirler üretmeli ve geliş-
tirmeliyiz.

*Kolektif hareket et-
meliyiz.

*Halkı görevlendirme-
li ve bu görevleri görev
anında sonuç alıncaya ka-
dar denetlemeli ve sonucu

değerlendirmeliyiz. Eksik ve yan-
lışların giderilmesi olumlulukla-
rın çoğalmasını sağlamak ve neyin
neden kaynaklandığını anlamak
ve çözmek açısından önemlidir.

*Disiplini sağlamalıyız, disipli-
ni sağlamak bizim pratiği sahip-
lenmemizle gelişecektir. 

Halk güçlerinin kendi komite ve
meclislerini oluşturması için ısrarlı,
programlı ve hedefli çalışmalıyız. 

Halk meclisleri, halkın kendi ken-
dini yönetebilmesinin söz ve karar
hakkına sahip olmasının ve kararla-
rın pratiğe uygulanmasının somut-
lanmasıdır. 

Bugün liseliler, “liseli meclisleri
kuracağız” diyorlar. Bu iddia ve he-
defli olmaktır. Sistemin dershaneleri ve
okulları arasında ezilmek istemiyoruz,
dayanışmayı büyütelim ve kazana-
lım demek düzene karşı alternatif
olma iddiasıdır. Ve tüm liselilerin ol-
duğu gibi halkın tamamının sorunudur. 

Sanat meclisinde ısrarlı olmalıyız.
İşçi meclislerinde ısrarlı ve hedefli ol-
malıyız. Meclisler tüm emekçi, sö-
mürülen halkın ihtiyacıdır.

Israrla halka gitmeli, pratiği halk-
la birlikte örgütlemeliyiz. Halkı ör-
gütlemenin yolu günlük hayatı ör-
gütlemekten geçer.

Güncel sorunlardan en kapsamlı
sorunlara kadar programlı, ısrarlı ve
kendi özgücüne güvenen mücadele
anlayışımızı taşımalıyız.

Halkımız bu mücadele okulunda
güç olmayı, örgütlü olmanın zafer ka-
zanmanın ilk koşulu olduğunu öğre-
necektir. Halkın birliğini, dayanış-
masını büyütmek için halk komiteleri
ve halk meclislerinde birleşelim. 

Sevgili okurlar; haftaya başka bir
konuda görüşmek üzere...

Hoşça kalın..
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Aile, içinde yaşadığımız toplumsal
düzenin en küçük yapı taşıdır. Aile,
her dönem Anadolu halkları açısından
kutsal olarak görülmüştür. Anado-
lu’nun değerleriyle şekillenen aile
kurumunun feodal olarak gördüğü-
müz geri yanları vardır. Ancak bugün
AKP’nin aileyi hedef alan, onu yoz-
laştıran politikalar üretmesinin nedeni
ailenin sahip olduğu değerlerdir. 

Bu değerler arasında dayanışma
vardır. Aile fertleri arasında birbirini
sahiplenme vardır. Gerek ekonomik,
gerek manevi anlamda aile fertleri
birbirlerine güç verirler. Birbirlerine
hiç çıkarsız, hesapsızca güvenirler.
Başı darda olana yardım ederler.
Güçten düşene omuz verirler. 

Halkın ortaklaştırdığı bir değer
haline getirip, yüzyıllardır yaşattığı
ahlakı öğrendiğimiz ilk yerdir aile.
Büyüklere saygıyı, küçüklere sevgiyi
öğreniriz. Yalan söylemenin, dedikodu
yapmanın, başkasının malına göz
dikmenin büyük suç olduğunu öğreten
ana babalarımız, dedelerimiz, bü-
yüklerimizdir. “Haram lokma
yeme”,  “Eline, beline, diline sahip
ol”, “Komşun açken tok yatma”,
“Çalışmayana ekmek yok”... Bunlar
da aileden öğrenip hayatımıza kattı-
ğımız değerlerdir. 

Kapitalizm, “gölgesi”ni satamadığı
ağacı kesen bir sistemdir. Ailenin bu
değerlerinin kapitalizme faydası ol-
madığı gibi aksine zararı vardır. Çün-
kü kapitalizm dayanışma kültürüne
karşıdır. O bireyselliğin, kendinden
başkasını düşünmeyenlerin düzenidir.
Bir baba hapis yatar oğlunun borçları
için… Bir ana evladı uğruna gözünü
kırpmadan ölür. Oysa kapitalizm,
“babana bile güvenmeyeceksin”
diyen alçak bir sistemdir. Yeni evli,
işsiz gençlere aileleri bakmaktadır

bugün. Ya da amcasının, halasının,
abisinin desteğiyle okuyan binlerce
öğrenci vardır. Aile, bugün pek çok
yanıyla olumlu değerler taşırken AKP
ise aileye pervasızca saldırmaktadır.
Amaç, onun da içini boşaltmaktır.
AKP, aileler üzerinden halkı yozlaş-
tırmaya çalışmaktadır. 

Bir ülkenin başbakanı sanki halkın
başka hiçbir derdi yokmuş gibi onlara
kaç çocuk yapmaları gerektiğini söy-
lüyor. Bugün Tayyip Erdoğan gittiği
her yerde halka “3 çocuk, 3 çocuk
da yetmez 4 çocuk yapın” diyor. 

İnsanların yatak odalarına dahi
karışan bir iktidardır AKP. Ancak o
evin mutfağında ne pişiyor ne yeni-
yor… Bunlar umurunda değildir
AKP’nin. Halkın açlığı, yoksulluğuyla
dalga geçiyor. 

AKP’nin çocuk sevgisi göster-
meliktir, yalandır. Tekellere lazım
olan ucuz iş gücüdür ve halkın ço-
cukları daha fazla kar için gereklidir.
Yoksa yarattığı yoksullukla 2,5 ya-
şındaki Kübra bebeğin açlıktan
ölmesine neden olan yine AKP ik-
tidarıdır. 12 yaşındaki Uğur Kay-
maz’a yaşından çok kurşun sıkan
ve 14’ündeki Berkin’in beynini so-
kaklara akıtan AKP’nin ta kendi-
sidir. 

Bugün uyuşturucu kullanımının
yaşı, ilköğretime kadar düştüyse, fu-
huş yapan kadınların sayısı yüz binleri
geçtiyse bu AKP’nin politikaları ne-
deniyledir. Çocuk pornosunun, aile
içi tecavüz haberlerinin, kızına-ka-
rısına fuhuş yaptıranların sayısı
AKP’nin iktidarında her geçen yıl
katlanarak artmaktadır.

TV’lerdeki kadın programları ile
yozlaşma ve değersizleşme halka ka-
nıksatılmaya çalışılmaktadır. Seda
Sayan, Müge Anlı”nınki gibi prog-

ramlarda “aile dramı” olarak göste-
rilen yoz ilişkiler, sıradan hale geti-
riliyor. Bu programlarla, çekilen di-
zilerle, kimin eli kimin cebinde, kim
kimin karısına göz dikmiş, kim ko-
casını bırakıp kaçmış belli olmayan
bir ahlaksızlığı halka kanıksatmaya
çalışıyor AKP. İnsanlar birbirlerini
aldatsın, birbirlerinin arkasından iş
çevirsin, adam satsın, cinsellikten
başka bir şey düşünmesin isteniyor.
Böylece aileler yozlaşacak, dağılacak,
halkı bir arada tutan, ona direnme,
yaşama gücü veren değerlerden biri
daha ortadan kalkacaktır. İnsanlar
yalnızlaşacak, yozlaşacak ve faşizmin
karşısında çaresiz kalacaklardır. Böy-
lelikle sömürü çarkının dişlileri ara-
sında daha rahat öğütüleceklerdir. 

AKP’nin bu yozlaştırma politikası
karşısında bizim mücadelemiz aile-
lerimizi devrimcileştirmektir. Onları
düzenin etkisinden kurtaracak örgüt-
lülükleri yaratmaktır. Evin annesine,
çocuklarına, babalarına yönelik po-
litikalar geliştirmeliyiz. Halk komi-
telerinde örgütlenmelerini sağlama-
lıyız. Mahallelerde kuracağımız yıkım
komitelerinde olmalıdır ailelerimiz.
Dayanışma komiteleri kurarak, dü-
zenin yok etmeye çalıştığı bir değer
olan komşuluğu daha örgütlü hale
getirmeliyiz. Örneğin ev kadınlarının
mahallede yoksul ailelere yardımcı
olmalarını, günler düzenleyip örgüt-
leme çalışması yapmalarını sağlaya-
biliriz. 

Halk Ayaklanması’nda “Gelin
çocuklarınızı alın” diye Başbakan’a
kendileri de ayaklanmaya gidip ço-
cuklarıyla beraber çatışarak cevap
veren analarımızı gördük. Halkın bu
değerleri bizim değerlerimizdir,
AKP’nin yozlaştırmasına izin ver-
meyeceğiz.

AİLENİN YOZLAŞMASINA
İZİN VERMEYECEĞİZ!

YOZLAŞMAYA 
KARŞI DEĞERLERİMİZ BİZ CEPHELİLER SEVDADAN FEDAYA

SEVDADAN KAVGAYA YENİ BİR HAYAT KURACAĞIZ!
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Yazın başlayan kışlık üslenme
çalışmaları Kasım ayının sonlarına
doğru ancak tamamlanabilmişti. O
kış bütün gerilla birliklerimizin yer-
leşik karargah faaliyetine geçmesi
planlanıyordu. Fakat birliklerin bir
araya toplanmasıyla bu plan de-
ğişmişti. Yeni plana göre gerilla bir-
likleri yeni karargaha çekilmeyecek,
bir kısım birlikler kışın da hareketli
faaliyet yürüteceklerdi. O güne kadar
Dersim’de kışın hareketli faaliyet
yürüten hiçbir örgüt olmamıştı. İlk
biz yürütecektik.

Kışın gerillanın hareketsiz olu-
şundan düşman bunu fırsat bilip köy-
lüleri baskı altına alıp göç ettirmeye
veya işbirlikçileştirmeye çalışıyordu.
Dersim’de 1993 yılında başlattığı
koruculaştırma politikasına
gerillaların yokluğundan
faydalanarak daha da hız
vereceği açıktı. Buna izin
veremezdik.

Hareketli faaliyet yürü-
tecek birlik sayısı ikiydi.
Düşman koruculaştırma ça-
lışmalarına özellikle Çemiş-
gezek ve Hozat bölgelerinde
ağırlık veriyordu. Köylüleri
silahlandırırken Alevi-Sünni
köyleri arasındaki çelişkileri ve
PKK’nin yanlış eylem çizgisini kul-
lanıyordu. İlk başlarda “Kendinizi
koruyun” diyerek silah almalarını
sağlıyor sonra da zorunlu olarak ope-
rasyonlara çıkarıp çatışmalara sokup
gerillaya karşı düşmanlaştırıyordu.
Birçok köyü bu şekilde koruculaş-
tırmıştı. Bir kez çıkınca operasyonlara,
artık geriye dönüşü yoktu, “operas-
yona çıktınız Artık sizden intikam
alırlar ” vb. diyerek işlettiği suçları
kullanıp tamamen kendilerinin hiz-
metine sokuyorlardı. Kışın da hare-
ketli olmamızın nedeni, gücümüz
oranında bu oyunu bozmaktı.

Gerilla birliğimizden biri Çemiş-
gezek bölgesinde, diğeri Hozat böl-
gesinde faaliyet yürütecekti. Çemiş-

gezek’te faaliyet yü-
rütecek birliğin içinde
Mürsel GÖLELİ,
Nazım KARACA,
Feride KARACA
gibi deneyimli savaş-
çılar yer alıyordu.
Mürsel GÖLELİ ve
Nazım KARACA
Dersim halkı tarafından sevilen, sa-
yılan savaşçılarımızdı. Halk onları
büyük bir sevgiyle karşılıyor, sonsuz
bir güven duyuyorlardı. Köylülerin

“dert babası”  gibiydiler.  Yediden
yetmişe herkes onlarla istedikleri gibi
konuşup dertleşebiliyorlardı. Gerilla
birliği köye girdiğinde ilk başta ço-
cukların sevgi seliyle karşılanıyordu.
Nazım ve Mürsel’in yanına daha er-
ken varabilmek için birbirleriyle ya-
rışıyorlardı. İşte sevgi böyle bir sevgi,
güven böyle bir güvendi.

Gerilla birliklerimizin hareketli
olduğu o kış, daha önce hiç girilmeyen
köylere girildi. Bu köylerde faaliyetler
yoğunlaştırıldı. Bu köyler Çemişge-
zek’in Sünni köyleriydi ve hiç biri
daha önce ne devrimcileri görmüş
ne de tanımışlardı. Bu yüzden ilk
başlarda büyük zorlukla karşılaşılı-
yordu. Birlik köylerde adeta bir panik
havasında karşılanıyordu. Köye gi-

rildiğini gören, duyan köy erkekleri
ya gizleniyor ya da kaçıp köyü terk
ediyorlardı. Kapısını açacak bir ev
dahi bulmakta zorluk çekiliyordu.

Kapısını açanlar da kadın
olduğunu, evde erkek ol-
madığını belirtip içeri al-
mak istemiyordu. Ancak
kadın gerillalar ilgilenip
sohbet ettiklerinde az da
olsa yumuşuyorlardı. Yine
içeri almıyorlardı. Fakat
onlara zarar vermeyece-
ğimizi anlayınca rahatlı-
yorlardı.

Daha sonraları Nazım
Karaca ve Mürsel Göleli, köylerde
camiye gitmeye başlamışlardı. Ca-
miye gidip hem köylülerle birlikte
namaz kılıyor, hem de sohbet edi-
yorlardı. Köyün çocukları genelde
İmam Hatip’te okuyorlardı. Nazım
onları etrafına toplayıp din üzerine
sohbet ediyor, çocukların sordukları
soruları cevaplıyordu. Köylüler dini
inançlarına gösterilen bu saygıdan
ve diğer türlü ilgiden oldukça mem-
nundular. Artık devrimcilere “terörist”
demiyor,  “bizim çocuklarımız”
diye kapılarını açıyorlardı.

Gerillanın girdiği Sünni köylerin
kısa sürede değişip dönüşmesi, hiç
girilmeyen diğer Sünni köyleri de
etkilemiş, onların gerillaya bakışlarını
değiştirmişti. Birçok köy haber yol-

GÜNÜMÜZÜ AYDINLATAN

Normal yaşamda olduğu gibi çatışmada
öne atıldılar.

Kahramanca çarpışarak şanlı tarihimize, 
Dersim’den bir sayfa daha eklediler.

Dersim Grasor
Direnişi, 19 Mart 1994

Mürsel Göleli Nazım Karaca Feride Karaca
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layıp gerillayı köylerine ça-
ğırıyordu. Ya da “Biz onlara
karşı değiliz, onlar bizim
çocuklarımız...” diye haber
yolluyorlardı.

Devrimci mücadelede
hiçbir şey bedelsiz kazanıl-
mıyor. Bunu bir kez daha
Grasor’da yaşayıp görecek-
tik.  

Kışın yürütülen gerilla
faaliyeti, düşmanın korucu-
laştırma politikasını büyük
oranda engellemiştir. Durum
buyken elbette düşmanda
boş durmayacaktı. 1994 Mart
ayında yoğun operasyonlar
başladı. 19 Mart 1994 günü
ise bir ihbar sonucu gerilla
birliğimiz Çemişgezek’in
Grasor bölgesinde kuşatıldı.
Gün boyu süren çatışmada
üç şehit verildi. Şehitlerimiz
Mürsel GÖlELİ, Nazım
KARACA, Feride KARA-
CA idi. Normal yaşamda ol-
duğu gibi çatışmada öne atıl-
dılar ve kahramanca çarpı-
şarak şanlı tarihimize Der-
sim’den bir sayfa daha ek-
lediler.

Çemişgezek halkı örnek
bir tavır sergileyerek şehit-
lerimizi sahiplendi. Daha ça-
tışma sürerken çatışma ala-
nına girip yaralı gerillaları
çıkardılar. Yaralarını sarıp
düşman eline geçmesin diye
sakladılar. Şehitlerini ise düş-
mana bırakmadılar. Kendi
elleriyle çatışma alanından
çıkarıp götürdüler. 

Grasor şehitleri, BİZ
CEPHELİLERE; her koşulda
düşmana darbeler vurma ka-
rarlılıklarını ve halka olan
sarsılmaz inançlarını miras
bıraktılar. Şehitlerimizden,
onların yarattığı tarihimizden
öğrenmeye devam edeceğiz.
Öğrendiklerimizi yaşama ge-
çirerek onlara, yine onların
yol göstericiliğiyle hayalle-
rini, özgür geleceği armağan
edeceğiz.

Çocuklar Yarın Ölebilir

Çocuklar ölebilir yarın, 

hem de ne sıtmadan ne kuşpalazından 

düşerek de değil kuyulara filan; 

çocuklar ölebilir yarın, 

çocuklar sakallı askerler gibi ölebilir
yarın, 

çocuklar ölebilir yarın atom bulutlarının
ışığında, 

ne bir santim kemik, ne bir damla kan, 

çocuklar ölebilir yarın atom bulutlarının
ışığında 

arkalarında bir avuç kül bile değil 

arkalarında gölgelerinden başka bir
şey bırakmadan.

Merhaba Berkin

Sana Nazım’ın dizeleriyle geldim… 

Aslında sana yazmak istediklerim ne bi-
liyor musun? O mahalle de gördüğüm deli-
kanlı, bıçkın, kabına sığmayan Berkin, şimdi
benim savaşma umudum oldun. Sana bunun
için yazmak istedim. Uyandığın zaman bun-
ları okuduğun da gururlanacaksın belki…
Öyle bir zaman da karşıma çıktın ki sen…
Devrimciliği bırakmak istediğim, tüm umut-
larımı yitirdiğim zaman suratıma çarpan
bir tokat oldun. Hayatı senin o umut dolu
bakan gözlerinde gördüm. 

Fotoğraflarına baktım tekrar tekrar: Bizim
çocuklarımız 14’ünde o kadar büyük be-
delleri göğüslüyor ki. Şimdi sen tüm dün-
yadaki çocuklara örneksin Berkin. Umudun
çocukları seni örnek alıyorlar. Hatta senin
için yapılan İstanbul Adliyesinde ki eylemde
arkadaşlarından biri “Berkin’i siz vurdu-
nuz” diye polislere doğru bağırıyordu.
Ağaç yaşken eğilir diye bir atasözü var ya
tam da yerini buluyor bu sayede. 

Vurulduğun gün aklımdan çık-
mıyor hala. Nasıl bir gündü o
gün… Sokağın bir ucunda sen,
bir ucunda biz, bir ucunda kan
içmeye doymamış zebaniler. Ek-
mek fırının tam da yanında görm-
üştüm seni. Koşarak geliyordun,
ellerinle kafanı tutuyordun, hafif
bir kandı ilk anda gördüğüm el-
lerinde. Soğukkanlıydın ama inan
ben böyle soğukkanlı olamamış-

tım. Abilerinden biri seni kucağına aldı he-
men öyle görünce. “Uyumak istiyorum
abla” diyordun. İlk defa böyle bir çaresizliği
yaşıyordum. Araba arıyorduk hastaneye gö-
türebilmek için. Ama araçların mahalleden
çıkması o kadar zordu ki her tarafı katiller
sarmıştı. Bırakmıyorlardı. Dedim ya ilk
defa çaresizliği böyle hissettim.  Sonra Ok-
meydanı SSK Hastanesine gidebildik bir
şekilde. Doktorlar ilk başta Berkin öldü
demişti. O an kafam durmuş gibiydi. Nasıl
anlatılır bilmiyorum. 

Koşarak mahalleye gelmiştim arkadaşlara
haber verip bir şeyler yapabilmek için. O
yolda nefesim bile kesilmişti hissetmiyordum
kendimi. Anadolu Kahvesi polis doluydu
aralarından nasıl geçtiğimi de hatırlamıyo-
rum. Hastanede bir başka abin vardı o da
polisin attığı gaz bombası yüzünden bir
parmağının yarısı kopmuştu.  En ufak hak-
kımız için bile büyük bedeller ödemek zo-
runda kalıyoruz Berkin. Bu bedelin bir par-
çasını sen ödedin, ödüyorsun hala o hasta-
nede. 

Bu düzen o kadar zalim ki. Daha geçen-
lerde soğuktan donarak ölen 40 günlük
Ayaz bebeği gördük televizyonlarda. Hiç
fark etmiyor onlar için kimin olduğu. Hangi
birinin umurundadır Ayaz bebeğin soğuktan
ölmesi…  İşte böyle kahpe bir düzende ya-
şatmak istiyorlar bizi. Ama karşılarında
koca bir güç var Berkin. Koca bir halk ger-
çeği. Bak senin ardından milyonlar sokağa
döküldü ekmek, adalet ve özgürlük için.
Sen uykunun en derinliklerindeyken ellerini
tuttu Muharrem abin. Hiç beklemediğimiz
insanlar, bu eylemin yapıldığını duyunca
nasıl sevinmişlerdi. Çünkü halk adalete su-
samıştı Berkin. Herkesin yüreklerine su
serpildi. Bu daha başlangıçtı. Biliyoruz ki
gün bizim gece bizim. Bir gün  mutlaka biz
kazanacağız Berkin. Biz kazanacağız! 

BERKİN ELVAN’I KİM VURDU?
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Ayaklanma sürecinde AKP ikti-
darının hedefi olan Emine Teyzemizle
hapishaneden tahliye olduktan sonra
yaptığımız röportajı yayınlıyoruz.
Emine Teyzemiz bütün dünya halk-
larına nasıl direnileceğinin bir örne-
ğidir. Faşizmle yönetilen ülkemizde
her hak için, yıllarını vermiş emekçiler
olarak direnişlerle büyütme kararlılığı
ile sonuna kadar mücadele öğrenmek
ve öğretmeye devam ediyor.

Yürüyüş: Halk Ayaklanma-
sı’nda “sapanlı teyze” olarak
tanındınız. Öncelikle kendinizi
tanıtır mısınız?

Adım Emine Cansever, 1960 do-
ğumluyum. İşçi emeklisiyim. DİSK
Emekli-Sen içerisinde Kartal Şube
Başkanlığı yaptım. Emekli
Cephesi içerisinde mücadelemi
sürdürüyorum. 

Yürüyüş: Gözaltına nasıl
alındınız?

Emine Cansever: Gezi
eylemlerinden sonra basında
resimlerim yayınlandı. Daha
sonra Gülsuyu’nda çetelere
karşı yaptığımız eylem bahane

gösterildi. Ayrıca çeteler o akşam
Hasan Ferit Gedik’i katletmişti.
Beni de örgüt üyeliğinden gözaltına
aldılar. Sabah saat 04.15’te Siyasi
Şube polisleri tarafından evim basıldı.
Baskında mahallenin üzerinde heli-
kopterler dolaşıyordu. Helikopteri
görünce büyük bir baskın olduğunu
düşündüm yani yalnızca ben değil-
dim. 

Emniyette mahallede kim varsa
aldıklarını gördüm. Yani Hasan Ferit’i
hastaneye götürenleri eylemdeki in-
sanları herkesi almışlardı. Ev ara-
masında dergileri ve Emekli-Sen’le
ilgili fotoğrafları aldılar. Ev araması
sırasında avukatımı aramak istedim,
aratmadılar. 

Gözaltındayken tedavi için has-
taneye götürüldüm. Hastanede göğüs
hastalıkları ile ilgili doktor olmadığı
için tedavi olmadan geri getirildim.
Gözaltındayken gözlerim enfeksiyon
kaptı. 

2 gün avukat yasağı koymuşlar.
Ayrıca mahalledeki muhtar bana bir
avukat göndermiş. Avukatla konu-
şurken sen kimleri tanıyorsun falan
derken bahsettiği kişiler uyuşturucu
satanların avukatlığını yapmış. Uyuş-
turucu satıcılarının avukatlığını yaptığı
için ben de “benim avukatlığımı
yapamazsın sen” dedim. Benim
avukatlarım Halkın Hukuk Büro-
su’ndakiler dedim. 

Gözaltında sorguya çağırdılar.

Ben ifade vermeyeceğim dedim. Göz-
altında polis bana, “Devrimci Sol
kadrolarının hepsinin akıllı insanlar
olduğunu, IQ’larının yüksek ol-
duğunu” anlatı. Ben de, devrimciler
her zaman akıllı insanlardır dedim.
Daha sonra “bize neden şikayet et-
miyorsunuz uyuşturucu satıcıları-
nı” dedi. Ben de “bir gün mezarlığın
orada uyuşturucu satıcıları vardı
polis ekibi de orada duruyordu. Po-
lise şurada uyuşturucu satıcıları
var” dedim. Polis de bana, “bizim
işimiz değil” diyerek cevap verdi.
“Uyuşturucu çetelerinin kim oldu-
ğunu siz biliyorsunuz. Kol kola ge-
ziyorsunuz” dedim. 

Yürüyüş: Gözaltındayken
“verdiğim mücadele, sapanla,
sopayla devam edecek” dediniz.
Bunu biraz açar mısınız?

Emine Cansever: Biz bu ülkenin
halkıyız. Hepimiz yoksul semtlerde
oturuyoruz. Günden güne yoksulluk
artıyor. Açlıktan ölen çocuklarımız
var. Daha önce mahallede söyle bir
konuşmaya denk geldim, iki arkadaş
konuşurken bu akşam tavuk yiyece-
ğim diyordu. Diğer arkadaşı ise ta-
vuğun tadının nasıl bir şey olduğunu
sordu. Bizler bunları görüyoruz. Et-
rafımızdaki fabrikalar kapatıldı. Aile
içi şiddet çoğaldı. Cinnet geçirenler
çoğaldı.

Ülkemiz gizli bir iş-
gal altında. Köylüye,
pirinç, tütün, buğday
vb. birçok şey üretmesi
yasaklandı. Doğallığın-
da üretim olmayınca
Amerika’dan gelen pi-
rinçlerle, Amerikan küs-
pesi şekerler yemeye
başladık. Tamamen içi-
miz dışımız yabancı ser-
meye oldu. Önceden

Emine Cansever

Röportaj: Sapanlı Teyze Emine Cansever

İnsanoğlu Her Zaman Savaş Alanında
Kendi Silahını Kendisi Bulur! 

Röportaj
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emperyalizm topuyla tüfeğiyle işgal
ederdi. Şimdi ülkemizi işbirlikçile-
riyle, şirketlerle işgal ediyorlar. 

Bunları gördüğümden dolayı ben-
de etkileniyorum. Ben yılardır ça-
lışmışım, çabalamışım, aldığım 935
TL para... Zaten geçinemiyorum ek
iş yapıyorum. Zaten bir hastam var
ona bakıyorum. 

Bir mücadele vermek lazım.
Bugün bu sapanla olur, taşla olur
yarın başka bir şeyle olur. Bir şeyin
ucundan tutmak gerekiyor. İnsan
oğlu her zaman savaş alanında
kendi silahını kendisi bulur. O
anda her şey olabilir taş, sopa, sa-
pan... Çünkü karşındaki TO-
MA’sıyla, silahıyla saldırıyor. Ayak-
lanmada, o anda sapan elime geç-
mişti onunla cevap verdim. Eğer
o anda başka bir şey olsaydı onunla
da cevap verebilirdim. Bizim gibi
ülkelerde mücadele edilmediği sü-
rece hiçbir yere varamazsın.

Yürüyüş: AKP iktidarının son
süreçteki yolsuzlukları ile ilgili
ne düşünüyorsunuz?

Emine Cansever: Aslında bu
sadece AKP’ye mahsus bir olay değil.
Süleyman Demirel hakkında yine
böyle bir furya çıkmıştı, yeğeniyle
ilgili. ANAP döneminde de oldu. Bir
deyim vardır, “Her iktidar yiyicilerini
yaratır.” AKP iktidarı da her alanda
kendi adamlarını yarattı. Şimdi bütün
pislikleri ortalığa saçılıyor.

Tayyip iki defa varlık yasası çı-
karttı. Bu yasayla, nereden gelirse
gelsin bu paranın kaynağı sorul-
mayacaktı. Son operasyondaki para
da çok küçük bir paradır. Bunlar
daha çok götürdüler. Başkalarının

üzerlerine şirketler kurup gö-
türdüler. Ağaoğlu gibi şirketler
paravan şirketlerdir. 

Mesela Tayyip sık sık yurt-
dışına neden gidiyor? Kendi
işlerinin takibini yapmak için
gidiyor. Oğlunun şirketi iyice
gelişti artık, Rusya’da, Afri-
ka’da yani her yere şirket kur-
dular. Bunlar halkı düşündük-
lerinden dolayı gitmezler bir
yere. Tabi buna karşı gelenleri
de susturmaya çalışıyor. Sus-

mayınca hapishanelerdeki tecrit hüc-
relerine atıyor. Mesela ben bundan
dolayı direk Tayyip ve boyunsuz
Muammer’in hedef göstermesinden
dolayı tutuklandım. Bana “sen kimsin
ki, saçı başı beyazlamış birisin benim
sistemime karşı geliyorsun” dediler.
Yani her iktidar birilerini palazlan-
dırmıştır. Keza Tayyip’de Fethul-
lah’ın kanatları altında yetişmiş
birisidir. Şimdi de it dalaşına girdiler.
Çıkar ilişkisi olduğunda her şey biraz
farklı olabiliyor. Şimdi de kendi ken-
dilerine yaptıkları operasyonla biraz
daha gün yüzüne çıktı. Zaten biz
bunları biliyorduk ve halka anla-
tıyorduk. Yıllardır dergilerimizde
ahlaksızlıklarını, namussuzlukla-
rını, hırsızlıklarını yazıyoruz. Bugün
CHP de gelse yine aynısı olacaktır.
Amerika’dan icazet almadan başba-
kan olunmuyor. Ülkemizi halk yö-
netmiyor. CHP halkın partisiyim
diyor ama halkın partisi değildir. Be-
nim görüşüme gelen CHP milletve-
killeri vardı, “Maltepe’deki işçileri
işten atanlar CHP’dir. Diğer parti-
lerden hiçbir farkınız yoktur. Varsa
gösterin” dedim. Yani Amerika ne
derse onu yapacaklar. 

Yürüyüş: Tutuklu kaldığınız süre
nasıl geçti? Özgür Tutsaklara
buradan ne söylemek istersiniz?

Emine Cansever: Şimdi orda
zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorsun.
İlk gece ikiydi galiba bizi hapishaneye
teslim ettiler. Oradan bir komutan
gardiyanlara teslim etti bizi. İşte
resim çekiyorlar, parmak izi aldılar.
Resim çekerken ben gülünce gardi-

yan, “ya ilk defa böyle güler yüzlü
birisi geliyor hapishaneye, gülerek
gelen birisini gördüm” dedi. Bize
“arkadaşlarınız sizi bekliyor” de-
diler. İyi dedim o zaman bir an önce
götürün. Şimdi zannediyorum hemen
beni koğuşa götürecekler. Sonra bizi
tecrit hücresine koydular. Zaten leş
gibi kokuyoruz. Perişan durumdayız.
Bir yer yatağı bir de ranza var. Gar-
diyana “Şükriye’ye gidin bana elbise
göndersin bir tek onunki uyar bana”
dedim. Sonra bir geldi böyle torba-
larca eşofman, ondan sonra şampu-
anlar, diş fırçaları, ekmek gönder-
mişler; peynir, zeytin... Üstümüzü
değiştirdik o gece. Koridordan bir
ses geldi. Biri “Emine Abla, Emine
Abla” diye bağırıyordu.  Baktım
Berna’nın sesi, mazgalı da açık bı-
rakmıştım nefes alamıyorum diye.
Elimi çıkarttım dışarıya “Berna bu-
radayım”. O gün de mahkemeye
gidiyorlarmış. Bizi koğuşlara ala-
cakları gündü zaten. 

Kadınının biri geldi boynuma sa-
rıldı, işte bizim dilimiz gözümüz,
kulağımız oldun diyordu adli tutsak-
lardan biri... Ondan sonra koridorda
millet gülüyor, el sallayanlar. Koğuşa
girdiğimde, zaten zılgıtlar, sloganlar
atılıyordu.

Zaten hep tanıdık arkadaşlarımız,
ilk dönem canım sıkıldı. Herkes bir
iş yapıyordu hemen gidiyordum ya-
nına şunu bana bi öğret iki dakikada
öğreniyordum, yapıyordum. On gün
sonra da C-9’a geçtim hatta dedim
“niye acele ettiniz arkadaşlar yani
bir kırkımı çıkarsaydım bari” dedim.
Ya dediler “sen Şükriye Şükriye de-
din seni Şükriye’nin yanına gön-
deriyoruz.” Meğerse orada arada sı-
rada değişiklik oluyormuş ben ona
denk gelmişim. Sonra C-9’a gittik
işte orda yine. Her gün türkü söylü-
yoruz, kitap okuyoruz. 

Hapishaneyle ilgili bir anımı an-
latayım; Hastaneye gidip geliyoruz
böyle adli tutsaklarla 15 yaşında bir
kız çocuğu hiç rahat durmuyor, askere
küfür ediyor. Nurhan’la ben de kızı
yanımıza istedik, getirdiler. Kıza,
“yakışıyor mu sana güzel kızsın,
genç kızsın hiç ağzına küfürler ya-
kışmıyor” dedik. Bunu kanatlarımın
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arasında bir kucakladım. Başladı ağlamaya, biz de
şaşırdık biz bir şey yapmadık. Anne kokusu var di-
yordu. Ama uslandı. Ringden aşağı indik komutan
“ya nasıl uslandırdın bunu?” dedi.

Mektuplar gelmeye başladı adli tutuklulardan
geliyor, gençlikten geliyor, ondan sonra karikatür
yapıp gönderiyorlar. Mektupların kenarlarına sapan
yapıp gönderiyorlar. Mektup yazıyordum, ondan
sonra yazı yazmaya, şiir yazmaya başladım. 

19-22 Aralık Katliamı’nda anma yaptık. Arka-
daşlarımı çok seviyorum, ayrıca tüm devrimci tut-
sakları da. 

Tahliyem çok ilginç oldu, kitap okuyordum ki-
tabın sonuna gelmiştim. Biri “tahliye tahliye” diye
bağırıyordu benim için, ben diyorum ki, hadi ya
gidin işinize gırgır geçiyorsunuz. “Valla Emine
Abla tahliye oldun.” Yok ya tahliye falan değil siz
benimle yılbaşı şakası yapıyorsunuz. Yok dediler
tahliye, neyse oda boşaldı aşağıda slogan atıyorlardı.
Ben de slogan atmaya çalışıyorum. Her şey dü-
ğümlendi gözlerim doldu. Duygusallaşıyorsun böyle
durumlarda. Sonra volta yerine indim, Selvi bacım
bana orda Kürtçe türküler söyledi. Halaylar çektik
volta yerinde. Yani yoldaşlık ilişkileri çok farklı.
Zaten oportünistler bize derlerdi, “biz sizin yoldaşlık
ilişkilerinize hayranız.” Gerçekten de bizim yoldaşlık
ilişkilerimiz çok farklı, biz yoldaşlarımızı seviyoruz.
Bir birimize de sahip çıkıyoruz. Yani hala istiyorum
ki arkadaşların yanına gidip sohbet edeyim. Dedim
görüşçü yazdırın beni geleyim. İşte mahkemelerine
gideceğim arkadaşların. Onlardan önce orada ola-
cağım onları bekleyeceğim, gerekirse tahliye ol-
duklarında hapishanenin kapısına da gideceğim.

Tahliye olurken dedim Okmeydanı’na gidiyorum.
Ondan sonra taksi yolda arıza yaptı. Sonra otobüs
bekledim bir buçuk saat. Vatandaşın biri dedi ki,
“Ben seni tanıyorum. Bir yerde gördüm” ben de
kim olduğumu anlatım. Daha sonra otobüste, o
diyor ben vereceğim parasını, o diyor ben vere-
ceğim parasını. Neyse Antalya Aksekili biri verdi.

Yeni yıla dostlarımla girmek ayrı bir heyecan
verdi.  Zaten heyecandan da konuşamadım, tutsak
arkadaşların selamını getirdim dedim.

Daha sonra mahalleye geldik, mahallede ar-
kadaşlar havai fişek attılar. Geldim davul-zurna
çift, sloganlar. Saat üç buçuğa kadar halay
çektik. Buradan slogan atıyoruz, karşıdan slogan
sesleri geliyor. Davul zurnayla hapishanenin ka-
pısına gelmişler ama bir türlü kavuşamadık bir-
birimize. Çünkü mahalleli söylemişti, seni davul
zurnayla karşılayacağız diye, yaptılar yani. 

Gelen gidenim çok oluyor, akrabalar geliyor,
mahalleli geliyor, mahallenin çocukları geliyor.
Emine Teyzeciğim geçmiş olsun diyorlar. Halkın
ilgisi çok iyi. Halkımızı çok seviyorum... Mücade-
lemize kaldığımız yerden devam edeceğim...

Kolay değildir bir
ismi hafızalara kazı-
mak. Ve bundan daha
da zordur o isimleri
hafızalardan silmek,
unutmak. Berkin El-
van, oturduğu Okmey-
danı Mahallesi’nde 16
Haziran (2013) günü
evinden ekmek alma-
ya giderken, AKP’nin
katliamcı polisinin at-
tığı gaz bombası ile
başından vurularak
katledilmek istendi.
2013 Haziran ayı bu yıl tam anlamıyla bir başkaydı. Bu yıl
halkın AKP iktidarına karşı artık yeter diyerek, sokaklara
döküldüğü yıl oldu. 14 yaşındaki Berkinde Gezi Parkı ey-
lemlerinin yapıldığı zamanda, evinden ekmek almak için
dışarı çıktığında, başına isabet eden gaz bombası ile hayatı
alt üst olan Berkin’i unutmak pek mümkün olmasa gerek.
Hele ki o günden bugüne 200 gün geçmiş olmasına rağmen
Berkin hala Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde
yaşam mücadelesi veriyorsa! Berkin uyurken Anadolu’nun
bir çok köşesindeki, liselileri de uyandırıyor. Bunu Berkin
için sınıflarında yaptıkları uyuma eylemleri veya Taksim’in
göbeğinde pankart açarak gösteriyorlar. Abileri, ablaları,
Berkin’i vuranlardan her fırsatta “Adalet İstiyoruz” sloganları
ile sokaklara dökülüyor.

Berkin, yarın uyandığında bizlere soracak, ben uyurken
ne yaptınız? Berkin’in sesini her yerde haykırmaktayız.
Bunu en güzel temsil eden Okmeydanı Mahallesi’nin
çocukları. 7 yaşındaki bir çocuk “Berkin Elvan Onurumuzdur”,
“Berkin’i Vuranlardan Hesap Soracağız” sloganını dilinden
düşürmüyor.

Ve Berkin’le birlikte yeni bir mücadele yılına giriyoruz.
Yeni yılda yeni kahramanlıklar yaratarak sürdüreceğiz. Bunu
Berkin gibi umudu büyüten çocuklarımızla yaratacağız. Her
zaman umudumuz olmuştur çocuklarımız. Bak işte yeni yıla
girerken Okmeydanı Hastanesi önünde, Taksim’de ve Kızı-
lay’da Berkin için dilek fenerleri uçuruluyor. Yani umudumuz
her yana yayılıyor.

Evet Berkin seninleyiz. Sen uyurken onlarca insanı da
uyandırıyorsun. Sen ekmek almak için çıktın, sana AKP’nin
katil polisi izin vermedi. Biz de seni vuranlardan hesabını
soracağız. Senin emrinle Muharrem dövmedi mi Ankara’da
zulmün karargahlarını. Ve bizler de bu kinle senin, Muhar-
rem’in, Ferit’in ve halk ayaklanmasında şehit düşen 6 yol-
daşımızın elbet bir gün hesabını soracağız.

Kolay Değil Yaşamak! 
Sen Bize Yaşamayı ve Direnmeyi Öğretin 

Umudun Çocuğu Berkin!
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Büyük bir kuşatma ve saldırı al-
tında olan Suriye halkı emperyalizm
ve işbirlikçilerine karşı 1 yıl 9 ay 28
gündür direniyor. Bu direniş em-
peryalizmin, oradaki çapulcuların  ve
işbirlikçi AKP iktidarının bölgedeki
bütün planlarını bozdu. 

AKP, en vahşi katliamları yapan
işbirlikçi çetelere her türlü yardımı
yapmaktan çekinmiyor. Saldırının
başladığı andan itibaren halk düşmanı
katilleri her yönüyle besledi, eğitti,
silah sağladı. Bu herkesçe bilinen
bir gerçek... 

AKP iktidarı Hatay’da silah sev-
kiyatının yapıldığı TIR’ın yakalan-
ması ile bir kez daha suçüstü yaka-
landı.  Basına yansıdığına göre 1
Ocak 2014 günü saat 16.00 sıralarında
insani yardım malzemesi taşıdığı kı-
lıfıyla içi silah dolu bir TIR Hatay’ın
Reyhanlı İlçesi’nden Kilis iline doğru
yola çıkacağına ilişkin ihbar almıştı
jandarma. Savcıdan alınan talimatla
Kilis Öncüpınar istikameti yönünde
hareket eden TIR iki savcı eşliğinde
durduruldu.  

Jandarma ekipleri TIR içerisinde
yaptıkları kısa süreli incelemede çok
sayıda silah ve mühimmat olduğu
görmüşler ve bunu hemen  özel
yetkili savcıya  bildirmişler.  Araçta
arama yapmak istediklerini söyle-
diklerinde ise  TIR içersinde bulunan
MİT görevlisi taşınan eşyaların devlet
sırrı olduğunu söyleyerek arama ya-
pamayacaklarını belirtmiş. Savcılar
arama için  özel yetkili savcı Özcan
Şişman’ı beklerken İl Alay Komutanı
olay yerinde savcının emri altında
bulunan ve savcının talimatları ile
hareket etmeleri gereken Jandarma
Bölük Komutanını arayıp geri çe-
kilmelerini, arama yapmamalarını
istemiş. Savcının talimatlarına bağlı
olduklarını  söyleyen ve adli kolluk
görevi yürüten Jandarmaya bu kez
Hatay Valisi Celalettin Lekesiz ya-
zılı talimat ile TIR’ın serbest bıra-
kılması istenmiş. Talimat yazısında
vali “MİT’e bağlı görev yapan per-

sonel ile araçları-
nın Kırıkhan İlçe
Jandarma Komu-
tanlığı’nca alıko-
nulduğu anlaşıl-
maktadır. Bahsi
geçen görevlilerin
bağlı oldukları
2937 sayılı Ka-
nun’a göre perso-
nelin özel statüleri
ve doğrudan Baş-
bakanlık Maka-
mı’na bağlı olarak çalışmaları do-
layısıyla, usulüne uyulmaksızın alı-
konulmaları cezai sonuç doğuraca-
ğından, ilgililerin kimliklerinin be-
lirlenip serbest bırakılmalarını önemle
rica ederim” demiş.  

Bunun üzerine Jandarma TIR’ı
serbest bırakmış. Savcı  ikinci bir
talimat verip bir kez daha TIR’ı dur-
durmuş. Fakat bu kez TIR’ın durdu-
rulduğu yere Jandarma gelmeyip,
sadece TIR’a eskortluk eden Terörle
Mücadele polisleri  olay yerinde bu-
lunmuşlar. TIR savcıların ısrarlarına
rağmen aranamayıp serbest bırakıl-
mış. Özel yetkili savcı Özcan Şişman
dışında kalan ve olaylara tanıklık
eden üç savcı yaşadıklarını tutanağa
da bağlamışlar.  Dolayısıyla Hatay
Başsavcısı, Hatay Terörle Mücade-
leden Sorumlu Başsavcı ve Adana
Terörle Mücadeleden Sorumlu Savcı
aracın aranmasını sağlayamadılar.
Bununla da kalınmamış savcı Özcan
Şişman tehdit de edilmiş. 

Arama yapmak istediği sırada
“Bir şüpheli araç 3-4 kez yanınızdan
geçti. Sayın savcım can güvenliğimiz
tehlikede olabilir” şeklindeki sözlerle
korkutulmak istendiğini belirtmiş.
MİT yasadışı bir biçimde Suriye’ye
silah sevkiyatı yapıyor, yakalandı-
ğında ise bu suçlara ek olarak yeni
suçlar işliyor. Fakat buna karşı ko-
yacak hukuk yok. Savcı yok. Mah-
keme yok. Neden, çünkü MİT Baş-
bakan’a bağlı ve yargılanmaları da
Başbakan’ın keyfine kalmış.  

Olayın duyulmasından sonra yeni
İçişleri Bakanı Efkan Ala, TIR’la
ilgili açıklama yaptı. “Orada Türk-
menler var. TIR’da Türkmenlere
giden yardımlar var. Herkes işini
bilecek. Siz içini biliyor musunuz?”
diyerek halkı aşağılamaya devam et-
tiler. Hem milyonların karşısında ya-
lan söylüyor, hem de hukuku, yasayı
çiğnemeyi hak görüyorlar. Aranması
engellenmiş bir tırın insani yardım
amaçlı olduğuna insanların inanmasını
bekliyorlar.  Peki bir insani yardım
TIR’ı neden aranamaz, ya da bu
TIR’da MİT görevlisinin ne işi ola-
bilir? Bunları açıklayamazlar. Sıkış-
tıkları her anda parmak salayıp, tehdit
savurmak dışında bir marifetleri yok-
tur bunların. 

Bu olay açığa çıktıktan sonra da
savcının görev yerini değiştirdiler.
Yine bir komplo hikayesi, uluslararası
güçlerin işi diyerek suçların üstünü
örtmeye çalıştılar. Bakanlar gümrük-
ten herhangi bir geçiş olmadğı yö-
nünde açıklamalar yapmaya başla-
dılar. Hatay’daki TIR olayının tartı-
şıldığı günlerde Mersin ve Kilis’te
de 2 ayrı TIR’ın daha yakalandığı
ve yine benzer müdahaleler üzerine
serbest bırakılarak yollarına devam
ettirildiği geçen haberler arasındaydı.
Türkiye gerek resmi gerek gayri
resmi bir biçimde Suriye’deki çete-
lere, katillere, halk düşmanlarına sü-
rekli silah sevkiyatı yapıldığı tüm
dünya tarafından biliniyor. Gümrük-
lerin yol geçen hanı olduğu ortaya
kondu.  

AKP Hatay’da Silah Dolu TIR ile Suçüstü Yakalandı

AKP SURİYE HALKININ KATİLİDİR
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AKP silah sevkiyatını  çok değişik
yöntemlerle yapıyor. Kullandıkları
yöntemlerden bir tanesi insani yardım
adı altında gıdaların arasına gizleyerek
silah taşıma şeklindeydi. Bunu hem
devlet kendi araçları ile yapıyor, hem
de İHH’ye tanıdığı yetki ve kolay-
lıklarla. İHH (İnsan Hak ve Hür-
riyetleri İnsani Yardım Vakfı) bütün
çalışmalarını çapulcu çetelerle birlikte
yürütüyordu. AKP, El Kaide, IŞİD,
El Nusra gibi silahlı çetelerle bağ-
lantılı olduğu bilinen İHH’ye Ba-
kanlar Kurulu kararıyla “izinsiz yar-
dım toplama” ayrıcalığı tanıdı, İHH
kamu yararına çalışan kurum statüsü
kazandırdı. 

Türkiye resmi olarak silah da
gönderdi Suriye’deki halk düşman-
larına. Resmi olarak gönderdikleri
silahların miktarı açığa çıktığında
“bunlar spor amaçlı silahlar demiş-
lerdi.  Gayrı resmi olarak silah sev-
kiyatı yaptıkları 2013 yılında Konya
ve Adana’da yapılan operasyonlarda
ortaya çıkmıştı. O zaman da göster-

melik soruşturmalar yürüttüler. Hatta
Adana’da sarin gazı elde etmelerine
rağmen kimyasal madde bulunan ki-
şileri serbest bıraktılar. 

Daha önce ortaya çıkan olaylarda
suçluları kurtarmak için hukuki bir
kılıf buluyorlardı. Fakat bu kez hukuk,
yasa gibi kavramların MİT görevlileri
karşısında hiçbir hükmü olmadığını
milyonlar önünde açıklamış oldular.
Silah sevkiyatı yapmak MİT’in görevi
midir? Silah sevkiyatı yapmak neden
“devlet sırrı”dır? “Devlet sırrı” bir
suçu örtmenin kılıfı olarak kullanıl-
mıştır her zaman. Bu gün de bunu
kullanmak istediler. Bu örtü hiçbir
şeyi gizleyemiyor. Bu koşullarda
kimse hukuk devletinden bahsede-
mez. MİT’in  istediği gibi suç işlediği,
savcının tehdit edildiği, mahkeme
kararının yerine getirilmedi, yerde
hukuk devletinden değil faşizmden
bahsedebilir.   

Yargı yürütme tarafından gasp
edilmiştir.  Bir suç ihbarının olduğu
yerde görev yapan Jandarma, Valiye

ya da idari üst amirine değil Savcıya
bağlıdır. Jandarma savcının talimat-
larını yerine getirmek zorundadır.
Görüyoruz ki, Vali ya da üst amirler
istemedikçe savcı, emri altında olduğu
söylenen hiç kimseye iş yaptıramaz.
Verdiği talimatların yerine getiril-
mesini sağlayamaz. Bu durumda
savcı bir hiçtir. Öyle ki “Canını zor
kurtarma noktasına” gelmiştir. Bizim
ülkemizde yargı böyle bir yargıdır.
İzin verildiği kadar ve izin verildiği
sürece iş yapabilir. 

Sonuç olarak, 
1. AKP Suriye halkına yönelik

yapılan katliamlardan birinci derecede
sorumludur. Erdoğan Suriye halkının
katilidir. 

2- MİT’in silah sevkiyatı yapması
suçtur.  

3- MİT’e tanınan dokunulmazlık
yeni suçların işlenmesi içindir. Bu
dokunulmazlık çeteciliktir. 

4- Yargı bağımsızlığı, hukuk dev-
leti söylemlerinin yalan olduğu bir
kez daha ortaya çıkmıştır. 

AKP iktidarı Suriye’ye yönelik
saldırılar başladığı andan itibaren sı-
nırdaki gümrükleri tamamen çapul-
cuların hizmetine açtı. El-Kaide ve
buna bağlı örgütlere istedikleri gibi
hareket etme hakkı tanıdılar. 

Ülke sınırlarını çapulcu halk düş-
manlarının cephe gerisi, eğitim ve silahlanma, barınma
merkezleri haline getirdiler. Bu herkesin bildiği bir
durum. Hatta BM Mülteciler Yüksek Komiserliği
(UNHCR)  geçen sene bu duruma dikkat çekerek
mülteci kamplarının sınıra çok yakın olmaması konusunda
uyarıda bulunmuş ve demişti ki  “Kampların sınıra
yakın olması durumunda buraların askerileştirilmesi
(militarisation) sözkonusu olabileceğine dair endişele-
rimizi dile getirmiştik. Biz askerileştirilme konusunda
son derece hassasız” 

Böyle bir açıklama yaptılar çünkü kamp merkezlerinde
askeri eğitim veriliyordu. Sınırdaki kamplara milletve-
killerinin girişine dahi izin vermemelerinin nedeni
budur. Hatay’daki askeri tırların yakalanmasından sonra
ise BM (Birleşmiş Milletler) açıklama yaptı ve insani
yardımların ilan edilen prosedüre göre yapılmadığını
söyledi. Yani “insani yardım” adı altında yapılan sevklerin

içeriği konusunda kimsenin bilgisi yok.  BM Genel
Seketeri İnsani Acil Yardım Ko-
ordinatörü Valerie Amos’un  açık-
laması “Suriye’ye gidecek yardım
tırlarının kontrolden geçmelerini
istiyoruz. Biz insani yardımların
normal yollardan ihtiyaç sahiplerine
gönderilmesini destekliyoruz. Suriye

hükümeti yardımların hangi işlemlerden geçirilerek ya-
pılacağını daha önce deklare etmişti. Bizim arzu ettiğimiz
de yardımların belirlendiği şekilde ve tüm yasal işlemlerin
yapılmasıyla ulaştırılması. Ancak bölgedeki gerçekler
bizim bu isteğimizle pek örtüşmüyor” şeklindeydi.  

Bu durum sadece Suriye için söz konusu değildir.
Libya’ya gönderilen silahların da geçiş yeri Türkiye’dir.  

AKP yüzünden işgal altındaki ülkelere rahatlıkla
silah sevkiyatı yapılabiliyor.  2013 yılında Bakanlık ka-
yıtlarına göre limanlarda ele geçen silah miktarı şöyle:
10 bin 459 tabanca, 493 uzun namlulu silah, 26 bin 100
mermi, 558 bin 760 av tüfeği, 1606 kurusıkı tabanca,
990 pompalı tüfek, 374 av tüfeği, 1150 şarjör, 105
muhtelif silah aksamı. Ayrıca Türkiye  Suriye’ye  giden
silahların da geçiş merkezidir.  Dışişleri Bakanlığı silah
sevkiyatında “İzni biz vermedik” diyorlar. 

AKP SURİYE’DEKİ İŞBİRLİKÇİLERE  
SÜREKLİ SİLAH TAŞIDI
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Oysa ne olup biti-
yorsa herşeyden haber-
leri var, bizzat  örgüt-
lüyorlar, izin veriyorlar.
Yüklemeyi Odesa’dan
yapıp İskendurun Li-
manı’na doğru ilerleyen
Türk mürettebatlı gemi
Kasım 2013 yılında ya-
kalandı ve içinde 20
bin kalaşnikov ve bol
miktarda cephane  yü-
küyle dolu olduğu söy-
lendi. Bu silahlar  Su-
riye’ye nakledilecekti.
Aynı günlerde Adana
ve Konya’daki torna
tezgahlarında kaçak ola-
rak üretilmiş yarı ma-
mul havan topu mer-
misi yüklü TIR Suri-
ye’ye gitmekteyken
yine bir ihbarla yaka-
landı. 

Reuters’ın haberine
göre  Şam’da yaşanan
kimyasal saldırı iddia-
larının ardından çapul-
culara destek amacıyla
Türkiye üzerinden 400
ton ağırlığında cepha-
nelik yardımı gönderil-
diği kendilerince kabul
edildi.  Körfez ülkele-
rinin finanse ettiği be-
lirtilen cephane tesli-
matının iki yıldır tek
seferde yapılan en bü-
yük silah yardımı ol-
duğu belirtildi.  

Muhammed Salam,
Reuters’a yaptığı açık-
lamada, Hatay’dan ge-
len silah dolu 20 rö-
morkun karargahlara
dağıtıldığını söylemiş.
Türkiye hem kendisi si-
lah temin edip katillere
sevkler gerçekleştiriyor,
ki temmuz ayında 4.4
ton silah sevkiyatı yap-
tı, hem de diğer ülke-
lerden gönderilen silah
sevkiyatında gerekli ko-
laylığı sağlamaktadır. 

Sanat ve sanatçı binlerce yıldır egemenlerin
hedefi durumunda. Bugün ise AKP iktidarının
hedef tahtasında yine sanat ve sanatçı... Son
olarak özel tiyatrolara “Gezi direnişine
destek verdiler” gerekçesiyle desteğin kal-
dırılması bu baskıların artarak sürdüğünü
gösteriyor. 

AKP, Gezi Direnişi ile başlayan halk
ayaklanmasına katılan sanatçılardan intikam
almaya devam ediyor. “Geziye Katıldın”
sendromunu atlatamayan AKP, sanatçıların
kimine açık faşist saldırı, kimine ise üstü
örtülü tehdit, kimine ödenek ödememe, kimine
gözaltı, tutuklama, soruşturma ile saldırıyor. 

En son Genco Erkal, Ferhan Şensoy,
AST (Ankara Sanat Tiyatrosu), Müjdat
Gezen, Levent Kırca, Kumbaracı 50 ve
Destur Tiyatro’nun aldığı desteği keserek
onları “cezalandırdı.” Bilindiği gibi bunlar
özel tiyatrolardır ve Kültür Bakanlığı’ndan
aldıkları maddi destekle sanatlarını sürdürürler. 

Devletin sanata olan bu katkısı siyasi par-
tilerin güdümünde değil, sanat ölçütleri içinde
değerlendirilmesi gerekir. Bir zorunluluktur
yani, lütuf değildir. Bugün AKP bunu bir
lütuf olarak görerek sanatçıların halka olan
bu “desteği”ni kesiveriyor!..

Sebep ise “Haziran Ayaklanması’na
destek verdin! Utanmadan bir de devletten
destek istiyorsun!..” 15 tiyatro Haziran
Ayaklanması’na destek verdin diyerek bu
haktan mahrum bırakıldı. Hatta hızını ala-
mayan AKP İBBST (İstanbul Büyükşehir
Belediye Şehir Tiyatroları) yönetmeni Ragıp
Yavuz’a “greve destek” soruşturması açtı.

AKP’nin öfkesi dinmedi dinmiyor. Tiyat-
royu, tiyatrocuyu susturmanın yollarını arıyor
sürekli. Çünkü tiyatro iktidara
doğrultulmuş bir silahtır. AKP
de bunun bilincindedir ve sağa
sola sataşması bundandır.

AKP’nin intikam operasyo-
nunun son deminde Redhack ope-
rasyonu kapsamında 14 kişi göz-
altına alındı. Aralarında oyuncu
Barış ATAY da vardı. Onlar Ba-
rış’ı, Redhackçi ilan ederek göz-
altına alırken Redhack açıklama
yaparak AKP’nin halka düşman-

lığına dem vurdu.

Barış Atay’ın neden gözaltına alındığı
bellidir. Barış Atay, muhalif duruşuyla tanınan
bir sanatçıdır. Halk Ayaklanması’nda da
halkın safında yer almıştır.

AKP’nin ona olan öfkesi bu nedenledir.
Şimdiye kadar “Haziran Ayaklanması’na ka-
tıldıkları gerekçesiyle pek çok sanatçı uyuş-
turucu operasyonları bahanesiyle gözaltına
alındı, vergi denetimine tabi tutuldu, konserleri
iptal edildi, işsizlikle, açlıkla tehdit edildi.
Şimdi de bahane Redhack gözaltısı. Tabii ki
de Osmanlı’da oyun çok!

Bugün bu saldırılara karşı durmanın tek
yolu var; örgütlenmek!.. Sanatçı Meclisleri
bunun en somut, en dinamik örneğidir.

Geçtiğimiz günlerde adını Gazi Mahalle-
si'nde düzenlenen bir faaliyette duyuran Sa-
natçı Meclisi’nin festivaline 60 bin kişi ka-
tıldı.

Sanatçı Meclisi’nin ilkelerinden biri de
“Devletin yapımcının, basının hedef aldığı,
ezilen, linç edilen, baskı gören tüm aydın
ve sanatçılarla bir dayanışma içinde
olmak”tır.

Kapitalizmin ve faşizmin baskı ve terö-
ründen korunmamızın tek yolu sanatçı mecl-
isleri altında örgütlemektir.

Faşizm sadece sanatçıya değil, en ufak
bir muhalif sese düşmandır. Şiddetini en üst
boyutta gösterdiği günümüzde tepkilerimizi
sadece protestolarla ve bireysel çıkışlarla
gösteremeyiz. Birlik ve dayanışma içinde ol-
malıyız. Faşizmin şiddetinin karşısında hem
sanatımızla var olmak hem de her türden
mücadele yöntemini meşru görmeliyiz.

Sanatçıya Düşman AKP İktidarına 
Karşı Örgütlenmek Tek Çözümdür
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Devrimciliği tanımlarken kullandığımız ifadelerden bi-
risi “devrimcilik sorun çözmektir” deriz. Bu Marksiz-
me ve Leninizme inancımızın bir ifadesidir. Çünkü “so-
run varsa çözümü de vardır” düşüncesi bu inancımız-
dan beslenir. 

Sorunsuz bir mücadele yaşa-
mı yoktur. Mücadele içinde mut-
laka irili ufaklı sorunlar hep çı-
kacaktır. Unutmamamız gere-
ken her sorunun mutlaka dev-
rimci bir çözümü olduğudur.
İşte bu inanca sahip olmak so-
runlar karşısında vazgeçmeme-
yi doğurur.

Cepheli sorunlar karşısın-
da vazgeçmeyendir...

Bir sorunu çözmek için on
yöntem denedik ve çözmediysek
on birinci yöntemi bulmamız ge-
rekir. Sorunu çözmek yöntemi
aramaktan vazgeçmemektir.

Tersi ise vazgeçmektir. Vaz-
geçmek ise tek kelime ile inanç-
sızlıktır. Çünkü vazgeçmek dev-
rimden vazgeçmektir.

Sorun çözmek emek ve sabır
gerektiren bir iştir. Sorun çözmek
için harcanan emek, gösterilen
sabır ilkin kendi devrimciliği-
mizi geliştirecek mücadelemizi büyütecektir. 

Vazgeçmemek bir devrimcinin kendini yenilemesini,
hatalarından ders çıkarmasını, sürekli kendine dönüp bak-
masını sorunları sahiplenmesini sağlayacaktır. Sorun ne
olursa olsun çözme çabamız bize birçok şeyi de pratikte

öğretecektir. 

Yani vazgeçmemek aynı zamanda kendi eğitimimiz-
dir. 

Sorunlar karşısında vazgeçmek, pes etmek, yenilgiyi
kabullenmek devrimciliğimizi geriletecektir. Gerekli

emek ve sabrı göstermediğimiz her sorunun
bizi götüreceği yer uzlaşma olacaktır. Örneğin
bir dergi satışından, bir eylem örgütlemeye
veya herhangi bir sorun çözme karşısında ba-
haneler bulmak, gerekçeler üretmek uzlaş-
macı bir pratiğin sonuçlarıdır. Oysa bahaneler,
gerekçeler üreteceğimize sorunu çözmeme
nedenlerini aramamız bizi sorunla uzlaşmaya
değil, çözüm noktasında yeni yol ve yön-
temler bulmaya götürecektir. 

Sorunlar karşısında duygularımıza ye-
nilmemeliyiz. Duygularımızın bizi yönlen-
dirmesine izin vermemeliyiz. Duyguları-
mızı kontrol edebilmeliyiz. Tüm çabamız ger-
çeğe, sorunların özüne inmek üzerine ku-
rulmalıdır. Duygular ise kişiyi zayıflatır ve
gerçeğe ulaşmanın, sorunu çözmenin önüne
engel olur. “O kadar anlatıyorum yine ay-
nısını yapıyor, ben ne yapayım...” gibi bir
yaklaşım yani vazgeçmeyi doğurur. 

Sorunlarımızın çözümü ne zor, ne de im-
kansız. Bilimsel düşündüğümüz sürece aşa-
mayacağımız hiçbir sorunumuz yoktur.

Kendimize güvenmeliyiz. Kendimize
güvenmek ideolojimize güvenmektir...

Sorun varsa çözümü de mutlaka vardır düşüncesi an-
cak böyle pratikte karşılığını bulur. 

Cepheli vazgeçmediğinde her sorunun çözümünü
bulur...

Kendini Geliştirmeyen Düzeni Geliştirir

CEPHELİ SORUNLAR
KARŞISINDA

VAZGEÇMEYENDİR!

KENDİ DUYGULARIYLA,
ALGILARIYLA HAREKET

EDENLER SORUN
ÇÖZEMEZ! DOĞRU

ÇİZGİYİ TUTTURAMAZ!
EN ÖNEMLİSİ DE KENDİ

HATALARINI DA
SORGULAYAMAZ!

HATALARIN KAYNAĞINI
GÖREMEZ 

SORUNLARA BİLİMSEL
ÇÖZÜMLER

GETİREMEDİĞİ SÜRECE
SONUÇ ALAMAZ.

KENDİNE GÜVENSİZLEŞİR! 
OBJEKTİF OLARAK

DÜŞMAN İDEOLOJİSİNİN
ETKİSİNE GİRER.

MÜCADELEDEN KOPAR...
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Hatay’da 8 Kasım gecesi Hatay Özgürlükler Der-
neği, Asi Gazetesi ve bir çok ev AKP’nin işkenceci
polisleri tarafından basılmıştır. Derneklerimiz ve
evlerimiz talan edilmiştir. 11 kişi gözaltına alındı ve 9
kişi tutuklandı. 13 Aralık günü yapılan ara mahkeme
sonucunda Selda Özçelik, Gökçe Uluada, Onur Cebi-
roğlu, Yusuf Aşkar, Tuncay Bolat’ı zulmün zindan-
larından çekip aldık. Ahmet Atılgan, Orhan Çapar, Ba-
har Uçucu, Yılmaz Viraneri’de zulmün zindanlarından

çekip alacağız.
4 Aralık günü her hafta olduğu gibi tutuklulara ada-

let istemek için basın açıklaması düzenlendi. Açıklam-
ada tutuklanan devrimcilerin “Suriye-Türkiye Kardeş-
tir” dedikleri ve 2785 tutuklu öğrenciye adalet istedi-
kleri için tutuklandıkları halka an-
latıldı. Polis basın açıkla-
masını izleyen halk alandan
uzaklaştırmak isterken
basın açıklamasını yapan
Halk Cepheliler sloganlar-
la polisi halka teşhir ettiler.

Haftalardır Tutuklular İçin
Adalet İstemimizi Haykırıyoruz !



Yasal sınırlar veya meşruluk temelin-
de verilen mücadele ayrımı ideolojik bir ayırımdır. Ya-
sallık alanını belirleyen iktidardır. Sömürenlerdir. Em-
peryalizm ve onların işbirlikçileri yasallık alanını ihti-
yaçlarına göre ve sınıflar mücadelesindeki dengelere göre
kendileri belirlerler. Başta SSCB olmak üzere Sosyalizmle
yönetilme iddiasındaki devletlerin çöküşünden sonra ya-
sal alan gittikçe daha fazla emekçilere, işçilere, çalışan-
lara kapanmaktadır. Emperyalizm ve işbirlikçileri per-
vasızca halklara saldırmaktadır. Saldırdıkları emekçile-
rin yüzlerce yıllık mücadeleyle kazandıkları haklarıdır.
O kadar pervasızdırlar ki emekçilerin en temel haklarından
olan kıdem tazminatı hakkını gasp etmek için adım at-
maya başlamışlardır. Emekçilerin kaybettikleri hakları ar-
tık yasa metinlerine de girmektedir. Böyle olması da nor-
maldir çünkü yasalar “herkes için” değil egemen olan
sınıf içindir. Bugün egemen olan sınıf tekeller olduğuna
göre yasalar da tekellerin ihtiyaçlarına göre yapılıyor.

Tekellerin ihtiyaçları daha fazla kardır. Daha fazla, daha
fazla kar etmek için yapmayacakları şey yoktur. Savaşlar
çıkartırlar, ülkeleri işgal ederler. Milyonlarca insanı bir anda
katletmekte tereddüt etmezler. Çünkü onlar için önemli olan
halkın yaşamı değil, kazanacakları paralardır. Halk onlar
için yönetilmesi, sömürülmesi gereken sürüdür. 

İşte yasalar bu sınıfın çıkarları için yapılıyor. Bu ne-
denle de yaşamın bütün alanları tekellerin ihtiyaçlarına
göre düzenlenir. Ceza Kanunu, İş Kanunu, Borçlar Ka-
nunu, Ticaret Kanunu vs bütün yasalar tekellerin istek-
lerine göre ve çıkarlarına göre yapılır. Zaten çoğu yasa
yapılmadan önce tekellerin incelemesine sunulur, tekel-
lerin onayı alındıktan sonra yasalaşma prosedürü ta-
mamlanır. Halka asla bir şey sorulmaz. 

Sınıf çelişkisinin bu kadar uzlaşmaz ve keskin olduğu
günümüzde haklar ve özgürlükler mücadelesinin dayan-
dığı temel yukarıda belirttiğimiz gibi ideolojiktir. Asla ara
bir yol olmadan iki temel vardır; Mücadelenizi ya yasal sı-
nırlara dayandırırsınız ya da meşruluğunuza. Bunun öte-
si ve arası yoktur.

Yasal sınırlar içinde kalarak mücadele etmeye karar ve-
rirseniz aslında tekellerin, emperyalizmin belirlediği sınırlar
içinde mücadele etmeye karar vermişsiniz demektir. Yani
mücadelenizin her şeyini emperyalizm, tekeller belirler hale
gelmiştir. Ne talep edeceğiniz, nasıl talep edeceğiniz, ne
kadar talep edeceğiniz ya da var olan haklarınızı korumak,
gasp ettirmemek için ne kadar mücadele edeceğinize em-
peryalizm karar verir hale gelmiştir. Zaten haklarımızı gasp
eden, gasp etmeye devam eden de emperyalizm olduğu-
na göre bize ne kadar mücadele izni verecektir? Nereye ka-
dar mücadele etmemize izin verecektir tekeller? Bizden çal-
dıklarını almak için mücadele etmemize izin verecekler mi-

dir? Elbette vermeyeceklerdir. Bu nedenle mücadeleyi, hak
koruma mücadelesini, hak kazanma mücadelesini yasal sı-
nırlara hapsedenler aslında beyinlerini emperyalizme tes-
lim etmişlerdir. Artık onların beyinlerini emperyalizm kont-
rol etmektedir. 

Buna karşın gücünü meşruluğundan alarak mücade-
le edenler de vardır. Yani savunduklarının, istediklerinin,
korumaya çalıştıklarının haklılığına inanmış devrimciler
vardı. Devrimcilerle birlikte mücadele eden halkımız ve
işçiler vardır. Onların gücü savunduklarının, düşüncele-
rinin haklı olmasıdır. Doğru olmasıdır.

Meşruluk ve yasallık çoğu zaman karşı karşıya gelir.
Böyle olması da doğaldır. Meşruluk yasallığı da kapsamakla
birlikte onu çok daha fazla aşmaktadır. Meşruluk alanının
sınırlarını belirlemek mümkün değildir. Taleplerin, ey-
lemlerin sınırı yoktur artık. Bu nedenle de meşrulukla ha-
reket edenlerin yaptıkları çoğu zaman yasadışıdır.(!) Ama
halkımızın yüreğinde ve bilincinde yasaldır. Yani düzenin
yasalarına göre yasadışı olan halkın bilincinde ve yüreğinde
yasaldır. Bunu sağlayan ise meşruluğun gücüdür. Meşru-
lukla dile getirilen ve uğruna mücadele edilen talepler as-
lında halkın her kesiminin talepleridir. Halkımız da bunu
görmektedir. Bu nedenle kendisi çeşitli nedenlerle bu mü-
cadeleye bugün için katılmıyor olsa bile takdir eder. Dev-
rimcilere bu nedenle sevgi ve saygı duyar.

Direnen ve hakları için meşruluğundan aldığı güçle
mücadele eden işçilere bu nedenle sevgi ve saygı duyar.
İşte Kazova Tekstil işçileri, işte BELTAŞ işçileri, işte BE-
DAŞ işçileri.

Kazova Tekstil işçileri kıdem ve ihbar tazminatları,
4 aylık maaşları Somuncu’lar tarafından çalınıp işten atıl-
dıklarında ah-vah etmediler. Mahkemelere de koşmadı-
lar. Açmaları gereken davaları açtılar ama “biz davala-
rımızı açtık, evimize gidip sonucunu bekleyelim” de-
mediler. Biliyorlardı ki beklemek ölümdü. Fabrikanın önü-
ne çadır kurup direndiler. Fabrikayı işgal ettiler. Patro-
nun hurda haline getirip fabrikada bıraktığı makineleri ala-
caklarına karşılık fiili olarak almaya çalıştılar. Direndi-
ler, direnişte öğrendiler. Şimdi fabrikada kalan makine-
lere el koydular. Bir kooperatif kurma hazırlığındalar. Halk
için ucuz ve kaliteli kazak üretecekler. Kendileri üretip
kendileri yönetecekler. Artık başlarında bir patron ol-
mayacak. Kazova işçileri direnirken yaptıklarını suç ol-
duğu söylendi. Gidin mahkemelerde hakkınızı arayın de-
diler. Yasalara uyun dediler. Ama Kazova işçileri haklıydı.
Güçlerini haklılıklarından aldılar ve direndiler.

BELTAŞ’ta çalışan iki işçi sendika hakları için diren-
diler. BİRİMİZ HEPİMİZ için diyerek 160 sendikalı işçi
için direndiler. Beşiktaş Belediyesi’nin önünde çadır ku-
rarak direndiler. Onlara eylemlerinin yasadışı olduğu

Yasallık Değil Meşrulukla Kazandık!
Haklarımızı Almamızın ve

Korumamızın Tek Yolu Meşruluk
Bilinciyle Verilen Mücadeledir!

Devrimci İşçi
Hareketi
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söylendi. Sendika şube başkanı beledi-
yenin CHP’li başkanının ‘güzellikleri-
ni’ ve ‘işçi severliğini’ anlattı. Toplan-
tı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ha-
tırlatıldı, çadır kuramayacakları hatır-
latıldı. Çadır kurmaya çalıştıklarında po-
lisin saldırısına uğradılar ve gözaltına
alındılar. Israr ettiler, çadır kurmaya de-
vam ettiler. Poliste gözaltına almaya.
Ama işçiler kazandılar. Çadırlarını kur-
dular. 1 ay sonra belediye zabıtasının, çe-
vik kuvvet polisinin saldırısına uğradı-
lar. Çadırları, eşyaları gasp edildi. On-
lar direnişlerinin haklı ve meşru oldu-
ğunu biliyorlardı. Ertesi gün CHP Be-
şiktaş İlçe Binasını işgal ettiler. 27 gün
süren işgalin sonunda kazandılar. Baş-
kaları için kazandılar. Belediyeye sen-
dikaya karşı açtığı davayı geri çektirdiler.
Belediye iki işçinin direnişi sonunda
sendikanın yetkisine karşı açtığı da-
vadan vazgeçmek zorunda kaldı.
BELTAŞ işçilerine de yaptıklarının suç
olduğu söylendi. Belediye önünde ça-
dır kurmak, CHP ilçe binasını işgal et-
mek suçtu. Ama işçiler kendi yasaları-
na göre mücadele ettiler. Ve kazandılar. 

BEDAŞ AKP tarafından özelleşti-
rilen kurumlardan biriydi. AKP des-
tekçisi tekellere peşkeş çekilmişti. İha-
leyi alan KOLİN, LİMAK, CENGİZ
ortak girişimi ihaleden önce verdiği
sözlerin tamamını çiğnedi. Başta sen-
dikalı işçiler olmak üzere işçileri işten
attı. İşçilerden sadece 5 kişi direnme-
ye karar verdi. 5 işçi tazminat teklifi-
ni kabul etmedi, işimizi istiyoruz de-
diler. BEDAŞ önünde oturma eylemi-
ne başladılar. BEDAŞ binasını işgal et-
tiler. Gözaltına alınmalarıyla sonuçla-
nan değişik eylemler yaptılar. Uluslar
arası kongreleri bastılar. Dolmabah-
çe’ye Çırağan Sarayına girmeye ça-
lıştılar. Pankartlar açtılar. Gözaltına
alındılar ama pes etmediler. Ve ka-
zandılar. Şimdi 5 BEDAŞ işçisi iste-
dikleri yerde işe başlamak kaydıyla ça-
lışmaya başladılar. BEDAŞ işçileri de
yasal ya da yasadışı tartışması yap-
madan eylemlerini belirlediler. Onla-
rın kendi yasaları vardı. Ve kazandılar.

Bu saydığımız direnişlerin tama-
mında direnişin önderliğini Devrimci
İşçi Hareketi (DİH) yapmıştır. Devrimci
İşçi Hareketi gücünü haklılığından

alır. Gücünün ve meşruluğunun te-
meli haklı olmasıdır. Çünkü Devrim-
ci İşçi Hareketi üretenin emeğine sahip
olması, üretenin sömürülmemesi için
mücadele vermektedir. Elbette ki bu
mücadelenin bir ayağı da işçilerin
haklarını korumak için verdikleri mü-
cadele ya da hak kazanmak için ver-
dikleri mücadeledir.

Açıktır ki bu mücadelede yasalar pat-
ronları korumaktadır. Çünkü yasalar
patronların talimatlarıyla yapılmıştır.
Onların isteklerine göre yasalar yapıl-
maktadır. Bu nedenle de patronların yap-
tığı hiçbir şey suç olmazken işçilerin ne-
rede ise nefes alıp vermesi bile suç ha-
line getirilmiştir. Patronlar bir anda
binlerce işçiyi işten atarlar suç olmaz, iş-
çilerin emeklerini çalarlar suç olmaz, iş-
çileri köle gibi sömürüp ancak yaşaya-
cakları kadar maaş verirler suç olmaz.
Buna karşın kendileri karlarına kar ka-
tarlar. Villalarına villa katarlar. Bir ge-
cede binlerce lirayı harcarlar. İşçilerin
bir ömür boyu çalışsa alamayacağı fi-
yattaki otomobillere binerler. Hobi ola-
rak kendilerine uçaklar alırlar. Bu sö-
mürüleri ve asalaklıkları suç olmaz. Ama
işçiler günde 15 saat çalışır ve geçine-
mezler. Bu yasaldır, peki adil midir?
Adalet bu mudur? Hayır.

İşte Devrimci İşçi Hareketi bu şe-
kilde adalet mücadelesi veriyor. Sö-
mürülen, işten atılan, ekmeği ve emeği
çalınan işçiler için adalet istiyor. Eme-
ğiyle çalışan ve geçinmeye çalışan hal-
kımız için adalet istiyoruz. Halkımızın
sömürülmesini engellemek için müca-
dele ediyoruz. Halkımızın emeğiyle
geçinebildiği, emeğinin çalınmadığı,
başlarında kendilerini sömüren bir pat-
ronun olmadığı dünya için mücadele edi-
yoruz. Bu talep haklı ve meşru bir ta-
leptir. Bu talep yasal olmayabilir. Unut-
mayalım ki bu haklı talebimize yasadı-
şı diyen tekellerin düzenidir. Emperya-
lizmdir. Onların yasaları bizim düşün-
celerimizin suç olduğunu söylüyor. On-
ların yasalarını tanımıyoruz. 

Bugüne kadar olduğu gibi yine
meşrulukla direneceğiz.

Ve kazanacağız! Biliyoruz ki ve
eminiz ki kazanacağız! Tarih bize böy-
le öğretiyor. Bilim böyle söylüyor.
Çünkü biz haklıyız ve kazanacağız.

Yürüyüş
16 Ocak
2011
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Geçtiğimiz 1 yıl boyunca gördüğümüz polis terörü
faşizmin tetikçiliğinin diğer adı olmuş oldu. Ocak ayında
yapılan baskınlarda tercihi devrimcilik olan birçok
avukat, sanatçı, öğrenci, basın vb. alanlardan insanlar
tutuklandı. 1 Mayıs’ta devlet sert yüzünü en vahşi
şeklide göstermeye başladı.

Yüzlerce insan yaralandı, binlerce kişinin gazla
nefesi kesildi. 1 ay boyunca tüm meydanlar yasaklanmak
istendi. 31 Mayıs günü Gezi Parkı’na kurulmak istenen
AVM’yi ve ağaçların kesilmesini engellemeye çalışan
insanlara vahşice saldırılması halkın korku duvarlarını
aşmasını sağladı. 80 ilde 3,5 milyon halk sokaklarda
hesap sordu. Taksim Meydanı zapt edilmişti. Birlikte
yaşamanın, birlikte savaşmanın güzelliklerini gördü hal-
kımız. Mahallelerimizde yozlaşmaya karşı mücadele
verdik. Gülsuyu Mahallesi’nde Hasan Ferit Gedik yol-
daşımız kahpece katledildi. Fakat milyonlar sahiplendi
yine onu, Haziran ayında olduğu gibi. Ve yıl sonuna
geldiğimizde AKP-Cemaat çatışmasıyla ülkemizi yö-
netmek iddiasında olanların ne kadar pislik içinde
oldukları görüldü. Asgari ücrete üç kuruş zam için
günlerce tartışıp, bunu lütuf gibi gösterenlerin milyonlarca
liraları nasıl yediklerini gördük.

Tarih yazılarak geçen bir yılın ardından yeni yıla,
yeni umutlar ve yeni hedeflerle girmek için Halk Cepheliler
İstanbul Okmeydanı’nda bir araya geldiler. 31 Aralık
günü saat 19.00’da başlayan kutlama tüm devrim şehitleri
için yapılan 1 dakikalık saygı
duruşuyla başladı. Saygı duru-
şunun ardından Bağcılar’dan Ka-
ranfiller Kültür Merkezi müzik
grubu çıktı sahneye. Berkin Elvan
ve Hasan Ferit Gedik için bes-
teledikleri şarkıları seslendirdiler. 

Türkülerinin ardından yeni
tahliye olan  halkımızın Sapanlı
Teyzesi Emine Cansever kısa
bir konuşma yaptı. Bakırköy’de

bulunan devrimci tutsakların selamlarını getiren Cansever
oldukça heyecanlıydı, yoğun alkışlar arasında sahneden
ayrıldı. Bu konuşmanın ardından İdil Tiyatro Atölyesi’nden
Gazi Mahallesi grubu yozlaşmayı ve Hasan Ferit Gedik’i
anlatan bir tiyatro canlandırdılar. Ayrıca salonda TAYAD’lı
Aileler’in açtığı devrimci tutsakların ürettiği ürünlerin
satış standı da bulunuyordu. Tiyatronun ardından Denge
Hewi sahne aldı. Seslendirdikleri Kürtçe türkü ve
halaylar yerini davul-zurnaya bırakarak kitleyi coşturdu.
Halayın ardından bilgi yarışmasına geçildi. Ülkemize,
tarihimize ve çeşitli teknik bilgiler doğrultusunda ha-
zırlanan yarışmada eğlenceli anlar yaşandı. 

Yarışmanın ardından tüm bir yılı özetleyen sinevizyon
gösterimi yapıldı. Ardından yeni yıl mesajı okundu,
mesajda “Şimdi fedadan işgallere... Haziran Ayaklan-
ması’yla ortaya çıkan halkın öfkesini örgütlemek Cep-
heliler’in görevidir...” denildi. Mesajın ardından sahneye
Grup Yorum çıktı. Söyledikleri Ankara havalarıyla
eğlenin kitle programın bitmesiyle yeni umutlarla
salondan ayrıldılar. 

Kavganın Ateşiyle Girdik Yeni Yıla
31 Aralık günü İstanbul’da Gülsuyu Gülensu Ma-

hallesi’nde Halk Cephesi, ESP, Partizan ve Gülsuyu-
Gülensu Güzelleştirme Derneği’nin düzenlemiş olduğu
geleneksel yılbaşı şenliği, davul-zurna eşliğinde Gülensu
Son Durak’tan Hasan Ferit Gedik Meydanı’na kadar

yapılan yürüyüşle başladı.

Meydanda yakılan ateşin et-
rafında çekilen halaylar sırasında
mahallenin üç ayrı yerinden ha-
vai fişekler atıldı. Ardından
2013 yılında düşen, başta Hasan
Ferit Gedik olmak üzere tüm
şehitlerle Berkin Elvan için
dilek feneri uçuruldu. Şenliğe
400 kişi katıldı.

“Yol Belli Yürüyüş Malum” 
Yeni Yılda Adımlarını Umuda Ayarla...
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"Marksist-Leninist" Atılım, düzeniçin kul-
varlarda hızla ilerlerken durumuna göre ML
devrim tezlerini de geliştirmiş. Atılım’ı takip
edenler görür: Rojova devrimi...  Atılım'dan Rojova
devrim destanlarını okuyarak ML devrim tezlerinizi
geliştirebilirsiniz(!)

Gelişmelerin bizim Rojova'ya ilişkin söylediklerimizin
"çöktüğünü" ve "kendi söylediklerini" kanıtladığını
iddia ediyorlar... 13 Aralık tarihli Atılım'ın 94. sayısının
"Yürüyüş Rojova'da neden savruldu?" başlıklı yazısından
neden savruluduğu yazmışlar... 
Şöyle diyor Atılım: "Rojava’yla ilgili bütün tespitleri

çöktüğü, Rojava’ya ilgili duruşları, bizzat bir utanç
kaynağı haline geldiği için, bunun ezikliğiyle yazmışlar.
Ama ciddi bir siyasi hareketten beklenecek özeleştiri tavrı
yerine, demagojiyle durumu kurtarmaya çalışmışlar.”

Atılım’ın Meselesi Şudur: 
Birincisi; Yürüyüş Dergisi demagoji yapmaz... Yü-

rüyüş’ün çizgisinde demagoji yoktur... Yürüyüş’ün
çizgisi ne söylediyse yapar, ne yaptıysa savunur. Rüzgarın
esişine göre eğilip bükülmez... Sağa sola savrulmaz... 
İkincisi; Kürt milliyetçi hareketin her türlü politika-

larına yedeklenmiştir... Kürt milliyetçi hareket çözümü
Amerika ve emperyalistlerde aramaktadır... Atılım, çö-
zümü Amerika’da arayan Kürt milliyetçi harekete ye-
deklenmesinin üstünü Rojova’da devrim “masalları”
anlatarak örtmeye çalışıyor... 

Atılım artık ML devrim anlayışını yitirmiştir... O da
emperyalistlerin renkli devrimlerine devrim demeye
başlamıştır... Atılım’ın en ileri devrimleri artık Latin
Amerika’daki “Venezuella”dır... 

Rojava’yı devrim olarak değerlendirmesine Atılım-
cılar’ın “Marksist, Leninist, Komünistliği”ne bırakıyoruz...
Bu saatten sonra Atılım’a devrimin ne olup olmadığını
anlatamayız. Atılımcılar Kürt milliyetçi hareketin ye-
değinde kendi rotasını tutturmuş gidiyorlar...  Kürt mil-
liyetçi hareket ise “devrim” rotasından çıkalı onyıllar
oldu... Amerika’nın, Avrupa emperyalistlerinin “demo-
kratik-devrimci” rollerini keşfettiler... Devrimi onlardan
bekliyorlar... 

Diyorki Atılım; “Yürüyüş, Ortadoğu’da sadece ABD
politikalarını ve ona direnen devletleri (Suriye, İran)
tanıyan, gözü başka bir şey görmeyen ulusalcı bir
çizgiyi “anti-emperyalizm” olarak sunuyor; İran, Suriye
gibi bölgemiz gerici devletlerinden yana taraf olmayanları
(bu arada Rojava’yı) “işbirlikçi” olarak sunuyordu”
Demagoji tam da budur işte. Emperyalizme karşı kim

direndi de biz ona destek vermedik, onu tanımadık?
Emperyalizm çağında temel çelişki ezilen dünya halkları
ile emperyalistler arasındaki çelişkidir... Devrimciliğin,
demokratlığın, ilericiliğin ölçüsü bu çatışmada kimin
yanında yer aldığınla ölçülür. Emperyalizmle halklar
arasındaki çatışmada üçüncü bir taraf yoktur... Desteklenen
ne küçük burjuva diktatörlüğü Esad iktidarıdır ne de
İran  gerici rejimidir. Desteklenen bugün onların em-
peryalist politikalar karşısındaki tavırlarıdır... Emper-
yalizmin Ortadoğu politikalarına karşı direndikleri sürece
yanlarında yer alırız. Desteklediğimiz oradaki rejimler
değil, halkların çıkarlarıdır. 

Ne diyorsunuz şimdi? İran Molla rejimi gericidir,
Suriye’de Esad iktidarı diktatördür. Geçmişte Kürtleri
katletmiştir... "Bizi ilgilendirmez” mi diyorsunuz? Af-
ganistan'da, Somali'de Afrika’nın birçok ülkesinde em-
peryalizme karşı direnen örgütlerin sınıfsal niteliği,
ideolojileri ortada, ne diyorsunuz bunlara? Bunlar gerici
gruplar bizi ilgilendirmez mi diyorsunuz? 

Libya'da Kaddafi de küçük burjuva diktatörüydü.
Kaddafi iktidarını eleştirmek ayrı bir şey, Libya’yı
teslim almak isteyen  emperyalistlere karşı direnen
Kaddafi iktidarını desteklemek farklı şey... Sosyalistler,
devrimciler, böyle bir durumda “Kaddafi de diktatör”
diyerek tarafsız kalamazlar... Emperyalistlere karşı
direnen kim ise direnenlerin yanında yer alırlar... 

Bu görüşler esasında Atılımcılar’a ait görüşler değildir.
“Üçüncü yol” icadı Kürt milliyetçi hareketine aittir. Bu
durumda Atılımcılar’ın başka bir yol tercih etmesi müm-
kün değildir... 

Soruyoruz Atılımcılar’a; ABD’nin Irak’ı işgalininde
nerede yer aldınız? 

Biz ne söylediğimizi, neyi desteklediğimizi biliyoruz.
Atılım, çözümü Amerika ve oligarşiyle uzlaşmakta
gören Kürt milliyetçi hareketin yedeğinde Amerikan
politikalarına yedeklenmelerinin üstünü demagojilerle
örtmeye çalışıyor. ÖRTEMEZSİNİZ! 

Küçük burjuva diktatörleri anti emperyalist temelde
dönemsel olarak direnebilirler ancak asla sonuna kadar
direnemezler... Gerçek anti emperyalistler sadece sos-
yalistlerdir... Devrimcilerdir...  

Atılım demagojiyi yalanla besliyor. Diyorki; “O
İran ki, düzenlediğiniz ‘Emperyalizme Karşı Halkların
Birliği’ sempozyumlarına gayri-resmi devlet temsilcilerini
çağırıyorsunuz, ‘antiemperyalist ittifak’ tartışması ya-
pıyorsunuz. (Tabi Suriye devlet temsilcilerini de.)”

Emperyalizme Bir Tek Taş Bile Atamayanlar
Kimseye Anti-Emperyalizm Dersi Veremez... 

Çözümü Amerika ve Emperyalistlerde
Arayan Kürt Milliyetçi Harekete

Yedeklenmeyi İzah Edemeyen
Atılım   Demagoji Yapıyor!
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Yalandır, ne İran ne de Suriye devlet temsilcileri ça-
ğırılmıştır.

Atılım demagojisinin temelini Suriye’de gerici bir
“iç savaş” olduğu tespitine oturtuyor... 

“2011-2013 gerici iç savaşında Rusya’nın himayesi
altında Batı emperyalistlerince ve Türkiye-Suudi-Katar
gerici devletlerince finanse edilen, eğitilen, silahlan-
dırılan çetelere karşı direnmiş olması, ne Esad’ı ne de
Baas rejimini antiemperyalist yapmaz.”

Atılım, Suriye’deki savaşı “Gerici iç savaş” olarak
değerlendiriyor. Böylece her halukarda Kürt milliyetçi
hareketin yedeğinden kopamamalarını açıklamış oluyor... 

Suriye’deki savaş nasıl şekillenirse şekillensin, hangi
biçime bürünürse bürünsün özü Amerika’nın Ortadoğu
politikalarının bir parçası olmasıdır. Başından beri Esad
iktidarına karşı “muhalif” olarak kışkırtılanlar emper-
yalistler tarafından desteklenen gruplardır. Libya’da
Kaddafi iktidarının yıkılmasından sonra bunu açıkça
ilan etmişlerdir. Esad’a “ya teslim olursun ya da senin
sonun da Kaddafi gibi olur” demişlerdir. Muhalif
denilen gruplar bizzat emperyalistler tarafından örgüt-
lenmiştir. Besledikleri işbirlikçileri getirip Esad’ın kar-
şısına “muhalif” diye çıkartmışlardır. 

Suriye’de Suriye halklarının içinden çıkan muhalif
gruplar değil çatışan, 80 ülkeden getirilen işbirlikçiler
çatışıyor. Özgür Suriye Ordusu denilen işbirlikçilerin
başına getirilen yöneticileri  hepsi de emperyalistlerin
getirip oturttukları kuklalardır... Amerika ve Avrupa em-
peryalistlerinin yetiştirmeleridir. Suriye'de muhalif denen
gruplar başından beri emperyalistler tarafından halkların
memnuniyetsizliği kullanılarak emperyalistler tarafından
kışkırtılan kesimlerdir... Emperyalist politikaların esas
olarak başarısızlığı da Suriye halkına dayanan gerçek
bir işbirlikçi yaratamamış olmasındandır. Bütün emper-
yalistler birleşip Esad iktidarını yıkmaya çalıştılar...  

Atılım’dan demagojilere devam edelim: “Nihayetinde,
Suriye iç savaşında ABD planlarını bozan temel etken
Rusya’dır. Eğer tutarlı olacaksınız, buyurun Rusya’yı
da “antiemperyalist” ilan edin. Putin’in temsilcilerini
de antiemperyalist sempozyumunuza çağırın”

Halkların gücüne inanmayanlar başka türlü düşüne-
mez.. Esad iktidarının direnişini, Libya’daki gibi kısa
sürede yıkılmamasını Rusya’nın verdiği desteğe bağlıyor...
Bu anlayış emperyalizme karşı asla direnemez. 

Rusya destek vermeseydi Esad direnemezdi diyor.
Böyle düşünen bir siyasi hareket hiçbir konuda hiçbir
direniş örgütleyemez. 

Atılım Demagojiyi Temel Olanla
Tali Olanı Karıştırarak Yapıyor

Atılım, “Rojava’nın Kürt halkını, sırf Rusya. Çin-
İran-Şam cephesine yedeklenmediği, bağımsız halkçı
duruşunu koruduğu için “işbirlikçi” ilan etmiştiniz”

Atılım, bunları söylemeden önce Öcalan’ın PYD’ye
söylediklerine, PYD’nin işbirlikçi gruplarlarla yaptığı

anlaşmalara, Ankara’da, Amerika’da, emperyalist baş-
kentlerde çözüm arayışlarına bir şeyler söylemelidir.
PYD eğer AKP ile, işbirlikçi gruplarla bir anlaşma yap-
mamışsa bu PYD’nin “devrimci”, anti emperyalist çiz-
gisinden değil, Ortadoğu’daki çelişkilerin buna izin
vermemesindendir.  

Rojova’da Kürt halkının kendi ulusal çıkarları doğ-
rultusunda, kendi kaderlerini tayin hakkı elbette vardır.
Bu temelde hareket etmesinde elbette bir sorun yoktur.
Ancak bu emperyalist cepheyi güçlendiren, halkların
cephesini zayıflatan bir mücadele alamaz. 

Suriye’de temel olan ne tek başına Suriye'dir, ne de
Rojova... Suriye'nin emperyalizme teslim olması
bütün ortadoğunun teslim olmasıdır... Suriye savaşında
temel olan emperyalizmin ortadoğu politikalarının
boşa çıkartılması ve yenilgiye uğratılmasıdır. 

Emperyalist politikalar boşa çıkartıldıktan sonra
halklar kendi sorunlarını kendileri çözer... Marksist-
Leninistler halkların kendi gücüne, kendi dinamiklerine
inanır. Sorunu emperyalistlere havale etmez... 

Atılım; “... hayata ezilen halkların penceresinden
baktığınızı” iddia ederken, ezilen Kürt halkını, onu
ezen Baas milliyetçilerine kayıtsız-şartsız boyun eğmeye
çağırıyordunuz” diyor. 

Bunlar emperyalist politikalara yedeklenmenin, çö-
zümü Amerika'da gören Kürt milliyetçi hareketin poli-
tikalarına yedeklenmeyi açıklayamamanın sancılarıdır.
Kuyrukçuluğun üstünü örtme çabalarıdır. 

Emperyalizme Bir Taş
Dahi Atamayanlar Kimseye
Anti Emperyalizm Dersi Veremez

Tarihi boyunca emperyalizme tek bir taş atamayan
Atılımcılar, hızını alamayıp anti emperyalizm dersleri
veriyor. 

Diyor ki; “Bütün bunların ardından, antiemperyalizm
üzerine büyüklenmelerinizi okuyoruz. Sizin ulusalcı an-
tiemperyalizm tanımınızı reddediyoruz. Antiemperyalist
eylem, biz komünist devrimcilerin mayasıdır. NATO
Zirvesi’neden IMF toplantısına, Irak işgalinden Lübnan
tezkeresine ve son olarak Rojava’ya bedeller pahasına
büyütülen pratik eylem hattımızdır”

Hadi ordan; Anti emperyalistlermiş... Anti emperyalist
eylem komünist devrimcilerin mayasıymış... Komünist
devrimci Atılımcılar... Şöyle dönüp bir tarihinize bakın...
Nerden nereye geldiniz... 70'lerden bugüne nerelerden
nereye geldiniz... İnin kökünüze bir bakın... Bugüne
kadar neleri savundunuz, nerelerden nerelere savruldu-
nuz... Hangi mayanızdan, hangi anti emperyalist müca-
deleden bahsediyorsunuz.... Nasıl bir anti emperyalist
mücadeleniz varsa anlatın da Türkiye halkları öğrensin... 

Atılım, çapsızça sıralıyor; “IMF toplantılarını pro-
testo, Irak işgaline karşı eylemler, Lübnan teskeresine
karşı ve Rojava'da bedel ödemek...”

IMF protestosu, Irak'ın işgali, Lübnan... bunlar dev-
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rimcilerin kurduğu Irakta İşgale Hayır Koordinasyonu
kapsamında yapılan eylemlerdir... 

Atılımcıların Antiemperyalistliği
Böyle Olur

“Sizin antiemperyalizminiz, giderek anti-Amerika-
nizme daralıyor. Bizse antiemperyalizmi her iki em-
peryalist bloga karşı tutarlı, devrimci duruş olarak
kavrıyoruz” diyerek nasıl kavradıklarını ortaya koyuyorla” 

Emperyalistlerden çözüm aramayı böyle meşrulaş-
tırıyorlar.  Amerikan kapılarında dolaşmayı, çözümü
emperyalistlerde aramayı böyle meşrulaştırıyorlar. Yap-
tıkları demagojilerin özünde yatan budur. 

Hayır biz Rusyayı, Çin'i anti-emperyalist olarak gör-
müyoruz. Kimi nasıl göreceğimizi, kime ne diyeceğimizi
iyi biliriz... Yarın Kürt milliyetçi hareket Rusya'ya da
gider... Kürt soru4 nunu çözün der... Sen ne diyeceksin
o zaman? Şimdi ne diyorsun BDP'lilerin Amerikan ka-
pılarında çözüm dilenmesine? 

Suriye'de iki blok yok... Rusya'nın Çin'in, elbette
kendine göre hesapları olacaktır... Ortadoğu’da kendi
çıkarlarını koruyacak ya da nüfus alanını geliştirmek
isteyecektir... Bunlar, ayrı şeyler.. 

Orda diz çöktürülmek istenen Suriye devletidir...
Ülkesi yakılan yıkılan Suriye halkıdır. 

Suriye teslim alındığında arkasından gelen Lübnandır,
İran'dır... Bütün olarak Ortadoğu'nun, Afrika'nın teslim
alınmasıdır.... 

Atılım özellikle "savaşan iki taraf"tan bahsediyor.
Taraflardan birisi Amerika ve diğer emperyalistler ve
Türkiye Katar, Arabistan gibi işbirlikçiler, diğer tarafta
da Rusya, Çin, İran ve Suriye’yi koymaktadır... Bu
şekilde iki emperyalist tarafalar ilan edildiğinde ikisinden
de yana olmayıp üçüncü bir taraf yaratılmaktadır.  

Hayır, gerçekleri çarpıtmayın; Suriye’de Atılım'ın
sınıflandırdığı gibi taraflar yoktur... 

Ortada yakılan yıkılan, toprakları kan gölüne çevrilen
Suriye halkı vardır. Şuana kadar 150 bin kişi öldü ve
bunların büyük çoğunluğu Suriyelidir... Yakılan yıkılan
Suriye'dir. Kurtlar sofrasından paylaşılmak istenen Su-
riye’dir... Esad iktidarı yıkılarak Amerika başta olmak
üzere emperyalistlerin yeni-sömürgeleştirmek istediği
yer Suriye topraklarıdır... 

Suriye halen NATO üslerinin olmadığı, emperyalist
tesislerin olmadığı sayılı ülkelerden birisidir... 

Suriye'de yıkılmak istenen de budur.. Katledilen 150
bin kişi bunun içindir... 80 ülkeden getirilip işbirlikçiler
bunun için Esad iktidarını yıkmak isetemektedir. Bunun
için örgütlendirilmiştir çeteler. 

Esad iktidarı Amerika'ya ya da başka bir ülkeye
savaş açmış değil... Sadece kendilerine dayatılan em-
peryalist politikalara direnmektedir. Ülkelerinin parça-
lanmasına direnmektedir.

Suriye halkı kendi vatanını koruyor... Suriye halkı
bu direnişi Rusya istediği için, İran istediği için, Çin is-

tediği için yapmıyor.
Esad iktidarı teslim olmadığı için, direndiği için

İran'ından Rusya’sına, Çin’in'e kadar Esad'ın yanında
yer almaktadırlar...
İran’ın, Rusya’nın, Çin’in öncelikli amacı Orta-

doğudaki nüfuz alanlarını genişletmek de değildir....
Bu emperyalist politikaların Suriye direnişi karşısında
çöküşüyle ortaya çıkan sonuçtur... 

Atılım; Kürt milliyetçi politikalara yedeklendiği için
dünya alemin bildiği bir gerçeği çarpıtıyor... Tunus’tan
Mısır’a, Libya’dan Suriye’ye yaşananlar Amerika’nın
BOP kapsamındaki saldırısıdır... 

BOP Nedir? 
Amerikan emperyalizminin, halklara saldırısında ve

imparatorluğunu pekiştirmesinde belirleyici adımlarından
birisi Büyük Ortadoğu Projesi’dir. 

Kısaca adına BOP ya da tepkiler üzerine “Geniş
Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bölgesi ile Ortak Bir Ge-
lecek ve İlerleme İçin Ortaklık Projesi” (GOKAP)
olarak ifade edilen Amerikan projesidir. 

Batı’da Fas ve Moritanya’dan başlayıp, Doğu’daki
Orta Asya ve Moğolistan’a, Kuzeyde Kafkasya ve
Turkiye’ye, Güney’de ise Arap ülkelerinden Somali’ye
kadar geniş bir coğrafyayı içine almaktadır. 

Projeyle amaçlanan; Bu ülkeleri, ekonomik, siyasi,
askeri... her açıdan emperyalizmin çıkarlarına göre bi-
çimlendirmektir. Bunun için de emperyalizmle uyumlu
olmayan 22 ülkenin sınırlarının da yeniden çizilebileceği,
iktidarlarının değiştirilmesinin hedeflendiği ilan edilmiştir. 

Avrupa emperyalistleri de tüm dünyadaki çıkarlarının
Amerika’nın imparatorluğu altında garanti altına alana-
cağını düşünmektedir... 

Amerikaya Karşı Çıkmadan,
Herhangi Bir Emperyaliste Karşı Çıkmak
ANTİEMPERYALİSTLİK DEĞİLDİR!

Atılım bizi anti-emperyalist değil, anti Amerikancı
diyerek tam bir demogokluk yapmaktadır... Atılım’ın
tüm sancısı burda... Kürt milliyetçi hareketin Amerikan
kapılarında çözüm aramasını, bütün umutlarını Amerikaya
bağlamasını başka türlü izah edemiyor. Esas olarak
Kürt milliyletçi hareketle aynı noktadadır, Atılım da
Kürt sorunun çözümünü emperyalistlere havale etmektedir
ve bizi de anti Amerikancılık’la suçlamaktadır... 

Biz anti Amerikancı olmaktan gocunmayız... Anti
Amerikancılığın anti emperyalizm olmadığını söylemek
demagojiden başka bir şey değildir.

Ortadoğu’da Libya’dan sonra hedef Suriye’ydi... Ki
bunları emperyalistler açıkça söylemişlerdir... Suriye’nin
dize getirilmesi Lübnan’ın dize getirilmesidir... Ve esas
olarak Suriye’den sonraki hedef İran’dır.. İran Ortado-
ğudaki nüfuz alanını genişletmek için Suriyenin yanında
yer almadı... Sıranın kendisine gelmemesi için Suriye’nin
yanında yer almak zorundaydı... Suriye’nin nasıl ki di-
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renmekten başka seçeneği yoksa,
İran’ın da Suriye’nin yanında
yer almaktan başka, savaşı kendi
savaşı gibi görüp direnmekten
başka seçeneği yoktur. 
İran’ın teslim alınması bü-

tün Ortadoğu ve Afrika halk-
larının dize getirilmesidir..

GÖKAP’ın kapsamı ortado-
ğu ve Afrika ile de sınırlı değil...
Kafkaslardan Orta Asya’ya, Mo-
ğolistan’a kadar uzanmaktadır...
Bu Rusya’nın da, Çin’in de dize
getirilmesidir.... 

Onun için Rusya da, Çin de
öncelikle kendi bölgelerinde
kendi çıkarlarını korumak için
Suriye’nin yanında yer almak
zorunda kalmışlardır. Suriye’nin
dize getirilmesi emperyalistler
için bundan dolayı önemliydi... 

Suriye halklarının direnişi
de Atılım’ın iddia ettiği gibi iki
emperyalist bloğun çıkar çatış-
ması değil, direnen halkların
teslim alınmasıdır. 

Suriye halkının direnişi Ame-
rikanın başını çektiği emperya-
listlerin BOP kapsamındaki po-
litikalarını bozmuştur. Direniş
kazanmıştır... Herkes hesabını
artık Suriye halkının direnişine
göre yapmaktadır. Bu sadece
Suriye’de de değil, Irak’tan Af-
ganistan’a, Libya’dan Suriye’ye
emperyalistler gelişmiş tekno-
lojilerine, askeri silah güçlerine
göre değil, halkların direnişlerine
göre yapmaktadır... 

Bu direnişler sosyalist, dev-
rimci bir muhtevada olmasa da
sonuçta emperyalist politikaların
önünde engeldir. 

Her çatışma bir kez daha ka-
nıtlamaktadır ki, çözüm emper-
yalistlerle uzlaşmakta değil, dev-
rimdedir. Esasında emperyalist-
lerle bir “UZLAŞMA” yoktur...
Olamaz da... Emperyalistler di-
renen halklara teslimiyeti da-
yatmaktadır... 

Onun için diyoruz ki, temel
olan emperyalizme karşı savaştır.
Çözüm ise uzlaşmakta değil,
devrimdedir. Sosyalizmdedir... 

BEDAŞ'ta Enerji-Sen üyesi 5 işçinin
işten atılması sonrasında işçilerin diren-
işleriyle işlerine geri döndükleri bir zafer
kazanıldı. İşçiler, Galata Kulesi’ne pankart
asmaktan, yol kesmeye, işyeri önüne
çadır kurmaya kadar birçok direniş ya-
rattılar. Ve direnişin kazandıracağını bir
kez daha herkese gösterdiler. Direnen
işçiler ve sendikaları Enerji-Sen bu zaferi
İstanbul’da Şişli Kent Kültür Merkezi’nde
yaptıkları bir şenlikle kutladılar.

3 Ocak’ta yapılan şenlik Enerji-Sen
adına yapılan bir konuşmayla başladı.
Enerji-Sen Başkanı Ali Duman, Enerji-
Sen'in mücadelesine değinerek, işçilerin
mücadelesinin devam edeceğini anlattı.
Grup Esinti sahne alarak şarkılarını ses-
lendirdi; ardından direnen Punto İşçileri
sahneye çıkarak taleplerini dile getirdiler,
direnişlerini anlattılar. Punto Deri işçi-
lerinin zafer kutlamasına sloganlarıyla
katılması sahneye sloganlarıyla çıkması
kitlede büyük bir coşkuyla karşılandı,
Punto Deri işçileri yaşadıkları sorunları
anlattılar ve kazanana kadar vazgeç-
meyeceklerini söylediler.

Onların ardından direnen ve
direnişlerini zaferle sonuçlandıran
direnişçi BEDAŞ işçileri sahneye
çıktılar. İşçilerden DİH'li Ali Çakır
bir konuşma yaparak direnişi nasıl
kazandıklarını anlattı. Yaptıkları
eylemleri anlatan Çakır, emekle-
rini çalan kapitalist tekellere işçi
sınıfının direnişten gelen gücünü
gösterdiklerini söyledi. Konuşması
sürekli coşkulu alkışlarla kesilen
Çakır'ın DİSK yönetimini eleşti-
ren “direnişteki işçisinin bir çayını
içmeye bile gelmeyen PATRON
SENDİKACILARINA karşı da
savaş veriyoruz, vereceğiz. Onlar
işçi sınıfının onurlu tarihine gö-
mülecekler” sözleri salondakiler
tarafından ayakta alkışlandı.

Enerji-Sen adına konuşan su-
nucu ise DİSK yönetiminin dire-
nişteki kendi işçisini bile sahip-
lenmeyen bu tavrını eleştirmek

yerine işçilere cevap olarak “Yaşasın
DİSK” sloganını söyledi.

Direnişçi işçilerin ardından Grup
Yorum coşkulu alkışlar ve sloganlarla
sahneye çıktı. Son çıkan albümleri Hal-
kın Elleri'nden Greve Çağrı ile prog-
ramlarına başladılar. Son süreçte ya-
şanan işçi direnişlerinin önemini anlatan
Yorum üyeleri, “BEDAŞ İŞÇİLERİNİN
zaferlerini kutluyoruz. Bir işçi direnişi
daha zaferle sonuçlandı. Yakın zamanda
Kazova Direnişçileri zaferlerini ilan
ederek Türkiye’deki ilk örneği yaratarak
patronsuz üretim sürecini başlattılar,
BELTAŞ işçileri CHP’li Belediye ve
patron sendikacılarına karşı direnişlerini
zaferle sonuçlandırdılar. Bugünde BE-
DAŞ işçileri zaferlerini kutluyorlar.
Bizde sanatçı dostlarımızla oluşturdu-
ğumuz Sanat Meclisi olarak işçi sınıfının
bu kazanımlarını ve zaferlerinin kut-
landığı direnen işçiler gecesi düzenle-
yeceğiz” dediler. Şenlik, Grup Yorum'un
coşkulu şarkıları ve çekilen halaylarla
son buldu.

Tek Tek Direnişlerimizi Birleştirip
Soyguncuların Düzenini Yıkacağız!
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Ülkemizde Gençlik

AKP iktidarı hukuksuzluğunu bir
kez daha gösterdi. YÖK'ü ve ülke-
mizdeki faşist politikaları protesto et-
mek için Ankara Üniversitesi DTCF
Dekanlığı'nı işgal eden Dev-Genç'liler
hakkında ''örgüt üyesi olmak''tan,
''örgüt propagandası yapmak''tan,
''eğitim ve öğretimi engelleme''den,
''kamu malına zarar vermek''ten,
''kemik kırığına neden olacak şekilde
ağırlaşmış yaralama''dan,  ''görevi
yaptırmamak için direnmek''ten 38
yıla varan hapis istendi.

Dev-Genç'lilere 6 suçtan dava
açan devlet 1000 operasyonuyla bi-
linen katil M.Ağar'ı 5 yılla yargı-
layan devlet aynı devlettir. 

YÖK'ü protesto etmek için de-
kanlığı işgal eden Dev-Genç'lileri si-
lahlı terör örgütüne üye olmak su-
çundan yargılayan devlet, uyuşturu-
cu çetelerini tecavüzleri koruyan

serbest bırakan devlettir. 
Ülkemizde binlerce öğrenci eği-

timin paralı olmasından dolayı okul
hakkının gasp edilmesi, haklarını
savunduğu için okulundan atılıp, tu-
tuklanırken,  YÖK gibi üniversite-
lerde öğrencileri baskıyla soruştur-
malarla okuldan atmalarla sindir-
meye çalışan bir kurum hala kapa-
tılmamışken ve Suriye Amerika'nın
kanlı planlarına alet edilmek iste-
nirken biz Dev-Genç’lilerin buna
sessiz kalması olanaklı değildir.

Biz Dev-Genç’lileri 38 yıllık
hapis cezasıyla sindirmek, mücade-
lemizi bitirmek isteyen hükümet biz-
leri değil 19 Aralık'ın katilleri Os-
man Özbek'i, Hikmet Sami Türk'ü
Aytaç Yalman'ı ; 1000 operasyo-
nuyla bilinen Mehmet Ağar'ı yar-
gılasın.

Bizleri hapis cezasıyla yıldıraca-

ğını sanıyorsa yanılıyor. 44 yıllık şan-
lı mücadele tarihimizi, gelenekleri-
mizi can bedeli,  gözaltılara,  işken-
celere,  tutuklama terörüne direnerek
yarattık. Bizi bunlarla sindiremezler.
Aksine mücadele hırsımızı büyütü-
yor, örgütleniyor ve daha gür haykı-
rıyoruz taleplerimizi. 

Arkadaşlar, halkımız;
Dev-Genç’liler hakkında istenen

38 yıllık hapis cezası devletin hu-
kuksuzluğunun, faşizmin kanıtıdır.
Anayasal hakkımızı savunmak suç
değildir aksine devletin hukuksuz tu-
tuklama terörü bir suçtur. Bizlere dü-
şen de AKP'nin hukuksuzluğuna
karşı örgütlenmek ve DTCF direnişçi
Dev-Genç’lileri sahiplenmektir. Dev-
Genç saflarında birleşelim, faşiz-
min kalelerine yeni işgallerle, yeni
geleneklerle vuralım ve kazanalım!..                           

DEV-GENÇ

Gençlik Federasyonu’ndan

1000 Operasyon Yapan Katil Ağar’a 5 Yıl
YÖK’ü Protesto Eden Dev-Genç’lilere 38 Yıl

Bu Adalet Faşizmin Adaletidir!

Dev-Genç’liler, devrimci-demokrat-yurtsever 2784
öğrenci AKP iktidarı döneminde hapse atıldı. Okulda eğit-
mek yerine gençleri hapishanede rehabilite etmek isteyen
AKP, gençliği susturamaz. Dev-Genç’liler var oldukça, yeni
tutsaklar pahasına da olsa, tutsak öğrenciler sahiplenilecektir. 

İstanbul: 5 Ocak günü saat
18.00’de tutsak öğrencilerin serbest bı-
rakılması için İstiklal Caddesi Tünel’de
buluşarak Galatasaray Lisesi önüne
meşaleli yürüyüş yapacak olan Dev-
Genç’lilere polis daha eylem başlama-
dan saldırdı ve işkenceyle gözaltına
aldı. 

Eylem öncesi polis, çevredeki halka,
Dev-Genç’lilere ve turistlere “Burada
beklemeyin” diyerek müdahale etti.
Bir anda Dev-Genç’lilerin etrafını saran
sivil polisler “İnsanlık Onuru İşkence-
yi Yenecek” sloganları atan Dev-
Genç’lileri gözaltına aldı. Dev-Genç’li-
ler daha sonra serbest bırakıldı.

4 Aralık tarihinde Dev-
Genç’liler İstiklal Caddesi’nde,
Beşiktaş Meydanı’nda ve Ka-
dıköy'de tutsak öğrencilerin

serbest bırakılması için yapacakları meşaleli yürüyüş eyle-
minin duyurusunu yapmak için afiş asıp, bildiri dağıttılar.

Tekirdağ: 3 Ocak’ta Tuğlalı Park’ta Tekirdağ Dev-
Genç tarafından 10 kişinin katılımıyla basın açıklaması

yapıldı. Yapılan açıklamada, “Hır-
sız AKP toplumun en dinamik ke-
simi olan öğrenci gençliği sustura-
rak toplumu sindirmeyi, teslim al-
mayı amaçlıyor. Bir yandan öğren-
ci gençliği susturmak için düzenle-
meler yaparken diğer taraftan da tu-
tuklamalarla gözdağı veriyor. Çün-
kü katil AKP biliyor ki gençlik
ayaklanırsa toplumun tüm kesimleri
ayaklanacaktır” denilerek, ardın-
dan 15 dakikalık otuma eylemi ya-
pıldı. Oturma eyleminde “Zafer
Yakında”, “Dev-Genç” ve “Haklı-
yız Kazanacağız” marşları hep bir-
likte coşkuyla söylendi. 

Tutsak Dev-Genç’liler F Tiplerine Sığmaz,
Yürekleri Devrim Devrim Diye Atar

Tekirdağ

İstanbul
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AKP iktidarı kendi faşist politi-
kalarına karşı çıkan herkese saldırıyor.
İşçisinden, köylüsüne, öğretmeninden,
memuruna,  lise ve üniversite öğren-
cilerine her kesime pervasızca saldı-
rıyor. AKP saldırdıkça okul sıraları bo-
şalıyor, F tipi hapishaneler dolup ta-
şıyor. Ülkenin geleceğini belirleyecek
öğrenciler hücrelere konularak yal-
nızlaştırılıyor, tecrit ediliyor bırak
ülkeye kendisine bile faydasız insanlar
yaratılıyor. 

Peki Bu
Öğrenciler ne İstiyor?

Bir lise öğrencisi ne isteyebilir ki,
en temel haklarını istiyorlar. Parasız
eğitim sınavsız gelecek istiyorlar.
Ülkemizde parasız eğitim var denil-
se de para olmadan okunamayacağı-
nı çok iyi biliyoruz. Okula kaydedi-
lirken bağış adı altında toplanan ka-
yıt paraları, okullarda her sene top-
lanan spor parası, kitap parası, foto-
kopi parası, şu parası , bu parası... Bi-
raz daha para verelim de “ayakkabı
kutusu” alsınlar. O kadar parayı ne-
reye koyacaklar. 

Liseliler parasız eğitim, sınavsız
gelecek, ülkemizde füze kalkanları de-
ğil demokratik liseler istedikleri için
tutuklanıyorlar. Bu ülkenin geleceği-
ni AKP'nin  her sene keyfi çıkardığı
sınav sistemi belirleyemez. Buna izin
vermeyiz. ABD gibi emperyalist ül-

kelerin kuyrukçuluğunu yapan AKP ül-
kemize füze kalkanları koyarak toprak-
larımızı çocuk katillerinin, üssü yapıyor.
Hayır buna izin vermeyiz. Emperyalist-
ler, dünya halklarının düşmanları elleri-
ni kollarını sallayarak ülkemizde geze-
mezler... Alişan Şanlı oluruz beyinleri-
niz de patlarız. 

Üniversite öğrencileri bilimsel de-
mokratik bir eğitim istedikleri için, yıl-
lardır getirdikleri sınavlarla, harç para-
larıyla bunaltan, bıktıran YÖK'ü iste-
medikleri için, okullarında polis terörü
istemedikleri için tutuklanıyorlar. Bir ba-
sın açıklamasına katıldığı için tutuklanan
yüzlerce üniversite öğrencisi var. 6 Ka-
sım’da YÖK'ü istemedikleri için DTCF
Dekanlığı’nı işgal eden 9 öğrenciye 38
yıl hapis isteniyor. İşte AKP’nin adale-
ti budur. Bakanlarının oğullarının cepleri
dolsun diye işçiyi sömür, köylüyü sömür,
memuru sömür, öğrencileri sömür. Öğ-
renciler de bu sömürü düzenine karşı çı-
kınca  al hepsini hücrelere koy. 

Sizden adalet gelmeyeceğini çok iyi
biliyoruz zaten. Biz kendi adaletimizi
yani halkın adaletini sağlarız. 2785 öğ-
rencinin serbest bırakılmasını istiyoruz.
Gerekirse bizlerde tutuklanırız. Biz Li-
seli Dev-Genç’liler bu adaletsizlikleri
AKP’nin yanına bırakmayız. Bizlere
yapılan operasyonların da, gözaltıların da,
tutuklamaların da, işkencelerin de he-
sabını sorduk soracağız. 

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

Liseliyiz Biz

Öğrenciler F Tiplerinde Değil
Okul Sıralarında Olmalılar!
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Liseliyiz Biz
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2014 yılına Berkin komada girdi. Dört gözle onun uya-
nışını,  aramızda oluşunu beklerken; umut ederken yeni yıla,
yeni kavga yılına,  Berkin'in komada olduğu gerçeğiyle gir-
mek zorunda kaldık. Onun için dilek feneri uçururken hal-
ka ona ne olduğu ve bunu kimlerin yaptığını,  asıl so-
rumlularını,  teşhir ederken Berkin`in bizim yanımızda ol-
duğunu biliyoruz.

14 yaşında ömrünün baharında cıvıl cıvıl tertemiz bir
çocuk Berkin. Bizim arkadaşımız,  canımız,  kanımız,  kar-
deşimiz. AKP`nin katil, faşist polisleri insafsız, insanlık-
tan yoksun bir biçimde, hedef gözeterek, bilerek ve iste-
yerek; bakkala ekmek almaya giden Berkin`i gaz fişeğiyle
yaraladı. Berkin işte bu yüzden 205 gündür komada. 205
gündür; arkadaşlarından, hayatından, ailesinden kopuk. Biz
de 205 gündür Berkin'imizin gülüşüne, bakışına hasret bı-
rakıldık. Komada öylece yatan Berkin'e bunu yapanlar dı-
şarıda vicdanları sızlamadan ellerini kollarını sallayarak
öylece geziyor. Berkin'e bunu yapanlar devlet eliyle sak-
lanıyor, yargılanmıyor. Tüm Türkiye'yi adaletsizliğe de-
falarca olduğu gibi yine mahkum ediyor.

Biz de liseliyiz . Liseli Dev-Genç'liler olarak Berkin için
isteğimiz adalettir,  ona bunu yapanların yargılanmasıdır.
Biz biliyoruz ve istiyoruz ki Berkin gözlerini açacak ya-

şamına kaldığı yer-
den  devam edecek.
Ona bunu yapanlar halkın ve tarihin yargısıyla bir kez daha
yüzyüze kalacaklar. Bir çocuğun yaşamdan uzak kalma-
sını sağlayanlardan Liseli Dev-Genç'liler olarak hesap so-
racağız. Bu adaletsizliğin kim tarafından dayatıldığını her
an haykıracağız. Berkin'in ölüme direnişi Liseli Dev-
Genç'lilere cüret verecek. Cüret zafere dönüşecek. 

Liseli Dev-Genç'liler sonuna kadar Berkin'in yanında
mücadele edecek.

Liseli Dev-Genç

Berkin Uyanacak ve 2014 Yılında
Kavgamızın İçinde Olacak!

Liseli Dev-Genç’liyiz Biz, “Sonra”
Demiyoruz, Bugünden Kavgadayız

3 Ocak'ta Liseli Dev-Genç'liler İstanbul Şişli'de yazıla-
ma yaparken faşistler ve AKP’nin katil polisleri tarafından
saldırıya uğradı. Şişli Endüstri Teknik Meslek Lisesi önün-
de öğrencilerin sorunlarını öğrenmek amacıyla anket çalış-
ması yapmak için masa açan ve faşist AKP’nin polislerinin
saldırısına uğrayarak gözaltına alınan 2 Liseli Dev-Genç'li
Rengin Çelik ve Eylem Kayaoğlu daha sonra serbest bıra-
kıldı.

Hatay: 4 Ocak’ta Liseli Dev-Genç’liler Hatay Emni-
yet Müdürlüğü etrafında Aşağıokçular ve Dursunlu Aşa-
ğı Mahalle’de tutsaklarını selamlayarak “Devrimci Tut-
saklar Onurumuzdur”, “Dev-Genç”, “Cephe” yazılama-
ları ve Emniyet Müdürlüğünün etrafında "Parasız Eğitim
İstiyoruz" kuşlamaları yaptı. 

Kocaeli: Kocaeli Gençlik Derneği, 4 Ocak’ta Sabri
Yalım Parkı’nda 2784 tutsak öğrencinin serbest bırakıl-
ması için eylem yaptı. 8 kişinin katıldığı eylemde Dev-
Genç’liler, binlerce öğrencinin F tipi hapishanelerde ol-
duğunu öğrencilerin okullarda olması gerektiğini halka
anlattılar.

Basın açıklaması bittikten sonra parktan ayrılan Dev-
Genç’liler evlerine giderken, polis tarafından takip edil-
diklerini anladılar. Katil polisin karşısına dikilen Dev-
Genç’liler, neden onları takip ettiklerini sorunca polis, hal-
kı takip ettiğini söyledi. Dev-Genç’liler polisin yakası-
na yapışınca korkudan elleri titreyen polis destek ekip ça-
ğırarak Dev-Genç’lileri gözaltına almak istedi ama ba-
şaramadı.

İzmir: Ege Gençlik Derneği, 1 Ocak’ta İzmir’de tut-
sak öğrencilerin serbest bırakılması için eylem yaptılar.
7 kişinin katıldığı eylem, “Gençliği teslim alamayacak-
sınız. Dev-Genç’lileri teslim alamayacaksınız. Bizler ne

olursa olsun tutsak öğrenci arkadaşlarımızı sahiplenme-
ye, demokratik hak taleplerimizi dile getirmeye devam
edeceğiz.” denilerek bitirildi.

Omuzlarının Üstünde Onur, Göğsünde
Yürek Taşıyanları Selamlıyoruz

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi bünyesinde yer alan
Halk Bilim Topluluğu, 15. yılını Biga Belediyesi Kültür
Sarayı'nda, 250 kişinin ka-
tılımıyla gerçekleştirdiği
kültür şenliğiyle kutladı.
Haziran Ayaklanması’nı ve
direniş şehitlerini anlatan
tiyatro gösterisi, zeybek ve
Anadolu’nun her yöresinden
halk oyunlarının yer aldığı
gösterinin ardından, Berkin
Elvan'ı, Ali İsmail Kork-
maz ve Haziran Ayaklan-
ması’nı anlatan slayt göste-
rimi yapıldı. Grup Erbane ve
Grup Gündoğdu'nun sahne
aldığı şenlik Berkin’in ve şe-
hitlerin selamlanmasıyla
sonlandırıldı.

Tutsak Öğrenciler Serbest Bırakılsın!

İzmir

Kocaeli



Liseli Dev-Genç’liler, gerici ve
yoz eğitime karşı öğrenci haklarına
ve halkının sorunlarına sahip çıkıyor.
Yaşıtları Berkin’in hesabını soruyor-
lar… Yoksulların matbaası olan du-
varların diliyle ulaşıyorlar halka…
Yaptıkları anket çalışmasıyla liselilerin
dili oluyorlar.

R e n g i n
Çelik (Liseli
Dev-Genç’li) 

Yürüyüş:
Kendinizi
tanıtır mı-
sınız?

Rengin
Çelik: Lise-
lerde maruz
kald ığ ım ız

adaletsizlikleri, eşitsizlikleri liselilere
anlatmaya ve düzenin yaratmaya ça-
lıştığı yoz gençlik politikalarına karşı
mücadele ediyoruz. Liseli Dev-Genç
mücadelesini tanıtmaya yönelik ça-
lışmalar yapıyoruz.

Yürüyüş: Liseli Dev-Genç
olarak bir anket çalışmanız var.
Bu anket çalışmanızın içeriği,
amacı ve hedefleri nelerdir?
Anlatabilir misiniz?

Rengin Çelik: Anket çalışma-
sının içeriğinde liselilerin eğitim ha-
yatları boyunca karşılaştıkları zor-
luklar, sorunlar, parasız eğitime dair
düşünceleri, okulda eğitimin yeterli
olup olmadığı okuldaki mevcut kü-
tüphane, bilgisayar odasından yarar-
lanılabilirliği, liselilerin arkadaşlarıyla
faaliyet yapıp yapmadığı, not baskısı
tehdit ve şiddetin var olup olmadığı,
her yıl lisede okuyan öğrenciye so-
rulmadan değiştirilen eğitim sistemi
hakkında ne düşündükleri, siyasi dü-
şüncelerini okulda rahatça dile getirip
getiremedikleri, liselerde örgütlenme
ve demokratik liseler hakkında lise-

liler ne düşünüyorlar bun-
ları belirlemeye dönük so-
rular var. Amacımız lise-
lerdeki temel sorunları be-
lirleyip bu sorunlar üze-
rinden liselileri bilinçlen-
dirip örgütlü kişiler haline
getirebilmek. Liselileri
devletin dayattığı birkaç
kişinin çıkarını gözeterek
her sene değiştirdiği tek
tipleştirilmiş eğitim sis-
temine boyun eğmek ye-
rine demokratik örgütlü bir lise için
mücadele edebilmesi.

Yürüyüş: Bu anket çalışmanızı
nasıl yürüteceksiniz, bir
programınız var mı?
Programınızı anlatabilir misi-
niz?

Rengin Çelik: Lise önlerinde
anket yoluyla liselilere Liseli Dev-
Genç'i tanıtmayı, okullarında var
olan sorunlarına dikkat çekmelerini
sağlamak istiyoruz. Ayrıca gittiğimiz
liselerdeki Liseli Dev-Genç’lilere de
anket verilecek, onlar da sınıfları
içinde birebir anket yapacak. 

Yürüyüş: Yeni başladığınız
bir çalışma ama hemen ilk
çalışmada polisin saldırısına
uğrayarak gözaltına alındınız.
Anlatabilir misiniz?

Rengin Çelik: Şişli Endüstri
Meslek Lisesi’ne masa açmaya gittik.
Hedefimiz orada masa açıp bildiri
dağıtmak, anket yapmaktı. Lisenin
önüne biraz erken gittik ki yazılama
yapabilelim. Şişli’de bir sokağa “Li-
seli Dev-Genç Faşizme Karşıdır”,
“Liseli Dev-Genç Adaleti Savunu-
yor”, “Dev-Genç”, “Yaşasın DTCF
İşgalimiz”, “Liseli Dev-Genç” ya-
zılamaları yaparken, en son Liseli
Dev-Genç’i yazıyorduk ki yazılama
yaptığımız binada oturan biri geldi;
“Biz burayı yeni boyattık onca
para verdik” deyip apartmanın bütün

zillerini çaldı. Bütün apartman sa-
kinlerine haber verdi. O sırada apart-
man ayağa kalktı hepsi aynı şeyi
tekrarladı. Arada “Bizim siyasi gö-
rüşümüz bu değil, neden yazdınız,
siz bölücüsünüz” vb. şeyler söyle-
diler. Biz de duvarlar da onca küfür
var onlara bir şey denmiyor da bu
yazıya neden karşı çıkıyorsunuz diye
cevap verdik. Polise haber verdiler,
bir kadın bizden şikayetçi oldu. Polis
geldi, kimlik istedi, vermedik. Son-
rasında bizi işkenceyle gözaltına al-
dılar. 6 saat gözaltında tuttular.
176 lira para cezası kestiler ve ser-
best bırakıldık.

Yürüyüş: Sizin eklemek
istedikleriniz var mı? 

Rengin Çelik:Anket çalışmamız
ve diğer kampanyalarımızla liseli ar-
kadaşlarımıza sistemin çarpıklıklarını,
adaletsizliklerini göstermeye, her
türlü baskıya karşı kararlılıkla devam
edeceğiz. 

Liseli arkadaşımız Berkin 15 ya-
şına girdi, onun için eylem yaptık.
Aylardır komada Berkin, bu ülkenin
düşünen vatansever bir genci olduğu,
adaletsizliklere sessiz kalamadığı için
polis tarafından hedef alınarak kafa-
sından gaz fişeğiyle vuruldu. Berkin
için adalet istedik, yine gözaltına
alındık. Ancak yılmayacağız, Ber-
kin’in hesabını soracağız. Düzen
gençliği yaratmaya çalışan bu ada-
letsiz sisteme karşı Liseli Dev-Genç'li
mücadelemizi büyüteceğiz.

Röportaj

Halkın da Bir Adaleti Olduğunu Yazıyoruz Duvarlara

Halkı Adaletsiz Bırakmayacağız!

Rengin Çelik
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Ankara Sincan Çocuk ve Gençlik
Hapishanesi’nde bulunan çocuk tu-
tuklular 2014 yılına işkence ile gir-
diler. Yılbaşı açık görüşünde ailelerin
evlatlarını yaralar içinde görmesi
üzerine yaşanan işkenceler açığa çık-
mıştı.

Sincan Hapishanesi’nde yaşanan
saldırı; C10 hücresinde 1 Ocak
2014’de yapılan sayım sırasında hasta
olan bir çocuğun yattığı yerden kal-
kamaması ve gardiyanın “sen aşağı
inene kadar gitmiyorum” demesi
üzerine başlamıştır. Bunun üzerine
arkadaşlarının hasta olduğunu söy-
leyen diğer çocuklara gardiyan küf-
rederek fiziki olarak saldırmıştır. Bu-
nun üzerine hücreye 40 civarı gardi-
yan girmiş, hücrede kalan 4 çocuğu
işkencelerle çıkarmış, koridorda da
işkenceye devam etmişlerdir. Ço-
cuklardan birinin sürekli kafasının
duvara vurulması nedeniyle yüzünde
4 cm uzunluğunda yayılmış ekimoz
oluşmuştur. C10 hücresinde
yaşanan saldırıyı duyan ve
aynı anda sayımda olan  C12
hücresinde ise çocuklar ar-
kadaşlarını merak ettiklerini
ve onları görmek istedikle-
rini söylemişlerdir. Bunun
üzerine gardiyanlar C12’nin
kapılarını kapatmışlar içeride
kalan çocuklar ise  kapıları
yumruklayarak slogan at-
maya  başlamışlardır. Bunun
üzerine C12 hücresi kendi-
lerine de saldırı
olabileceği  için merdiven-
lerin önüne masalarla barikat
kurarak saldırıyı engelleme-
ye çalışmışlardır. Barikattan
kaynaklı yukarıya çıkama-
yan gardiyanlar yukarıya
tazyikli su sıkmıştır. Çocuk-
lar aşağı inmeyince hücreye
sarı renkli bir gaz sıkılmıştır.
Çocukları ters kelepçeleye-
rek müşahede odalarına at-
mışlardır. Birkaç saat mü-
şahede de kelepçeli vaziyette
bekletilen çocuklar önce ha-

pishanedeki hastaneye ardından Sin-
can Devlet Hastanesi’ne götürülmüş-
lerdir. Ancak doktor odasından as-
kerler çıkmadığı için çocuklar mua-
yene olamadan tekrar hapishaneye
getirilmişlerdir. Hapishane girişinde
çocuklar bir kez daha çıplak arama
dayatmasıyla karşılaşmış ve yine iş-
kencelerle müşahede odasına götü-
rülmüşlerdir. Camları açık olan  mü-
şahede odasında çocuklara  ne yatak
ne kıyafet verilmiştir. Sadece bir bat-
taniye verilen çocuklar ertesi gün
akşama kadar da aç bırakılmışlardır.
Bunun üzerine saldırıya uğrayan 12
çocuğun dördü İstanbul Maltepe Ha-
pishanesi’ne, üçü İzmir Şakran Ha-
pishanesi’ne sürgün edilirken, dördü
Ankara Sincan’da kaldı. Biri ise tah-
liye edildi.

Yaşanan bu saldırının ardından
AKP hükümeti 2012 yılında Pozantı
Çocuk Hapishanesi’nde yaşanan te-
cavüz ve taciz olaylarından sonra

yaptığı ve yalanlara, ahlaksızlara da-
yanan açıklamalarına devam etti.
AKP hükümetine göre, suçlu olan
yine çocuklardır. Yaşanan bu işken-
ceden sonra TBMM İnsan Hakları
İnceleme Komisyonu bünyesinde ku-
rulan Cezaevi Alt Komisyonu Başkanı
ve AKP Konya Milletvekili Ayşe
Türkmenoğlu “Görüntüleri izledikten
sonra hayal kırıklığına uğradım. Ço-
cuklar, birer robokop gibi saldırı-
yorlar, infaz koruma memurlarının
tepelerine çıkıp, yumruk atıyorlar.
Babaları, amcaları yaşında insanları
dövüyorlar” deme ahlaksızlığını gös-
terebilmektedir. 15-17 yaş arasındaki
çocukların üzerine kapalı alanda kim-
yasal silah kullanabilecek, çıplak
arama yapacak, işkencelerle yüzlerini
tanınmaz hale getirecek kadar ah-
laksızlaşan gardiyanlara acıyacak ka-
dar ahlaksızlaşmıştır AKP hükümeti
ve milletvekilleri.

AKP’ye göre çocuk hapishane-
lerinde yaşanan tüm işken-
celerin, hak gasplarının tek
nedeni vardır. O da “Tür-
kiye’de çocuk adalet sis-
teminin olmamasıdır”. Bu
ülkede çocuk adalet sistemi
vardır. O da FAŞİZMDİR.
Adolf Hitler’in iktidarda
olduğu Nazi Almanya’sında
yaklaşık 6 milyon Yahudi
katledilirken bunun 1,5 mil-
yonu çocuktu. AKP iktidarı
şu anda açıktan çocukları
ve halkı katletmiyor olsa
da halka yoksulluk politi-
kaları ile zulmetmektedir.

Bu düzen içinde sadece
kendi çıkarlarını korumaya
yönelik bir adalet sistemi
vardır. Yaptıkları yolsuz-
lukları aklamaya yönelik
ya da göstermelik tutukla-
malarına karşı kısa sürede
tahliye olmalarını sağlaya-
cak “adalet” vardır. 

14 yaşındaki Berkin El-
van’ı başından gaz kapsü-

İİŞKENCE YAPMAK ŞEREFSİZLİKTİR!
Ankara Sincan Çocuk ve Gençlik Hapishanesi’nde Çocuklara İşkence!..
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lüyle vuracak, insanlarımızın beyin-
lerini sokaklara akıtacakları “adalet”
leri vardır! 

Gözaltında ya da hapishanede iş-
kenceyle katleder sonrasında da özür
dilerler. Yürüyüş Dergisi sattığı için
Ferhat Gerçek’i sırtından vurarak
felç etme hakkını kendilerinde bul-
dukları gibi Ferhat’a birde buna kar-
şılık hapis cezası da verebilirler. Hem
de bunların hiçbirini utanmadan, çe-
kinmeden yaparlar. İşte bu düzenin
adalet anlayışı budur. O yüzdendir
ki çocuk hapishanelerinde çocuk tut-
saklara da keyiflerince saldırırlar.

Adalet Bakanlığı verilerine göre
02.12.2013 itibariyle 12-17 yaş arası
tutuklu çocuk sayısı 1554, hükümlü
sayısı 1978’dir. 

18-20 yaş arası genç tutuklu sayısı
3398, hükümlü sayısı 7408’dir. Ve
bu çocuklar içinde yine 02.12.2013
verilerine göre, 158 çocuk okuma-
yazma bilmemekte, 410 çocuk oku-
yazma bilip hiçbir okula gitmemiş
bulunmaktadır. 967 çocuk ilkokul
mezunu, 953 çocuk ise ilköğretim
mezunudur.

Çocuklarımızı, ana ve babalarını

kendi yolsuzlukları içinde her geçen
gün daha da yoksullaştırarak kendi
adaletsizliklerine mahkum eden AKP,
çözümü yeni hapishaneler yapmakta
buluyor.

Yapın, yeni hapishaneler, yeni iş-
kencehaneler yapın... Bütün ülkeyi
hapishaneye çevirdiniz... Bütün ha-
pishaneleri işkencehane yaptınız...
Yaptığınız hapishaneler sizi  kurta-
ramayacak... Daha çok hapishaneye
ihtiyacınız olacak... Ve bir gün o ha-
pishaneler de sizin çocuklarınız, sizler
kalacaksınız... Sağlam yapın hapis-
haneleri... 

1 Ocak 2013 tarihinde Ankara Sincan Çocuk Hapis-
hanesi’nde 9 çocuk ağır şekilde darp edilmiş ve işkence
görmüştü. Olay sonrasında çocuklardan dördü İstanbul
Maltepe Hapishanesi’ne ve beşi de İzmir Çocuk Hapis-
hanesi’ne sürgün edilmişlerdi. Çağdaş Hukukçular
Derneği İstanbul Şubesi Cezaevleri Komisyonu 4 Ocak’ta
Maltepe Hapishanesi’ne sürgün edilen çocuklarla görüştü. 

Görüşmeyle ilgili ra-
porlarını yayınlayan
ÇHD İstanbul Şubesi, ço-
cuklara yapılan işkence-
leri anlatarak; hiçbir ih-
tiyaçları karşılanmayan,
bir arada kalmaları en-
gellenen 4 çocuk tutsağın,
talepleri kabul edilmezse
6 Ocak’ta açlık grevine
başlayacaklarını duyur-
du.

Sağlık durumlarına ilişkin olarak da şu bilgiler ve-
rildi:

-K.Ş. 17 yaşında. Her iki bileğinde derin ve çok be-
lirgin kelepçe izleri (koyu kırmızı ve hafif mor renkli)
mevcut. Sırtında, sağ ve sol baldırında darp izleri
mevcut. Hiçbir ihtiyacı karşılanmamış. Hapishane
girişinde zorla soyarak arama yapılmış. Su dahi veril-
memiş. Musluk suyu içiyor. Halen müşahede olarak ad-
landırılan tek kişilik hücrede tutuluyor. Sayımlarda aynı
Sincan Hapishanesi’nde olduğu gibi ayakta sayım da-
yatılıyor. Sayıma gelindiğinde bağırarak “ayağa kalk”
deniyor. Getirildiklerinden bu yana havalandırmaya çı-
karılmamış… 

- B.K. 17 yaşında. 08.01.2013 tarihinde tutuklanmış.
Sincan’dan Maltepe’ye getirilirken ring aracında jan-

darmaların saldırısı söz konusu olmuş. Darp edilmişler
ve küfüre maruz kalmışlar. Yol boyunca su ve yiyecek
de verilmemiş. Hapishane girişinde zorla soyarak arama
yapılmış. Halen müşahede olarak adlandırılan tek kişilik
hücrede tutuluyor. Hiçbir ihtiyacı karşılanmamış. Sin-
can’dan birlikte geldiği arkadaşlarıyla aynı koğuşta
kalmak istiyor. Bu talepleri yerine getirilmezse açlık

grevine başlayacağını beyan
ediyor. Görüşme sırasında
çocuğun oldukça endişeli
ve tedirgin göründüğü göz-
lemlenmiştir.

-B.D. 17 yaşında. Şubat
2013’te tutuklanmış. Sağ
ayağının üzerine basamıyor.
Her iki kolunun üst kıs-
mında morluk mevcut. Al-
nında, kafasının arka kıs-

mında darp izleri mevcut. Burnunun üst kısmında hemen
fark edilebilen şişlik söz konusu. Hapishane girişinde
zorla soyarak arama yapılmış. Halen müşahede olarak
adlandırılan tek kişilik hücrede tutuluyor. Hiçbir ihtiyacı
karşılanmamış. Maltepe Hapishanesi’ndeki doktordan
mevcut halinin tespitini ve hastaneye sevk istemiş henüz
sevk işlemi yapılmamış. Hiçbir ihtiyacı karşılanmamış.
Su verilmemiş. Musluk suyu içiyor. Sincan’dan birlikte
geldiği arkadaşlarıyla aynı koğuşta kalmak istiyor. Bu
talepleri yerine getirilmezse açlık grevine başlayacağını
beyan ediyor. Görüşme sırasında çocuğun oldukça
endişeli ve tedirgin göründüğü gözlemlenmiştir.

ÇHD İstanbul Şubesi, sürecin takipçisi olacaklarını
ve çocuklar açısından yaşanacak tüm olumsuzluklardan
Maltepe Çocuk Hapishanesi’nin sorumlu olacağını da
duyurdu.

ÇÇocuklar ım ıza İşkence Yapanlardan Bunların
Hesabın ı  Tek Tek Soracağ ız!

Çocuklarım ıza Kalkan Elleri Kıracağ ız!
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Fotoğraf ve Sinema Emekçileri
“Katliam.. Direniş… Zafer…” slo-
ganıyla çalışmalarına devam ediyor.
İstanbul Okmeydanı’nda bulunan İdil
Kültür Merkezi’nde faaliyet yürüten
FOSEM (Fotoğraf ve Sinema Emek-
çileri) düzenlediği faaliyetler halka
ulaşmaya ve kendi öğrencilerini ye-
tiştirmeye devam ediyor.

“Sessiz Ölüm” kısa filminin ya-
pımcılığının yanı sıra “Gerçek Hi-
kaye”, “Kuşatma”, “Boran” kısa film-
lerini çekmiş olan; Grup Yorum’un,
“Sen Olacağız” klibini çekmiş, diğer
birçok şarkıya ise video kurgular ha-
zırlayan FOSEM, İdil Ya-
pım’la birlikte 2012 yılında
F Tipi Film’in yapımcılığını
da üstlenmişti. 

FOSEM ayrıca, tarihsel
önemi olan olaylara ilişkin
sergiler açtı. Yakın süreçte en
son, Taksim Ayaklanması’na
ilişkin bir sergi oluşturdu ve
bu sergiyi Kazova Direni-
şi’nde, Galatasaray Lisesi
önünde, Tutsak Memurlarla
Dayanışma Gecesi’nde ve ma-
hallelerde açtı. Şuan ise, “Kat-
liam... Direniş… Zafer… 19-
22 Aralık” başlığıyla 19 Aralık
Katliamı sergisini 4 Ocak’ta
Galatasaray Lisesi’nde ve Ku-
ruçeşme Mahallesi’nde 5
Ocak’ta ise Gazi Mahalle-
si’nde açtı.

Galatasaray Lisesi önün-
deki sergide katliamı anlatan

fotoğraflar ve resimler sergilendi.
Bir kadın tablolara bakarken ağladı,
iki genç ozalitin üzerine koyulması
için üç tane karanfil verdi... Sergiye
bakanlara 19 Aralık Katliamını an-
latan broşürler dağıtıldı... Fotoğrafları
ilk kez görenler büyük bir şaşkınlık
yaşadı. Özellikle Seyhan Doğan'ın
kömürleşmiş bedenine uzunca süre
bakıldı... Küçük bir kız çocuğu Birsen
Kars'ın tablosu önünden ayrılamadı
ve Birsen Kars'a neden böyle oldu-
ğunu sordu. Annesi anlatamadı bir
türlü.

450 kişinin izlediği sergi karan-

fillerin ve bildirilerin Galatasaray
Lisesi duvarında bırakılmasıyla sona
erdi.

FOSEM’in 19 Aralık Hapishaneler
Katliamı’nı içeren fotoğraflardan ve
resimlerden oluşturduğu "Katliam...
Direniş... Zafer... 19 Aralık" isimli
sergisi 5 Ocak’ta İstanbul Gazi Ma-
hallesi'nde Gazi Dörtyol Sultan Dü-
ğün Salonu'nda açıldı. 

FOSEM’ciler bu çalışmalarının
yanı sıra atölye çalışması da sürdü-
rüyor. 12 öğrencisi bulunan atölye
yaklaşık dört ay sürerek fotoğraf sa-

natının tekniklerini öğretmeyi,
devrimci bir fotoğrafçının nasıl
olması gerektiğini, sinema sa-
natının tekniğini öğretmeyi ve
devrimci sinemanın nasıl geli-
şeceğini tartışmayı hedefliyor
ve bu hedef doğrultusunda fo-
toğraf bölümünü bitirdikten son-
ra ilk çekilen fotoğraflarla “Ek-
mek, Adalet ve Özgürlük” temalı
bir sergi açmayı planlıyor. 

FOSEM ile Fotoğraf ve Si-
nema Atölyesi ayrıca Ocak ayı
içerisinde Van’a giderek, Van’da-
ki depremzedelerle görüşüp on-
ların yaşadıklarını fotoğrafla-
yacak ve bu fotoğraflardan bir
sergi açacak.

FOSEM fotoğraf ve sine-
maya gönüllü herkesi kolektif
üretimine dahil etmeyi, devrimci
fotoğrafçılık ve devrimci sine-
macılık alanında üretimlerini
büyütmeyi hedefliyor.

FOSEM: “Katliam... Direniş… Zafer…”
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Açlığın, yoksulluğun arttığı bu düzende
Yürüyüş Dergisi ezilenlerin sesi olup ger-
çekleri yazmaya devam ediyor. Halkımıza
gerçekleri ulaştırmaya çalışan okurlarımız
yüzlerce defa gözaltına alındı. Onlarca
kişi dergi dağıttığı için tutuklanarak F tipi
hücrelere atıldı. Faşizmin gerçeklerini an-
lattığımız zaman saldırılar da artıyordu.

Bu saldırılarda 1996 yılında İrfan Ağdaş
İstanbul Alibeyköy’de Kurtuluş Gazetesi
dağıtırken katliamcı polisler tarafından kat-
ledildi. Bu saldırılarla bizlerin sesini sus-
turmaya çalıştırdılar. Fakat başaramaya-
caklarını daha ertesi gün yoksul mahallelerin
kapılarını çalarak yanıtladık. Biliyorduk
her şeyin bir bedeli olduğunu. Bizler bedel
ödemekten asla kaçmadık. Bunu açıkça
Ferhat Gerçek gösterdi bizlere... Halkın
dertlerine çare bulmak için sokakları Yü-
rüyüş Dergisi’yle adımlarken İrfan Ağdaş’ın
karşısına çıkan katil sürüsü bu kez Ferhat
ve arkadaşlarının üzerlerine kurşun yağdı-
rıyordu Bahçelievler’de... Yıl 2007 bizim
sesimizi kesemeyeceklerini bir kez daha
kanıtladık düşmana. Bizim mücadelemizi
bir inat uğruna vermiyoruz. Biz ülkemizin
bağımsızlığını istiyoruz. Adımız “Bağım-
sızlık, Demokrasi ve Sosyalizm İçin Yürü-
yüş” demiştik. Bunun altını tutsaklıklarla
ve şehitlerimizle dolduruyoruz. 

Evet, bağımsızlık istemek bedel demektir.
Biz Engin Çeberlerden öğreniyoruz yoksul
halkın kapılarını çalmayı ve adalet istemeyi.
Engin Çeber, Ferhat’ı vuran polislerin yar-
gılanması için adalet isterken AKP’nin
polisi tarafından işkence yapılarak gözaltına
alındı. Adalet isteyen Engin tutuklanarak
Metris Hapishanesi’ne götürüldüğünde yıl
2008’di. Engin, AKP’nin polislerince sal-
dırıya uğramış ve yarı baygın bir şekilde
hapishanede de işkence görmeye devam
etmişti. Engin direnişini hapishanede de
sürdürerek yeni bir gelenek bırakmıştır.

Şehitlerimizin, gazilerimizin ve Özgür
Tutsaklarımızın seslerini Anadolu’nun ve
Avrupa’nın her yerinde ezilen halklara
ulaştırmaya devam edeceğiz. Bu inançla
çalmadık kapı bırakmayacak ve astığımız
afişlerle, duvarlara yazdığımız yazılarımızla
gerçekleri haykırmaya devam edeceğiz.

İstanbul
Küçükarmutlu: Yürüyüş Dergisi’nin
halkımıza daha fazla ulaştırılması için
başlatılan kampanya doğrultusunda Yü-
rüyüş çalışanlarının örgütlemiş olduğu
kahvaltılar mahalle mahalle yapılmaya
devam ediyor. 5 Ocak günü Küçükarmut-
lu’da Yürüyüş dağıtımcılarıyla bir araya
gelen dergi çalışanları, kahvaltıda Yürüyüş
Dergisi’ni değerlendirdiler. Hazırlanan
kurgunun izlenmesinden sonra yapılan
konuşmada, dergimizi iki katına çıkarmanın
yöntemleri üzerine konuşuldu. 

6 kişinin katıldığı kahvaltıda, dergi da-
ğıtımının gerekliliği, küçük iş, büyük iş
ayrımı yapılmadan örgütlülüğün büyütül-
mesi ve kapı çalışmalarıyla dergi sayısının
çoğaltılabileceği vurgulandı. Dergi dağı-
tırken nelerle karşılaşıldığının anlatılmasıyla
devam eden sohbette, bu tür faaliyetlerin
sıklıkla yapılması gerektiği söylendi.

3 saat süren kahvaltıda sonuç almak
için ısrar, kararlılık ve daha çok emek
harcamak gerektiği vurgulanarak, dergimizi
iki katına çıkarmamızın bir zorunluluk
olduğu vurgulandı. 

Altınşehir: 8 Ocak günü Altınşehir
Mahallesi’nde toplu Yürüyüş Dergisi da-
ğıtımı yapıldı. 12 Halk Cepheli üzerlerine
Halk Cephesi önlükleri giyerek halkın
sesi Yürüyüş'ü Altınşehir'in Tokat Mahal-
lesi'ndeki halka ulaştırdılar. Küçük bir
Cepheli de önlüğünü giyerek, ablalarının
abilerinin yanında dergi dağıtımına katıldı. 

Yürüyüş’ün Sesini Kesemezsiniz! 
Bizler Ezilen Halkların Sesiyiz!

Armutlu

Altınşehir

Ankara

İzmir

Çorum



Hatay’da, Haziran Ayaklanması şehitleri Ali İsmail Kork-
maz’ın, Abdullah Cömert’in, Ahmet Atakan’ın katili olan
polisler, katliamları yetmezmiş gibi şimdi de devrimcilerin ai-
lelerini arayarak, tehdit ediyor.

Hatay Halk Cephesi, “Ailelerimizden kanlı ellerinizi çekin”
diyerek yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Ahlaksız polisler
ailelerimizi arayarak onlara çocukları hakkında yalan yanlış
şeyler söyleyip terör demagojileri yapmaya devam etmektedir.
İsimlerinin Mehmet Kurt, Yücel ve Özlem olduğunu bildiğimiz
0505 318 31 32 numaralı telefondan ailelerimizi aramakta olan
polisler şunu bilsin ki, bizler için isimlerinin hiçbir önemi yoktur.
Mehmet olmazsa Ahmet olsun, Özlem olmazsa Ayşe olsun. Biz
sizin halka, devrimcilere karşı işlediğiniz suça bakarız ve er geç
hak ettiğinizi veririz. Ailelerimize çocuklarınızı düşünüyoruz
diye gidip söyledikleriyle onların hastanelik olmasına neden olan
polisleri uyarıyoruz. Ailelerimizin başına gelecek sizin sebep ol-
duğunuz en ufak şey suç defterinize eklenecek hesabımızdır”
denildi. 

14-16 Ocak tarihlerinde Mecidiyeköy Metrobüs du-
rağında Yürüyüş Dergisi dağıtımı yapan Yürüyüş çalışanları
masalarını açarak halka gerçeğin sesini ulaştırmaya
devam ediyorlar. 3 gün süren dergi dağıtımı 07.30 ile
08.30 saatleri arasında yapıldı. 3 gündür süren dergi da-
ğıtımında 31 dergi halka ulaştırıldı.

Yürüyüş çalışanları bundan sonra da her hafta Pazartesi,
salı, çarşamba ve perşembe günleri Mecidiyeköy Metrobüs
Durağı’nda 07.30-
08.30 saatleri arasında
dergi dağıtımı yapa-
caklarını İrfanların, En-
ginlerin, Ferhatların
sesi Yürüyüş Dergisi’ni
milyonlara ulaştıracak-
larını söylediler.

Sesli konuşmalarla, sloganlarla yapılan dergi dağıtımı es-
nasında Cephelilerin hırsız AKP'yi teşhir eden sloganları halk
tarafından alkışlarla karşılandı. Sloganlarla girilen tüm so-
kaklarda halk pencerelerini açarak camlardan sepetler sarkıttı.
1 saat içinde 54 adet Yürüyüş Dergisi’nin halka ulaştırıldığı
dağıtım, hep birlikte söylenen marşlarla sona erdi.

Kuruçeşme: 5 Ocak’ta Kuruçeşme halkına ve esnaflarına
Yürüyüş Dergisi'nin 398. sayısının tanıtımı ve dağıtımı yapıldı.
5 Yürüyüş okurunun katıldığı dağıtımda halkla sohbetler edildi.
Akşam saatinde yapılan dergi dağıtımında, işten gelen işçilerle
ve öğrencilere, Yürüyüş Dergisi’nin hangi bedellerle çıktığı
anlatıldı. Mahalle halkı Yürüyüş dağıtımcılarına AKP iktidarının
son süreçte gün yüzüne çıkan yolsuzluklarıyla ilgi sorular
sordu. Ayrıca Yürüyüş Dergisi okurları halka, derginin yozlaşmış,
çürümüş bir düzende umut olduğunu ve derginin her zaman
taraf olduğunu içeren konuşmalar yaptı. Gençlerle yapılan soh-
betlerde, yeni açılan tiyatro kursuyla ilgili bilgiler verildi. 1
saat süren dergi dağıtımında 21 dergi halka ulaştırıldı.

Ankara: 7 Ocak günü Ankara Mamak General Zeki Doğan
Mahallesi’nde Yürüyüş Dergisi dağıtımı yapıldı. Üç kişiyle iki
saat süren çalışmada Yürüyüş Dergisi’nin 396. ve 397. sayıla-
rından toplam 52 dergi halka ulaştırıldı.

Hatay: Armutlu Mahallesi’nde 90, Gümüşgöze Beldesi’nde
50, Harbiye’de 40, Serinyol’da 47 ve Samandağ’da 100 adet
Yürüyüş Dergisi halka ulaştırıldı. Çekmece’de ise 2 Yürüyüş

okuru Yürüyüş Dergisi’ni halka ulaştırırken AKP’nin işkenceci
polisleri tarafından durduruldu. Kimlik kontrolü yapılmak is-
tendi. Bu dergi yasal değil toplatması var diyerek Yürüyüş
okurlarını gözaltına almak istediler. Yürüyüş okurlarının
aileleri gelip “Hangi hakla bizim çocuklarımıza kimlik kontrolü
yapıp gözaltına almak istersiniz? Bu dergi yasaldır. Yasal ol-
mayan sizlersiniz” diyerek polisleri oradan kovdu.

Kocaeli: 4 Ocak tarihinde Dev-Genç’liler İzmit'in yoksul
emekçi halkının yaşadığı Tavşantepe Mahallesi’nde Yürüyüş
Dergisi’nin çalışmalarını yaptılar. Dev-Genç’liler mahalle
halkının kapılarını çalarak halka 22 adet Yürüyüş Dergisi ulaş-
tırdılar. Ayrıca tüm mahalleyi Yürüyüş afişleriyle donattılar.

İzmir: 4 Ocak günü Buca’nın Kuruçeşme Mahallesi’nde
Yürüyüş Dergisi dağıtımı yapıldı. 4 saat süren çalışmada
halkla birebir ilgilenildi. 32 Yürüyüş Dergisi halka ulaştırıldı.
6 Ocak’ta ise Dev-Genç’liler Buca’nın Kuruçeşme Mahalle-
si’nde Yürüyüş Dergisi’nin afiş çalışmasını yaptılar. 

Çorum: Halk Cepheliler, 6 Ocak’ta Emek Caddesi’nde ve
Milönü’nde dergi dağıtımı yaptılar. Dergi dağıtımı esnaflarda
ve kahvehanelerde yapıldı. Yapılan çalışma boyunca “Hırsız
babaların arsız oğullarını yazıyoruz; AKP’nin namussuzluğunu,
şerefsizliğini, yolsuzluğunu anlatıyoruz” denilerek halka AKP
teşhir edildi. Büyük bir ilgiyle karşılanan Halk Cepheliler iki
saat boyunca yaptıkları çalışmada, 100 Yürüyüş Dergisi’ni
halkımıza ulaştırdılar. Çalışmaya 5 kişi katıldı. 

AAilelerimizi Korkutmayı Başaramayacaksınız Ekmek, Adalet ve Özgürlük İçin
Yürüyüş Okuyalım  Yürüyüş Okutalım!



Bulgaristan ve Romanya AB'ye
neden alınmıştır?  Çok ilerlemiş bir
ekonomisi olduğu için mi? İnsan
haklarında çok ileri olduğu için mi?

Peki, bunlar Avrupa'da mevcut
mu? Hepsinin cevabı; hayır...

Romanya'nın asgari ücreti 179,36
Avro, Bulgaristan'ın 158,50 Avro.
Bunlar AB'ye girmek için yeterli mi,
hayır değil.

Peki, AB Romanya ve Bulgaris-
tan'ı neden üye yapmıştır? Bunun bir-
çok nedeni var. 

Birincisi; AB sınırlarını genişlet-
mek istiyor, yozlaşmayı bencilliği
kendi kapitalist kültürünü yaygın-
laştırmak istiyor. 
İkincisi; bu ülkeler önemli bir

noktada bulunuyorlar. Onların top-
raklarını kullanmak istiyorlar. İste-
dikleri gibi füzelerini yerleştirmek ve
gerektiğinde bu ülkelerden sorun ya-
şadıkları diğer ülkelere saldırabil-
mek istiyorlar.

Üçüncüsü; bu ülkeleri kendi çöp-
lükleri gibi kullanmak istiyorlar. Ken-
di kimyasal atıklarını atacakları çöp-
lükler gerekiyor.

Ve en önemlisi dördüncüsü;
Ucuz iş gücü ve yeni pazarlar… Bu
ülkelere açtıkları fabrikalarla kendi ül-
kelerinde saat ücreti 10 Avro’ya ça-
lıştırdıkları insanları burada 2 Avro’ya,
1 Avro’ya çalıştırabiliyor. Yani te-
kelleri daha da çok zenginleşiyor. Yine
AB ülkelerinde en ucuza onları ça-
lıştırabilmek istiyor.

Şimdi Avrupa'da bir tartışma yaşa-
nıyor. Sanki Avrupa'nın Romanya ve
Bulgaristan'ı AB üyesi yapmak ile
hiçbir kazanımı yokmuş gibi bu ülke-
lerin insanları için onların sırtından ka-
rınlarını doyuracak tartışmaları yapıyor.

Romanya ve Bulgaristan AB'ye
üye yapıldıktan sonra Avrupa'ya ge-

len yüz binlerce kişi oldu. Avru-
pa’nın birçok sokağında Romanyalı
ve Bulgaristanlı dilenciler görebilir-
siniz. Ya da nerede en ucuza çalışan
insan varsa onları işe aldılar.

Romanya insanı inşaat işinden,
elektrik işinden çok iyi anlıyordu, bu
piyasada çalışmaya başladılar. Çok
ama çok ucuza... Boğaz tokluğuna ça-
lıştırılıyorlar. İnsanlar kendi ülkele-
rinde bu parayı alamadıkları için bo-
yunlarını eğip köle gibi çalışıyorlar.

Dilenci olmalarının sebebi de em-
peryalistlerdir. Bu ülkelerde sosyalizm
yıkıldıktan sonra oraları yoksullaştı-
ran, yozlaştıran emperyalistler ol-
muştur. Suçlusu yine bu halklar de-
ğildir.

Avrupa bu halklara insan gözü ile
dahi bakmıyor. En ağır ve en kötü iş-
lerde çalışıyorlar, iş bulamıyorlar,
bulduklarındaysa onlara düşen bu
işlerde köle gibi çalışmak oluyor.
Bulgar ve Roman halkını köleliğe
mahkum ediyorlar. 

Yeni yıl ile birlikte yeni bir süreç
daha başladı.  AB'nin, 2007 yılında
Romanya ve Bulgaristan'la imzaladığı
üyelik anlaşması gereği yaklaşık 30
milyon Romanya ve Bulgaristan va-
tandaşı, 1 Ocak 2014 tarihinden iti-
baren AB ülkelerinde serbestçe ça-
lışma imkanına kavuştu.  Bugüne
kadar devam eden çalışma kısıtla-
malarının kalkacak olması Roman ve
Bulgar halkı tarafından umut kapısı
olarak görüldü. Buralardan gelecek
yoğun göç, dünyanın en büyük 4. bü-
yük ekonomisi (tekellerin en büyük
olduğu ekonomi halkın değil) olarak
görünen Almanya'da tartışılıyor şu an. 

Almanya'da işsizlik yüzde 6,9 ci-
varında. Bu işsizlerin tepkisini Ro-
manlara ve Bulgarlara yöneltiyor Al-
man devleti. Almanya Romanlar ve

Bulgarlardan yararlanacak. Şu an 25
Avro olan saat ücreti (kesintisiz hali)
8 Avro’lara kadar düşebilecek. Bu da
Alman devletinin menfatine..Yani
Romanlar ve Bulgarlardan ucuz iş gü-
cünden yararlanacak. 

Türkiyeliler arasında da şu an bu
tartışılıyor, onlar geldiğinde saat üc-
retleri düşecek. Türkiyelilerden kat be
kat daha ucuza çalışacaklar. Bunlar bir
gerçekliliği ifade ediyor. Ama bu
gerçeklilik bizi Roman ve Bulgar
halklarına tepkiye götürmemeli. 

Avrupa'da ve özellikle Alman-
ya'da şu an yürütülen tartışmalar ırk-
çılığı artırıyor. CDU, CSU, SPD gibi
partiler bu halkları hem ucuz iş gücü
olarak kullanmak istiyor hem de ken-
di seçmenine karşı bunu milliyetçili-
ğe dönüştürüyor.

“Serbest dolaşım” ve “çalışma
hakkı”ndan tabii ki en çok işsizlerin,
yoksulların, düşük ücretli işlerde ça-
lışanların bir umut olarak yararlanmak
istediği doğrudur.

İşsizlik ve yoksulluğun diğer Av-
rupa ülkelerine göre çok daha yüksek
olduğu Bulgaristan ya da Roman-
ya’da hali vakti yerinde, iyi bir işi ve
maaşı olanlar tabii ki bütün düzenini,
evini dağıtıp, sadece bu haktan yarar-
lanma adına ya da değişiklik olsun diye
dilini, kültürünü bilmediği başka bir
AB ülkesine gelmiyor, gelmez de.

En yoksullar geliyor Avrupa'ya.
Kimsenin kara gözü kara kaşı için, ya
da AB hayranı oldukları için değil el
kapılarındaki varlıkları… Karınları-
nı doyurmak için geliyorlar. 

"Serbest dolaşım" hakkına karşı şu
an Avrupa'da ırkçı kampanyalar yü-
rütülüyor. Ama gerçek olan şudur ki,
“Serbest dolaşım” ve “çalışma hak-
kı”ndan en çok Batı Avrupa ülkele-
rinden şirketler, tekeller yararlanıyor.

ROMAN VE BULGAR HALKINA TANINAN "SERBEST DOLAŞIM" HAKKI
AVRUPA ŞİRKETLERİNİN DAHA FAZLA KAR EDEBİLMELERİ İÇİNDİR!

ROMAN VE BULGAR HALKINA KARŞI
YÜRÜTÜLEN IRKÇI KAMPANYALARIN

KARŞISINDA DURMALIYIZ!

AVRUPA’dakiBİZ
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Yani köle gibi çalıştıracak insanı on-
lar istiyor.

Romanya ve Bulgaristan halkı
için şu an “serbest dolaşım” hakkı kısa
vadede işsizlik ve yoksulluktan kur-
tulmak için bir umut olarak görüne-
bilir. Kendi ülkeleri ile karşılaştır-
dıklarında en azından boğazımıza
lokma girecek diye düşünüyorlar. 

Ama bunun sonu yok, sonu halk-
ların daha çok sömürüleceği ve gi-
derek baskının artacağıdır. Büyük
şirketlerin, tekellerin asıl amacı daha
fazla sömürü ve baskıdır. 

Türkiyeli işçilerin Alman devletine
karşı duymaları gereken tepkilerini bu
halklara duymasını sağlıyor emper-
yalistler. Bak bunlar geldi senin işi-
ni elinden aldı propagandasını yapı-
yorlar. Batı Avrupa halkında ise bunu

ırkçılığa dönüştürüyor emperyalistler.
Buna izin vermeyelim.  Eşit iş ve eşit
ücret için birlikte hareket etmeliyiz,
farklı uluslardan işçilerin halkların bir-
birlerine karşı kullanılmasına izin
vermeyelim. 

Dün bizi en ucuz iş gücü olarak gö-
rüyorlardı. Türkiyeliler örgütlendikçe,
farklı iş alanlarına girdikçe bu hakla-
rını daha fazla almaya başladı. Bugün
aynısını Roman ve Bulgar halkına ya-
pıyorlar. Yarın başka ucuz iş gücü bu-
lacaklar. Bu yüzden birlik olmalıyız.
Avrupa'ya göç eden bütün uluslardan
halklar emekleri ile yaşıyorlar. Bu-
lunduğumuz ülkelerin bizi birbirimi-
ze düşürmesine izin vermeyelim. 

Yoksulluğumuzun sorumlusu em-
peryalistler… Bizim ülkemizin yer altı
yer üstü zenginliklerini sömüren, ken-

di sanayimizi kendimizin yapmasına
engel olanda bu ülkelerdir. Bu yüzden
onlar bize lütuf etmiyor, kara kaşımız
için bizi Avrupa'ya çağırmadılar, ken-
di çıkarları için çağırdılar.

Roman ve Bulgar halklarına yö-
nelik ırkçı kampanyaların önüne bir-
likte geçelim. Emeğimizi daha rahat
sömürmek için bizi birbirimize kır-
dırmalarına izin vermeyelim. Emek-
çiyiz biz, emeğimizle varız. Roman,
Bulgar ve bizi gurbet ellere salan…
Bizi gurbet ellerde de köle haline ge-
tiren, aşağılayan, vatanımıza yaban-
cılaştıranlara karşı tek ses, tek yum-
ruk olalım. Öfkemizi bizim gibi
emekçi halklara değil, Nazileri ko-
ruyan kollayan emeğimizi çalan te-
kellere, emperyalist devletlere yö-
neltmeliyiz.

 Bahar Kimyongür İçin İmza Kampanyası!
Türkiye'nin çıkardığı İnterpol arama kararıyla gittiği İtalya' da, 21 Kasım 2013

tarihinde tutuklanan ve ardından 2 Aralık tarihinde Brescia mahkemesi tarafın-
dan ev hapsinde kalmak üzere serbest bırakılan Bahar Kimyongür halen duruş-
ma tarihini bekliyor. İtalya'nın Massa bölgesinden çıkması yasaklanan Bahar Kim-
yongür, İspanya adaletinin kararını ve İtalyan mahkemesinin duruşma tarihini bek-
lemekte...

Öte yandan, Uluslararası Af Örgütü (Amnesty) ve Uluslararası İnsan Hakla-
rı Federasyonu (FİDH) İtalyan Adalet Bakanı’na yazarak “Bahar Kimyongür'ün

iadesini engellemelisiniz”
dediler.

Bu arada, “Bahar Kim-
yongür'e Özgürlük” komitesi
kurulan İtalya'da çeşitli ey-
lemler düzenleniyor... 4
Ocak günü Massa belediye-
si önünde düzenlenen “Ba-
har'ın iadesine hayır” eyle-
mine yaklaşık 100 kişi ka-

tıldı. Aynı gün ise, İl Tirreno gazetesinde, Kimyongür davasını ele alan uzun bir
röportaja yer verildi.

Anlamlı bir destek de Ulusal İtalyanlar Partizanlar Derneğinden (ANPİ) gel-
di. 2 Ocak günü Massa'daki 1943-1945 direniş müzesinde yapılan bir tören ile
bir antifaşist olarak, Bahar Kimyongür onur üyesi yapıldı.

6 Ocak günü ise destek bu kez bir stadyumdan geldi. Cenova Stadyumu’nda
Sassuolo takımına karşı oynanan maçta "Bahar'a özgürlük" pankartı açıldı.

Bahar’ın Özgürlügü İçin
İmza Kampanyası Başlatılıyor!

İfade ve Örgütlenme Özgürlüğü Komitesi Clea 8 Ocak tarihinde başlattığı imza
kampanyasıyla herkesi “Bahar Kimyongür'ün iadesine hayır” demeye çağırıyor.
http://www.freebahar.com

 Berkin Elvan İçin
Klip Çekildi

Anadolu Gençlik Hollanda,
AKP polisi tarafından başından
gaz fişeğiyle vurulan Berkin El-
van'ın doğum günü  için  kendi
besteledikleri bir şarkı ile bir
klip çektiler. Klibe www.halkın-
sesi.tv adresinden ulaşabilirsi-
niz..

Berkin Doğum
Günün Kutlu Olsun

Almanya'nın Stuttgart şeh-
rindeki Halk Cepheliler, gele-
neksel olarak her ayın ilk Pazar
günü düzenlediği dostluk ve da-
yanışma kahvaltısıyla yeni yılın
ilk Pazar günü olan 5 Ocak'ta,
dost ve arkadaşlarıyla yeni bir di-
reniş yılına merhaba dedi.

Berkin'in 15. doğum gününe
denk gelmesinden dolayı, kahv-
altıdan sonra Berkin için sem-
bolik doğum günü kutlaması ya-
pıldı. Küçük misafirlerin sevinç
ve ilgiyle yardım ettikleri doğum
günü kutlamasında, tüm dost ve
arkadaşlar Berkin ve ailesinin ya-
nında olduklarını belirten ifade-
lerde ve iyi dileklerde bulundu-
lar. Programa 35 kişi katıldı.

F TİPİ HÜCRELERDE BİR HASTA TUTSAK DAHA KATLEDİLDİ!54
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19-22 Aralık 2000 tarihinde Türkiye hapishanelerinde dev-
rimcileri teslim almak, yok etmek ve devamında F tiplerin-
de düşüncelerinden koparmak için oligarşinin güçleri tara-
fından yapılan katliamın yıl dönümünde, Avrupa'da anma-
lar yapıldı. 

Almanya-Mannheim 
29 Aralık günü, 19-22 Aralık hapishaneler katliamı ne-

deniyle bir anma düzenlendi. Anma programı 122’ler nez-
dinde tüm dünya devrim
şehitleri için yapılan say-
gı duruşuyla başladı. De-
vamında ise okunan açık-
lama ile yapılan katliam
ve Büyük Direniş esna-
sında yaşananlar, bunun
günümüze olan yansıma-
ları üzerinde duruldu.

Açıklamadan sonra ise
sinevizyon gösterimi ile
devletin katliamcı yüzü
bir kez daha gözler önüne
serilmiş oldu. Sineviz-
yonda ayrıca devrimci tut-
sak Ümit İlter’in mahke-
me salonunda çekilmiş
olan görüntüleri  izlendi.

Anma programının bu

seneki konuğu ise Ölüm Orucu gazisi İhsan Cibelik’ti. Panel
kısmında katliamı, direnişi ve daha sonrasında F tiplerinde dev-
letin teslim alma politikalarına devrimcilerin nasıl direndik-
lerini, devrimci yaratıcılık ile tecritin nasıl kırıldığını anlattı.
Şiir ve müzik dinletisi verilen anmaya 70 kişi katıldı. 

Almanya-Wuppertal
29 Aralık'ta Wuppertal'de 19 22 Aralık hapishaneler kat-

liamı ve Büyük Direnişte, Maraş Katliamı’nda, NSU cina-
yetlerinde katledilenler ve Serez Çarşısı’nda asılan Şeyh Bed-
rettin’i anma etkinliği gerçekleştirildi.

50 kişinin katıldığı anmada, 19-22 Aralık'ta hapishane-
lerde gerçekleştirilen katliamın faşizmin vahşetini sergile-
diği kadar, ondan çok daha güçlü olan kahramanlıkların ya-
ratıldığı bir direniş olduğu anlatıldı.

Saygı duruşunun ardından Eva’nın çaldığı keman eşliğin-
de şiirler okundu, Dortmund Halk Korosu türküler söyledi. Köln
Sanat Atölyesi, Grup Yorum'un şarkılarını seslendirdi.

Avusturya-Innsbruck
Halk Cephesi 25 Aralık tarihinde 19-22 Aralık anması ger-

çekleştirdi. Anma ve saygı duruşundan sonra kısa bir konuşma
yapılarak türküler ve marşlar söylendi, şiirler okundu. Sin-
evizyon gösterimin ardından 19-22 Aralık Katliamı’nın
öncesi ve sonrası anlatıldı. Daha sonra günün önemiyle il-
gili sohbetler yapıldı.

2013’ün son saatlerinde Almanya'daki Özgür Tut-
sak Özkan Güzel’in bulunduğu Mönchengladbah
Hapishanesi önünde davul ve şarkılarla, sloganlarla tut-
sakların da yılbaşı kutlandı. Akşam saatlerinde Mönc-
hengladbach Hapishanesi önünde bir araya gelen
Anadolu Federasyonu çalışanları alkışlarla başladık-
ları kutlamaya sloganlarla devam ettiler. Megafondan
Özkan’a seslenerek onun nezdinde tüm özgür tutsak-
ların da yeni direniş ve kavga yıllarını kutladıklarını
belirttiler. Tam o sırada içeriden selamlama sesleri gel-
di. Herkes Özkan bizi duydu diye düşündü ve bambaşka
duygular yaşadı. Halaylar türkülerle bir saat kadar sü-
ren kutlama yine sloganlarla sona erdi.

Oradan Wuppertal Anadolu Derneği'ne yılbaşı kut-
lamasına geçildi. Burada hep birlikte hazırlanan sof-
raya yine birlikte oturuldu. Ardından türküler çalınıp
söylendi, halaylar çekildi.  

122 Kahraman
Şaşmaz Pusulamız,

Devrime Olan İnancımız ve
Sorulacak Hesabımızdır

Av ru pa’da

Özgür Tutsaklarımızın
Yeni Kavga Yılını Kutluyoruz

Fransa'nın Paris şehrinde Halk Cepheliler yeni yılı birlikte kut-
ladılar. Yeni yıl mesajı okunduktan sonra, evlerden hazırlanan ye-
meklerle ortak bir sofra kuruldu. Yemekten sonra müzik dinletisi-
ne geçildi. Halk Cephesi tarafından organize edilen etkinlikte hep
bir ağızdan türküler söylendi, halaylar çekildi.

2013 yılında bir iş kazası sonucu hayatını kaybeden Halk Cep-
heli Cengiz Gündoğun’un ailesi ziyaret edilerek, ailesine “yeni yıl-

da da birlikteyiz” denildi. 

Yeni Yıla Umudumuza Olan
İnancımızla Girdik

Halk Sofrasında
Buluşuldu

Avusturya’nın Innsbruck şehrinde
her ay düzenli olarak yapılan kahv-
altı bu ay 2. kez verildi. Saat
10.00’da başlayan kahvaltıya 30
kişi katıldı.
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Devrimci öğrenci-
ler, 23 Ocak 1975’te
Cerrahpaşa’da sağlık
işçilerine ve ardından
Vatan Mühendislik
Yüksek Okulu'nda
gerçekleştirilen faşist

saldırılara karşı Fatih’e doğru yürür-
ken faşistler bir kez daha saldırarak
Kerim Yaman’ı katlettiler. Kerim Ya-
man, İYÖKD üyesi Cepheciler’in
önderliğinde bir direnişe dönüştürü-
len 50 bin kişinin katıldığı bir tören-
le Akhisar’a uğurlandı.

19 Ocak - 25 Ocak

“ Kendime düne göre daha fazla güveniyorum.
Çünkü benim hareketim temiz ve

ben de onun bir parçasıyım.”
Ayşenur Şimşek

Yitirdiklerimiz
Bağımsızlık Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

“Yaşamak, 
bir hamalın 
küfesinin ağırlığını 
duyumsayarak 
gülümsemesidir.”
Bir sağlık emekçisi olan, bir SDB savaşçısı olarak şe-

hit düşen Makbule Sürmeli'nin yazmış olduğu bu şiirde an-
latmak istedikleri en güzel, en yalın haliyle ne kadar da çok
Ayşenur'u ifade ediyor. Ayşenur da sırtında devrimin "ağır-
lığı"nı tereddütsüzce taşıyıp, "gülümsemesi"ni hiç eksik
etmeyen bir savaşçı, bir devrim "hamal"ı. 

Devrim hamalı... Devrimin yükünü omuzlayan, her ko-
şulda yüreği ve beyni Parti için çalışan, büyük iş, küçük
iş demeden her işe koşan yoldaşlarımızı anlatmaya çalı-
şırken kullanırız bu kavramı. Ayşenur'u da anlatabilecek
en iyi kavramlardan biridir devrim hamalı. Atılımlarda, dar-
belerde, ihanetlerde; her koşulda, her süreçte halka ve dev-
rime bağlı bir Ayşenur vardır. 

'90'lı yıllarda hareketimiz her alanda atılıma geçmiş-
tir. Ankara'nın bürokrat havası, sarsılmaz denilen statüleri
bir bir kırılmaya başlamıştır atılımla beraber. Ayşenur bu
süreçte Ankara Dev-Genç'te Birtan'la, Berdan'la, Be-
sat'la, Mustafa Aktaş'la bu ruhu taşıyanlar içerisindedir. 6
Kasım boykotlarında, emperyalist savaşa hayır kampan-
yasında, forumlarda, kitle gösterilerinde, Newroz kutla-
malarında Ayşenur hep vardır. 
Şaşkına dönmüştür düşman. Halkın hesap soran ada-

leti karşısında beyninden vurulmuştur adeta. Azgınca sal-
dırır. Operasyonlar, gözaltılar, işkenceler, katliamlar... Ama
hiçbiri engelleyememiştir umudun büyümesini. Düşenler,

yarı yolda bırakanlar, gözlerini gerçeklere kapatanlar, dev-
rime sırtını dönenler de olmamış mıdır, olmuştur elbette.
Ama Ayşenur gibi tek başına da olsa yükü omuzlamaktan
çekinmeyenlerle, bağlılığını, kararlılığını yitirmeyenler-
le büyüdü kavga. Ayşenur'un gençlik içerisinde tek başı-
na kaldığı dönemler de oldu, sıkıntıya düştüğü dönemler
de. Tek başına kalmak; ama tek başınayken bile o büyük
ailemizin kopmaz bir parçası olduğunu hiç akıldan çı-
karmadan, devrime dört elle sarılmak... İşte sessiz, sakin,
mütevazı yapılı, coşkusu gözlerinden okunan Ayşenur böy-
lelerindendi. Onun devrimci yaşantısında çokça zorluk çık-
tı karşısına. Evsiz kalmak, sokakta sabahlamak ya da kaç-
kınlıklar, ihanetler, hiçbiri yıldıramadı Ayşenur'u. Genç-
lik içerisinde bolca laf etmek, "aydın"ca düşünmek, ya-
şamak revaçtadır. Ayşenur'u böylesi boş sohbetlerde, boş
davranışlarda görmek mümkün değildir. Hatta o birçoğuna
göre fazla sessiz, sakindir. Ama o devrimciliği hiçbir za-
man geçici bir iş, hiçbir zaman tumturaklı laflar söylemek
olarak algılamadı. O "Tüm yüreğimle savaşçı olmak isti-
yorum" diyerek zorlukları, engelleri aşmasını, etle tırnak
gibi devrimle bütünleşmesini bilenlerdendi. 

Ankara, bürokrasinin, memurların kentidir. "Demo-
kratlık"ın revaçta olduğu, düzen soluna sırtını dayayıp sen-
dikacılık yapıldığı günlerde Ayşenur devrimci bir sendi-
kal hareket yaratmanın çabası içerisindeydi. O Sağlık-Sen'in
kurucusu, örgütleyicisi, yol göstereni oldu.

Darbecilik dönemi de Ayşenur için yine birçok zorlukla
karşılaştığı, tereddüte düştüğü anlar da yaşadığı bir süreç
oldu. Ama yine de açıklığını, saflığını, temizliğini kay-
betmedi. Darbe ihanetine de başlangıçta içine düştüğü te-
reddütü yenip, hareketi ve önderliği savundu. İhanete kar-
şı koydu. Özlem Kılıç'ın darbe ihanetine karşı aldığı ta-
vır, herkes gibi Ayşenur için de örnekti. Her şeyiyle kir-
lenmenin karşısında, savaşın içinde oldu. 

Her şey Ayşenur için tereddütsüz ve netti. O yüzden hiç-
bir engel, hiçbir zorluk onu alıp götüremedi bu düzene. 

Anıları Mirasımız

Kerim YAMAN

Ayşenur Şim-
şek, Devrimci Me-
mur Hareketi’nin
önder kadroların-
dan, Sağlık-Sen’in
kurucularındandı.
1993-94’te Dev-

rimci Sol Güçler’in Ankara-İç
Anadolu Koordinasyonu’nda gö-
rev almıştı. 24 Ocak 1995’te kontr-
gerilla tarafından kaçırıldı ve kay-
bedildi. Aylar sonra 13 Nisan’da
Kırıkkale’de işkence yapılarak
katledilmiş olarak bulundu.

Aynur ŞİMŞEK

Bahri Mutlu ve
Cemal Karapınar,
Devrimci İşçi Ha-
reketi’nin iki ne-
feriydiler. İstan-

bul’da Basın-İş Grevi’nde, patronlara karşı di-
reniyorlardı. 19 Ocak 1980’de grev nöbetini bi-
tirdikten sonra kurulan bir pusuda faşistler ta-
rafından katledildiler.

Cemal
KARAPINAR

Bahri MUTLU 

Yoldaşları Anlatıyor:
“AYŞENUR, Bir Devrim Hamalı...” 



Gine-Bissau bağımsızlık mücadele-
sinin önderi Cabral, Portekiz’in Lizbon
şehrinde öğrencisiyken Afrika’nın ulusal
bağımsızlığı için mücadeleye katıldı.
1950’lerin ortasında Gine'nin Ulusal
Kurtuluşu İçin Hareket (MING)’ı kurdu.
Fakat MING’nin yasallıkla sınırlı mü-
cadelesiyle sonuç alınamaması, yeni bir
örgütlenme ve mücadele biçimini gün-

deme getirdi. 1956’da illegal olarak Gine ve Cabo Verde'nin
Bağımsızlığı İçin Afrika Partisi'nin (PAIGC) kuruluşuna ön-
derlik yaptı. 1962’de gerilla savaşına başlandı. Gerilla kısa
sürede ülkenin büyük bölümünü ele geçirdi. Cabral, nihai
zafere çok yakınlaşıldığı bir zamanda, 23 Ocak 1973’te PİDE
(Portekiz İstihbarat Örgütü) ajanları tarafından katledildi.
Gine halkı aynı yılın Eylül’ünde bağımsızlığına kavuştu.

Önderliğiyle, teoris-
yenliğiyle, Rusya’nın ve
dünyanın kaderini değiş-
tiren Lenin, Ekim Devri-
mi’nin yolunu aydınlattı.
Dünyanın ilk proletarya
iktidarının kurulmasın-
da, ilk sosyalist inşanın
gerçekleştirilmesinde
Sovyet işçilerine, köylü-
lerine, aydınlarına kla-
vuzluk yaptı.

1870 yılının Ni-
san'ında Rusya Sim-

birsk’te dünyaya geldi.
Devrimci düşüncelerle abisi aracılığıyla tanıştı. Abisi Rus
Çarı’na karşı suikast düzenlemekten dolayı idam edildi. 18
yaşında ilk illegal grup içinde yer aldı. Lenin, abisinin de
üyesi olduğu Narodnikler’in mücadelesinden çıkardığı
derslerle, Marksizm’in ışığında yürümeye devam etti.
1890'lı yılların ortasında Petersburg'da İşçi Sınıfının Kur-
tuluşu İçin Mücadele Birliği adındaki illegal örgütlenme-
nin kuruluşuna önderlik etti. Ki bu örgütlenmeler, devrim-
ci bir partinin de çekirdeğini oluşturacaklardı. Örgütleyi-
ciliğiyle, teorik önderliğiyle giderek öne çıktı.

1901'de RSDİP'in yayın organı Iskra'da yazı kurulu üye-
si oldu. Lenin takma adını ilk kez burada kullandı. Sürgünler,
ayaklanmalar, yenilgiler, oportünizme, sosyal şovenizme kar-
şı verilen mücadeleler içerisinde, ayrışmalar ve saflaşma-
larla Bolşevik Parti’nin yaratılmasına önderlik etti. Önde-
ri olduğu parti, 1917 Ekim Devrimi’ni gerçekleştirdi.
1919’da onun önderliğinde Üçüncü Enternasyonal kuruldu.
Dünya devrimci hareketi yeni bir ivme kazandı. 21 Ocak
1924’te aramızdan ayrıldığında, dünya halklarına her daim
yol gösterecek bir devrim tecrübesini ve onun teorik ifadesi
olan bir öğretiyi miras bıraktı. Dünyanın tüm devrimcile-
ri, onun tarihsel, siyasal, teorik mirasıyla sosyalizm uğru-
na savaşmaya devam ediyorlar.

Amilcar CABRAL

Vladimir İlyiç Ulyanov LENİN

Halk düşmanı AKP doktorların acil durumlarda müdaha-
le hakkını elinden alan bir yasa tasarısı sunuyor. Bu yasaya
göre, doktorlar ruhsatsız sağlık hizmeti verdiklerinde hır-
sızlık, yaralama gibi suçlardan daha fazla ceza alacaklar. 

Haziran Ayaklanması’ndan sonra gündeme alınan bu
yasa: "Sağlık Bakanlığı, Anayasa Mahkemesi tarafından bo-
zulan ve kamuoyu tarafından Tam Gün Yasası olarak bilinen
yasayı TBMM'nin kapanacağı güne kadar bekleyrek, iki
arada bir derede tekrar gündeme getirildi"

"Ruhsatsız olarak sağlık hizmeti sunan veya yetkisiz ki-
şilerce sağlık hizmeti verdirenler, bir yıldan üç yıla kadar ha-
pis ve yüz bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır"
maddesi Haziran Ayaklanması’nda yaşananların bir sonucu-
dur. 

Konuyla ilgili açıklama yapan Türk Tabipler Birliği
(TTB) Genel Sekreteri Beyazıt İlhan, "Hekimlere yönelik teh-
dit devam ediyor. Hekimler bu değişikliğe karşın deprem gibi
bir felaket sırasında dahi 'Bir konteynırda sağlık hizmeti ve-
riyorum' diyemez. Bu madde tümüyle çıkarılmalı" değer-
lendirmesini yaptı. 

Polisin gaz bombasıyla, copuyla, kurşunuyla yaralanan ve
acil müdahaleye muhtaç birine doktorların müdahale hakkı or-
tadan kaldırılıyor. Bu bir depremde, kazada veya sokakta kalp
krizi geçiren yaşlı bir hastaya müdahale için de geçerli. 

AKP iktidarı çıkardığı hiçbir yasayı ilgili olan alana sor-
maz. İşçi ile ilgili çıkardığı bir yasayı, ya da memur ile ilgi-
li çıkardığı bir yasayı muhatabına sormaz. Yine aynı durum
şu an sağlık alanı için geçerli. Bu yasa kimin için? Kimin ya-
rarına, kime sormuştur? Sağlıkçılara mı sormuştur? Hayır. Çün-
kü AKP iktidarı için önemli olan halkın sağlığı değil, onun için
bu alanı nasıl bir sömürüye ve baskı aracına dönüştürürüm-
dür.

Bir manavın dahi bir meyve satma ilkesi vardır, bir ahla-
kı vardır. Halka çürük bir elma satma, bozuk bir sebze satma
der. İnsan hayatını ilgilendiren en önemli alan sağlıkta ise çok
daha fazla ahlak ve ilke gereklidir. Sağlıkçılar için geçerli olan
halkın çıkarına olan ilkeler ve değerlerdir. AKP'nin çıkardı-
ğı bu yasa ise sağlıkçıları bir katile dönüştürmektir. 

AKP hükümeti bu yasayla, polisine  eylemcilere istediğin
gibi saldır, kafalarını kır, beyinlerini sokaklara akıt, gözleri-
ni çıkar ve ölüme terk et demek istemektedir. Bu yasanın ka-
bul edilebilir bir yanı yoktur. Meslek ahlakına, etiğine sahip
tüm doktorların buna karşı çıkacağı açıktır. Böyle bir yasa ta-
sarısına karşı tam demokratik kitle örgütleri ve devrimciler bir-
likte hareket etmeli ve fiiliyatta asla uymamalıdır. Böyle ya-
salarla halkın ne sokaklara dökülmesini ne de adı yolsuzluk-
larla, ahlaksızlıklarla anılan AKP hükümetini teşhir etmesi-
ni engelleyemezler. Halkın örgütlü gücü, AKP'nin faşist ya-
salarından daha güçlüdür. 

AKP Faşizmi Sağlıkçılardan Katil Olmalarını İstiyor!

Onurlu Hiçbir Sağlıkçı 
AKP’nin Yeni Yasa Tasarısını

Kabul Etmez! 
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“Başbakanlık’ta canlı bomba ey-
lemi” tv den son dakika haberi olarak
verildi.Saldırganın vurularak etkisiz
hale getirildiği, bombayı yanındaki
çantada taşıdığı…” haber kanalları
canlı yayınlarla Başbakanlığın önüne
bağlanıp “son dakika haber”, “sıcak
gelişmeler” diye bunları tekrar edip
durdular.

Bir süre sonra eylemin neden,
kim tarafından yapıldığı anlaşılmış!
Eylemi yapan kişinin “52 yaşında
Maraşlı Tuğrul Bayır olduğu ve 25
bin liralık kredi borcu nedeniyle se-
sini, yaşadıklarını Başbakan’a du-
yurabilmek için bu eylemi yaptığı”
ortaya çıkmış. Polisi arayarak Baş-
bakanlık önünde eylem yapacağını,
eşgalini de vererek kendisinin gele-
ceğini önceden haber vermiş.

Kapıyı çalarak misafirliğe gelen
eylemci karşısında faşizmin düştüğü
durum ortadadır. Alınan onca gü-
venlik önlemine rağmen Tuğrul Ba-
yır elini kolunu sallayarak Başba-
kanlığın bulunduğu caddeye kadar
gelmiştir.

Bundan sonrası ise faşizmin büyük
operasyonu oluyor! Polis Başbakan-
lığın bulunduğu caddede beliren Tug-
rul Bayır’ı havaya ateş ettikten son-
ra etkisiz hale getirip gözaltına alıyor.
Aman ne büyük başarı… Primi hak
ediyorlar.

Güvenlik Önlemleri
29 güvenlik önlemi olan Anka-

ra’daki ABD Büyükelçiliği’ne 1 Şu-
bat 2013 günü Alişan Şanlı’nın feda
eylemi sonrasında korkuları ve ka-
busları katmerleşerek arttı emperya-
lizmin ve işbirlikçilerinin.

Başbakanlığın girişinde arabaların
altının filminin çekilmesi, yeni tek-
nolojik önlemler, koruma sayısının
arttırılması, gözlüklü kameralar, yüz
tanıma sistemi vb…

Korkuları o kadar büyük ki Baş-

bakanın yaptığı yurtdışı seyahatlerinde
yanında götürdüğü işadamları, büro-
kratları uçağın yanına götürülen sey-
yar X-Ray cihazından geçtikten son-
ra uçağa binebiliyorlar. Yaşadıkları
korku paronayaya dönüşmüş durum-
dadır. “Obama tipi güvenlik önlemi
alındığından” şişinip durarak kor-
kularını bastırmaya çalışıyorlar.

Korkuyorlar!
Korkuyorlar… Adaletsizlikleri-

nin, işkencelerinin, katliamlarının,
ölülerin, sömürü ve zulmün katmer-
leşerek arttığı ülkemizde halkların öf-
kesinden, halkın adaletinin “sırça
köşklerini başlarına yıkmasından kor-
kuyorlar.

Sırça Köşk
Sabahattin Ali’nin “Sırça Köşk”

öyküsünü bilirsiniz.

Köyü refaha kavuşturacakları vaa-
diyle köye yerleşip köylülerin eme-
ğini, varını yoğunu sömürerek, ken-
dilerine kırılmaz, ulaşılmaz sırça
köşk inşa eden sömürgenlerin, halkın
üzerindeki otoritesinin yalana ve de-
magojiye dayalı olduğunu anlatır
öykü.

Bu yalan üzerine kurulu impara-
torluğun yıkılışında köylülerden en öf-
kelisinin, etini budunu yiyip, iyice sö-
mürdükten sonra köylülere yemeleri
için atılan bir başın, “Artık Yeter” di-
yen bir öfkeyle Sırça Köşk’e fırlat-
masıyla birlikte, o “yıkılmaz” deni-
len köşkü yerle bir edip, sömürgen-
leri köylerinden atmasıyla sonuçlanır.

İşte, Sabahattin Ali’nin “Sırça
Köşk” öyküsünde olduğu gibi, halk-
ların alın teri, emeği üzerinden “Sır-
ça Köşk”lerde yaşayan asalaklar-
dan bir hesap sormaya başladı mı za-
limlerin, sömürgenlerin sonu geldi de-
mektir. Anadolu halkları Haziran
Ayaklanması’nda olduğu gibi mil-
yonlar olup bir araya gelir örgütle-
nirsek örgütlü güçleriyle savaşarak

Sırça Köşklerin temellerini sarsabilir.

29 güvenlik önlemi bile halkın
adaletinin tecelli etmesini engelleye-
medi. Efendisi kendini korumaktan
aciz iken, uşağı ömrünü uzatmak
için paronaya içinde sadece çırpınıp
durur.

Tuğrul Bayır; kredi borcu nede-
niyle bu eylemi yaptığını söylüyor. İn-
tihar edemediğini bu eylem ile poli-
sin onu öldürerek girdiği bunalımdan
kurtulacağını düşünmüş.

İnsanları bu duruma getiren ya-
şadığımız sömürü düzenidir.

Tuğrul Bayır , polisin kendisini öl-
düreceğini biliyor. Çünkü; polis hal-
ka karşı savaşta oligarşinin bir sila-
hıdır. Halka karşı savaş için yetiştirilir,
örgütlenir. Yaptığı işkenceler, katli-
amlar bir bir hasır altı edilir, komik ce-
zalarla ödüllendirilerek ellerinin so-
ğuması sağlanır.

Ülkemizde polis deyince; her tür-
lü ahlaksızlığın, uyuşturucunun, hır-
sızlığın, fuhuşun, mafya ve çetelerin
himayecisi, koruyucusu olduğu akla
gelir. “Polis Simit Sat Onurlu Yaşa”
sloganı bugün milyonların dilinde, ya-
şamında, bir gerçek olarak hayat bu-
luyorsa, polis örgütlenmesinin tüm ku-
rumlarıyla ve faaliyetleriyle onur-
suzluğun içine batmış olmasındandır.

Tüm Güvenlik
Önlemleri Boşunadır

Yapılan bir protesto eylemi dahi
korkularının büyüklüğünü ortaya çı-
karmıştır. Korkularını her geçen gün
büyüten Alişanlar, Muharremlerdir.

Bugün kapılarını çalarak gelen
Tuğrul Bayır’dı ama yarın öbür gün
halkın adaleti Alişan olup 29 güven-
lik önlemini aşan, Muharrem  olup bu-
runlarının dibinde hesap soranlardır
asıl korkuları.

Sırça köşklerinin başlarına yıkı-
lacak olmasını aldıkları hiçbir gü-
venlik önlemi engelleyemez.

Başbakanlık’ta “Canlı Bomba” Eylemi
AKP’nin Korkularını Büyüteceğiz!..



Duvarların Ardından Uzanıp Berkin'in 
O Kara Gözlerinden Öpüyoruz!

Açlığımızla Haykırıyoruz ki Adalet İstiyoruz! ÖÖğretmenimizğretmenimiz

Devrimci Sol tutsaklığı 
dünya genelinde çokça rastlanan 

ve kanıksanan ne sı radan bir tutsaklıktır, 
ne de esir statüsünde bir çerçeveye 

sığdırılabilir. 
Devrimci Sol tutsaklığı, baş eğmeyen, 

susmayan yeni bir tutsak tipidir.  
Diyebiliriz ki, 

Devrimci Sol tutsaklığı özgür bir tut saklıktır.
Devrimci Sol tutsağının 

davranış ve direniş biçimleri, 
za man içerisinde, soldan demokrat

aydınlara kadar çok geniş bir çerçeveyi etkileyen 
ve kimilerinin taklit etmeye 

kalkmasına rağ men başaramadıkları 
ve tarihimiz içerisinde çok daha boyutlu 

ilgilenilmesi gereken bir olgudur.



Tüm Hasta Tutsaklara 
Özgürlük!

SON 13 YILDA HAPİSHANELERDE;
 2 Bin 300 Tutsak Katledildi!

 162 Tutsağın Durumu Ağır!

 500’ün Üzerinde Hasta Tutsak Var!
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F Tipi Hücrelerde Bir Hasta Tutsak
Daha Katledildi!

Seyit Taşkıran




