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4 Berkin’i vuran polisler AKP
tarafından korunuyor!

Berkin Elvan 220 Gündür
Komada...

FİLM
F Tipi Film
Yönetmen: Aydın Bulut, Barış Pirhasan,
Hüseyin Karabey, Ezel Akay, S. Sürey-
ya Önder, Grup Yorum, Reis Çelik, Ve-
dat Özdemir, M. İlker Altınay

Seanslar:
18 Ocak Cumartesi, 19.00
20 Ocak Pazartesi, 19.00
21 Ocak Salı, 19.00
22 Ocak Çarşamba 19.00
23 Ocak Perşembe 19.00
24 Ocak Cuma 19.00

KONSER
Hakan Yeşilyurt
19 Ocak Pazar
18.00

FİLM GÖSTERİMİ VE SÖYLEŞİ
Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü?
Yönetmen: Ezel Akay
25 Ocak Cumartesi

Film Gösterimi 18.00
Ezel Akay'la Söyleşi 20.00

FİLM
Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü?
Yönetmen: Ezel Akay

Seanslar:
26 Ocak Pazar, 19.00
27 Ocak Pazartesi, 19.00
28 Ocak Salı, 19.00
29 Ocak Çarşamba 19.00
30 Ocak Perşembe 19.00
31 Ocak Cuma 19.00

İdil Tiyatro Atölyesi’nde Buluşalım
Bünyesinde Grup Yorum, Tavır Dergisi, İdil Tiyatro Atölyesi, İdil Yapım ve FO-

SEM'i barındıran İdil Kültür Merkezi, 2014 yılına ilişkin faaliyetlerinin duyurusunu
yaptı. Grup Yorum Korosu, İdil Çocuk Korosu, Gitar, Bağlama, Yan Flüt, Drama,

Fotoğraf ve Halkoyunları derslerinin verildiği İdil Kültür Merkezi’ndeki 70 kişilik sa-
londa 18 Ocak - 31 Ocak tarihleri arasındaki faaliyet takvimi şöyle: 

Ekmek, Adalet ve Özgürlük İçin
Yürüyüş Okuyalım Okutalım!

Ellerimizde dergilerle
Galatasaray’a yürüyoruz!

Tüm okurlarımızı toplu dergi
dağıtımına çağırıyoruz!

Tarih :25 Ocak Cumartesi
Saat: 15.00
Yer: Şişli Camii Önü



Haziran Ayaklanması’nda HIR-
SIZ, RÜŞVETÇİ AKP’nin KATİL
POLİSLERİ tarafından, ekmek al-
maya giderken vurulan 14 yaşındaki
Berkin Elvan 15. yaşına komada gir-
di... 

Vurulduğunda ortaokul son sınıf-
taydı. Komada olmasaydı lise birin-
ci sınıfta, yarıyıl karnelerini almaya
hazırlanıyor olacaktı. 

Berkin Elvan 2013 Haziranı’ndan
beri bundan habersiz. Zaman bizim
için ilerlerken Berkin için durdu... 220
gündür komada Berkin... 

Berkin’i vuran polisler bu ülkenin
Başbakan’ı tarafından “destan” yaz-
makla övülerek kahraman ilan edildi...
Berkin’i vuran polisler halkın üzeri-
ne gaz fişekleri yağdırmaya devam
ediyor... 

Tam 220 gündür Berkin komada,
yargılanan tek bir polis yok... Adım
başı heryerin kameralarla dolu oldu-
ğu ülkemizde, Berkin’in vurulduğu
saatte, orada hangi polislerin görev-
li olduğu bilinmektedir. Berkin’i
vuran polisin kim olduğunu bulmak
hiç de zor değildir. Fakat bu yönde
AKP’nin hiçbir çabası yoktur... 

Tam 220 gündür komada Berkin.
Tam 220 gündür Berkin’in yoldaş-
ları hastane önünde nöbet tutuyor...
Tam 220 gündür Berkin’in anası-ba-
bası, hastane önünde bir umut dok-
torların ağzından çıkan kelimelere
bakıyorlar. Berkin gözünü açtı mı?
Ellerini kıpırdattı mı? Bir işaret
verdi mi?

220 gün... 14 yaşındaki Berkin
15 yaşına komada giriyor... Koma-
da büyüyor çocuklarımız... Çocuk-

larımızı komaya sokanlar, çocukları-
mızın katilleri gaz bombası atmaya
devam ediyorlar halkın üstüne... 

Daha ne kadar sabretmemiz bek-
leniyor? Daha ne kadar bekleyecek bi-
zim ana-babalarımız hastane kapıla-
rında, hapishane kapılarında?

Bizim çocuklarımız komada bü-
yüyor... Hapishane kapılarında bü-
yüyor. Onların çocukları ne kadar kıy-
metli. Onların anaları-babaları ne
kadar kıymetli!

Ülkemizin Başbakanı’na bakın:
Oğlu Bilal Erdoğan HIRSIZLIK-
TAN, YOLSUZLUKTAN, RÜŞ-
VETTEN aranıyor. Mahkemelere
gidip ifade vermesi isteniyor. 

Yıllardır halkı nasıl avutuyorlar-
dı? “Olay yargıya intikal etmiştir.
Yüce yargıya güvenin. Hukukun üs-
tünlüğüne güvenin...” 

Halka, “adaletin karşısında boy-
nunuz kıldan ince olacak” diyenler
kendilerine gelince yargı, hak, hukuk,
hiçbir şey tanımıyorlar... 

Bu ülkenin Başbakanı Erdoğan
“yargıya güvenmiyorum. Yargı ta-
rafsız değil. Devlet içinde paralel
yapı var. Yargıya çeteler sızmış” di-
yerek, HIRSIZLIKTAN, YOL-
SUZLUKTAN, RÜŞVETTEN mah-
kemeye ifadesi alınmak için çağrılan
oğlu Bilal Erdoğan’ı mahkemeye
göndermiyor. Diğer taraftan “sen
misin benim oğlumu mahkemeye
çağıran” diyerek, soruşturmayı yü-
rüten savcıları, polislerini görevden al-
dırıyor. Bir gecede Adli Kolluk Yö-
netmeliği değiştirildi. Halka gelince
devlet brokrasisinden dolayı işlerin
yavaş ilerleyişinden yakınılır... Bir ge-
cede AKP Adli Kolluk Yönetmeliği’ni
değiştirdi. Onlarca ilde yüzlerce ka-
rakolun, emniyet müdürlüklerinin
şube müdürlerini, amirlerini değiştirdi.
Binlerce polisi sürgün etti. Hakim ve
savcıları görevinden aldı. AKP’nin
yolsuzluklarını, hırsızlıklarını ikti-
dar kavgasının malzemesi yapan on-
larca Fethullah’çı hakim ve savcıyı
görevinden aldı. 

Hukuk devleti, Yasama-Yürütme-
Yargı bağımsızlığı masallarıyla hal-
kı uyuttular... Sen misin AKP’ye
operasyon yapan? Hakim ve Savcı-
lar Yüksek Kurulu (HSYK)’nda ya-
pılan değişikliklerle göstermelik
olan yargı bağımsızlığını kaldırarak,
yargıyı kendilerine bağlamak için ya-
sal düzenlemeler yapmaya çalışı-
yorlar. 

Böyle bir devletin hiçbir kurumu
meşru değildir. Devletin tüm ku-
rumlarını halka karşı, kendi iktida-
rını desteklemeyenlere karşı kulla-
nan bir iktidar meşru değildir. 

Berkin Elvan’ı vuran polisler, Ha-
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ziran Ayaklanması’nda öldürülenlerin
katilleri,  halkı düşman olarak gören
işte böyle bir iktidar tarafından ko-
runmaktadır. 

Kendi kıllarına dokunulduğu anda
kıyameti kopartan AKP, halka ve
devrimcilere her türlü zulmü, terörü
reva görüyor. Hak, hukuk, adalet
hak getire... 220 gündür meydanlar-
da Berkin için adalet istiyor Berkin’in
yoldaşları... Kendi hırsız oğluna ge-
lince “Yargıya güvenmiyorum” diyen
Başbakan Erdoğan, devrimciler ada-
let isteyince üzerlerine köpeklerini sa-
lıyor... Adalet istemek de yasak...
220 gündür neredeyse adalet talebiyle
yapılan tüm eylemlere polis azgınca
saldırdı.. Adalet istediği için onlarca
kişinin parmağı, kolu, bacağı kırıldı.
Kafası gözü patlatıldı... Berkin için
adalet istemek hergün yeni bedelleri
göze almak anlamına gelmektedir.
Gözaltıları, işkenceleri, tutuklamala-
rı göze almak demektir... 

Bedel Ödemekten Hiçbir
Zaman Kaçınmadık! 

Faşizm koşullarında en küçük bir
hak kırıntısının bile büyük bedeller
gerektirdiğini yaşayarak bilenlerdeniz.
Halkımızın en temel sorunlarından biri
olan ADALET için de büyük büyük be-
deller ödemekten kaçınmayacağız... 

Sabrımız da sonsuz değil... Sab-
rımızı sınamayın! Sonsuza kadar
AKP’nin Berkin’i vuran polisleri ko-
rumasına izin vermeyeceğiz...
AKP’nin Adalet isteyen devrimcile-
re karşı azgınca saldırısına izin ver-
meyeceğiz. Adalet isteyenlere karşı te-
rör estirilmesine izin vermeyeceğiz... 

AKP, hırsızlıklarına, yolsuzlukla-
rına yönelik bir girişim olduğunda
binlerce polisin yerini değiştirebili-
yor. Berkin’in annesi, babası 220 gün-
dür suçluların açıklanmasını istiyor.
Berkin’i vuran polislerin kim oldu-
ğunu, Haziran Ayaklanması’nda kat-
ledilen 6 kişinin katillerinin kim ol-
duğunu AKP çok iyi bilmektedir...
Onları kahraman ilan eden AKP’dir...
Katilleri koruyan AKP’dir... BER-
KİN’İ VURANLARI AÇIKLAYIN!
Halkımızın adaletsiz kalmasına izin
vermeyeceğiz!

Sincan Çocuk ve Genç Tutuk-
evi’ndeki biri Liseli Dev-Genç’li 10
çocuk tutukluya AKP’nin gardiyan-
ları şerefsizce işkenceler yaptı. 10 ço-
cuk tutuklu işkencelerle değişik ha-
pishanelere sürgün edildi. Sürgün
edilirken yol boyunca ve götürül-
dükleri hapishanede işkenceler devam
etti ve halen işkenceler sürmektedir. 

Kendi hırsız, arsız, ahlaksız ço-
cuklarının kıllarına dokunulduğunda
feryadı koparanlar bizim çocukları-
mıza en aşağılık işkenceleri reva gö-
rüyorlar. Bu yaptıklarınızın yanınıza
kar kalacağını sanıyorsanız, yanılı-
yorsunuz. Çocuklarımıza yaptığınız
işkencelerin hesabını soracağız. 

İşkenceci Gardiyanlar!
Çocuklarımıza,
Devrimcilere İşkence
Yapmaktan Vazgeçin!
İşkence yapmak insanlık suçudur.

Şerefsizliktir. Yaptığınız işkencele-
rin hesabı sorulacak. “Biz emir kulu-
yuz, verilen talimatları yerine getirdik”
demeyin. Hiç kimseye zorla insanlık
suçu işletilemez. İşkence yaptırıla-
maz... Gardiyanlar emekçidir, faşist
AKP iktidarının işkencecisi olmayın. 

HALKIMIZ; AKP, HALK DÜŞ-
MANI BİR İKTİDARDIR! On bir yıl
boyunca yalanlarla yönetti. Halkın
dini inançlarını sömürerek yönetti.
Aralarındaki it dalaşıyla da olsa ger-
çekler ortaya çıkıyor. Bunlar hırsız.
Bunlar soysuz. Bunlar 11 yıl boyunca
emeğimizi çaldılar. Ülkemizi, soyup
yağmaladılar... Çelik kasalara, ayak-
kabı kutularına koydukları paralar bi-
zim emeğimiz, alınterimizdir. 

Bu Düzen Tüm
Kurumlarıyla Çürümüş,
Çökmekte Olan Bir
Düzendir!

AKP, istediği kadar terör estirsin,
istediği yasaları çıkartsın, hatta önü-
müzdeki seçimlerde tekrar seçimleri
de kazansa çökmekte olan bir ikti-
dardır. Halkın hiçbir sorununu çöze-
mez. 11 yıllık iktidarlarının sonucunda
halkın hiçbir sorununu çözemediğini
gördük. Tam tersine bugün sorunla-
rın kaynağıdır. Bu düzende açlık,
yoksulluk, işsizlik, baskı ve terör
bitmez. Çünkü kaynağı bu düzenin
kendisidir. Çözüm çökmekte olan
düzene “güç vermek” değil, bu dü-
zenin krizini derinleştirmek ve yık-
maktır. Hırsızlık, yağma, talan, sö-
mürü düzeninden kurtulmaktır. Hal-
kın kendi iktidarını kurmaktır. ÇÖ-
ZÜM DEVRİMDEDİR...

KÜRT MİLLİYETÇİ HAREKE-
Tİ ÇÖKMEKTE OLAN HALK
DÜŞMANI AKP’YE KOLTUK
DEĞNEKLİĞİ YAPMAKTAN VAZ-
GEÇMELİDİR! BU DÜZENDE
KÜRT SORUNUNUN ÇÖZÜMÜ
YOKTUR!

Abdullah Öcalan İmralı görüş-
melerinde “AKP’ye iktidarı altın tep-
side biz sunduk” demişti. AKP’nin 11
yıllık iktidarı boyunca Kürt milliyet-
çi hareketi, kelimenin gerçek anla-
mıyla AKP’ye koltuk değnekliği yap-
mıştır. En zor anlarında AKP’ye can
simidi olmuşlardır. İmralı görüşme-
lerinin başladığı şu son bir yıla bakın.
AKP’nin halka yönelik saldırı ve te-
rörü en üst noktaya çıkmıştır. Kürt
milliyetçi hareketi “çözüm” adı al-

tında uzlaşma politikalarıyla AKP
faşizmini meşrulaştıran bir rol üst-
lenmiştir. Haziran Ayaklanması’nda
bile AKP’ye destek veren tek güç
Kürt milliyetçi hareketi olmuştur. 

Bugün AKP iktidarı, tarihinin
en büyük siyasi krizini yaşamaktadır.
AKP’liler-Fethullahçılar arasında
yaşanan iktidar kavgası bütün pis-
liklerini ortaya seriyor. AKP pislik-
lerinin üstünü “paralel devlet”, “kom-
plo”, “dış mihraklar”, “faiz lobileri”
gibi safsatalarla hırsızlığın, yolsuz-

Sabrımız da sonsuz
değil... Sabrımızı sınamayın!
Sonsuza kadar AKP’nin

Berkin’i vuran polisleri
korumasına izin vermeyeceğiz...
AKP’nin Adalet isteyen
devrimcilere karşı azgınca
saldırısına izin vermeyeceğiz.
Adalet isteyenlere karşı terör
estirilmesine izin vermeyeceğiz... 
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luğun, yağma ve talanın, halka karşı
uygulanan her türlü terörün üstünü ört-
meye çalışıyor. 

Abdullah Öcalan’ın açıklamalarına
bakın. Neredeyse kelimesi kelimesi-
ne Başbakan Erdoğan ile aynı cüm-
leleri kuruyor. 

Öcalan da, AKP-Fethullahçılar
arasında yaşanan iktidar kavagasını
"paralel devletin AKP'ye darbesi"
olarak değerlendiriyor ve "darbe"nin
arkasında “Londra merkezli bir ser-
maye grubu, Yahudi lobisi, Chica-
go'daki sermaye grupları ve Utah'da-
ki akademi" var diyor. 

“Yaşanan gelişmeler de göster-
mektedir ki, süreç bir an önce tahkim
edilip, tam demokratik bir ülke inşaası
gerçekleşmezse, içeride ve dışarıda sa-
vaş isteyen demokrasi düşmanı güç-
ler, komplolarına hız vereceklerdir. ...

Ülkeyi bir darbe ateşiyle yeniden

yangın yerine çevirmek isteyenler
bizim bu ateşe benzin taşımayacağı-
mızı bilmelidir. Her darbe teşebbü-
sü bugüne kadar olduğu gibi bundan
sonra da karşısında bizi bulacaktır.
Ancak demokratik çözüm sürecine gö-
nülsüz ve kavrayışsız yaklaşanlar da
bilmelidir ki, bu ateşi söndürmenin tek
yolu demokratik barışı bir an önce
gerçekleştirmektir. Artık ciddiyetsiz-
liği ve yasal hukuksal çerçeveden yok-
sunluğu kaldıracak durumda değiliz.
Darbecileri teşhir ve mahkum et-
menin en etkili yolu ortaya net ve ce-
sur bir demokratik müzakere prog-
ramı koymaktır." (Abdullah Öcalan) 

Öcalan’ın bu sözlerini Başbakan
Erdoğan hergün meydanlarda halkı
kandırmak için söylüyor. 

Öcalan da Kürt halkını kandırıyor.
Hala “Çözüm süreci” diyerek Kürt
halkını AKP politikalarına yedekliyor.

Erdoğan gibi Öcalan da “darbe” di-
yerek AKP’nin faşist terörünü meş-
rulaştırıken hırsızlıkların, yolsuzluk-
ların üstünü örtüyor. 

Öcalan’ın bu anlayışı bütün olarak
Kürt milliyteçi hareketin anlayışı-
dır. BDP millevekili Altan Tan “şun-
ları şunları yapmazsanız, SİZİ BİZ
BİLE KURTARAMAYIZ” diyor. 

Altan Tan, Kürt milliyetçi hare-
ketin politikalarını özetlemiş oluyor.

BATMAKTA OLAN AKP’Yİ
KURTARMAK!

Kürt milliyetçi hareket AKP’ye
koltuk değnekliği yapmaktan vaz-
geçmelidir. AKP halk düşmanı faşist
bir iktidardır. 

Devrimci, demokrat, ilerici yurt-
sever hareketlerin görevi çökmekte
olan bir düzeni kurtarmak değil, dü-
zenin krizini büyütmektir. 

Kamu Emekçileri Cephesi (KEC) üyesi memurlar 12 Ocak günü
İstanbul’da Taksim Galatasaray Lisesi önünde, “KESK’li Tutsaklar
Serbest Bırakılsın” pankartı açarak eylem yaptı. 

Adaletin 11 aydır İstanbul’da farklı işlediğini ve aynı dosya kap-
samında diğer illerdeki KESK’li tutsakların tahliye olduğunu fakat
İstanbul dosyasında herhangi bir kıpırdamanın yaşanmadığını ve
AKP’nin hedef tahtası olduklarını dile getirdiler. AKP’nin saldırı ya-
salarını düzenlemelerinin sırrı 6 çelik para kasasında saklı olduğu-
nu ve KESK avukatlarının dosyalarında bulunan 11 çelik kapı ya-
lanının da aslı 6 çelik kasada gizli olduğunu söylediler. “Demek ki
asıl olan 11 çelik kapı değil, 6 çelik kasaymış” dediler.

Operasyon sabahı evlerinden suç delili olarak alınan eşyalar, kitap
ayracı, kitaplar, kişilik analizi yapmak için çocukluk günlerinde kale-
me alınmış günlükler, çocuklarının kreş video CD’lerinin, sendika bel-
gelerinin, günlüklerinin delil olarak alındığı, bu deliller doğrultusun-
da 87 yıla varan hapis cezası istemiyle yargılandıklarını vurguladılar.

Eylem şu sözlerle bitirildi: “Geleceğimiz ve haklarımız için kamu
emekçilerini sahiple-
niyor ve sizleri 23-24
Ocak'ta ilk kez mah-
kemeye çıkacak olan
tutuklu 28, toplam 56
KESK’linin İstanbul
Adliyesi’nde görüle-
cek mahkemesine ça-
ğırıyoruz.”

14 Ocak günü, Veysel Şahin ve Gamze
Keşkek’in mahkemelerine dair açıklama ve
çağrının yer aldığı 350 bildiri İstanbul'da,
Okmeydanı Mahmut Şevket Paşa ve Piyale
Paşa mahallelerinde dağıtıldı. Apartmanla-
rın içlerine girilip kapı çalışması yapıldı ve
insanlara İdil Halk Tiyatrosu ile Veysel Şa-
hin ve
Gamze
Keşkek
anlatıldı.
Ayrıca İdil
Halk Ti-
yatrosu
kursiyerle-
ri, sohbet
ettikleri
insanları
19 Ocak'ta
Galatasa-
ray Lisesi
önünde
gerçekleş-
tirecekleri
basın açık-
lamasına
davet etti.
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11 ÇELİK KAPI YALAN,
6 ÇELİK KASA GERÇEK!
AKP’nin Kumpaslarına Karşı

Devrimci Memurlar İçin Adalet İstiyoruz!

Halkın Sanatçıları
Hapsedilemez!



8 Ocak 2014 tarihli Hürriyet Gazetesi’nde
haber şöyle yer alıyor: 

“DHKP-C'nin geçen ay Atina'yı ziyareti sırasında
Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'na suikast ha-
zırlığının bir son dakika operasyonuyla engellendiği
iddiası Ankara'yı hareketlendirdi. 

Yunanistan'da yayınlanan Parapolitika Gazete-
si'nin 3 Ocak tarihli sayısına göre, 

Davutoğlu gelmeden 4 gün önce başlayan güvenlik
operasyonu, bakan ülkeden ayrılana kadar sürdü.
Yunan Başbakanı Antonis Samaras, Türk heyeti 13
Aralık'ta Atina'dan ayrılana dek olağanüstü hal
ilan etti, tüm randevularını iptal ederek makamında
adım adım Davutoğlu'nun şehirdeki rotasını takip
etti.

Davutoğlu ve beraberindeki heyeti taşıyan Ata
uçağı Atina’ya inmeden yaklaşık 42 saat önce 26
yaşındaki Türk vatandaşı A.B. yakalandı. Sorgulama
sürerken A.B.’nin üzerinden çıkan SIM kartların
kayıtlı olduğu telefonlardan yapılan görüşmeler
mercek altına alındı. Konuşmalar deşifre edilince
suikastı gerçekleştirmeye hazırlandığı düşünülen
iki şüphelinin kimlikleri 12 saat içinde ortaya çı-
kartıldı. Söz konusu kişiler Davutoğlu’nun ziyare-
tinden 24 saat önce gözaltına alındı ancak tutuk-
lanmadı. Ata uçağı geri dönüş için havaalanına

kadar iki şüpheli kaldıkları küçük apartman dairesinde
tutuldu. Daha sonra sınır dışı edilerek Parapoliti-
ka’nın da ismini açıklamadığı bir ülkeye gönderildi.”
(Hürriyet, 8 Ocak 2014)

1- Yukarıda aktardığımız haberin tamamı düzmece
yalan haberdir. Yunanistan polisi tarafından Para-
politika Gazetesi’ne maksatlı yaptırılmış haberdir.

2- Örgütümüz Türkiye faşizmine ve emperyalizme
karşı BAĞIMSIZ DEMOKRATİK HALK İK-
TİDARI için mücadele etmektedir. 

3- Yunanistan devleti Türkiye faşizminin ve başta
Amerika olmak üzere emperyalistlerin örgütümüze
olan düşmanlığını bilmektedir ve bu tür düzmece
haberlerle örgütümüz üzerinden kendini emperya-
listlere ve işbirlikçi Türkiye oligarşisine pazarla-
maktadır. 

4- Örgütümüzün, Dışişleri Bakanı Ahmet Davu-
toğlu’na yönelik bahsi geçen Yunanistan ziyaretinde
hiçbir eylem girişimi olmamıştır. 

5- Ne söz edilen tarihlerde örgütümüze yönelik
böyle bir operasyon yaşanmış, ne de herhangi bir
yoldaşımız gözaltına alınıp, sınır dışı edilmiştir. 

6- Haberlerde sözü edilen; gözaltına alındığı ve
hatta sınır dışı edildiği iddia edilen A.B. isimli bir
yoldaşımız bir yana, bir taraftarımız bile bulunma-
maktadır Yunanistan topraklarında… 

HHürriyet Gazetesi Başta Olmak Üzere, Yazılı ve Görsel Basında Yer Alan; 
Yunanistan’da Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’na Yönelik Eylem

Yapacağımız Haberi Yalandır! Baştan Sona Düzmecedir! 

Bu Haber, Yunanistan Devleti’nin 
Emperyalistlere ve Türkiye Faşizmine 

Yaranmak İçin Yaptırdığı Uydurma Bir Haberdir!

YENİ KOMPLOLAR İÇİN ZEMİN HAZIRLIĞIDIR!
KOMPLO HAZIRLIKLARINI TEŞHİR ETMEYE, FAŞİZME VE 

EMPERYALİZME KARŞI MÜCADELEMİZE DEVAM EDECEĞİZ!

Tarih: 10 Ocak 2014    Açıklama: 421
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7- Yunanistan devleti emperyalistlerin ve Türki-
ye’deki faşist AKP iktidarının gözüne girebilmek
için Yunanistan’daki devrimci-demokrat kişilere yö-
nelik yeni komplo ve saldırılarına da zemin hazırla-
maktadır... 

8- Yunanistan devletine sesleniyoruz; 
Emperyalistlere ve Türkiye faşizmine kendinizi

pazarlamak için örgütümüz üzerinden hesaplar yap-
maktan vazgeçin... Emperyalistlerden ve işbirlikçi
AKP iktidarından elde edeceğiniz çıkarlarınız için
devrimci, demokrat, ilerici insanlara saldırmaktan
vazgeçin.

Düzmece belgelerle, komplolarla bizi dize geti-
remezsiniz. 

9- Kardeş Yunan halkına sesleniyoruz; 
İşbirlikçi Yunanistan Başbakanı Antonis Samaras

hükümetinin, Türkiye faşizmine ve emperyalizme
karşı savaşan örgütümüze saldırmasına sessiz kal-

mayın. Samaras hükümeti örgütümüz hakkında
yalan haber üreterek kendini pazarlamaktadır, yeni
komplo hazırlıkları yapmaktadır… Ancak asıl olarak
pazarladığı Yunan halkının yurdu, emeği ve alın
teridir. Onuru, namusu, tarihidir devrimciler, Yunan
halkının… Vatanınızın, onurunuzun, alın terinizin
peşkeş çekilmesine sessiz kalmayın.

10- Türkiyeli yazılı ve görsel basın organlarında
çalışan basın emekçileri; devrimcilere yapılacak
komplolara zemin hazırlamayın, komplolara ortak
olmayın. Emeğinizi faşizmin ve emperyalizmin
komplo hazırlığı; katliam, tutsaklık, işkenceleri için,
değil, halk için faşizme karşı mücadele edenler için
kullanın. FAŞİZMİN VE AMERİKAN EMPER-
YALİZMİN, medya patronlarının uşağı olmayın.
Halkın yanında, halkın onurlu evlatları devrimcilerin
yanında yer alın.

DEVRİMCİ HALK 
KURTULUŞ CEPHESİ

Halkın Mühendis Mimarları halk bahçelerini kuruyor.
Geleneksel tarımın, geri dönüşü olmayacak şekilde yok
edildiğini, uluslararası tohum tekellerinin üreticiyi ken-
dilerine bağımlı hale getirdiğini belirten Halkın Mühendis
Mimarları, hayatın her alanında alternatif üretilebileceğini
halk bahçeleriyle gösteriyor.

İstanbul’da Küçükarmutlu, Kuruçeşme ve Altınşehir
mahallelerinde kurulacak olan halk bahçelerinde, ilk
olarak yazlık ürünler olan domates, biber, patlıcan,
kabak, fasulye ve hıyar yetiştirilecek. Organik sertifikalı
tohumlar ile mahallelerimizde kurulacak alanlarda, önce
toprağı ıslah edip tarım yapılabilir hale getirecekler.
Sonra tohumları fideye dönüştürüp, fideleri toprakla
buluşturup üretime başlayacaklar. Hasadın Temmuz
ayında mahalle halkı ile birlikte yapılması planlanıyor. 

Hasat edilen ürünler, birlikte kurulacak halk sofrala-
rında birlikte yenilecek. İleriki dönemlerde halk kümesleri
kurmayı da planlayan Halkın Mühendis Mimarları,
“Yeni bir mühendislik mimarlık anlayışı yaratmayı he-
deflediğimiz çalışmalarımızda başta meslektaşlarımız
olmak üzere tüm halkımızı bizimle beraber, kuracağımız
halk bahçelerinde üretim yapmaya çağırıyoruz. Çünkü
halkımız, siz, her şeyin en güzeline, en sağlıklısına ve
en iyisine layıksınız” diyerek çağrıda bulundu.

HALK BAHÇELERİ
UYGULAMA TAKVİMİ

1. Arazi Islah Çalışmaları:
Mahallelerimizde bulunan üretim yapmak için be-

lirlediğimiz alanların tarıma uygun olacak şekilde

ekilebilir hale dönüştürülmesi gereklidir. Bunun için
yapmamız gerekenler:

- Arazideki hafriyatın kaldırılması
- Otların biçilmesi
- Arazinin düzleştirilmesi
- Toprağın bellenmesi
- Arazi sınırlarının hava akışını kesmeyecek şekilde

çit ile çevrilmesi
Uygulama tarihleri : 20 Ocak-20 Mart

2. Tohum Ekimi:
Yetiştiriciliği yapmayı planladığımız domates, biber,

hıyar, patlıcan, fasulye ve kabak çeşitlerini tohumdan
fideye biz geliştireceğiz. Bunun için Mart sonu veya
Nisan başında tohumların ekimi viyollere(tohum filiz-
lendirmede kullanılan küçük saksılar) yapılmalı. Viyollere
ekilen tohumların çimlenebilmesi için uygun bir sıcaklık
ve gün ışığı olması gereklidir.

Uygulama tarihi : Mart sonu- Nisan başı

3. Fidelerin Şaşırtılması:
Ortalama 25 cm. boya ulaşan fideler viyollerden çı-

karılarak toprağa üretim desenine göre ekilmelidir.
Uygulama tarihi: Mayıs

4. Hasat:
Çeşit özelliklerine göre değişmekle birlikte, ilk hasat

Haziran-Temmuz aylarında başlayacak ve Eylül-Ekim
ayına kadar devam edecektir. Hasat el ile sepetlere
konacak şekilde yapılacaktır.

SABRIMIZI SINAMAYIN!8
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Halk Bahçelerinde Kolektif Üretimle Ekecek, Yetiştirecek,
Halk Sofralarında Birlikte Yiyeceğiz!



Bizim ülkemizde yargı, yapılan
pisliklerin kapatılması görevinde kul-
lanılır. Bizim ülkemizde yargı, herkese
aynı eşitlikte işlemez. Fakire ayrı
zengine ayrı işler. Eğer zengin isen
senin yargın farklıdır ama fakir isen
vay haline. Kurtulamazsın "bağım-
sız" yargının elinden.

Adalet Bakanlığı’nın açıkladığı
2008-2011 yılları arası işlenen suç
oranlarına bakacak olursak göreceğiz
ki bu ülkede hiç "rüşvet ve yolsuz-
luklar gerçekleştirilmemiştir".

Adalet Bakanlığı verilerine göre;
2008-2011 yılları arasında yani 4
yıllık dönem kapsamında her yıl 80
bin dolayında sanık hüküm giyip
hapishanelere girdi. 

Bu 4 yılın ortalaması olarak; rüş-
vet yüzünden hapishaneye giren
kişi sayısı 28, zimmet yüzünden ha-
pishaneye giren kişi sayısı ise 83 ki-
şiden ibaret. Yani iki suçun toplamı-
nın, bütün suçların toplamına oranı
binde 1'dir.

Ve hapishanelere giren kişilerin
yüzde 50'sinin ise icra-iflas, çek
yasasına muhalefet ve dolandırıcılık
gibi ekonomik suçlardan olduğunu
görüyoruz. Yani yoksul insanların
işlediği suçlardan.

O yüzde 50'lik kısımı elimize ala-
cak olursak, bu insanlar neden  ha-
pishaneye girmişler diye sormak ge-
rekir. Bu insanları bunları yapmaya
iten sebepler neler peki. Bu düzende
birileri milyar dolarlar çalarlarken

bir şey olmayacak ama birileri aç
kaldığı için veya daha borcunu öde-
yemediği için, hapishaneye girecek.
Bu düzen bu insanlara normal yaşama
şansı vermiş olsaydı bu insanlar bu
suçları işleyecek miydi peki? Ama
bu düzen insanlara insan gibi yaşa-
mayı hiçbir zaman reva görmez.
Onun için suç işleyenler genellikle
yoksulluklarından işliyorlar o suçları.
İnsanlar bir eli yağda bir eli balda
yaşayıp da gidip bir ayakkabı çal-
mıyor. Zaten insanlar iyi koşullarda
yaşamış olsa hırsızlık mı olur bir ül-
kede?

Yukarıda vermiş olduğumuz yol-
suzluk ve zimmet suçlarının oranlarını
baz alan bir kişi, bu ülkede hiç yol-
suzluk, hiç rüşvet yok diyebilir.
Ama elimizi nereye atsak bu düzende
pislik çıkıyor. Böyle bir düzende
yolsuzluk ve rüşvetin bu kadar az
çıkmasına imkan var mı?

Tabi ki yok.

Hem o binde 1'lik kısma gelince
o binde birlik kısım ise iktidar parti-
sinin kendisini pazarlama aracıdır.
Nasıl mı? Bunlar iktidara gelecekleri
zaman biz 3Y ile mücadele edeceğiz
dediler. Yani yolsuzluk, yasaklar
ve yoksulluk. Böyle diye diye halkın
iliğini kemiğini sömürdüler. Aklı sıra
"Bakın ben yolsuzluklarla uğraşıyo-
rum, benim iktidarım boyunca yol-
suzluklarla uğraşacağım" demesi
gibi. 

Bugün ortaya çıkan yolsuzluklar
gerçeğin binde biri bile değil. Tüm
düzenleri hırsızlık, yolsuzluk, yağma
ve talan üstüne kurulmuştur. 

Ki salt bu yolsuzluk olayların sa-
dece AKP ile cemaatin yaptığını dü-
şünmek biraz körlük olur. Çünkü bu
insanlar 12 yıldan beri iktidardalar
ve bu 12 yılda yolsuzluklar son 2
ayda mı ortaya çıktı. Tabi ki hayır.
Sadece aralarındaki rant kavgasından
dolayı ortaya çıkarttılar. Çünkü rant
büyük, bölüşürken sorun çıkıyor ve
cemaat de artık AKP iktidarını tehdit

eder duruma gelince birbirinin de-
ğirmenine giden suları kesmek iste-
diler ve düzenin bütün pislikleri de
ortaya saçıldı. Yani bu düzen devam
ettiği sürece hangi iktidar gelirse
gelsin bu yolsuzluklar olacaktır.

Bu yolsuzlukların asıl kaynağı
çürümüş düzenin kendisidir. Bu dü-
zende burjuva devlet yönetim kade-
mesinin namuslu, onurlu ve halkını
düşünerek bir iş yapması beklenemez.
AKP gitse yerine CHP gelse yine
değişen bir şey olmayacaktır. Bu dü-
zenin içinde kalmak istiyorlarsa bu
düzenin devamını sağlamak istiyor-
larsa eğer, bu düzenin dümeninin
başına geçeceklerdir.

Günlerdir yargının bağımsızlığı
tartışılıyor. Yok yargı bağımsızlığı
gitti mi gitmedi mi? Bu ülkede yargı
hiçbir zaman bağımsız olmamıştır.
Şimdi AKP, yargının görüntüdeki
“bağımsızlığını” da kaldırıp yargıyı
kendine bağlamak istiyor. 

Yargı AKP’nin hırsızlıklarının,
yolsuzluklarının, rüşvetlerinin, yağma,
soygun ve talanın, halka karşı uygu-
lanan zulmün üstünü örten kurumlar
haline dönüşecek... Sadece AKP’nin
hizmetindeki bir kurum haline gele-
cek... 

AKP’yi başka türlüsü de kurta-
ramaz. Bugün artık AKP düzeni kendi
iktidarını destekleyen oligarşinin de-
ğişik kesimlerinin çıkarlarını da ko-
ruyamaz duruma gelmiştir. AKP ik-
tidarı artık onlar için de tehlikeli ol-
maya başlamıştır. Onun için artık
AKP’nin ömrü bitmiştir. AKP can
çekişmektedir.

Şu pisliklere bakın: CHP'nin yap-
tığı bir araştırmaya göre; 17 Aralık
operasyonunda ortaya çıkan yağma,
talan, rüşvet, yolsuzluğun tutarı 85
milyar Avro’dur. Türk lirasıyla 247
milyar lira yapıyor... 

“Bu paraya neler yapılır? 

- 2 milyon 831 bin işsize  8 ay
süreyle asgari ücret üzerinden maaş

PİSLİKLERİ YARATAN DÜZENİN ÇÜRÜMÜŞLÜĞÜDÜR

PİSLİĞİ ANCAK DEVRİM TEMİZLER!
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BERKİN’İ VURANLARI AÇIKLAYIN!



ödeyebilirdik,

- 300 bin atama bekleyen öğretmen var, onlara 30
yıl süreyle aylık ödeyebilirdik, 

- 9,5 milyon emeklimiz var, her emekliye bir seferde
25 bin lira ikramiye ödeyebilirdik."

Yani bizlerin alın terini bunlar çalıyor. Bizler bunu
yeni söylemiyoruz, bizler burjuvaziye hizmet eden bir
devletin halklar için iyi bir şey yapmayacağını biliyoruz.
Burjuva sisteminin yargısı yoksulları, ezilmişleri savunacak
değil ya.

Bizler açlık seviyesinin altında yaşarken onlar yolsuzluk
seviyelerinde geziniyorlar. 

Bir çocuk "ayakkabım eskidiği için üşüdüm ve yeni
ayakkabı çaldım eskiyi oraya bıraktım. Pişmanım"
deyip yargılanıyor ve 5 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Düşünün, bir çocuk ayakkabı çalıyor üşüdüğü için,
bir başkası rüşvetten aldığı milyon dolarları o ayakkabı
kutusunun içine koyuyor.

Bir Van'ı düşünün insanlar çadır kentlerde kalıyorlar,
bir başkasını düşünün işlerini yaptırabilmek için "büyük
patronun" oğlunun vakfına arsalar, evler "hediye" edi-
yor.

Bizim çocuklarımız soğuklardan ölüyor, bizim bir
bebeğimiz süt içemediği için açlıktan ölüyor ama bizi
soyanlar dünyayı yeseler “doymuyoruz” diyorlar. 

Halkımız, devrimciler bu düzenin yargısıyla onlarca
yılı bulan cezalara çarptırılırken, halkımızı, ülkemizi
soyup soğana çevirenler sorguya bile çağırılmıyor.
Oligarşi içi çatışmada pislikleri ortalığa saçılınca da
“darbe” diyorlar... 

İşte bakın; AKP’nin yolsuzluklarını açığa çıkarmak
bile darbe oluyor... 

Halkımız! 

AKP-Fethullahçılar çatışmasıyla bu düzenin pislikleri
ortaya saçıldı. Ancak bunlar devede kulak bile değildir.
Bu pisliği üreten düzenin kendisidir. Fethullahçıların da
yolsuzlukta, hırsızlıkta AKP’den hiçbir farkı yoktur...
Oligarşi içi bu tür çatışmalar eninde sonunda çürümüş
düzeni yeniden onarmak için, düzenden umudunu halk
kitlelerini yeniden düzene çekmek için kullanacaklardır. 

Pisliği sadece devrimciler temizler. Pislik sadece
devrimle temizlenir. 

Pir Sultan’ın deyimiyle; “Bozuk düzende sağlam
çark olmaz” Bu düzeni kökünden yıkmalıyız. 

AKP gider bir başkası gelir. Bu düzen sömürücülerin
düzenidir. İktidara gelen kim olursa olsun sömürücü
emperyalist ve işbirlikçi tekellerin çıkarlarını koruya-
caklardır. Onların temsilciliğini yapacaklardır. 

Sonuç olarak; bu düzen yıkılıp viran olacak. Yoksuldan,
halktan yana bir düzen kurulacak. O düzen halkın
iktidarda olduğu bir düzen olacak. O düzen devrimle
kurulacak. 

“Umudun Adı” Yoksulların
Matbaasını Süslüyor!

İstanbul'da Avcılar Parsel ve
Firuzköy’de 10 adet “DHKC-
SPB”, “CEPHE” ve “DEV-

GENÇ” yazılamaları yapıldı. 
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Berkin Elvan’ın sesini haykırmaya devam ediyoruz.
Tamı tamıma 213 gündür 15 yaşında bir delikanlı hastane
odasında ölüme karşı direniyor. Halkın ayaklanması ile
birlikte Anadolu’nun birçok yerinde halk faşist AKP ik-
tidarından hesap sorarken, İstanbul’un yoksul mahalle-
lerinde de hesaplar soruluyordu. 16 Haziran’da Okmeydanı
Mahallesi’nde katliamcı polis tarafından başından gaz
bombası tüfeği ile 14 yaşında bir çocuk vuruldu. Mahallede
bulunan mobeseler, iş yeri kameraları varken, hala
Berkin’i vuran polis hakkında  bir soruşturma açılmadı.

AKP’nin katliamcı polisinden hesap sormak için
Halk Cepheliler 13 Ocak günü Taksim Anıtı önünde bir
günlük eylem yaptı. Eylemin yapılacağı saatlerde Taksim
Anıtı polislerin ablukasıyla halka
kapatıldı. İlk olarak saat 12.10’da
4 Halk Cepheli Gezi Parkı’ndan
anıta gelirken polislerin saldırısı
ile yerlerde sürüklenerek göz-
altına alındı. Gözaltına alınan
Alican Demirtaş, Seçkin Ertaş,
Ercan Güneş ve Yalçın... isimli
Halk Cepheliler, “Berkin Elvan
Onurumuzdur, İşkence Yapmak
Şerefsizliktir” sloganlarını attılar. 

Halk Cepheliler gözaltıların
ardından yılmayarak saat
14.00’te tekrar Taksim Anıtı’na
yürüdüler. Halk Cepheliler, İs-
tiklal Caddesi’nden “Sabrımızı
Sınamayın Berkin’i Vuranları
Açıklayın” pankartını açarak,
dillerinde “Berkin Elvan Onu-
rumuzdur” sloganları ile yürü-
düler. Taksim Anıtı’na yaklaş-
tıklarında ise polis azgınca sal-
dırarak burada da, Volkan Ka-
rakaş, Murat Daş ve Muammer

Sarı’yı yerlerde sürükleyerek gözaltına aldılar. Polisin
saldırısı üzerine meydanda bulunan halk zafer işareti
yaparak ve alkışlarla Halk Cephelilere destek verdi. 

Yarım saat sonra “Adalet İstiyoruz” sloganları ile bu
kez iki Halk Cepheli “Sabrımızı Sınamayın Berkin’i
Vuran Polisleri Açıklayın” pankartını açtılar. Daha sonra
onlarca polisin saldırısına uğradılar. Burada gözaltına
alınan Hakan Yılmaz ve Halil Eren, “İnsanlık Onuru İş-
kenceyi Yenecek, Berkin Elvan Onurumuzdur” slogan-
larıyla saldırıları halka duyurdular.

Berkin’in Öfkesini Kuşandık,
Onu Komaya
Sokanları Bulacağız

Halkımıza sesleniyoruz: AKP
iktidarında onlarca, yüzlerce kez
öldük… İş kazalarında, işkencede,
polis kurşunlarıyla, katliamlarla,
açlıkla, yoksullukla… defalarca
öldük. Gencecik Berkin’imiz derin
uykuda yatıyor. Sorumluları ise
AKP iktidarı tarafından korunuyor.
Sorumluları ancak halkın çabasıyla
bulabiliriz. Berkin’i komaya so-
kanları bulalım!

İstanbul
Haziran Ayaklanması süresinde

AKP’nin işkenceci polisleri tara-
fından gaz kapsülüyle kafasından
vurulan 14 yaşındaki Berkin Elvan,
aynı şekilde polisin attığı gazla
kalp krizi geçirerek komaya giren
64 yaşındaki Elif Çermik ve hiç
bir barınma imkanı olmayan Van

Sabrımızı Sınamayın
Berkin’i Vuranları Açıklayın!

Antalya

İstanbul Sarıgazi

İzmir

Taksim



SABRIMIZI SINAMAYIN!112

Yürüyüş

19 Ocak
2014

Sayı: 400

halkı için Sarıgazi'de dilek
fenerleri uçuruldu.

11 Ocak günü saat
19.30’da Sarıgazi mer-
kezde sloganlar atılarak,
ateş başında halaylar çe-
kilerek dilek fenerleri uçu-
ruldu. Yaklaşık 150 kişinin
katıldığı eylemde “Diren
Berkin Sarıgazi Seninle”,
“Umudun Çocuğu Berkin
Elvan”, “Berkin Elvan
Onurumuzdur”, “Elif Çer-
mik Onurumuzdur”, “Van
Halkı Yalnız Değildir”
sloganları atıldı. 

Adana
Adana’da Halk Cep-

helilerin 11 Ocak günü
İnönü Parkı’nda yaptığı
eylemde, her hafta olduğu
gibi Berkin Elvan için
adalet istemeye devam
edildi. 8 kişinin katıldığı
açıklamada “Diren Berkin
Seninleyiz”, “Berkin El-
van Onurumuzdur” slo-
ganları atıldı. Açıklamada
“Berkin Elvan'ı vuran ve
vurulma emrini verenler
yargılanana kadar bura-
dayız. Katiller cezalandı-

rılana kadar alanlarda Berkin'in sesi olmaya devam edeceğiz” denildi.
Açıklama Berkin Elvan için uçurulan dilek fenerleriyle son buldu.

Antalya
11 Ocak günü Attalos Meydanı’nda Antalya Halk Cephesi Berkin

Elvan için eylem yaptı. Yapılan eyleme çevredeki halk alkışlarıyla destek
verdiler.

Açıklamada “Halkımız, bu ülke tam bir polis devleti olmuştur. Herkes
polisten korkar hale gelmiştir. Çocuklarımızı ekmek almaya bile göndermeye
korkar hale getirdiler. Biz çocuklarımızın, bizim başımıza bir şey gelmemesi
için birlik olmaya çalışıyoruz. Bu anlamda sizleri aramızda görmek
isteriz. Hz. Ali’nin bir sözü: ‘Zalimin Ömrü Gölgesi Kadardır!’ ve
Berkin’in babasının dediği gibi Berkin uyanacak hep beraber yaşatacağız
onu, Berkin ayağa kalkacak zalimlerden hesabını kendi elleriyle soracak.
Çünkü bu ülkede Adalet yoktur!” denildi.

İzmir
10 Ocak günü Halk Cepheliler, Berkin Elvan için Karşıyaka İzban

Durağı’nda yürüyüş yaptılar. Sloganlarla başlayan eylemde yapılan ko-
nuşmalarda halk düşmanı AKP ve katil polisler teşhir edildi. Halk da
alkışlarla eyleme destek verdi.

İşkence Yapmak İnsanlık
Suçudur, Ellerinizi

Çocuklarımızın
Üzerinden Çekin

Aralarında TAYAD'lı Ailelerin de
olduğu Ankara Tecrite Karşı Mücadele
Platformu, Ankara Güven Park'ta Adalet
Bakanlığı Ek Binası yanında haftalık
olarak yaptıkları eylemlerini bu hafta
Sincan Çocuk Hapishanesi'nde yaşa-
nanlara ayırdılar. 14 Ocak günü yapılan
eylemde çocuklara yapılan bu işken-
celerin ve keyfiliklerin takip edileceği
ve çocuklarımızın faşizmin eline bıra-
kılmayacağı, çocuklarımıza yaşatılan
tüm bu işkencelerin ve tecavüzlerin
hesabının sorulacağı belirtildi. 

“İşkence Yapmak İnsanlık Suçudur
- Ellerinizi Çocuklarımızın Üzerinden
Çekin” yazılı pankartın açıldığı eylem
sloganlarla bitirildi.

Liseli Dev-Genç’lileri
Saldırılarınızla

Yıldıramazsınız!
7 Ocak günü Şişli Endüstri Meslek

Lisesi’nde bildiri ve anket dağıtırken
sivil faşistlerin saldırarak yaraladığı
Dev-Genç’li için 8 Ocak günü Liseli
Dev-Genç'liler lisenin önünde basın
açıklaması yaptılar. 20 kişinin katıldığı
açıklamada sivil faşistler halka ve öğ-
rencilere teşhir edildi. Baskıların dev-
rimcileri yıldıramayacağı vurgulandı.

Duvardaki Bir Kağıt Bile
Korkutmaya Yeter

Hatay’da Nimet Fahri Öksüz Lise-
si'nde Liseli Dev-Genç'liler sınav dö-
nemi yaklaşmasından dolayı okul içinde
afişleme yaptı. “Öğrencilerin Katili
Sınav Sistemidir, Parasız Eğitim İsti-
yoruz, Alacağız” başlıklı pulları ve af-
işleri okul içine 4 noktaya toplam 12
tane yapan Liseli Dev-Genç'liler, okul
içinde büyük bir ses getirdi. Okul
idaresi ise bunu görünce polisi hemen
çağırarak okul içinde demagoji yap-
maya ve seminerlere başladı. 

Taksim

Taksim

Taksim
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Yolsuzluk, rüşvet,
tehdit, yalan, hırsızlık,
her türlü düzenbazlık... 

Oligarşinin derinle-
şen krizinin görünen
yüzü budur. 

17 Aralık’tan bu
yana oligarşi içi çatış-
mada pisliklerin bir bö-
lümü ortaya saçıldı.

Bakanından savcı-
larına, bakan çocukla-
rından Başbakanına,
Başbakanın oğlundan
hakimlerine, tekelcilerine, polis mü-
dürlerine kadar kimi ararsanız herkes
pisliğin içindedir.

Zafer Çağlayan Rıza Sarraf’ın özel
uçağıyla geziye gidiyor..

Hem de Umre ziyaretine...Yani
rüşvet olarak "dini içerikte bir gezi"
yapılıyor.

"MİT in 17 Aralık’ta İstanbul Cum-
huriyet Başsavcılığı bünyesinde yol-
suzluk, rüşvet ve karapara iddialarıyla
başlatılan operasyondan 8 ay önce,
18 Nisan 2013’te hazırladığı üç sayfalık
raporda, tutuklanan işadamı Rıza Sar-
raf ve bazı bakanlarla ilişkisi üzerinde
durulduğu belirlendi. Raporun sonuç
bölümünde 'Bakanların Sarraf ile
ilişkisi ortaya çıkarsa, bu durumun
hükümet aleyhine kullanılabileceği'
vurgulanıyor." (Radikal, 7 Ocak 2014,
sayfa 18)

Bu rapor doğrudan Başbakan’a ile-
tiliyor. Aslında herkes herkesin pisliğini
biliyor. Ellerindeki belgeleri, bilgileri
"zamanı gelince" kullanıyor.

Ali Ağaoğlu’nun, Savcı Zekeriya
Öz’ü Dubai’ye tatile gönderdiği ortaya
çıkıyor.

Zekeriya Öz, bu iddianın sahte bel-
ge ile düzenlendiğini ileri sürerek Baş-
bakan tarafından kendisini "tehdit et-
mek" üzere gönderilen hakimleri ifşa
ediyor.

Pisliği ortaya saçılan, diğerinin pis-
liğini ortaya saçarak kendisini "akla-
maya" çalışıyor.

İzmir, Ankara, Ha-
tay, İstanbul, Van’da yolsuzluk ope-
rasyonlarıyla liman işletmelerinde
"rüşvet, irtikap, yolsuzluk, ihaleye
fesat karıştırmak, ihalelerle ilgili bilgi
sızdırma" nedeniyle operasyonlar ya-
pılarak, gözaltılar yapıldı.

Ardından benzer bir operasyon
Mersin’de gerçekleştirildi.

Bu arada İzmir Liman İşletmele-
rindeki operasyonda eski Ulaştırma
Bakanı Binali Yıldırımın "bacanağı"
da gözaltına alındı. 

Çatışma devam ettiği için bu arada
operasyonu yapan polisler hemen
"görev"lerinden alındılar. 

17 Aralık yolsuzluk operasyonunun
ikinci dalgası nedeniyle 25 Aralık’ta
kendisine çağrı kağıdı gönderilen Bilal
Erdoğan ifade vermeye gitmedi. Bilal
Erdoğan’ın İstanbul Cumhuriyet
Başsavcılığı’na ifade vermeye git-
memesi durumunda zorla getirilmesi
gerekiyordu.

Demokratik kurumları sabaha karşı
"helikopterli" operasyonlarla basan,
devrimcileri, demokratları "zorla ge-
tirmek" için her türlü gözdağı ve
terör saldırısı düzenleyen polis, "çıkar
amaçlı suç örgütü kurmak ve üye
olmak" suçunu işleyen Bilal Erdo-
ğan’ın kapısından bile geçmemiştir.

Hergün halkın parasını nasıl talan
ettiklerinin, hırsızlık, yalan ve rüşvetle
neler yaptıklarının haberleri çıkıyor.

Ortaya saçılanlar sadece buzdağının

 Ekonomi Bakanı
Zafer Çağlayan rüşvetle
Umre ziyaretine gidiyor

 Faşizmin
“kahraman”, “dini

bütün” savcısı Zekeriya
Öz rüşvet olarak

Dubai’ye tatile gidiyor

 AKP’nin eski
Ulaştırma Bakanı Binali

Yıldırım’ın bacanağı
İzmir’de yolsuzluktan

gözaltına alındı

 Başbakan Tayyip
Erdoğan’ın oğlu Bilal,
İstanbul Cumhuriyet

Başsavcılığına rüşvet ve
yolsuzluktan ifade
vermeye çağırıldı

 İzmir, Ankara,
Hatay, İstanbul, Van’da

yolsuzluk
operasyonlarıyla liman
işletmelerinde "rüşvet,

irtikap, yolsuzluk, ihaleye
fesat karıştırmak,

ihalelerle ilgili bilgi
sızdırma" nedenleriyle
operasyonlar yapıldı

BOYUNA KADAR
PİSLİĞE BATMIŞ BU

DÜZENİ YIKACAĞIZ!

Temiz Olan Sadece Devrimcilerdir
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görünen kısmıdır.

Bu düzenin en tepe-
sinden en aşağısına kadar
herkes pisliğin içindedir. 

Çünkü pisliği üreten
düzendir. İsimleri, yet-
kileri, görevleri vb. de-
ğişebilir ancak çürüme
gerçeği değişmez.

Kapitalizm çürüme
demektir.

Özellikle emperyaliz-
me bağımlılığın yarattığı sürekli kriz,
çarpık kapitalizm ve faşizm gerçeği,
oligarşik devletin yozlaşan ve çürüyen
yanının artması demektir.

AKP ve Fethullah yıllarca bu ta-
lanı ve pisliği "din ve iman" gö-
rüntüsü altında gizlemeye çalıştılar.

Ülkemizde neredeyse satmadıkları
toprak parçası, pazarlamadıkları or-
man, akarsu ya da deniz kalmadı.

İhaleler, üçüncü köprüler, Avru-
pa’nın en büyük havaalanı tantanları,
çılgın projeler, inşaat sektörünün kısa
vadeli kar getiren her türlü düzeni,
AVM’ler...ve daha akla gelebilecek
her tür olanağı kara dönüştürmeye
çalıştılar.

Yolsuzluklar, yalanlar, rüşvetler,
tehditler... Onlar için sıradandır..

AKP iktidarı döneminden sadece
ihaleler üzerinden dönen rüşvetin,
yedikleri paranın haddi hesabı yoktur.
Din maskesi altında yıllarca haram
para yemişlerdir.

Halkın inançlarını sömürürken
kendileri talan ve yağma ile ceplerini
doldurmuşlar; sonra da pisliklerini
örtbas edecek her tür tehdit ve şantaja
başvurmuşlardır.

Lüks sofralara "besmele çekerek"
otururlar... Hepsi gösteriştir, kamera-
ların önündeki şovlardır... Halkın
inançlarını değerlerini sömürmek için
söyledikleri yalanlardır.

Onlar gösteriş yaparken bebek-
lerimiz açlıktan ve soğuktan ölmeye
devam etmiştir. Onların inanacak
hiçbir değeri yoktur. Dinleri de iman-
ları da her şeyleri paradır... Halkın
parasını, alınterini çalan, en pişkin
halleriyle yalan söyleyen onlardır.

Sadece Devrimciler
İnançları ve Değerleri
İçin Ölebilirler

Her türlü bedeli göze alabilirler...

Vatanının ve halkının çıkarlarını
her şeyin hatta kendi canının bile
üzerinde tutmak; tüm yaşamına sa-
dece halk ve vatan sevgisi ile yön
vermek sadece devrimcilere hastır.

7 yıl süren; her türlü baskı ve
sansür politikası altında boğulmaya
çalışılmasına rağmen kararlılıkla de-
vam eden Büyük Direniş böyledir.
Tecritin, emperyalizmin halkımıza
bir saldırısı olduğu gerçeğini gören
devrimciler mevsimler boyu ölmeyi
göze almışlardır. 

Kuşkusuz bu büyük bir halk sev-
gisi, halka güven olmadan başarıla-
mazdı. Tek başına bile olsa doğru
bildiğini söylemek, tek başına bile
kalsa değerlerinin ve inançlarının
gereğini yapmak için devrimci ve
sosyalist olmak gerekir.

Düzenin kadrolarına, generalle-
rine, bakanlarına, milletvekillerine...
bakın... Hangisi bunu yapabilir?..
Onlar sadece çıkar grupları oluştu-
rabilir... Çıkarları bitince de birbirlerini
kullanıp çöpe atarlar...

Tayyip Erdoğan yıllarca miting-
lerde, kameraların önünde "doğru
bildiği yolda yürüdüğünü" iddia
ederek mazlum edebiyatı yaptı... İde-
allerinin peşinden gittiğini anlattı..

Elbetteki gerçek bu değildi... O,
emperyalizmin tercihiydi. Bu nedenle
o koltuğa getirilmişti... Uşaklığının
karşılığı olarak da orada yıllarca
oturdu. Zaten kendisi emperyalizme
yalvar yakar olmuş, "deliğe süpü-

rülmeyi değil kullanıl-
mayı" tercih etmişti...
Artık işbirlikçiliğiyle, çe-
lik kasalarıyla, gemicik-
leriyle, talancı ve yağ-
macılığıyla herkesin göz-
leri önündedir..

AKP’liler, yıllarca
"beraber yürüdük biz
bu yollarda" diye bir-
birlerine duydukları ve-
fayı ve sevgiyi anlattılar.

İşte ilk fırsatta birbirlerini sa-
tıyorlar...

Tayyip,  "sırdaşı" Erdoğan Bay-
raktar’ı başı sıkışınca "sattı". Er-
doğan Bayraktar da karşılığını vererek
Tayyip’i "tehdit" etti... Başbakanı
bir dönem "yürekli ve cesur" ilan
ettiği savcı Zekeriya Öz, şimdi "rüş-
vetçi" olmuştur. Onların sevgisi, ve-
fası bu kadardır... Herşey çıkarları
bitinceye kadardır.

Sadece devrimciler birbirleri için
tereddütsüz ölümü göze alırlarlar...
Yıllardır devrimciler ülkemizin dağ-
larında, sokaklarında, hapishanele-
rinde birbirleri için, halkları için ölü-
yorlar... 

Onlar halkın alınterini, sofrasın-
daki lokmasını çalarlar...

Devrimciler halka birlikte üret-
meyi, birlik olmayı, dayanışma içinde
haklarını aramayı gösterirler...

AKP’sini, Fetullah’ını ve onların
tüm pisliklerini bu düzen yaratmış-
tır.

Hepsi hücrelerine kadar pisliğin
içine gömülmüştür. 

Temiz olan sadece devrimciler-
dir. Devrimciler bu düzenin alter-
natifi olan sosyalizmi yaratacak
olan tek güçtür. 

Devrimciler yaşama, düşünme ve
çalışma anlayışlarıyla; sahip oldukları
değerlerle bu düzenin alternatifidir.

Bu düzeni parçalayacak; halkı ör-
gütlü bir güç haline getirecek olan,
pisliği temizleyecek olan da devrim-
cilerdir.

PİSLİK İÇİNDEKİ ÇÜRÜYEN
DÜZENİNİZİ YIKACAĞIZ!



Polis-çete saldırısı sonucu İstanbul
Gülsuyu’nda 30 Eylül günü şehit dü-
şen Hasan Ferit Gedik ve 2006 yılında
uyuşturucu satıcıları tarafından kat-
ledilen Birol Karasu yozlaşmaya karşı
mücadelemizi büyüttüğümüz, elleri-
mizdeki bayraktır. Bu bayrak Bi-
rol’dan Hasan Ferit’e, Hasan Ferit’ten
bizlere büyüterek sürdürdüğümüz
kavgamızdır. Küçükarmutlu’nun ev-
ladı Hasan Ferit ve Birol Karasu
yozlaşmaya karşı mücadeleyi bedeller
ödeyerek sürdürdüğümüzün kanıtı-
dır.

12 Ocak günü Küçükarmutlu’da
bir araya gelen Halk Cepheliler Kü-
çükarmutlu’nun yiğit evladı Hasan
Ferit ve yiğit babası Birol Karasu
için yürüyüş yaptılar. 

Birol Karasu ve Hasan Ferit’in
sesine ses katan yoksul mahallelilerin
Armutlu’daki cemevinde bir araya
gelmesiyle başlayan yürüyüşte “ Ha-
san Ferit Gedik Yozlaşmaya Karşı
Bayrağımızdır” pankartının açılma-
sıyla kitle kortejler oluşturmaya baş-
ladı. En önde umudun çocukları Ha-
san Ferit’in ve Birol Karasu’nun re-
simlerini taşımanın onuruyla slogan-
lara eşlik ediyorlardı. Ellerinde şe-
hitlerinin rengini aldığı kızıl flamalarla
“Hasan Ferit Gedik Ölümsüzdür” ,
“Birol Karasu Ölümsüzdür” , “Çeteler
Halka Hesap Verecek”, “Anaların
Öfkesi Katilleri Boğacak” sloganları
ile mahalleyi dolaşan Halk Cepheliler,
sık sık Hasan Ferit’in ve Birol Kara-
su’nun adını haykırdılar. 

Daha sonra tek tiplerin de katıl-
masıyla devam eden yürüyüşte, ka-
rakolun önüne geldiğinde hep bir
ağızdan “Katil Devlet Hesap Verecek”
sloganını attılar. Daha sonra Birol
Karasu’nun şehit düştüğü yere kadar
yürüyen Halk Cepheliler burada basın
açıklaması yaptılar. Yapılan açıkla-
mada, Birol Karasu’nun yozlaşmaya
karşı verdiği mücadelede şehit düştüğü
ve Birol Karasu’nun mücadelesinin
bugün bizim mücadelemiz olduğu be-
lirtilerek, “Mücadelemizi büyüteceğiz”
denildi ve tüm devrim şehitleri adına
bir dakikalık saygı duruşu yapıldı.
Ardından “Bize Ölüm Yok” marşı
söylendi. Gökyüzüne atılan her bir
havai fişekle sözümüze söz katan
yoksul mahalleliler, alkışlarla, zılgıt-
larla, sloganlara eşlik etti. 1.500 kişinin
katıldığı eylem, son olarak Küçükar-
mutlu Meydanı’na gelinerek ateş ya-
kılıp umudun adıyla çekilen halaylarla
sona erdi.

Hasan Ferit Gedik-Birol
Karasu Yozlaşmaya Karşı
Mücadelede Yaşıyor

12 Ocak’ta yapılan yürüyüş önce-
sinde Küçükarmutlu’da 8 Ocak akşamı
minibüs yolu üzerine Ferit’in fotoğ-
rafının şablonu ve yazılamalar yapıldı.
Yazılamalarda “Hasan Ferit Gedik
Ölümsüzdür”, “12 Ocak’ta Ferit ile
Buluşalım” yazıldı. 9 Ocak günü ise
masa açılarak, 500 bildiri halka ulaş-
tırıldı. 

Umudunuz Umudumuzdur
Yozlaşmaya İzin Vermeyeceğiz!
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10 Ocak günü, gün boyunca evlere
bildiri verildi. Akşam ise kapı çalış-
ması devam ederken bir yandan da
sokaklarda sesli anons yapıldı, masa
açıldı. Açılan masada ve evlerde top-
lam 750 bildiri halka ulaştırıldı.
Anonsta; “Bizim mahallelerimiz kan
bedeli kazanılmış korunmuş mahal-
lelerdir. Şimdi mahallemizin genç-
lerinin uyuşturucu yüzünden sapsarı
yüzlerle sokaklarda dolaşırken çü-
rümesine göz yumamayız. Mahalle-
mizi üç beş tane hırsıza, torbacıya,
ahlaksıza bırakmayalım. Yozlaşmaya
karşı mahallelerimize sahip çıkalım.
12 Ocak’ta yozlaşmaya karşı yürü-
yüşte buluşalım” denildi. Yine 10
Ocak günü Karanfilköy’de kapı ça-
lışması yapıldı, bildiri dağıtıldı.

Tüm İstanbul Bizim
Olacak

Halk Cephesi’nin yozlaşmaya kar-
şı başlattığı kampanya kapsamında
eylemler devam ediyor.

İstanbul-Gazi Mahallesi
Gazi Mahallesi’nde Cepheliler

yozlaşmaya karşı şu eylemleri yap-
tılar:

- Daha önce uyarılan ancak fuhuş
yapmaya devam eden kadın, evinin
yakınındaki kahvehanede teşhir edil-
di.

- Uyuşturucu içen 18 yaşlarındaki
1 kız ve erkek üstleri aranıp ailelerine
telefon edilip teslim edildi. Cepheli-
lerin kim olduğu anlatıldı.

- Mezarlık bölgesinde araba içe-
risinde uyuşturucu içen 5 araba ko-
valandı. 2 tanesinin de camları kırıl-
dı.

- Baraj bölgesinde fuhuş yapılırken

Cepheliler tarafından suçüstü yaka-
lanan bir adam ve bir kadın cezalan-
dırıldı. Ahlaksız kadın, bir kadın
Cepheli tarafından dövülüp kovul-
du.

- Cami avlusunda uyuşturucu içen
biri Cepheliler tarafından teşhir edilip
dövüldü. Cemaatin alkışını alan Cep-
heliler cemaate mahalleye sahip çık-
mak konusunda birlik olmamız ge-
rektiğini, sorunlarımızın ortak oldu-
ğunu söylediler. Cemaat ve cami
çevresindeki halk desteklerini alkış-
larıyla gösterdi.

- Mahallede Cephelilerin hede-
finde olan Cello lakaplı bir uyuşturucu
satıcısı, Cephelilerin yaptıklarını duy-
duktan sonra suçunu kabul edip, bu
işleri daha yapmayacağını ve kork-
tuğunu dile getirdi. 

- Mahallede Cepheliler bir hırsızın
elinden alınan 1 kg gümüş takılanın
sahibi aranıp bulunarak teslim edil-
di.

İstanbul-Gülsuyu
Gülsuyu'nda Cepheliler 14 Ocak

tarihinde bomba süsü verilmiş pankart
astılar. Sabah saatlerinde Fatma Ha-
nım'a Hasan Ferit'in vurulup şehit
düştüğü yere asılan pankartta “Uyuş-
turucu Satmak Suçtur-CEPHE” ya-
zılıydı.

İstanbul-Sarıgazi
11 Ocak’ta Sarıgazi’de yozlaş-

maya karşı “Tüm İstanbul Bizim
Olacak! Milyonlarca Hasan Ferit
Olup Bataklığı Kurutacağız! Uyuş-
turucuya, Kumara İzin Vermeyece-
ğiz!” pankartları asıldı. Demokrasi
Caddesi’ne iki adet, Atatürk Cadde-
si’ne de üç adet pankart asıldı.
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Sarıgazi'de Cepheliler halkın ço-
cuklarına sarkıntılık edenlerden hesap
sordu. Küçük yaşlardaki çocuklara
sarkıntılık yapan, bunu daha önce
de defalarca yaptığı öğrenilen ve bir
ailemizin de bu konuyu özellikle
gelip Cephelilere aktarmasıyla, 33
yaşındaki Ali Demir Cepheliler ta-
rafından dövülerek cezalandırıldı. 

14 Ocak’ı 15 Ocak’a bağlayan
gece saat 00.30 sularında Ali Demir
takip üzerine evinin önünde yakala-
narak cezalandırıldı. Bu esnada Ali
Demir'e "Cepheliler tarafından ce-
zalandırılmış bulunuyorsun, halkın
çocuklarına, küçücük kızlara sarkın-
tılık yapmaktan, tacizde bulunmaktan
vazgeç. Aynı suçu tekrarladığın anda
başına geleceklerden biz sorumlu
değiliz. Halkın adaletine her zaman
olduğu gibi hesap vermek zorunda
kalırsın' denildi. Cepheliler Ali De-

mir'i gözünü dahi açamaz hale geti-
rerek, apartman pencerelerine çıkan
mahalleliye "Bizler Cepheliler olarak
Ali Demir'i cezalandırdık, bu tür
suçları işlemeye devam ederse başına
geleceklerinden kendisi sorumlu ola-
cak" diyerek olay yerinden ayrıldı-
lar.

11 Ocak günü Cepheliler Sarıga-
zi’de uyuşturucu satıcılarının kol
gezdiği Meclis Mahallesi’nde devriye
atarak çetelere sesini duyurdu. Dev-
riye esnasında Cepheliler uyuşturucu
satıcılarının mahallerine ve evlerinin
yakınlarına “Serkan Doğan Uyuştu-
rucu Satmaktan Vazgeç-Cephe”, “Laz
Adem Uyuşturucu Satmaktan Vaz-
geç-Cephe”, “Uyuşturucu Satmak
Suçtur-Cephe”, “Uyuşturucu Satmak
Şerefsizliktir-Cephe” şeklinde yazı-
lamalar yaparak halk çocuklarını ze-

hirleyen torbacıları mahalle
halkına teşhir etti. 21.30’da
başlayan ve 35 Cephelinin
katıldığı devriye 23.00’da slo-
ganlarla iradi olarak bitiril-
di.

İstanbul-Alibeyköy
11 Ocak günü Cepheliler

Cengiz Topel Caddesi’nde
yozlaşmaya karşı eylem yaptı.
Gülsuyu’nda yaşanan çete
saldırısı üzerine mahallede
ve ana caddede sloganlar eş-
liğinde yazılamalar yapıldı. 

15 kişinin katıldığı eylem
esnasında Cephelileri lüks bir
ciple takip eden sivil polisler
taşlanarak mahalleden kovul-
du. “Katil Polis Mahalleden
Defol” sloganlarıyla taşlanan
aracın ön camı tamamen kı-
rıldı. Cengiz Topel Caddesi
üzerine ve ara sokaklara çok
sayıda “Cephe”, “Çeteler Hal-

ka Hesap Verecek”, “Katil AKP”,
“Hırsız AKP”, “Hasan Ferit Gedik
Ölümsüzdür” sloganları yazıldı.

15 Ocak'ta ise Veysel Karani Ca-
mii önünden geçen ana cadde üze-
rindeki üst geçide “YOZLAŞMAYA
KARŞI HASAN FERİT OLUP BA-
TAKLIĞI KURUTACAĞIZ-CEP-
HE” yazılı ve bomba süsü verilmiş
pankart asıldı. Ertesi sabah 10.00’a
kadar asılı kalan pankart, saat
10.00’da polis tarafından söküldü.

İstanbul-Avcılar
13 Ocak günü Avcılar'da Merkez

ve Reşitpasa mahallelerinde yozlaş-
maya karşı "Tüm İstanbul Bizim
Olacak! Milyonlarca Hasan Ferit
Olup Bataklığı Kurutacağız! Uyuş-
turucuya, Kumara İzin Vermeyece-
ğiz!" pankartları asıldı.

İstanbul-Bağcılar
15 Ocak'ta Bağcılar Çiftlik Ma-

hallesi’nde kumar oynatan kahveha-
neye giden Cepheliler kahvehane sa-
hibini kumar oynatmaması için uyar-
dılar. Kahvehane sahibi “Yaptığımın
yanlış olduğunu biliyorum, devrim-
cileri ben de tanıyorum bundan sonra
gelenleri uyarıp oynatmayacağım”
dedi. Cepheliler de uyardıktan sonra
kahvehaneden ayrıldılar.

Aynı gün Bağcılar Yavuz Selim
Mahallesi’nde Emlak Ofisi adı altında
uyuşturucu satan bir yere giden Cep-
heliler, dükkan sahibini uyardılar. Dük-
kan sahibi “Ben önceden satıyordum
sizin yazılamalarınızı gördükten sonra
artık satmamaya başladım” dedi. Cep-
heliler de “Eğer satmaya devam eder-
sen, bunun hesabını sorarız” diyerek
dükkandan ayrıldılar.
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İstanbul Gülsuyu Gülensu'da çete
artığı serseriler 10 Ocak saat 20.00'da
Yürüyüş Dergisi dağıtımı yapan
Halk Cepheli Kerem Can Baylan'a
saldırdı. Pazar Sokağı'nda evlere
dergi dağıtırken önce sözle taciz
edip ardından saldıran çeteler Kerem
Can Baylan'ın burnunu kırdı. Saldı-
rıya uğrayan Kerem Can Baylan
“Çeteler Halka Hesap Verecek” slo-
ganıyla saldırıyı teşhir etti. Slogan
seslerini duyan diğer Halk Cepheli,
Baylan’ın yanına gelerek çetelere
karşılık verdi. Çeteciler Halk Cep-
helilerin karşılık vermesi ve halkın
sahiplenmesi üzerine kaçtılar.

Saldırıyı protesto etmek için 11
Ocak günü Gülsuyu Gülensu'da Mus-
tafa Bakkal'dan Fatma Hanım'a doğru
yürüyen Halk Cephelilerin önünü
kesen çeteler havaya 2 el ateş etti
ve kaçtı. Çetelerin saldırısı sırasında
polis mahalleyi ablukaya alarak çe-
tecilerin evlerinin önünde akreplerle
güvenlik aldı.

Çeteler mahalle içinde silahlarını
göstererek “Onlara günlerini göste-
receğiz” diyerek tehditlerde bulunur-
ken, Hasan Ferit Gedik turnuvasının
yapıldığı sahadaki büyük pankartı
sökerek sokağa atan çeteler polis ta-
rafından korunuyor. Tüm bunlar ya-
şanırken Hasan Ferit Meydanı’nda
üç adet zırhlı araç bekliyordu.

Mahallelerimizde polis destekli
çeteleri barındırmayacağız… 

Çayan Devrimcilerindir,
Çayan'da Çeteleşmeye İzin
Vermeyeceğiz

12 Ocak’ta İstanbul'da Nurtepe

Güzeltepe Mahallesi'nde uyuşturucu
satan ve onlarla beraber hareket eden-
lere karşı Cepheliler eylem yaptı. Bu
kişiler, Kasım ayında Halk Cephelilere
karşı silah kullanmış, halktan bir in-
sanın arabasını delik deşik etmişler-
di.

12 Ocak’ta Cepheliler kendilerine
kurşun sıkanlara, insanlarımızı ze-
hirleyenlere karşı eylem düzenledi.
Yaklaşık 35 kişi Güzeltepe Meyda-
nı’na çıkarak, orada uyuşturucu satan
uyuşturucu içen ve halka kurşun sı-
kanları cezalandırdı. Ayrıca Cephe-
liler ellerinde silahlarıyla havaya
ateş ederek: “Çeteler Halka Hesap
Verecek!”, “Çetelerden Hesabı
DHKC Soracak!”, “DHKC SPB Ka-
tillerin Peşinde!”, “Hasan Ferit Birol
Karasu Ölümsüzdür!”, “Umudun
Adı DHKP-C” sloganlarını attı. 

Daha sonra Cepheliler meydanda,
halka, yapılan eylemin amacını an-
lattı: “Biz Cepheliler olarak hiçbir
mahallemizde uyuşturucu satanları
barındırmayacağız. Yıllardır yozlaş-
maya karşı mücadele ettik ve şehitler
verdik, tutsaklık yaşadık. Onun için
bizler mahallemizde uyuşturucu ba-
taklığına saplananları barındırma-
yacağız." denildi. 

AKP’nin katil işkenceci polisleri
meydana uyuşturucu satanları sahip-
lenmeye gelmişlerdi. Cepheliler
AKP’nin katil polisine karşı taşlarıyla
silahlarıyla karşılık verdi. 4 resmi
polis otosu Cepheliler tarafından kul-
lanılmaz hale getirildi. “Katil Polis
Mahalleden Defol!”, “Polis Su Sat
Simit Sat Onurunla Yaşa Hedefimiz
Olma!” sloganlarının ardından “Her
Şey Parti Cephe İçin Her Şey Zafer
İçin” diyen Cepheliler tarafından ha-
vaya iki el ateş edilerek eylem iradi
olarak bitirildi. Eyleme halkın ilgisi
yoğundu, pencerelerden alkışladılar…

Çeteler Halka Hesap
Verecek
İstanbul'da Çayan Mahallesi'nde

14 Ocak günü saat 00:05'te uyuşturucu
çeteleri tarafından Dila İnternet Cafe
önünde gri bir arabadan devrimcilere
ve halka kurşun sıkıldı, 2 Halk Cepheli
ağır bir şekilde yaralandı. Yaralanan
Halk Cepheliler, Eyüp Uzun ve Ah-
met, ayaklarına gelen kurşunla yara-
landı. 

Saldırıyı düzenleyenler, uyuştu-
rucu satan, halkın gençlerini zehir-
leyen, halkımızın ekmeğini ve ge-
leceğini çalan Sinan Coşkun ve Fatih
isimli çetecilerdir. 

Sinan Coşkun, Cephelilerin daha
önce tüm uyarılarına rağmen, her se-
ferinde uyuşturu satmaya Güzeltepe
Meydanı'nda halkı rahatsız etmeye
devam etti. Bununla da kalmayarak
halka ve devrimcilere kurşun sıktılar.

Yaşanan son saldırıyla birlikte
Cepheliler, "Yine uyarıyoruz sabrımızı
sınamaya kalkmayın halkın adaletine
teslim olun" çağrısında bulundu. 

15 Ocak günü Çayan’da Halk
Cepheliler, çete saldırılarıyla ilgili
bir basın açıklaması gerçekleştirdiler.
Dilan Cafe önünde başlayan yürü-
yüşte sık sık “Çeteler Halka Hesap
Verecek", "Uyuşturucu Satmak Şe-
refsizliktir", "Yaşasın Halkın Adaleti”
sloganları atıldı. Halka yapılan ko-
nuşmalarda, Sinan Coşkun adlı şe-
refsizin ve tüm torbacıların görüldüğü
anda devrimcilere haber verilmesi
gerektiği ve Çayan’ın her tuğlasında
devrimcilerin kanı, canı, emeği ol-
duğu vurgulandı. Eyleme 80 kişi
katıldı. Saldırının gerçekleştirildiği
Dila İnternet Cafe’nin önünde yapılan
açıklamanın ardından, yürüyüşün
başladığı yer olan Dilan Cafe önünde
eylem bitirildi.

Polis-Çete İşbirliğine Karşı Mahallelerimizi 
Halkın Örgütlü Gücüyle Savunacağız

SABRIMIZI SINAMAYIN!18

Yürüyüş

19 Ocak
2014

Sayı: 400

Çayan

Çayan



Ülkemizde sınavsız, parasız, bilim-
sel eğitim istedikleri için tutsak edilen
2778 öğrencinin bugün F tipi hücreler-
de eğitim hakları ve gelecekleri elle-
rinden alınmıştır. Çarpık sınav sistemi-
ne çözüm bulacağı yalanıyla reformla-
ra giden AKP aslında sınavlarda kop-
yanın, adaletsizliğin önünü açmıştır.

Bozuk düzende sağlam çark olma-
yacağı gibi kapitalizmde de adaletli bir sı-
nav sistemi ve eğitim sistemi mümkün de-
ğildir. AKP dershaneleri kapatacağını
söyledi. Peki dershaneleri kapatmak ne
kadar gerçekçidir. Halk çocuklarına okul-
ları, üniversiteleri kapatan yine bu siste-
min ta kendisidir. YÖK ve benzeri ku-
rumlar 12 Eylül faşist darbesinin ürünü-
dür. AKP bu düzenin bizzat uygulayıcı ve
mirasçısıdır. Çünkü dershanelerinden
okullarına kadar öğrenci gençliği bir
yanıyla düzeniçi pembe hayallere iterken
bir yandan da faşizmi meşrulaştırmakta
ve zihinlerini doldurmaktadır.

Halkımıza sınav sistemleri ile ders-
hane dayatılmaktadır. Birçok aile ço-
cuklarının dershane parasını ödeyemediği
için hapse girmekte intihar etmektedir.

Fethiye'de 48 yaşındaki Emine S., ge-
çen Ağustos ayında oğlu Soner Semih S.
ile kızı 16 yaşındaki Özlem S.'yi ders-
lerinin daha iyi olması için dershaneye
yazdırdı. Ancak şoförlük yapan eşi 52
yaşındaki Mustafa S., dershane parası-
nı ödeyemeyince biriken borç yüzünden
dershane yönetimi, senetlerde imzası bu-
lunan anne Emine S.'yi mahkemeye
verdi.  Faiziyle birlikte yaklaşık 5 bin TL
olan borcu ödeyemeyen Emine S., icra
işlemleri sırasında ödeyeceğini taah-
hüt etmesine rağmen ödemediği için çı-
karıldığı mahkeme tarafından 2 ay önce
tutuklanarak Muğla Cezaevi'ne gönde-
rildi. Bunun üzerine annesinin kendisi-
nin yüzünden cezaevine girdiği düşün-
cesiyle bir süredir psikolojik bunalıma
girdiği belirtilen Soner Semih S., dün
gece saat 22.30 sıralarında evlerinin bal-
konunda bulunan demir çardağa bağla-

dığı iple kendini asarak intihar etti. S. ar-
kasında, “Herkes hakkını helal etsin.
Bu duruma daha fazla dayanamaya-
cağım” yazılı not bıraktı. 

Oğlunun ölümünden dolayı dersha-
ne yönetimini sorumlu tutan baba Mus-
tafa S., “Bizi çok zor duruma düşürdü-
ler. 1000 liralık borcu faizlerle 5 bin lira
yaptılar. Evimizi satıp borcumuzu öde-
meyi düşünüyorduk. Dershane yöneti-
mi biraz daha bekleseydi, hem karım ce-
zaevine girmeyecekti, hem de çocuğum
bu durumları düşünüp intihar etmeye-
cekti” diye konuştu.

Sınav sistemi sadece üniversite, lise
bitmemekte bin bir güçlükle üniversiteyi
bitirseler dahi önlerine yeni sınavlar çı-
kartılmaktadır. Birçok halk çocuğu öğ-
retmen, mimar, mühendis, doktor olsa-
lar dahi KPSS sınavı engeline takılmakta
atanamamaktadır. Bu sebepten ya baş-
ka işlerde çalışmakta intihar etmekte,
umutsuzluğa sürüklenmektedir.

Çözüm öğrenci gençliğin sınavlara,
eğitim sistemine karşı örgütlü-birleşik mü-
cadele vermesindedir. Okul aidatı, harç
bu soyguncu düzenin öğrencilere dayat-
masıdır. Bu bağlamda üniversite sınav gi-
riş parası altında toplanan haracın karşı-
sında durmalıyız. Bizlere dayatılan sınav
sistemine birde 40 lira istiyorlar. Ayakkabı
kutularındaki, çelik kasalarındaki arsız ba-
kanların hırsız oğullarının gemiciklerinin
sermayesi, bizlerden çaldıkları halkı sö-
mürdükleri paralardır. Bu sömürü düze-
nine dur deme zamanı geldi. Bizler Liseli
Dev-Genç’liler her türlü gerici eğitime,
sınav sistemlerine, faşizme, hırsızlığa, ta-
lana karşı duracağız.

HER SENE KEYFİ GETİRDİKLERİ SINAV 
SİSTEMİNE BİR DE 40 LİRA İSTİYORLAR

Bu ülkede yaşıyoruz... Bu halkın çocuklarıyız... Ezilen, sömürülen, 
katledilen bir halkın çocuklarıyız... Bu halkın kavgasında biz de varız!
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Merhaba Arkadaşlar,
Sevgi, özlem ve büyük ailemizin

sıcaklığıyla sizleri sıkıca kucaklıyor
ve selamlarımı gönderiyorum. Ön-
celikle bu yazıyı yazmamın sebebi
Sincan'da yaşadığımız işkenceyi size
anlatmaktır. Siz de dergide buna yer
verirsiniz. İşkenceleri teşhir edersi-
niz...

Ben şimdi yaşadığım olayı an-
latayım:"1 Ocak 2014 Çarşamba
günü akşam sayım zamanında yan
koğuşta bulunan arkadaşlarımıza gar-
diyanlar tarafından saldırı düzenlendi.
Tekme tokat dövülerek hücrelere gö-
türüldüler. (2 tane siyasi koğuş var.)
Biz de bu durumu gördükten sonra
kapıyı tekmelemeye başladık. Arka-
daşlarımıza saldırıyı engellemek için
slogan attık. Bu sırada koğuşumuzun
önü 50-60 kadar gardiyanla doldu.
Biz de saldıracaklarını anlayınca
masa, sandalye ve dolaplardan 2.
kata çıkıp barikat kurduk, Bize
saldırmalarını engellemek için. Bu
sırada camdan koğuşumuza tazyikli
su sıkıldı. Gardiyan ve müdürler ko-
ğuşa girdikten sonra bulunduğumuz
ikinci kata biber gazı, sinir gazı ve
içeriğini bilmediğimiz bayıltıcı gazlar
atıldı ve sıkıldı. Biz de bu sırada
gazdan etkilenmemek için en son
odaya girdik. Barikatı kaldıran gar-
diyanlar bulunduğumuz odaya gi-
rip demir sopa, tekme ve tokatlarla
10-15 dakika bizi odada dövdüler
ve işkence uyguladılar. Ardından
koğuştan çıkarıp havalandırmada
tekrar yoğun bir şekilde işkence
gördük. Maltada yerlerde sürük-
lenerek hücrelerin önüne getirildik.
Hücre önlerinde ellerimizi arkadan

ve ayaklarımızı plastik kelepçeyle
bağladılar. Bazı arkadaşlarımıza
iki tane ayağa ve iki tane ek plas-
tik kelepçe takıldı. Kelepçeli şe-
kilde hücrelerin önünde de darp
edildik. Ardından yumuşak oda
ve hücrelere kelepçeli şekilde atıl-
dık. Hücrelerde de kelepçeli halde
işkence gördük. Yüzümüze tekme
ve vücudumuzun birçok yerine
tekmeler vurdular. 2-3 saat ke-
lepçeli şekilde hücrede tutulduk.
Sonra hastaneye gönderildik.
Hastanede doktorlardan rapor is-
tememize rağmen rapor verilmedi.
Hastaneden döndükten sonra çıp-
lak aramaya karşı çıktığımız için
kamerasız odaya alınarak gardi-
yanların saldırısına uğradık. 

Kamerasız odada kafamız duvar-
lara vuruldu. Zorla elbiselerimiz çı-
kartıldı. Ardından tekrar hücrelerin
önüne getirildik. Hücre önünde tekrar
tekme ve yumruklarla işkence gördük
ve hücrelere atıldık. 2 gün boyunca
yemek verilmedi. 2 Ocak akşamı
avukatlar geldi. Onlara yaşadıkları-
mızı anlattık. Bazı arkadaşlarımız
yoğun işkenceden dolayı bayıldı.
Yüzümüzde, gözümüzde ve vücu-
dumuzun birçok yerinde morluklar
var. Benim burnuma aldığım darbe-
lerden dolayı burnum kanadı ve çe-
nem yırtıldı, 3 dikiş atıldı. 3 Ocak
günü tekrar avukatLAR ve millet-
vekilleri gelecekti. Ama 3 Ocak
sabahı "hastane" denilerek zorla şu
an bulunduğumuz İzmir-Aliağa Ço-
cuk ve Gençlik Kapalı Hapisha-
nesi'ne sürgün edildik.

Ayrıca diğer arkadaşlarımız İs-
tanbul Maltepe Çocuk ve Gençlik

Hapishanesi’ne sürgün edildiler. Bir-
kaç arkadaşımız Ankara-Sincan Ço-
cuk ve Gençlik Hapishanesi'nde kaldı.
Bu işkenceyi Ankara-Sincan Çocuk
ve Gençlik Kapalı Hapishanesi’nde
gördük. Hapishane müdürleri ve
gardiyanları doğrudan sorumludur.
Daha önce hapishane 1. müdüründen
de tehditler alıyorduk. Direniş ve
işkence sırasında "İnsanlık Onuru
İşkenceyi Yenecek", "Sayım Bahane
Amaç İşkence", "İşkencecilerden He-
sap Soracağız" sloganları attık. Bu
yapılan saldırılar biz devrimci-yurt-
sever tutsakları sindirmek ve teslim
almak için yapılan saldırılardır. Ama
biz dışarıda olduğu gibi içeride de
faşizme karşı mücadelemizi sürdü-
receğiz. Mesele esir düşmek değil,
Özgür Tutsak olabilmektir. Özgür
Tutsaklık kimliğimizi koruyacağız.
Sincan Hapishanesi'nde 11 kişi iş-
kence gördük. Ben DHKP-C dava
tutsağı, diğer 10 arkadaş PKK
dava tutsağıdır. 

Liseli Dev-Genç'li Tutsak

Mustafa Hakkı Aksu

07.01.2014

ÇOCUK TUTSAKLARA İŞKENCE YAPMAK
ŞEREFSİZLİKTİR!

BİZ LİSELİ DEV-GENÇ’LİYİZ! BİZİ TESLİM ALAMAZSINIZ!

Sincan Çocuk ve Gençlik Hapishanesi’nden İşkenceyle İzmir Aliağa
Hapishanesi’ne Sürgün Edilen Liseli Dev-Genç’li Mustafa Hakkı Aksu

Gördüğü İşkenceleri Anlatıyor!

SABRIMIZI SINAMAYIN!20

Yürüyüş

19 Ocak
2014

Sayı: 400



Merhaba Arkadaşlar,
Adım Mustafa Hakkı Aksu. 17

yaşındayım. Lise öğrencisiyim. 16
Haziran 2013 günü Malatya'da
"DHKP-C" adı altında yapılan ev
ve dernek baskınlarında gözaltına
alındım ve tutuklandım. Ailemle ya-
şadığım ev sabah 4 sıralarında özel
harekatçılar tarafından basıldı. 2 gün
gözaltında kaldıktan sonra mahke-
mede tutuklandım. Ve Malatya Ha-
pishanesi'ne götürüldüm. Yaşımdan
dolayı benimle beraber tutuklanan-
ların yanına verilmedim ve tek kişilik
hücreye atıldım. 1 ay hücrede kal-
dıktan sonra bana haber verilmeden
zorla Ankara-Sincan Çocuk ve
Gençlik Kapalı Hapishanesi'ne sür-
gün edildim. 1 Ocak 2014 günü An-
kara-Sincan Çocuk ve Gençlik Kapalı
Hapishanesi'nde gördüğümüz işken-
ceden sonra şu an bulunduğum İz-
mir-Aliağa Çocuk ve Gençlik Ka-
palı Hapishanesi'ne zorla sürgün
edildim. Şu ana kadar 3 duruşmaya
katıldım. Karar duruşmam 13 Ocak'ta-
dır. İddianamemde 18 eylemle suç-

lanmışım. 

Bu suçlamalar;
1- Tutuklu Devrimcilerin mah-

kemesine katılmak ve serbest bıra-
kılmalarını istemek.

2- Newroz'a katılmak.

3- 1 Mayıs'a katılmak.

4- Halk Cephesi ve Liseli Dev-
Genç önlüğü giymek

5- “Füze Kalkanına Hayır” demek,
Kürecik'te yapılan Halk Cephesi'nin
yürüyüşüne katılmak.

6- “Mahir Hüseyin Ulaş Kurtuluşa
Kadar Savaş” sloganını atmak

7- Kızıl bayrak taşımak, Dev-
Genç flaması taşımak.

8- Devrim şehitlerinin mezarını
ziyaret etmek, mezarı başında saygı
duruşunda bulunmak.

9- Tutuklu KEC'lilerin serbest bı-
rakılması için basın açıklaması ger-
çekleştirmek ve katılmak, bildiri da-
ğıtmak.

10- 8 Mart'a katılmak.

11- Parasız Eğitim, Sınavsız Ge-

lecek kampanyasının afişlerini asmak,
bildirilerini dağıtmak.

12- Liseli Dev-Genç faaliyetlerine
katılmak (bildiri, afiş)

13- Grup Yorum konserinin afişini
asmak, bildirilerini dağıtmak.

14- Yürüyüş dergisi okumak ve
dağıtmak, satışını yapmak.

15- Haziran Ayaklanması süre-
cinde Malatya'daki eylemlere katıl-
mak.

16- Malatya Haklar Derneği'ne
gitmek.

***

Yukarıdakiler yasal ve demok-
raktik, meşru eylemlerdir. Hiçbir suç
unsuru yoktur. Lise öğrencisi olmama
ve yaşımın 18'den küçük olmasına
rağmen tutukluyum. Bu tutuklama
ve Sincan'da gördüğümüz işkence
devrimcileri sindirme politikasıdır.
Yılmayacağız, çünkü tarih ve halk
bizden yana. Uzlaşmayacağız. Çünkü
biliyoruz ki devrimci savaştan başka
çözüm yolu yoktur. Ve biliyoruz ki
biz haklıyız, biz kazanacağız.

Liseli Dev-Genç’liler Özgür Tutsaklık Geleneğini
Büyütüyor! Tecrit İşkencesine Direnen 

Liseli Dev-Genç’liler Onurumuzdur
Sincan F Tipi’ndeki

İşkencecilerden Hesap Soracağız

İstanbul’da Dev-Genç'liler, Sincan
Çocuk Hapishanesi'nde tutsak olan
ve gardiyanların saldırısı sonucu sür-
günler yaşayan 17 yaşındaki Mustafa
Hakkı Aksu'ya yapılan işkencelere
ve 2778 tutsak öğrenci talebini du-
yurmak için 10 Ocak’ta Çağlayan
Adliyesi'nde zincir eylemi yaptılar.
Kendisini zincirleyip işkenceleri
halka sesli çağrılar ve sloganlarla
duyuran Dev-Genç’lilere saldıran
polis, halkın sahiplenmesi sonucu
Dev-Genç'lileri gözaltına alamadı.

Fakat zinciri keserek eylemi son-
landırmaya çalıştılar. Dev-Genç'liler
bunun üzerine tekrar kendilerini zin-
cirleyerek basın açıklamasını oku-
dular. Sonrasında eylemi iradi olarak
bitirdiler.

İşkenceleriniz
Liseli Dev-Genç’lileri
Teslim Alamaz

Mustafa Hakkı Aksu’nun uğradığı
işkenceli saldırıyı protesto etmek

için 12 Ocak’ta Malatya Postanesi
önünde Halk Cephesi tarafından ey-
lem yapıldı. Tutsak ailelerinin de
katıldığı eylemde yapılan açıklamada,
“Ülkemizde ardı arkası kesilmeyen
yolsuzluk adaletsizlik ve hakkını
arayan halka karşı baskı ve zulümle
bastırma-sindirme politikası uygu-
lanmaktadır. Bu zihniyetin en katı
hali devrimci tutsaklar üzerinde şe-
killenmektedir.” denildi. 30 kişinin
katıldığı eylem sloganlar atılarak bi-
tirildi.

Mustafa Hakkı’ya Yapılan İşkencelerin
Hesabını Soracağız!
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Merhaba Sevgili Avukatım Evrim Hanım,
Nasılsınız? Bizler çok iyiyiz. Son görüş-

memiz (daha doğrusu görüştürülmemiz) zamanı yaşadı-
ğım işkence ve saldırının öncesi-sonrası hakkında sizi bil-
gilendirmek istedim:

Tekirdağ 1 No'lu F Tipi Hapishane idaresi, hergün hu-
kuksuzluklarına yenilerini eklemektedir. Tutsaklara yönelik
keyfi, hukuksuz, dayatmacı uygulamaları yetmiyormuş gibi,
bu uygulamalara karşı sesini yükselten tutsaklara da işkence
yapma, yıldırma politikasında da sınır tanımamaktadır.

10.01.2014 tarihinde saat 11.55 civarı sizinle görüşme
yapmak üzere hücreden çıkarıldım, yeni yapılmış olan dört
tarafı da cam ile çevrili avukat kabininde sizinle görüşme
yapmam dayatıldı. Avukat kabinine girmeden önce gardi-
yana, var olan normal avukat kabinlerinde görüşme yapmak
istediğimi, camlı kabinlerde görüşme yapmanın, savunma
hakkının gasbı olduğunu belirttim. Ancak gardiyanın be-
lirttiklerimi dikkate almaması ve talebimi kabul etmemesi
üzerine, daha önce Adalet Bakanlığı ile hapishane idaresi-
ne bildirdiğimiz üzere bu durumu protesto ettim. (Daha ön-
ceden Adalet Bakanlığı ve hapishane idaresine dilekçe
ile camlı kabinlerde görüşme yapmak istemediğimizi, bu-
nun dayatılması halinde gerekli tavrı koyacağımızı, nor-
mal kabinlerde görüşme yapmak istediğimizi belirt-
miştik; buna rağmen hapishane idaresi camlı kabinlerde
görüşme yapmayı dayatmıştır.)

Bunun üzerine, (zaten daha önceden bu dayatmayla kar-
şı karşıya kaldığımız takdirde bu durumu protesto edece-
ğimizi bilerek her an saldırmaya hazır şekilde karakol de-
nilen bölümde bekleyen) başlarında Zafer SOĞUKPI-
NAR'ın olduğu 25 civarındaki "acil müdahale timi" adı
verilen işkenceci gardiyanlar, tutsaklara  sizin de gözleri-
niz önünde saldırdı; küfürler hakaretler ederek kabinden
dışarıya işkence yaparak çıkarıldım.

Kabinden dışarı çıkarıldıktan sonra, avukat kabini ile
ana koridor arasında bulunan bölgede iki müdür yar-
dımcısı, üç başgardiyanın da başlarında bulunduğu
"acil müdahale ekibi" tarafından yumruklanarak sal-
dırıya maruz kaldım. İşkence sırasında Zafer SOĞUK-
PINAR işkence yapan gardiyanları talimatlar vererek yön-
lendiriyordu; iki müdür yardımcısı ise bu işkenceye mü-
dahale etmeyerek izlemekle yetinmiştir. Daha sonra kar-
ga tulumba vaziyette kaldığım hücreye götürüldüm. 

Bulun-
duğumuz
hücrede ise
yaşadığım
işkenceyi
protesto et-
tim. Bun-
dan 30 da-
kika sonra

bulunduğumuz hücre, başgardiyan Tekin ve işkenceyi iz-
lemiş olan 2 müdür yardımcısının da olduğu gardiyan
ekibi tarafından aranmak istendi ve kamera eşliğinde
zorla arandı.

Yaşadığım işkence sonrası vücudumda ödem, şişlik ve
kızarıklık oluştu; uzun süre kas ve iskelet ağrıları yaşadım
ve de saldırı esnasında elbiselerim parçalandı.

Yaşadığım işkence sonrası revire çıkarak vücudumdaki
şişlik, kızarıklık ve ağrılar için rapor tutturdum.

Ancak revirde, beni avukat kabinine götüren gardiya-
na da sağlık raporu hazırlandığını gördüm... Kısacası gar-
diyana hazırlanan rapor ile gardiyana saldırmış ve zarar ver-
miş bir tavır sergilediğimi sahte raporlar ile kanıtlamak pe-
şindedir hapishane idaresi...

Saldırıya maruz kaldığım gün abim Bulut Yayla hak-
kında ve benim hakkımda soruşturma açıldı... Beni, gar-
diyanı yaralamak, saldırmak ile suçlamak pervasızlığını da
göstermiş oldular.

Bugün başta başgardiyan Zafer SOĞUKPINAR ol-
mak üzere işkence yapan gardiyanlar ve bu işkenceye mü-
dahale etmeyip, müsaade eden iki müdür yardımcısı hak-
kında suç duyurusunda bulundum.

Dört tarafı cam ile çevrili avukat kabinleri başlı başı-
na bir hak gasbı ve hukuksuzluklar, bu hukuksuzluklar da-
yanak yapılarak işkenceler, hak gaspları sarmal halinde de-
vam ettiriliyor. 

Ancak bu dayatmaları, işkenceleri kabul etmemiz ve
boyun eğmemiz demek kimliğimizi, kişiliğimizi, onuru-
muzu yok saymamız anlamına gelmektedir. Ben de bu bi-
linç ile bu dayatmayı kabul etmedim ve saldırıya maruz
kaldım. Bu saldırı devam ettikçe, bizler de Özgür Tutsaklar
olarak bu saldırılara karşı gerekli-gereken tavrı göstereceğiz.
Yaşanacak her türlü olaylardan hapishane idaresi ve Ada-
let Bakanlığı sorumlu olacaktır.

Yaşadığımız bu mağduriyeti sizinle de paylaşmak, bil-
gi vermek istedim. Savunma hakkımızın gasp edildiği bu
dayatmanın son bulacağı gün görüşmek üzere. Çalış-
ma0larınızda kolaylıklar dilerim. Selamlar.

Şafak Yayla
13.01.2014

Özgür TutsaklardanÖzgür Tutsaklardan
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Savunma Hakkımızın Gasp
Edilmesine İzin Vermeyeceğiz
Zafer Soğukpınar Gibi İşkenceciler

Yaptıklarının Hesabını Verecek



İçerisinde üç bakanın oğlunun da bu-
lunduğu, 17 Aralık'taki yolsuzluk operasyonu
ile bizim yıllardır alanlarda haykırdığımız
gerçeklerin küçücük bir bölümü ortaya
çıktı. Milyonlarca lira sadece evlerinde bu-
lunan ve harcanmamış olandır. Yiyip-iç-
tikleri, mülke dönüştürdükleri, başka yerlerde
sakladıklarını ise daha görmedik, göremi-
yoruz. 

AKP halkın küçük bir bölümüne seçim
yatırımı olarak dağıttığı makarna ve kömürü,
250 liralık yaşlılık maaşını, devlet okulla-
rında dağıttığı ders kitaplarını, sokakta
yatan 500 insanı bir spor salonunda üst
üste yığmayı "sosyal devlet" olarak yan-
sıtıyor. Sosyal devlet anlayışı anayasaya
göre de bir zorunluluk olmasına rağmen, AKP bu zorun-
luluğu da halktan gizleyerek "hayırsever AKP" izlenimi
yaratmaya çalışıyor zihinlerde. 

Henüz yolsuzlukları gündem olmadan birkaç gün
önce, Erdoğan üniversite öğrenci burslarına yaptığı 20
liralık zamla meydanlarda şov yapıyordu. "20 lira"...
Yani, bir öğrencinin on günlük ekmek parası. Ama
sadece ekmek, kimseyle paylaşmamak şartıyla, yanına
biraz zeytin veya peynir almadan. Kendi oğullarının
milyon dolarlarıyla alınabilecekleri de varın siz hesap
edin. Bizim hayal bile edemeyeceğimiz paralar, evler,
villalar, yatlar, uçaklar alınabilir. Yani öyle yeme-içme,
giyim-kuşam, tatil yapmak gibi küçük şeyler değil, bizim
hayatımızda olmayan varlıklar ve harcamalar. 

AKP on bir yıldır halkın kanını emiyor. Ülkede satıl-
madık hiçbir şey bırakmadı AKP. TEKEL'i, Et Balık
Kurumu'nu, PTT'yi, TEDAŞ'ı, hastaneleri, otoyol ve
köprüleri, tarım arazilerini, yerleşim alanlarını, ulaşım
araçlarının işletme hakkını, maden ocaklarını vb...
1986'dan beri 45 milyar dolarlık bir özelleştirme yapılmıştır
ve bunun 38 milyar doları yani %85'i AKP döneminde
yapılmıştır. Buna vatanı satmak denmez de ne denir?
Daha geçen hafta, tam da yolsuzluk haberlerinin duyulduğu
günlerde, penceresinde camı olmadığı için zatürreden
ölen Ayaz bebeğin sorumluları işte bu "vatanı
satanlar"dır. 

AKP ve cemaat arasındaki it dalaşının sebebi de tam
olarak budur. "Memleketi en iyi ben satarım" kavgası.
Çünkü burjuva olamayanların yapabileceği en karlı iş
uşaklık ve işbirlikçiliktir, başka türlü ceplerini doldura-
mazlar. Dershaneler de bu satışın kar alanlarından biridir.
4+4+4 eğitim sistemi ile birlikte okula başlama yaşının
da küçültülmesiyle öğrenci sayısında da artışlar yaşandı.
Dolayısıyla sınavlara girme yaşı da ilkokul 4. sınıfa
kadar indirilmiş oluyor. Halk düşmanı "dindar"ların
ağzını sulandıran da bu aslında. Ülkemizde 3 binin
üzerinde dershane var bugün. Devlet okullarında 17
milyon öğrenci var. Her birinin bir yıl dahi dershaneye
gittiğini düşünürsek, çok büyük paraların döndüğünü
göreceksiniz. 

Elbette bu çatışma sadece dershanelerin getireceği/gö-
türeceği kar meselesi de değildir. Her ikisi de ABD em-
peryalizminin elindeki kuklalardır. İyice teşhir olan AKP
iktidarının artık ABD için miadı dolmuştur. Bu nedenle
yeni arayışlar içerisine de girmiştir. 

Biz on aydır tutuklu olan kamu emekçileri işte bu
akbabalar tarafından yargılanacağız. Hem elimizden al-
dıkları ve almaya çalıştıkları haklarımıza sahip çıktığımız
için, hem de iş güvencemize, geleceğimize, eğitim hakkı
ellerinden alınan öğrencilerimize, mesleğine ve onuruna
sahip çıktıkları için tutuklanan emekçilere sahip çıktığımız
için, 3+3'lük zamlara itiraz ettiğimiz için tutukluyuz.
Baskılar, gözaltılar, tutuklamalar bizi yıldıramaz. 

Hırsız AKP Halkı Yargılayamaz!

23-24 Ocak'ta Çağlayan, İstanbul Adliyesi’ndeki
16. Ağır Ceza Mahkemesi’nde Bulaşalım

Kamu Emekçileri Cephesi

23

19 Ocak 
2014

Yürüyüş

Sayı: 400

BERKİN’İ VURANLARI AÇIKLAYIN!

Tutsak Kamu Emekçileri Cepheli Memurlara Özgürlük



Vatan haini, darbeci, kumpasçı,
milli irade düşmanı denildi YARGI
için. Başbakan’dan bakanlarına ka-
dar AKP’liler yaptıkları konuşma-
larda bir kez  daha yargının niteliği-
nin  ne olduğunu itiraf ettiler.   

Dolaylı olarak  yaptıkları itiraf-
larda vurguları şöyledir; 

Yargı tarafsız değil, taraftır. 

Yargı iktidardaki güç dengelerine
göre şekillenir, şekillenmiştir.  

Hatırlayalım; daha üç yıl önce
HSYK içinde Ergenekoncular vardı.
Ergenekoncuları  tasfiye etmek için
kanunu değiştirmişlerdi. Şimdi ce-
maatçıları tasfiye etmek için yeni tek-
lifler hazırladılar. Dolayısıyla iktidar
içindeki kavgada kim daha üstünse
bütün kurumları kendine göre şekil-
lendirmektedir. 

Diyebiliriz ki, eve kim taşınıyorsa
evin içinde rahat hareket etmek için
evin içini kendi istekleri ve amaçları-
na göre yenilemektedirler. Bugün de
olan budur. AKP kendi ihtiyaçları
için HSYK’yı yeniden şekillendir-
mekte, tamamen denetim altına almaya
çalışmaktadır. Ezenler ve ezilenler, zen-
ginler ve yoksullar oldukça bütün ku-
rumlar da sınıfsal olacaktır. Yargı da
bundan bağımsız değildir.  Kapitalist
sistemde “Hukukun üstünlüğü”,
“hukuk devleti”, “insan hakları”
gibi kavramlar  feodal sistemdeki
dini dogmalarla yer değiştirdi. Böylece
hakim olan sınıf çıkarlarını halka ka-
bul ettirmek için din yerine yeni bir
kavramı yücelttiler.  “Hukukun Üs-
tünlüğü”, “Yargının Bağımsızlığı”
gibi yüce kavramlar buldular. Bunu
desteklemek  ve  devletin işlevini
gizlemek için ise  kişi hak ve özgür-
lüklerinin, demokrasinin korunması ba-
hanesiyle devletin organları olarak
kabul ettikleri yasama, yargı, yürüt-
menin birbirinden bağımsız olduğu ve
bu kurumların birbirini denetlediği, bir-
birini dengelediği söylendi. 

Buna da “Kuvvetler Ayrılığı” de-

diler. Fakat krizler, yönetememe ve
iktidar savaşı tüm bu kavramları
yerle bir ediyor. Maskeler düşüyor.
Özellikle emperyalizmle bağımlı fa-
şizmle yönetilen ülkelerde bu mas-
keler sürekli  düşer ve yenilenir.  

Cemaat-AKP arasındaki iktidar
savaşında  da maske bir kez daha düş-
tü. Kavga şu an  HSYK üzerinden de-
vam ediyor. AKP HSYK’yı kendine
tamamen bağlayarak iktidarını ko-
rumaya çalışıyor. Bunun için 52
maddelik  bir kanun teklifi sundu.
Meclis Adalet Komisyonu’nda kav-
galarla tartışıldığı kanun teklifinin ana
noktalarına bir bakalım. 

1-Yeni düzenlemeye göre yurt
dışına master / doktoraya gönderile-
cek hakim ve savcıları Adalet Baka-
nı seçecek. Uluslararası mahkeme-
lerde ya da yabancı kuruluşlarda
görev yapacak hakim ve savcıları da
Adalet Bakanı seçecek. Eskiden
bunu HSYK yapıyordu. 

2-Hakim ve savcıların meslek
içi eğitimleri Adalet Akademisi’ne
veriliyor. Çünkü Adalet Akademi-
si’nin başkanı ve yönetimi bakanlar
kurulu tarafından seçilmektedir.  Es-
kiden bu yetki HSYK’daydı. 

3- Adalet Akademisi Başkanlı-
ğı’na da Adalet Bakanı aday göster-
me yetkisine sahip.

4- HSYK üyeleriyle ilgili so-
ruşturma yapma ve soruşturmayı
karara bağlama yetkisi Adalet Ba-
kanı’na veriliyor. Eskiden
HSYK’daki soruşturmaların görü-
şüldüğü toplantılara Bakan katılmı-
yordu. Artık katılabilecek. 

5-HSYK daireleri değiştiriliyor.
7’şer üyeden oluşan HSYK dairele-
ri 5-5-11 üye şeklinde değiştiriliyor.
İlk 2 daire önemli daireler. İstenme-
yen üyeler 3. daireye atanıp pasifize
edilecek.   İki yıl önce yaptıkları de-
ğişikliklerde daire üyelerini, HSYK
Genel Kurulu seçimle belirliyordu.
Bu teklifte hangi üyenin hangi dai-

rede çalışacağına yine Adalet Baka-
nı karar verecek. 

6- HSYK, daire başkanlarınını
Adalet Bakanlığı’nın belirlediği
kişilerden seçecekler.  

7- HSYK önceden hakim ve sav-
cıların kanuna aykırı davranışlarını
soruştururken şimdi yönetmeliğe ay-
kırı davranışlarını da soruşturacak.
Dolayısıyla hakim ve savcılar daha
basit nedenlerle soruşturulabilecek.  

8-HSYK Genel Sekreteri’nin se-
çiminin yapıldığı toplantıya Adalet Ba-
kanı katılmıyordu. Artık katılacak. 

9-HSYK tetkik hakimlerini
HSYK Genel Kurulu atıyordu, şim-
di tetkik hakimleri Adalet Baka-
nı’nın aday gösterdiği kişiler ara-
sından seçilecek.

10- HSYK’nın normal idari per-
soneli bile Adalet Bakanı tarafından
atanacak.  HSYK Teftiş Kurulu da
Adalet Bakanı’nın emrinde çalışacak.
HSYK Teftiş Kurulu Başkanı’nı seç-
me yetkisi HSYK Genel Kurulu’ndan
alınıp Adalet Bakanı’na veriliyor.
HSYK Teftiş Kurulu Başkanı’na da
Adalet Bakanı görev verecek. Eski-
den  HSYK 3. Daire Başkanı görev
veriyordu. 

11-HSYK çalışma programını
Adalet Bakanı tek başına belirle-
yecek. Eskiden genel kurul belir-
liyordu. 

12- HSYK Genel Kurulu’nun
gündemini  belirleme yetkisi  de Ada-
let Bakanı’na veriliyor. 

13- HSYK üyelerinin soruştur-
malarını Adalet Bakanı yapacak. Es-
kiden soruşturmaları  HSYK Genel
Kurulu yapmaktaydı. HSYK’ya üye-
ler hakkında gelen şikayetlerin işle-
me konulmasını Adalet Bakanı tek
başına karar verecek ve bu soruştur-
mayı kimin yürüteceğini yine Adalet
Bakanlığı karar verecek.  Eskiden Ge-
nel Kurul’un onayına bağlıydı ve so-
ruşturmayı yürütecek kişiler seçim-
le belirlenirdi. 

İKTİDAR SAVAŞINDA
YARGI KURUMU

TASFİYE EDİLİYOR!..
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14-HSYK üyeleriyle ilgili soruş-
turmanın sonucuna Adalet Bakanı tek
başına karar verecek. Eskisinde
HSYK üyelerinin tamamı heyet şek-
linde karar veriyorlardı. 

15-Adalet Bakanı tarafından üye-
lere verilen disiplin cezalarına ilişkin
itiraz da yine Adalet Bakanı’na ya-
pılacak.

16-HSYK’nın yönetmelik çıkar-
ma yetkisi HSYK Genel Kurulu’ndan
alınıp Adalet Bakanı’na veriliyor.

Ve kanunun yürürlüğe girmesiyle
HSYK’daki üyeler hariç tüm perso-
nelin görevi sona eriyor, yerlerine Ada-
let Bakanı tarafından yeni atamalar ya-
pılacak. HSYK’daki mevcut Müfet-
tişler, Tetkik Hakimleri, Teftiş Kuru-
lu Başkanı ve Başkanvekilleri ile
HSYK Genel Sekreterinin görevi bi-
tiyor. Yerlerine Adalet Bakanı tara-

fından yeni atamalar yapılacak. Mev-
cut HSYK Daire Başkanlarının da baş-
kanlıkları düşüyor. HSYK’daki idari
personel bile görevden alınıyor. 

Görüldüğü üzere HSYK tamamen
Adalet Bakanlığı’na bağlanıyor.
HSYK’nın Adalet Bakanlığı’na bağ-
lanması demek yargının hükümete
bağlanması demektir. AKP bütün
güçleri tek elde topluyor. 

Hükümete bağlı olan yargı, hü-
kümeti denetleyebilir mi, yasadışı ka-
rarlarını iptal edebilir mi? 

Hükümetin işlediği suçların üze-
rine gidebilir mi? 

Hükümetin suçları ortaya çıkar-
tılabilir mi? 

HAYIR. 

Yargı AKP’nin sopası durumuna
gelecektir. AKP bu sopayı eline ala-

rak hem kendisine yönelmesini en-
gelleyecek, hem de karşısında du-
ranların üzerine azgınca saldıracak-
tır.. Elbette eskiden yargı daha ba-
ğımsız, daha tarafsız, daha düzgün iş-
liyor değildi.  Öyle olduğunu gös-
termek için bazı araçlar icat etmiş-
lerdi. Ve halka düşman olan iktidar-
daki ittifaklar yargı sopasını birlikte
tutuyor ve halka saldırıyorlardı.  

Bu son değişiklikle yargı halka es-
kisinden daha çok saldıracaktır. AKP
aleyhine açılacak davalarda halk le-
hine kararlar veremeyecektir. Deniz
Feneri, yolsuzluk, ihaleye fesat ka-
rıştırmak gibi açılmış ya da açılabi-
lecek dosyalar kapanacak ve bir
daha benzer dosyaların açılmasının
önü kapanacaktı. Sopayı tamamen el-
lerinde aldıklarında “yargının üs-
tünlüğü” söylemlerini yüceltmeye
devam edeceklerdir.

Bakırköy Bağımsız Tür-
kiye konserinin ikincisi idi. Hedefimiz 300 bin kişiydi.
Fakat ben daha önce böyle bir sorumluluk almamıştım.
Nasıl olur, nasıl yaparım demiştim! 300 bin kişiyi düşü-
nünce gözüm korkmuştu. Ben bu kaygılarla konserin ör-
gütlenmesinde yer almıştım. Çalışmaya başlayınca kay-
gılarım da azalmaya başladı. 

Öncelikle komite kurmak için dar ve geniş olmak üze-
re kitlesel toplantılar yaptık. Konseri hep beraber nasıl ya-
parız diye konuştuk. Daha öncesinden bir deneyimimiz
vardı. Bu deneyimimizle birlikte “daha neler yapabiliri-
zi” konuştuk. Toplantıların çok büyük katkısı oldu. Ve böy-
lece komitelerimizi kurduk. Komitelerimizi; her mahal-
leden, her kurumumuzdan insanlarımızla oluşturduk. Kur-
duğumuz komitelerde yaşlımızdan gencine hatta çocuk-
larımıza kadar görevler aldılar. 

Yaptığımız kolay bir organizasyon değildi tabii ki. En
büyük sorunumuz paraydı. Çünkü maliyet çok yüksek-

ti. Konserin tüm
masraflarını ve
tüm ihtiyaçlarını
halkın yardımı
ile çözdük. Tek-
nik işlerimizi,
pankartların ha-
zırlanmasından
tutalım da kon-
ser alanının tüm
ufak tefek işle-

ri!ni halkın yardımı ve ilişkileri aracılığı ile sağladık. Hat-
ta bununla ilgili bir örnek anlatayım. 

Konser alanına geceden gitmiştik. Alanın düzenlenmesi,
pankartların asılması, bariyerlerin yerleştirilmesi vs. der-
ken sahnenin içine asacağımız pankarta sıra gelmişti. Bu
pankart çok büyüktü. Pankartı açtık. Asacağımız sırada, asa-
bilmek için kenarlara yapılan ve "kuş gözü" denen halka-
ların takılmadığını gördük. Kuş gözü olmadan pankartı as-
manın imkanı yoktu. Aklımıza gelen bir abimizi çağırdık,
pankartın halkalarını yaptı. Bu arada saat gecenin 02.00’si
olmuştu. Ve karanlıktı. Bu sorunu çözmek için de konser
alanının yanındaki belediyeye ait çöp toplama merkezine
gittik. Yalnızca gece bekçisi vardı, derdimizi anlattık. Bize
çöp arabası ile yardımcı oldu. Çöp arabasının farları sa-
yesinde büyük pankartımızı asabildik. İşte böyle. O gece
sabaha kadar hazırlıklarımızı bitirdik. 

Sabah 11.00'den sonra kitleleri yani halkımızı bekle-
meye başladık. Hepimiz çok heyecanlıydık. “Acaba
300 bin kişi olacak mıyız” diyorduk. Hepimiz çok yor-
gunduk. Hatta o gün çok yağmur yağmıştı, hepimiz çok
ıslanmıştık. Ama hiç birimiz yorgunluğumuzu düşün-
müyorduk. Saat 12.00 olunca, insanlar iki kapıdan sel
gibi akmaya başladı. Ben gözlerime inanamıyordum.
Çok kısa bir sürede konser alanı insan seli olmuştu. İşte
başardık dedim kendi kendime!

Evet konser alanı insan seliyle dolup taşmasına rağ-
men bir tek kişinin bile burnu kanamadan konserimiz coş-
ku ile başladı ve bitti. Ben o zaman daha iyi anladım Cep-
helilerin yapamayacağı iş yok. 

Hayatın 
Öğrettikleri

Cephelilerin
Yapamayacağı İş Yoktur!
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17 Aralık tarihinde AKP’ye yö-
nelik yolsuzluk operasyonundan son-
ra AKP, bir taraftan yolsuzluk dosya-
sının üstünü örtmeye, tartışmayı baş-
ka bir yana çekmeye çalışırken, diğer
taraftan daha önce ittifak içinde olduğu
Cemaati tasfiye etmeye çalışıyor.  

AKP’nin tasfiyede başarılı ola-
bilmek için bazı kesimlerin desteği-
ne ihtiyacı var.  İhtiyaç duyduğu des-
teği elde etmek için yeniden yargı-
lamayı gündeme getirdi. Önce, ya-
pılan kimi operasyonun Cemaatin işi
olduğunu, orduya kumpas kuruldu-
ğunu, paralel devlet  oluştuğunu  ifa-
de ettiler.  Daha önce “yargılamalarda
cemaatin eli var” şeklindeki açıkla-
maları yeniden gündeme getirdiler.  

Ahmet Şık, Nedim Şener gibi
gazetecileri örnek gösterdiler. Cemaat
örgütlenmesini anlatmış ve tutuk-
lanmışlardı. Hatta AKP yandaşı Akif
Beki gibi yazarlar olayı Ahmet
Şık’tan, Nedim Şener’den özür di-

leme noktasına
kadar getirdi… 

Sözde Ce-
maatin operas-
yonuna maruz
kalmışlardı. 11
yıldır birlikte yö-
nettikleri, katlet-
tikleri, tutsak al-
dıkları, halkı sö-
mürdükleri, hal-
kın ümüğünü
birlikte sıktıkları
gerçeğini  gizle-
meye çalıştılar.
AKP sütten çık-
mış ak kaşık! Ne
olduysa cemaat
yaptı.   Bu baya-
ğı yalanlara, çir-
kin propaganda-
lara, çiğ söylem-
lere halkın inan-
masını bekliyor-
lar… Ve bunun-
la birlikte Bal-

yoz, Ergenekon, İnternet Andıcı gibi
yargılamaları tartışmaya başladılar.
Başbakan Erdoğan yandaş gazeteci-
leri toplayıp onlarla uzun toplantılar
yaptı. Böylelikle uygulayacağı planın
medya ayağını oluşturmaya çalıştı.
Toplantıda Balyoz ve Ergenekon dos-
yalarının yeniden  yargılamasının ya-
pılabileceğini anlatmış. 

Başbakan hemen sonra  Türkiye
Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin
Feyzioğlu ile görüştü. Yeniden yar-
gılama için formüller bulmaya çalış-
tılar. Bu konuda yaptığı açıklamada
“Metin Beyle yaptığımız görüşme
olumlu bir görüşme olarak sürdü. Ye-
niden yargılanma konusunda olumlu
bakıyoruz. Bu konuda arkadaşlarımız
çalışıyorlar ve çalışmalar bitmek üze-
re. Yeniden yargılanma konusunda bi-
zim açımızdan herhangi bir sıkıntı yok.
Yasal düzenlemeler için yasal çerçe-
veler içerisinde elimizden geleni yap-
maya hazırız” dedi. 

Bir diğer açıklama AKP Genel
Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcü-
sü Hüseyin Çelik tarafından yapıldı.
“Eğer bir insana bile bile haksızlık
yapılmışsa, aleyhinde delil üretil-
mişse, yeni belgeler ortaya çıkmışsa,
bitmiş davalar için söylüyorum, iade-
i muhakeme yapılmalıdır” şeklinde
pişkin pişkin konuştular.. Oysa Er-
doğan 17 Aralık 2013 tarihinden
önce Ergenekon davasının savcısı
olduğunu ilan etmişti. 

Çıkarlar sözkonusu olunca savcı-
lıktan avukatlığa yöneldi. Yeniden
yargılama konusunda TBB Başkanı
Metin Feyzioğlu’nun bulduğu yöntem
ise 5 Temmuz 2012 tarihinden sonra
karara bağlanmış dosyaların yeni-
den yargılamasının yapılması şek-
lindeydi. Dolayısıyla yeniden yargı-
lamanın birkaç dosya ile sınırlandı-
rılmasının yolları açılmaya çalışılıyor.
Feyzioğlu sadece Balyoz ve Erge-
nekon dosyalarının yeniden yargıla-
masının formülünü bulmaya çalış-
maktadır. 

“Kumpas” Sadece
Orduya mı Kuruldu?
Ya Halka Karşı,
Devrimcilere Karşı
Kurulan Kumpaslar?

Yargının işleyiş kurallarını ve ni-
teliğini bilen bir hukukçu olarak sistemi
tartışamıyor Feyzioğlu. Halka karşı iş-
lenen suçların yeniden yargılaması
konusunda tek bir söz söylemiyor. Hu-
kuk bilgisini AKP’nin çıkarlarına uy-
gun düşecek şekilde pazarlıyor. 

“Yargı teşhir edilecekse, halkın çı-
karı gözetilecekse önce aklanan, sak-
lanan, zamanaşımı ile kapatmaya
çalıştıkları Maraş, Sivas, Çorum,
Gazi, Beyazıt, 1 Mayıs, 19 Aralık gibi
katliam davaları, işkencecilerin, 1000
operasyon sorumlusu Mehmet Ağar
gibi halk düşmanlarının davaları ye-
niden görülmelidir” diyemiyor.  

YYeniden Yargılama Formülü AKP’ye Benzin Taşımaktır!

HALKA KARŞI İŞLENEN SUÇLAR İÇİN 
YENİDEN YARGILAMA AKLA GELMEZ

Halkın 
Hukuk

Bürosu

“Kumpas” kurulan sadece ordu mu?

Sadece Ergenekon davasında, Balyoz
davasında mı sahte belgeler var?

Ya halka kurulan ‘kumpas’lar?

Komplolarla, sahte belgelerle, gizli
tanıklarla onlarca yıl hapis cezası

verilen devrimciler? Halka ve
devrimcilere verilen hapis cezaları

müstehak mı?

BU DEVLET ÇÜRÜMÜŞTÜR! 

BU DEVLETİN TÜM
KURUMLARI ÇÜRÜMÜŞTÜR!

ÇÜRÜMÜŞ DÜZENİN VERDİĞİ
YARGI KARARLARI MEŞRU

DEĞİLDİR! TÜM SONUÇLARIYLA
İPTAL EDİLSİN!
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Halka, Devrimcilere
Yönelik İşlenen Suçlarda
Yargılamalar
Yenilenmelidir 

İktidar savaşı ile birlikte Özel Yet-
kili Mahkemeler’in önceki adıyla Dev-
let Güvenlik Mahkemeleri’nin  keyfi ve
siyasi yargılamalar olduğu da bir kez
daha tartışıldı.  Öyle ki Cemil Çiçek
bile Anayasa’nın 138. maddesinin öl-
düğünü söyledi.Yani hakimlerin, gö-
revlerinde bağımsız olmadıklarını, ka-
rarlarını hukuka ve yasaya göre vere-
mediklerini söylemiş oldu. 

Özel Yetkili Mahkemeler devletin
komplolar ile açtığı ve cezalar verdik-
leri mahkemelerdir. Bu tartışmalar
kısmen doğru olmakla birlikte hep
eksik bir şekilde tartışılmaktadır. Bi-
rincisi; devlet karşısında duran herkesi
bir şekilde sindirmek ister.  Halkı sus-
turmanın ve etkisizleştirmenin yollarını
arar dururlar. Kimi zaman infazları, ka-
yıpları, katletme politikalarını ağır-
lıklı olarak kullanır.  Kimi zaman da
daha yumuşak bir şekilde uygular po-
litikalarını, yargıyı kullanıp F tipi ha-
pishanelerinde islah etmeye çalışır. 

Komplolarla davalar açar, keyfi
cezalar verir. Mahkemeler devletin
siyasi amaçlarına hizmet eder. Bu
bir kez açığa çıktıktan sonra talep edil-
mesi gereken şey yeniden yargılama

değildir. Haksız bir yargılama karşı-
sında davaların  düşürülmesi  doğru
olandır.  Haksız şekilde cezalara
çarptırılmış, keyfi olarak tutuklanmış,
sahte delille yargılanmış devrimcile-
rin davalarının yeniden görülmesi
değil, davalarının düşürülmesi, ce-
zaların ortadan kaldırılması, tutuklu-
ların serbest kalması gerekmektedir. 

İkincisi; devlet halka karşı işlediği
suçları yargı aracılığı ile aklamaya ça-
lışır. Halka işlenen suçlara bakın, bir
çoğunda nedense katiller yakalana-
maz, katletme emrini veren amirler,
üst rütbeliler yargılanmaz,  deliller bu-
lunmaz, suçlar açığa çıktığında ise bü-
rokraside etkisiz bir iki kişinin üze-
rine yıkılır suçlar. Onlar dahi göster-
melik cezalarla cezalandırılır. 

1000 operasyonun sorumlusu olup
yaptığı suçları itiraf eden Mehmet
Ağar gibi halk düşmanı katiller dahi
haklarında adam öldürmekten dava-
lar açılmasına rağmen tutuklanmaz-
lar.  Hatta tutuklanmasınlar diye özel
kanunlar çıkarılır. 

Dünden bugüne halka karşı işle-
nen davalar hatırlanmaz. Onlar kara
bir perde ile örtülmek istenir.  Oysa
halka karşı işlenen suçlarda za-
manaşımı işlemez.  İşkence, infaz,
katliam, kayıp dosyalarında zama-
naşımı işlemez. Bunlar halkın hafı-
zalarından silinmez ve bunların hesabı
mutlaka sorulacaktır. 

Yeniden yargılama söz konusu
olacaksa öncelikle Maraş, Çorum, Si-
vas, Gazi katliamları, 1 Mayıs Kat-
liamı, Beyazıt Katliamı,  Ulucanlar,
19 Aralık Hapishaneler Katliamı dos-
yaları açılmalıdır. Bu dosyalarda ko-
runan katiller, gizlenen gerçekler bir
bir açığa çıkarılmalıdır. Bunları ak-
lamayı görev bilmiş yargıdan ve ik-
tidarlardan hesap sorulmalıdır. 

Yargı üzerinden yürütülen politi-
kaların, uygulanan hedeflerin sadece
Balyoz ve Ergenekon dosyaları içine
hapsedilmesi,  yargı aracılığı ile hal-
ka karşı işlenen suçların adının bile
anılmaması AKP anlayışının kabul
edilmesidir. AKP de oligarşinin onay-
ladığı diğer partiler gibi yargıyı po-
litikaların uygulayıcısı ve tamamla-
yıcısı olarak görmektedir. AKP yar-
gının bir kısmını, aynı yollarda yü-
rüdüğü ittifakına emanet etmişti. Çı-
karları çatışınca cemaatin elinde ka-
lan parçayı da kendine almaya çalı-
şıyor. Yeniden yargılama önerisi bu
amacına hizmet ettiği ölçüde kulla-
nılacaktır. Amacına ulaştıktan sonra
da AKP’nin sopası olmaya devam
edecektir. Yeniden yargılamada hal-
kın çıkarı halk düşmanlarının yargı-
lanmasındadır. Bizim adalet müca-
delemiz halk düşmanlarının ceza-
landırılması içindir. Halka karşı işle-
nen suçların hesapsız bırakılmaması
içindir. 

KESK, DİSK, TMMOB ve TTB'nin çağrısıyla,
AKP’nin yolsuzluklarını protesto etmek için, 11 Ocak günü
Sıhhiye Meydanı'nda “Bozuk Düzende Sağlam Çark Ol-
maz” şiarıyla; devrimci-demokrat, ilerici tüm kurum-ku-
ruluş, parti ve DKÖ'lerin katılımıyla “Özgürlük, Barış, De-
mokrasi, Adalet ve Emek Mitingi” gerçekleştirildi. 

AKP ve Fethullahçı cemaat arasında gelişen iktidar ça-
tışması sonucunda ortaya dökülen pislikler ve düzenin çü-
rümüşlüğü tüm ülkede tepkilerle karşılanırken, KESK,
DİSK, TMMOB ve TTB gibi sendika ve demokratik kit-
le örgütleri de tepkilerini göstermek için Ankara'da mer-
kezi olarak toplandılar. Hipodrom'dan Sıhhiye Meydanı'na
kadar kortejler halinde yürüyüşle başlayan mitingde
KESK, DİSK, TMMOB ve TTB temsilcileri AKP'nin yol-
suzluklarını kendi cephelerinden protesto eden birer
konuşma yaptılar. Konuşmaların ardından eylem sona erdi.

Ankara Halk Cephesi de pankart ve flamalarıyla katıldı.

“Bozuk Düzende Sağlam Çark Olmaz!-Hırsızlığa Yol-
suzluğa Talana Karşı Ayağa Kalkalım-Pisliği Devrim Te-
mizler” ve “Halk Cephesi” pankartlarının arkasında yürüyen
Halk Cepheliler tarafından “Bozuk Düzende Sağlam
Çark Olmaz!”, “Hırsız AKP Halka Hesap Verecek!”, “Pis-
liği Devrim Temizler!”, “Kahrolsun Faşizm Yaşasın Mü-
cadelemiz!”, “Halkız Haklıyız Kazanacağız!”, “Mahir Hü-
seyin Ulaş Kurtuluşa Kadar Savaş!”, “Kurtuluş Kavgada
Zafer Cephede!” sloganlarını attı. 

Ayrıca polisin kafasından gaz kapsülüyle vurması so-
nucu hala komada olan Berkin Elvan'la ilgili olarak “Di-
ren Berkin Seninleyiz!” ve “Umudun Çocuğu Berkin El-
van” sloganları da atıldı. Kortejde yaklaşık 60 kişi yürü-
dü. Alana girildikten sonra Yürüyüş Dergisi dağıtımı ve dev-
rimci tutsakların el emeğiyle ürettikleri ürünlerin satışı ya-
pıldı.

Bozuk Düzende Sağlam Çark Olmaz
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Sevgili Devrimci Okul Okurları
Merhaba;

Bilgi kelimesinin sözlük anlamı,
"bir konu ya da iş konusunda öğ-
renilen ya da öğretilen şeyler"dir.
Araştırma, gözlem ya da öğrenme yo-
luyla elde edilen gerçeklerdir. 

Bilginin en özlü tanımı ger-
çek olmasıdır. Gerçek olduğu
için bilgi güç olma özelliğini de
içinde taşır.  

Bilginin de sınıfsal yanı var-
dır. Kime ve hangi sınıfa hizmet
ettiği önemlidir. Bilgi siyasi
olarak  devrime, devrimciye değer ka-
tar. 

Pratiksiz bir devrimci düşünülemez.
Yeni bir dünyayı inşa etmeyi, sömürücü
toplumu yıkıp parçalamayı pratiği bü-
yüterek yapacağız. Ancak teorinin ön-
cülüğü olmadan olmayacaktır bu...
Marksizm-Leninizm yani insanlığın
kurtuluşunun bilgisi pratiğimize yön ve-
recek, ışık tutacaktır. Bu nedenle bil-
gisiz devrimci düşünülemez ve bir
devrimci bilgiyi güce dönüştürmesini
bilmelidir. Peki, bunu nasıl yapacaktır?

Bilgi, Hayatın
İçinde Kullanılmadır

Bilgi, öğrenme, araştırma, göz-
lemleme sonucunda gerçekleri kavra-
ma işidir. Ancak bilgiyi almak yetmez
onu hayat içinde kullanmak gerekir. 

Haziran Ayaklanması şehitlerinden
ve Berkin’den aldığı talimatla halkın
adaletini uygularken ölümsüzleşen
Muharrem Karataş’ı yoldaşları şöy-
le anlatıyor: "Dolaysız, hesapsız, ki-
tapsız bilgiyi aldı; öğrenmeyi bildi.
Bilginin önüne kibir, yorumculuk,
subjektivizm gibi küçük burjuva
hastalıklarla set örmedi."

Evet, Muharrem'i güçlü kılan bil-
giyi dolaysız alması, mütevazı bir şe-
kilde öğrenmesini bilmesi ve hayatı-
na uygulaması olmuştur. O halde

bilgiyi mütevazi-
likten ayırt ede-
meyiz. Çünkü
"bildiğini düşü-
nenler" yani
"çokbilmişler"
öğrenemez.

"Çokbilmiş-
lik" kendi kendini ve nihayetinde ör-
gütlenmeyi sabote etmektir. Bildiği-
ni sanan devrimci öğrenmek için
gayret sarf etmez. Yetinir, yetindiği
için de sürecin gerisinde kalır ve çü-
rür.

Bilen insan bildiğini yapmalıdır, bi-
len bildiğini hayata uygulamalıdır. 

Elbette ki bunun için inanç gerekir.
Yoksa devrimi teorik anlamda bilen pek
çok küçük burjuva aydın, yılgın, dönek
vardır. Devrimcileri onlardan farklı
kılan ideolojik netlik taşımaları ve
bunu pratiklerine uygulamalarıdır. Ma-
hir Çayan "Biz Marksizmi entelektü-
el gevezelik ve dünya devrimci hare-
ketinin trafik polisliğini yapmak için
okuyup öğrenmiyoruz. Biz dünyayı de-
ğiştirmek için, dünyanın Türkiye'sinde
devrim yapmak için Marksizmi öğre-
niyoruz" demiştir. (Mahir Çayan, Bü-
tün Yazılar, syf. 183) 

Yetinmek
Gerilemektir, Çürümektir

Diyalektiğe göre her şey hareket
halinde olduğuna göre yerinde sayma
diye bir şey olmayacaktır. Dolayısıyla
yetinmek, yerinde saymak değil asıl
adıyla geriye hareket etmek, çürü-
mektir. Yetinmecilik devrimciliği çü-
rüten bir tehlikedir. 

Bilgi ışıktır. Hayattan aldığımız,
kavradığımız bilgiler bilincimizi dü-
zenin kirinden, pasından temizler; hal-
ka taşınan bilgi ise halkı uyandırıp
ayağa kaldırır. 

Bilginin bu sarsıcı gücünden do-
layıdır ki egemenler yüzlerce yıl hal-

kın bilgiye ulaşmasının önüne set
vurmaya çalışmışlardır. Gerçek bilgiyi
halka taşıyan kitaplar yakılıp yasak-
lanmış, gerçekleri dile getiren dev-
rimciler, demokratlar, aydınlar, yurt-
severler baskı görmüşler ya da katle-
dilmişlerdir.

Egemenler bilgiyi ya yok say-
mışlar, geniş kitlelere ulaşmasını en-
gellemek için yok etmeye çalışmışlar
ya da çarpıtmışlardır. 

Bunun için egemenlerin en çok kul-
landıkları metodların başında ise bur-
juva basın-yayın ve eğitim sistemi ge-

lir. Televizyon, basın-yayın, ki-
taplar, okullardaki ders müfre-
datlarıyla bilinçler bombardıma-
na tutulur. Burjuvazinin ideolojik
saldırısıdır bu. Yalan-yanlış, çar-
pık, ters-yüz edilmiş bilgi etrafa
zehir saçar. Zehir saçan bu bilgi-
lerle örgüt korkusu yaratılır, var
olan örgütlülükler dağıtılmaya

çalışılır, halkın içine düşmanlık tohu-
mu ekilir. 

Faşizm bilgiye düşmandır. Bilgi-
de kendi sonunu görür. Örneğin Hit-
ler faşizminin bilgiye düşmanlığı tes-
cillidir. Okulları, üniversiteleri kapa-
tan, öğretim üyelerini tutuklayan, ki-
tapları gözaltına alıp yakan, yayı-
nevlerini kapatan 12 Eylül faşist cun-
tası da aynı uygulamaları hayata ge-
çirmiştir. O günden bugüne de faşiz-
min bilgi düşmanlığı artarak devam
etmiştir. Kurumsallaşmış faşizmin
görünürdeki yüzü AKP iktidarında da
değişen bir şey yoktur. "Kürt soru-
nu diye bir şey yoktur" ya da "ce-
mevleri cümbüşevleridir" diyen
Erdoğan'ın sözleri çürüyen düzenin
her hücresine nüfuz eden gerici faşist
anlayışı örneklemektedir.

Ülkemizde küçük burjuva aydın-
lar dahi sık sık hizaya çekilmekte, ha-
pishaneler devrimci, demokratlarla
doldurulmaktadır. Tekeller meslek
liseleri ve üniversiteler aracılığıyla sa-
dece ihtiyacını duydukları teknik ele-
manlara yetecek kadar bilgiyi beyin-
lere yüklemektedirler.

Sınıflı toplumlarda sınıflar üstü bir
eğitim var olmamıştır.

Burjuvazinin eğitimi kendi ikiyüz-
lü ve açgözlü çıkarlarıyla iç içedir. Bu
eğitim kapitalist toplumun karakterini

Ders: Faşi̇zmi̇ Yenmek
İçi̇n Öğrenmeli̇yi̇z

Bilgi Umuttur
Faşizmi Yenmek
İçin Öğrenmeliyiz
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yansıtan derin bir çelişki taşı-
maktadır. Kapitalistlerin hedefi
boyun eğen, sömürünün yükünü
ses çıkarmadan taşıyan hizmet-
karlar yaratmaktır. Kapitalistler
emekçilerin, ezilenlerin eğitim-
öğretim görmelerini istemezler.
Bilgisiz, geri kalmış insanlarla
başa çıkmak çok daha kolaydır.
Fakat böyle insanları kendi çı-
karları için savaşlara soktuğun-
da zafer kazanamazlar. Emekçiler te-
mel bilgilere sahip olmadan makine-
lerde, tezgahlarda çalışamazlar. Bir
yandan da teknik gelişmenin yarattığı
rekabet, işçilerin-köylülerin öğrenim
hakkı için verdikleri mücadele burju-
vaziyi emekçilere hiç olmazsa bilgi kı-
rıntılarını vermeye zorlamıştır. Burju-
vazinin hiçbir eğitim sistemi onu bu çe-
lişkilerden kurtaramaz.

Burjuvazi tüm bu çelişkilere rağ-
men açık baskılardan inceltilmiş hi-
lelere kadar tüm yöntemlere başvu-
rarak kitleleri yönetmeye, onlara ege-
men olmaya çalışmaktadır. 

Örneğin emperyalizmin zehir saçan
kitaplarından birinden alıntı yapalım:

"Bir tarihçinin tahminine göre,
Stalin diktatördü -sadece iktidarda
kalmak uğruna- 10 ila 11 milyon in-
sanın hayatını sona erdirmiş veya
mahvetmiştir" (John Lewis Gaddis,
Soğuk Savaş, syf. 92)

Bu kitapta yüzlerce benzerinde ol-
duğu gibi Stalin hırs ve iktidar düş-
künü bir cani olarak gösteriliyor ve
onun şahsında sosyalizm karalanıyor.
Yaşamını halkların kurtuluşuna ada-
mış bir devrim önderi halkların gö-
zünden düşürülmeye çalışılıyor. Em-
peryalizm elindeki araçlarla gerçeği
ters yüz ederek, Stalin şahsında be-
yinlere sosyalizmin kötü olduğu  "bil-
gisi"ni yerleştiriyor.

Sosyalizmin karalanması halkla-
rın onu umut olarak görmemesi em-
peryalizmin yararınadır. Böylece
ömürlerini daha fazla sürdüreceğini
düşünüyor egemenler... Ancak güneş
balçıkla sıvanmaz misali bilginin de
üzeri örtülemez. Gerçek er geç halk-
la buluşacaktır. Bundaki en büyük et-
ken ise bilgiyi alıp hayatlarında kul-
lanan devrimciler olacaktır. 

Bilgi Umuttur
Bilgi umuttur... O halde bilgimi-

zi geliştirmeliyiz. Edindiğimiz bilgi-
yi hayatın her alanında pratiğe geçi-
rerek büyütmeliyiz. 

Bilginin umut olması devrim yo-
lunda halkımızın vatanımızın kurtu-
luşu için kullanılmasıdır. 

Bilgi, söylemek ya da bildiğimi-
zi göstermek için kullanılmaz. 

Bilgi, nesnel gerçeği bilmeye;
ÇELİŞKİYİ BULMAYA VE ÇÖ-
ZÜMÜ İÇİN HAREKETE GEÇ-
MEYE hizmet etmelidir.

Çelişkileri bulduktan sonra temel
olanla, tali olanı birbirinden ayır-
mak gerekir. Sorunun asıl kaynağını
bulmalı ve onunla mücadele etmeli-
yiz. Bilginin pratiği, hizmeti budur. 

Yanlışın nedeni aklın bilgi yeter-
sizliğine dayanır. 

İnsanların seçebilme ve ayırt etme
yetilerini doğru kullanabilmeleri için
gerçeğin bilgisine sahip olmaları ge-
rekir.

Egemenlik ve iktidar mücadele-
sinde bilginin rolü yaşamsal önem-
dedir. Bilgi güçtür.

Devrim bilgisine sahip olmayı is-
temek, iktidarı istemektir. 

Tanımlamak, ayırt etmek, direniş
biçimleri geliştirmek için bilmek zo-
rundayız. Devrimcilerin kendi farkı-
nı üretmeleri, düzene alternatif ola-
bilmeleri için bilgiye sahip olmaları
gerekir. 

Devrimci, bilgi biriktirmelidir.
Okuyarak; kitaplardan, hayattan, ta-
rihimizden, pratikten vb. öğrenerek
bilgi biriktirmeliyiz.  Okumak en
önemli bilgi edinme araçlarımızdan-
dır. Savaşta ve baskı dönemlerinde
okumanın zor olduğu söylenir. 

Ancak yeni bilgiye, okumaya ha-

yatın karşımıza çıkardığı yeni so-
runları çözmek için tam da bu dö-
nemlerde ihtiyacımız vardır. 

Ayrıca böyle zamanlar aslında
hayatın, pratiğin yoğun olarak
öğreticiliğine tabi olduğumuz dö-
nemlerdir. 

Böylesi zor koşulların öğreti-
ciliğini,  kitaplardan aldığımız
bilgi ile bütünleştirmek bizleri
çok daha güçlü ve bilgili yapa-

caktır.
Kitaplardan edinilen bilgi, pratikle

birleşmediği sürece tam değildir.
Hatta son derece eksiktir. Elbette ki-
tap okumak vazgeçilmezdir, bizden
öncekilerin deneylerini öğrenmenin
tek yoludur. Ama TEK BAŞINA
MESELELERİ ÇÖZMEK İÇİN YE-
TERLİ DEĞİLDİR.

Esas olan hayata katılmak, haya-
tı örgütleyenleri bizzat görmek ve
eğitmektir.  Hem kitaplardan, hem de
pratikten öğrenerek gerçek bilgiye
ulaşılabilir. Unutmayalım ki bilginin
olmadığı yerde abartı ya da küçüm-
seme vardır. Her ikisi de gerçekten
kopmaktır; her ikisi de sapmadır. 

Devrimciler gerçeği tüm yönle-
riyle gördükleri için onu değiştire-
bilme gücünü taşırlar.

Bin yıllardır savaşın değişmeyen
en önemli kuralı;

"KENDİNİ TANI, DÜŞMANI
TANI, YENİLMEZ OL" olmuştur.

Kendini ya da düşmanı; abartan ya
da küçümseyen bir devrimci kesin-
likle kaybedecektir.

Dayı: "Öğrenmenin temeli so-
rumluluk duymak, sormak, cevap
bulmaktır. Düşmana karşı daha
güçlü olmayı isteyen her kadro bul-
duğu cevaplardan coşku duyacak,
bunu kendi altındaki insana taşıya-
caktır" diyor.

Her kadro bilgiye ulaşmanın ça-
bası ve coşkusu içinde olmalıdır. Bu
zaferin en önemli garantisidir.

Bilgiyi arttırmak, her şeyi "biz"
olarak düşünmek, sorumluluk duy-
gusu taşımak gelişmenin ve geliştir-
menin en önemli anahtarlarıdır.

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

Hoşça kalın...

Bilgi ışıktır. Hayattan
aldığımız, kavradığımız

bilgiler bilincimizi düzenin
kirinden, pasından

temizler; halka taşınan
bilgi ise halkı uyandırıp

ayağa kaldırır. 

229

19 Ocak 
2014

Yürüyüş

Sayı: 400

BERKİN’İ VURANLARI AÇIKLAYIN!



HHASTA TUTSAKLAR HASTA TUTSAKLAR 
SERBEST BIRAKILSINSERBEST BIRAKILSIN

HASTA TUTSAKLARIN ÖZGÜRLÜĞÜ İÇİN 
TAYAD’A DESTEK VERİN!

TAYADTAYAD

AKP HASTA TUTSAKLARI KASTEN ÖLDÜRÜYOR!

HAPİSHANELERDE 162’Sİ AĞIR 544 HASTA TUTSAK VAR!

Hapishanelerde 162’si ağır 544 hasta tutsak var. 
Hasta tutsakların durumu hızla ölümcül hastalıklara dö-

nüşürken ağır hastalar da tabutlarla çıkmaya devam ediyor. 
Hapishaneler tutsaklar için adeta ölüm makinesine  dön-

üştü.

Hastalıkların 
Nedeni Tecrittir!

Birincisi; 2000 yılında F tipi hapishaneler açılmadan
önce hapishanelerde hastalıklardan dolayı ölen tutsak sa-
yısı bugünle kıyıslanamayacak kadar azdı. F tipleri açıl-
dıktan sonra hapishanelerden çıkan tabutlar hızla çoğal-
dı. Bunun tek nedeni F TİPİ TECRİT politikalarıdır. 

F tipi hapishanelerde tecrit koşulları tutsakları fiziki ve
psikolojik olarak hızla çökertmekte ve hastalıkların temel
nedenini oluşturmaktadır. F tipleri açıldıktan sonra tecri-
tin neden olduğu psikolojik bunalımlardan dolayı onlar-
ca tutsak intihar ederek yaşamlarına son vermiştir. 

İkincisi; F tipi tecrit politikaları hasta tutsakların te-
davilerini egellediği için, hastalıklar hızla ölümcül has-
talıklara dönüşmektedir. Tecrit politikaları hastalıkların teş-
hisini engellediği gibi tedaviyi de ortadan kaldırmaktadır. 

AKP Hasta Tutsakları 
Kasten Öldürüyor!

F tipi tecrit politikalarının tutsaklar için işkence ve ölüm
olduğunu geride kalan 13 yıllık uygulama açık bir şekil-
de ortaya koymuştur. Ancak AKP iktidarı tecritin öldü-
rücülüğüyle de yetinmiyor. Hasta tutsakların tedavileri-
ni engelleyerek onları kasten öldürüyor. 

2000-2013 yılları arasında 2304 tutuklu ve hükümlü
hapishanelerde katledildi. Ve katledilmeye devam ediyor. 

Hapishane koşullarında tedavisi mümkün olmayan tu-
tuklu ve hükümlülerin tedavilerini yaptırabilmeleri için tah-
liye edilmesi gerekiyor. Fakat tahliye edilmeyerek teda-
viler bilinçli olarak engelleniyor. Ağır hasta tutsakların F
tiplerinde tutulması başlı başına tutsakların ölümü demektir.
AKP de tutsakları öldürüyor. Hapishanelerde ölen adli tu-
tuklu ve hükümlülerin ölümü haber bile olmuyor. Siyasi
tutsaklar ise  ölümün eşiğine gelene kadar tedavinin en-
gellenmesi için her türlü engel çıkartılıyor. Devrimci tut-
sakları düşman olarak gören AKP, tutsakların hastalıkla-
rını tutsakları teslim almanın aracı olarak kullanıyor... 

AKP Kendi Yasalarına 
Uymayarak Tutsakları 
Ölümle Teslim almak İstiyor!

Hükümlü hasta tutsakların cezalarının ertelenmesi için,
Ceza ve Güvenlik Tedbirleri Hakkındaki Kanun’un 16.
Maddesi’nde şöyle denmektedir: 

“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 ha-
pis cezasının infazı, mahkumun hayatı için kesin bir teh-
like teşkil ediyorsa mahkumun cezasının  infazı, iyile-
şinceye kadar geri bırakılır.” 

Bu kararın verilmesi de Adli Tıp Kurumu’nun gerekli
raporu vermesi şartına bağlanmıştır.

AKP’nin hizmetindeki Adli Tıp Kurumu ise bugüne ka-
dar, tutsaklar ölümün eşiğine gelene kadar bu raporu ver-
medi. Ancak ne zamanki hasta tutuklunun öleceğinden
emin oldular, o zaman tahliye  raporunu verdiler. 

Adli Tıp Kurumu’nun raporu tutsakların teslim alın-
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ması için bir araç olarak
kullanıldı. AKP bu po-
litikalarla yüzlerce tut-
sağın tedavisini engel-
leyerek onları katletti. 

TAYAD’ın kanser
hastası Güler Zere’nin
tedavisi için başlattığı
kampanya AKP’nin
hasta tutsaklar politi-
kasını gün yüzüne çı-
kardı. 

Hasta tutsaklar poli-
tikasında teşhir olan
AKP, sözde geri adım
attı. “Demokratikleşme” adı
altında yapılan 3. Yargı Paketi ile
“hapis cezasının infazının has-
talık nedeni ile ertelenmesi”
maddesinin 6. fıkrasına aşağıdaki
ek yapıldı. 

Yapılan ekte şöyle deniyor:
“Maruz kaldığı ağır bir hastalık
veya engellilik nedeniyle ceza in-
faz kurumu koşullarında hayatı-
nı yalnız idame ettiremeyen ve
‘toplum güvenliği bakımından
tehlike oluşturmayacağı’ değer-
lendirilen mahkumun cezasının
infazı üçüncü fıkrada belirlenen
usule göre iyileşinceye kadar geri
bırakılabilir.”

Faşizmin tüm yasalarında ol-
duğu gibi; halkın lehine bir mad-
de varsa o da; “ama”, “ancak”,
“fakat”  diye başlayan bir sonraki
madde ile şarta bağlanarak kullanılamaz hale getirilir. 

Burada da aynısı yapılmaktadır.  Adli Tıp Kurumu ta-
rafından verilmiş “hapishanede kalamaz, tek başına ha-
yatını idame ettiremez raporu” bulunmasına rağmen Tö-
rörle Müvcadele Birimleri tarafından “toplum için güvenli
birinin olması” onayı da verilmesi gerekmektedir.   

Yani hasta tutsak devrimci ise, iktidarlara boyun eğ-
memişse, teslim olmamışsa, “toplum için güvenli değil”
denilerek  ölene kadar hücrelerde tutulacak. 

Sonuç olarak; AKP hasta tutsakları kasten öldürmeye
devam ediyor. AKP’nin hasta tutsaklar politikası katliam
politikasına dönüşmüştür.

Halkımız; Hasta 
Tutsakların Özgürlüğü 
İçin TAYAD’a Destek Verin!

2000 yılından 2013 yılına kadar hapishenelerde tam
2304 tutuklu ve hükümlü katledildi. Hapishaneler tutsaklar
için adeta bir ölüm makinesine dönüştü. AKP’den, ya-
pacakları düzenlemelerden hasta tutukluların serbest bı-

rakılmasını beklemek
hasta tutsakları ölüme
terk etmektir... 

TAYAD olarak tüm
hasta tutsakların özgür-
lüğü için kampanya
başlattık. 

AKP, Lime
Lime Çürümüş
Bir Devletin
Hırsız,
Yağmacı,
Talancı,

Rüşvetçi İktidarıdır!
Bu düzenin hiçbir kurumu

meşru değildir. Düzenin tüm
kurumları on yıllar boyunca
halka karşı silah olarak kulla-
nıldı... 

Bugün kendi aralarında
yaşanan çıkar kavgasında bü-
tün pislikleri ortaya saçılıyor.

Hasta tutsakların tedavileri-
ni engelleyerek ölüme mah-
kum eden bu devletin Başba-
kanının oğlu Bilal Erdoğan
HIRSIZLIK, YOLSUZLUK
VE RÜŞVET SUÇUNDAN
İFADE VERMEYE MAH-
KEMEYE ÇAĞIRILIYOR.
HER FIRSATTA “OLAY
YARGIYA İNTİKAL ET-
MİŞTİR! YARGIYA GÜ-

VENİN” DİYEN İKTİDARDAKİLER KENDİ ÇO-
CUKLARINI İFADE VERMEK İÇİN MAHKEME-
LERE GÖNDERMİYOR!

AKP, YAĞMA, TALAN VE ZULÜM İKTİDARI-
DIR!

Hasta tutsakları zulmün insafına bırakmayacağız. 
Hasta tutsakların özgürlüğü için tüm halkımızı TA-

YAD’ın mücadelesine destek vermeye çağırıyoruz. 
TAYAD, BUGÜNE KADAR VERDİĞİ HASTA

TUTSAK MÜCADELESİYLE AKP’NİN SESSİZ İMHA
POLİTİKASINI BOZMUŞ VE HASTA TUTSAKLAR
GERÇEĞİNİ TÜM DÜNYAYA DUYURMUŞTUR.

Kanser hastası Güler Zere’yi, Yasemin Karadağ’ı,
İbrahim Çınar’ı, Mete Diş’i, Kemal Avcı’yı dişe diş bir
mücadele ile zulmün elinden çekip aldık. 

Şimdi tüm hasta tutsakların serbest bırakılması için baş-
ta hasta tutsak aileleri olmak üzere tüm halkımızı müca-
delemize destek vermeye çağırıyoruz. 

DEVRİMCİ TUTSAKLAR ONURUMUZDUR!
TÜM HASTA TUTSAKLARI ZULMÜN HÜC-

RELERİNDEN ÇEKİP ALACAĞIZ!

2000 yılında 193 2007 yılında 176

2001 yılında 158 2008 yılında 211

2002 yılında 89 2009 yılında 196

2003 yılında 163 2010 yılında 252

2004 yılında 54 2011 yılında 268

2005 yılında 59 2012 yılında 260

2006 yılında 157 2013 yılında 68

Hapishanelerde Son 13 Yılda Toplam
2304 Tutuklu ve Hükümlü Katledildi!
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16 AĞUSTOS 2013:
"AKP nin TMMOB’ yi tasfiye
etmesine ve rant yasalarına izin
vermeyeceğiz" adıyla Halkın
Mühendisleri 16 Ağustos’ta
ANKARA’YA ADIM ADIM yürü-
meye başladılar. 

29 AĞUSTOS 2013:
Kanser hastası tutsak Kemal
Avcı’yı 29 Ağustos’ta zulmün elin-
den çekip aldık. "Hepimiz birimiz,
birimiz hepimiz" için diyen
Cephelilerin zaferi pekişti.

20 EYLÜL 2013: DHKC
SAVAŞÇILARI TARAFINDAN
EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ VE
EK HİZMET BİNASI TARAFIN-
DAN ROKETATARLA VURUL-
DU!

20 Eylül akşamı oligarşinin halk
düşmanı 250 bin polisinin sevk ve ida-
re edildiği, halka karşı savaşın ka-
rargahı Emniyet Genel Müdürlü-
ğü’ne ait binalar vuruldu. Eylemden
yaklaşık 3 saat sonra Muharrem Ka-
rataş çatışarak şehit düştü, Serdar

Polat da yaralı olarak yakalandı. 

20 EYLÜL 2013 tarihli DHKC
Basın Bürosu’nun 416 no’lu açıkla-
masında şöyle denildi:"Sizi halkı
katletme planlarınızı yaptığınız ka-
rargahlarınızda beyinlerinizden vur-
duk. Vurmaya devam edeceğiz. Halk
çocuklarını katletmekten vazgeçin"

23 Eylül tarihli 417 sayılı açıkla-
mada ise şöyle denildi: "Hal-
kımız,

Muharrem Karataş şehit
düştü. Çocuklarımız vurulma-
dan bakkaldan ekmek alabilsin
diye şehit düştü. Muharrem, ço-
cuklarımız mahallelerinde öl-
meden ekmek alıp geri evine
dönebilsin diye şehit düştü."

29 Eylül 2013: YOZ-
LAŞMAYA KARŞI
MÜCADELE ŞEHİDİMİZ
HASAN FERİT GEDİK

28 Eylül’de Halk Cephesi tara-
fından Gülsuyu’nda yozlaşmaya kar-
şı düzenlenen yürüyüşe çeteler sal-
dırdı. Halk Cepheliler yürüyüşlerine
devam ettiler ve çeteler kaçtılar. Halk
Cepheliler yürüyüşe yapılan saldırı-
yı tekrar protesto ettiler. 

29 Eylül günü Halk Cepheliler yü-
rüyüş düzenleyerek çeteleri ve devleti
protesto ettiler. Burada çeteciler ara-
bayla geldiler ve kitleyi taradılar.
Hasan Ferit kafasına isabet eden kur-
şunlarla yaralandı.

Cepheliler sokaklarda barikatlar-
da halkla birlikte nöbet tuttular. Ma-
halleyi korudular. Gökhan Aktaş ağır
yaralandı. 29 Eylül akşamı Hasan Fe-
rit şehit düştü... Kanlı gömleği polisler
tarafından çalınarak deliller yok edil-
meye çalışıldı.

30 Eylül günü cenaze Armutlu’ya
getirildi. Anma yapıldı. 1 Ekim günü
Gülsuyu Mahallesi’nde de tören ya-
pıldıktan sonra Gazi Mezarlığı’na
defnedilecekti. Ancak polis cenaze tö-
renini engellemek için Armutlu’yu ab-
lukaya aldı. Böylece Hasan Ferit’in
cenazesi için Armutlu’da direniş baş-
lamış oldu. Cephelilerin ve ailesinin
kararlılığı karşında iktidar geri adım

attı ve 3 Ekim’de polis barikatları
kaldırıldı. 

Hasan Ferit’in cenazesi önce Gül-
suyu’na şehit düştüğü yere götürüldü,
anması yapıldı.

Daha sonra Gazi mezarlığına gö-
türülen cenaze burada toprağa verildi.

6 KASIM 2013: 6 Kasım
günü DEV-GENÇ’LİLER Ankara
Üniversitesi DTCF’nin dekanlığını
işgal ederek, YÖK’ü ve dekanlığın
öğrenciler üzerindeki faşist baskısı-
nı protesto ettiler.

18 KASIM 2013: ÖZGÜR
TUTSAKLAR TESLİM ALINA-
MAZ! Emperyalistler ve işbirlikçi-
leri bir kez de Yunanistan’da dize
geldi. Karidallos Hapishanesi’nde

Cephe’nin 

1 yılı
2013 Yılında Yeni̇ Zaferlerle

Büyüdük

BİZ ZAFERE, ZAFER
BİZE MAHKUM... (*)

İkinci Bölüm

2013
20 Ağustos-31 Aralık
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direnen devrimci tutsakların talep-
leri açlık grevlerinin 53. günü
kabul edildi. Devrimci tutsakların
Türkiye faşizmine iade davaları
reddedildi. "Birimiz hepimiz, hepi-
miz birimiz" için diyerek başladığı-
mız bir direnişimiz daha zaferle
sonuçlandı.

2013 YILINDA
İŞÇİLERİN
KAZANDIĞI
ZAFERLER: Mart ayında
Şişli Belediyesi işçileri hem Şişli
Belediye Başkanı Mustafa
Sarıgül’e, hem de işbirlikçi Genel-
İş Sendikası Genel Merkez yöneti-
cilerine karşı belediye önünde
çadır kurarak direnişe başladılar.

Şişli Belediyesi ve işbirlikçi sen-
dika yönetimine karşı direnişe baş-
layıp, ortak eyleme dahil olan Savaş
Doğan ve Genel-İş 3 No’lu Şubeye
bağlı işçiler direnişlerini kazanımla-
sonuçlandırdılar. Genel Kurula hile
karıştırarak, kazanmasına rağmen
Savaş Doğan yerine belediyeye iste-
diğini seçtiren belediye ve sendika yö-
netimi geri adım atmak zorunda kal-
dılar. Direnişi işçilerin de desteklemesi
üzerine patronların atadığı kişi ve eki-
bi istifa ederek, yeniden genel kuru-
la gitme kararı alındı.

-Çerkezköy Doluca Bağcılık ve

Şarapçılık Fabrikası’nda Direniş:
Doluca işçisi Yılmaz Şahin, işçilere
yapılan zamların düşük olduğunu
söylediği ve itiraz ettiği için işten çı-
karıldı. Fabrika yönetimi tarafından
sistamatik olarak sindirme politika-
larına tabii tutuldu. 13 Şubat 2013 ta-
rihinde de işine son verildi.

Bunun üzerine Yılmaz Şahin fab-
rika önüne çadır kurarak direnişe
başladı. Direniş boyunca işveren ve
polis tarafından yıldırılmaya çalışıl-
dı. Direnişinin 36. gününde talepleri
kabul edilerek zafer kazandı.

-Sarıgazi Bölge Hastanesi’nde
Çalışanı Esin Uluşan’ın Direnişi:
18 Temmuz’da yıllarca fazla mesai
yaptığı, sürekli fiziki ve sözlü şidde-
te maruz kaldığı, tazminatı ve hakla-
rı gasp edildiği için direnişe başladı.
Eylemini 1 Ağustos’ta çadır direnişi-
ne çevirdi. Sonunda direniş gücünü
gösterdi ve 6 Ağustos’ta patronlar
Esin Uluşan’ın taleplerini kabul etti.

-Kazova Direnişi: 31 Ocak
2013 tarihinde işten çıkarıldılar. 4 ay-
lık maaşları, ikramiyeleri, mesai üc-
retleri, kıdem ve ihbar tazminatları ve-
rilmemişti. Her hafta Bo-
monti’den Şişli Meydanı-
na kadar yürüdüler. Pat-
ronların evlerinin önünde
eylem yaptılar.

29 Nisan’da Şişli Bo-
monti’deki fabrikanın önü-
ne çadır kurdular. Defa-
larca patronları Somuncu
ailesi ile görüşmeye çalış-
tılar...Sonuç alamadılar. 

28 Haziran’da Kazova
işçileri fabrikayı işgal etti-
ler. "Ekmeğimizi, emeği-
mizi, alın terimizi çalan Kazova

trikotaj patronları Ümit So-
muncu ve Mustafa Umut So-
muncu’dan haklarımızı alana
kadar fabrikadan çıkmayaca-
ğız" pankartını açtılar. Bir düzen-
de hırsızlık, yolsuzluk, yozlaşma
varsa her türlü araçla direnmek,
hakkını aramak meşruydu. Sahip ol-
duklarımız ancak dişediş bir mü-
cadele ile korunabilirdi.

Başbakanın evinin önüne bay-
ram günü eylem yapmak isteyen

Kazova işçileri AKP’nin polisleri ta-
rafından rehin alındı. 

Kazova işçileri “asalak patronlara
ihtiyacımız yok” diyerek makinaları ta-
mir ettikten sonra üretime başladılar.
Bu Türkiye işçi sınıfı tarihinde bir ilk
oldu. Devrimci İşçi Hareketi öncülü-
ğünde Kazova işçileri hem üretmeye
hem de yönetmeye başladılar. 

26/27 Ekim tarihlerinde makina-
ları başka bir yere taşıyarak el koy-
dular. Bu makinalarla patronsuz üre-
tim yapacakları yeni bir sürece gir-
diler. Direnen Kazova işçileri ka-
zandı.

-3 Ekim 2013 Beltaş Direnişi:
Beşiktaş Belediyesi’nin taşeron şirketi
olan BELTAŞ da çalışan işçiler, sen-
dika hakları için 2. kez direnişe baş-
ladılar. 

Belediye Başkanı İsmali Ünal’ın
mahkemenin verdiği kararı kabul
edeceğini söylemesine rağmen, sen-
dikanın yetki hakkını temyiz etmesi
üzerine işçiler yeniden direnişe baş-
ladılar. BELTAŞ işçileri Belediyenin
Ankara’da ve İstanbul’da açtığı da-
valardan feragat etmesi talebinde bu-

lundular. 
BELTAŞ işçileri CHP Beşiktaş

İlçe Binasını işgal ederek meşru mü-
cadeleye devam ettiler. Açlık grevi
yaptılar... Sonunda direnen BELTAŞ
işçilerinin talepleri kabul edildi. Sen-
dika haklarını, örgütlenme haklarını
kazandılar. 

-Ankara’da Genel-İş Sendi-
kası Genel Merkezi’nde Açlık
Grevi:

Sendika tüzüğü hiçe sayılarak gö-
revlerinden alınan İstanbul Bölge
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Başkanı Veysel Demir ve Mehmet
Karagöz açlık grevine başladı. 11
Aralık’ta her ikisi de haklarını kaza-
narak Bölge Başkanlıklarına iade edil-
diler. Böylece DİH öncülüğünde pat-
ron sendikacılığına karşı bir mevzi
daha kazanılmış oldu.

SEMPOZYUMLAR,
FESTİVALLER...

-18 MART 2013:
Uluslararası Tecrite Karşı
Mücadele Sempozyumu 

Berlin’de Teknik Üniversite’de ya-
pıldı. 3 gün süren sempozyuma Tan-
zanya, Honduras, Kolombiya, İRlan-
da, Rusya, Bulgaristan, Yunanistan,
Danimarka, Lübnan, Filipinler, Tür-
kiye, Belçika, Almanya, Filistin, ve
Küba’dan toplam 31 delege katıldı.

- 16 NİSAN 2013: "EYÜP
BAŞ EMPERYALİST SALDIR-
GANLIĞA KARŞI HALKLARIN
BİRLİĞİ SEMPOZYUMU"NUN dör-
düncüsü 16 Nisan günü İstanbul’da
Çayan Mahallesi, Hüseyin Aksoy Par-
kı’nda yapıldı.

Almanya, Hindistan, Bangladeş, İr-
landa, Suriye, Lübnan, Yunanistan,
Bulgaristan’dan gelen anti-emperya-
list örgütlerin temsilcileri katıldı.

-28-29 EYLÜL 2013:
Halkın Hukuk Bürosu Fuat Er-
doğan anısına üçüncü uluslarara-
sı sempozyum gerçekleşti.

-26-27 EKİM 2013:Gazi
Mahallesinde Sanat Festivali ger-
çekleştirildi. Sanat Meclisi kuru-
luşunu bu festivalle ilan etti. İki
gün süren etkinliklere toplam 60

bin kişi katıldı.

- 1 ARALIK 2013: YOZ-
LAŞMAYA KARŞI BİNLERCE KİŞİ
HASAN FERİT VE BİROL KARA-
SU OLDU: Halk Cephesi’nin yozlaş-
maya karşı başlattığı kampanya kap-
samında Gazi Mahallesi’nde yapılan
yürüyüşe binlerce kişi katıldı.

- 14-15 ARALIK 2013:
Eda Yüksel Halk İçin Bilim Halk İçin
Mühendislik Mimarlık Sempozyumu
14-15 Aralık’ta Küçükarmutlu’da ya-
pıldı.

- 19 ARALIK 2013: TA-
YAD’lılar 19 Aralık Katliamı’nın 13.
yılında katillerin yargılanması için
iki hafta süren kampanya çerçevesin-
de, çok sayıda eylemlerle katliamcıları
unutmayacağız, unutturmayacağız de-
nildi... Yapılan eylemlerden birisi de 19
Aralık katliam kararının alındığı MGK
binasının önünde kan atma eylemi
oldu.

-24-25-26 ARALIK 2013:
HALKIN AVUKATLARI FAŞİZMİ
YARGILADI: 18 Ocak’ta komployla
tutuklanan HHB Avukatları, 11 ay
sonra çıktıkları mahkemede AKP fa-
şizminin komplolarını açığa çıkartıp
Silivri’de 3 gün süren mahkemede fa-

şizmi yargıladı. Avukatları sa-
vunmak için 3 bin avukat ve-
kalet verdi. 

Bitti...

(*)19 Aralık 2000 tarihinde,
Bayrampaşa Hapishanesi’nde
diri diri yakılarak katledilen,
Ölüm Orucu direnişcisi Yazgül
Öztürk ün tören konuşmasın-
dan...
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Moralli ve inançlı olmak bizi he-
yecanlı ve coşkulu kılar.

Heyecanlı olmak, yapacağımız
her işe moralle başlamak ve başara-
cağımıza inanmaktır.

Heyecanlı olmak sevmektir. Hal-
kı, yoldaşlarını ve vatanı canından çok
sevmektir. Onlar için canını verebi-
lecek bir bilince erişmektir. Yoksul-
lukları, yoksunluklarını, çektikleri
acıları hissetmek ve onların kurtulu-
şu için her gün daha fazla çalışmak,
daha fazla sorun çözmek, daha fazla
insan örgütlemektir. Onları bu düzende
çektiğimiz acıları, dertleri, tasaları
ancak birlikte olursak, birlikte müca-
dele edersek aşacağımıza inandır-
maktır. Özcesi onları örgütlemek ve
düzenin karşısına dikmektir. 

Heyecanlı olmak özlemdir. Ge-
lecek mutlu günleri düşünmek ve o
günlerin gelmesi için bugünden her
ne pahasına olursa olsun deli gibi ça-
lışmak demektir. 

Devrimin ihtiyacı olan her şeyi
küçük büyük diye ayırt etmeden ya-
pabilmektir. 

Lenin’in "büyük küçükten do-
ğar"vasiyetini yerine getirmektir, ona
sadık kalmaktır.  

Heyecanlı olmak vefadır. Şehitle-
rimize bağlılıktır. Onların yürüdüğü
yoldan onları aşarak yürümektir. Her

gün şehitlerimize
verdiğimiz devrim
sözünü hatırla-
maktır. Dava in-
sanı olmaktır ve
davamıza en zor
koşullar altında
dahi sahip çıka-
bilmektir, değerli
olmayı başarabil-
mektir.  

Heyecanlı ol-
mak emek ver-
mektir. Onurlu ya-
şamak, umudu büyütmek için son
noktaya kadar emek vermektir. Eme-
ğin umutla devrimle bağını kurabil-
mektir. Devrim iddiamızı büyütmek-
tir. Asla küçük iş büyük iş ayrımı yap-
madan devrimci pratiği örgütlemek-
tir.

Ruhen kendimizi her türlü so-
rumluluğa hazır hale getirmektir.   

Cepheliler heyecan ve coşkuyu
devrimci yaşamlarında süreklileş-
tirmelidirler... 

Gelip geçici bir duygu olmaktan
çıkarmalıdırlar.

Aşağıdaki satırlar, Mahir Ça-
yan'ın Boran Yayınevi'nden çıkan
Bütün Yazılar kitabının, 28. sayfa-
sından alınmıştır. 

Son sözü önderimiz Mahir Ça-
yan’a bırakıyoruz.

"...Devrimciliğin statik, mekanik
bir iş, genel anlamıyla bir meslek de-
ğil, bir ruh, bir
coşku, bir yurt-
severlik duygusu
olduğu çıkmaya-
cak biçimde ka-
famıza kazınma-
lı. Eğitimin bu ru-
hun, bu coşkunun
bir gereği olarak
birinci görev ol-
duğu, benlikte bi-
çimlenmeli. An-
cak o zaman dev-
rimci eğitimin, te-

melini oluşturan bireysel çalışmalar
aksatılmadan yürütülebilir. Ancak o za-
man kağıt üzerindeki devrimci eğitim,
üzerine aldığımız kararlar, bürokra-
tik kararlar olmaktan çıkar, somut gün-
lük eğitim biçimine döner. "Yürüyen
devrim arabasına ben de omuz vere-
yim, benim de payım olsun işte" bi-
çimindeki tutum tümü ile mekanik bir
tutumdur. Bu tutum kişiyi edilgenliğe
iter. Zor anlarda ise dönekliğe götü-
rür. Sorun arabanın itilme eylemine
katılma durumu değil, sorun tüm ola-
nakların seferberliği ve devrim için so-
rumluluk yüklenebilme sorunudur. Bu
da bir yerde devrimci coşkuyu, karşı-
devrimci güçlere karşı zorluğu, hıncı
gerektirir. Uzun devrim günlerinde bizi
ayakta tutan yıkıcı gücün bu devrim-
ci coşku ve hınç olduğunu bilelim, na-
sıl silahını yitiren ordu, orduluk ni-
teliğini yitirirse, yurtsever coşkusu ta-
şımayan devrimci de devrimcilik ni-
teliğini yitirir”

Kendini Geliştirmeyen Düzeni Geliştirir

YAPTIĞIMIZ HER İŞTEN
HEYECAN DUYMALIYIZ...

HER İŞİ YAPMAK
İÇİN HEYECAN
GEREKLİDİR!

HEYECAN NEDİR? 
SEVİNÇ 
KORKU 

KIZGINLIK 
ÜZÜNTÜ 

ÖFKE 
SEVGİ 

İSTEK İLE ORTAYA
ÇIKAN COŞKU 

İstanbul Bağcılar Yenimahalle’de katil AKP tarafından
yüzsüz ve arsızca açılan seçim bürosu Cepheliler tara-
fından tahrip edildi. 7 Ocak gecesi Cepheliler AKP se-
çim bürosunun camlarını kırarak içini ateşe verip tah-
rip 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 Cepheliler katil ve hırsızların halkın içinde barın-
dırılmayacağını anlatmış oldular.

Hırsız AKP’nin Seçim Bürolarını 
Mahallelerimizde Barındırmayacağız
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Sosyalist Küba, 55. yılında em-
peryalizmin ablukasına, saldırılarına
karşı direnmeye devam ediyor.

Emperyalizme boyun eğmeyen,
tüm sorunlara ve zorluklara rağmen
sosyalizmi savunan Küba halkını ve
önderliğini, emperyalizmin yeni sö-
mürgesi olan ülkemizde emperyalistler
ve işbirlikçilerine karşı yükselttiğimiz
halk kurtuluş savaşımızla selamlıyo-
ruz.

Küba devrimi, dünya dev-
rimci hareketleri açısından çı-
karılacak derslerle doludur. Dev-
rimin başarıya ulaşmasında si-
lahlı mücadeledeki ısrarın, ken-
dine ve halka güvenin payı
önemlidir ve örnek alınması
gereken bir yandır.

1953'te henüz yeni sömürge ül-
kelere özgü bir devrim stratejisinden
yoksunken başlandı silahlı mücade-
leye... Batista diktatörlüğüne karşı
tek kurtuluş yolunun silahlı müca-
deleden geçtiğine inanan Castro ve
yoldaşları, Moncado ve Bayamo kış-
lalarını basmaya karar verdiklerinde,
devrim yürüyüşünü de başlatıyor-
lardı.

26 Temmuz 1953'te gerçekleşti-
rilen baskınlar, ağır yenilgiyle so-
nuçlanmasına rağmen, bu cüretli
çıkış, hem halkı, hem de diktatörlüğü
sarsmıştı. Ağır baskı ve sömürü ko-
şulları altında yaşayan halk için bir
ışık ve yol gösterici olurken, dikta-
törlük için sonun başlangıcı anlamını
taşıyordu.

Baskın sonrası şans eseri sağ kalan
Castro ve birkaç arkadaşı tutsak edildi.
Görünüşte hareketin hiçbir gücü kal-
mamış, dağılmış, yok olmuştu. Fakat
önderlikte somutlanan; vatanın bağım-
sızlığı, halkın mutluluğu için kendini
feda etmek, kendine ve halka güven
başlı başına bir güçtü ve bu askeri
gücün kat be kat fazlası yaratılabilirdi.

Bu inanç ve güvenle Castro, yar-
gılanmasını diktatörlüğün yargılan-
masına çevirmiş, “Tarih Beni Beraat

Ettirecektir" sözü ile
kaçınılmaz geleceği gös-
termiştir. 15 yıl hapse
mahkum olan Castro,
1955 yılında ilan edilen
genel afla tahliye edilir. 

Meksika'ya giderek
buradaki sürgünleri ör-
gütlemeye ve hareketi
toparlamaya çalışır. Kü-
ba'ya silahlı bir çıkarma
için hazırlıklara başlan-
dığı bu süreçte Che
Guavera da 26 Temmuz Hareketi
saflarına katılır.

1956'da “Ya özgür vatan, ya
ölüm" şiarını temel alarak, Granma
adlı gemiyle 26 Kasım'da Meksika'dan
yola çıkılır. Küba kıyılarına geldik-
lerinde düşmanın baskınına uğrayan
savaşçılar, ikinci bir yenilgi ile karşı
karşıyadırlar. 82 savaşçıdan sadece
12 kişi sağ kalmış, savaşın zorluğu
bir kez daha görülmüştür. Bu bas-
kından sağ kurtulan ve aralarında
Castro ile birlikte Che, Cienfuegos,
Raul Castro, Juan, Almedidâ gibi
devrimin önderleri olacak savaşçıların
da bulunduğu 12 kişi bir araya gelerek
savaşa devam etmek üzere Sierra
Maestra dağlarına çekilirler. 

Granma çıkarmasında, 26 Temmuz
Hareketi'nin stratejik düşüncesi, 1953
Moncado baskınından pek farklı de-
ğildir. Amaçlanan, şehirlerde örgüt-
lenecek genel grev ve halkın ayak-
lanmasıyla birlikte aynı anda askeri

saldırıya geçmek ve bu şekilde iktidarı
ele geçirmektir.

Granma yenilgisi devrimin
önderlerinin stratejik düşünce-
lerinde önemli değişiklikler ya-
ratmıştır. Che'nin: "Hayatta kalan
ve savaşmaya kararlı olan birkaç
kişi, tüm adada kendiliğinden
patlama şemasının yanlışlığını
anlamışlardı. Savaşın uzun sü-
receğini, köylülerin katılmasının

zorunluluğunu da anlamışlardı." (Po-
litik Yazılar syf:58) şeklinde belirttiği
bu değişiklik, yeni sömürge Küba'ya
özgü devrim stratejisinin -PASS'nin-
belirlenmesinde ilk adımdı aynı za-
manda...

1953 ve 1956'daki bu yenilgiler
ve verilen ağır kayıplar mücadeleyi
bırakıp kaçmalara, moralsizliğe yol
açsa da Castro'nun önderliğinde sa-
vaşmaya kararlı olan savaşçılarla Si-
erra Maestra'da savaşa devam edilir.
Onları gerilla savaşının zorlukları
beklemektedir.

Bu aşamada köylülerle sağlıklı bir
ilişki kurulamadığı gibi, Hareket'in
şehir örgütlenmesi ile de bağlar kuru-
labilmiş değildir. Yer yer gerillaya ka-
tılımlar olmakla birlikte, ideolojik bi-
linçten yoksunluk ve “çarpışma içinde
çelikleşmiş savaş azmi”nin olmayı-
şından dolayı kaçma-terk etme olayları
zaman zaman yaşanmaktadır.

Bu yüzden gerilla sayısı artış ve
düşüşler göstermektedir. Düşman or-
dusuna yönelik başarılı eylemler ve
bir dizi çatışmadan sonra Mart-Nisan
aylarından itibaren diktatörlük ordusu
bazı bölgelerden çekilir. Bu durum
gerillanın rahat hareket edebileceği
bir ortam yaratır.

Bu zeminde köylülerle girilen iliş-

GÜNÜMÜZÜ AYDINLATAN

Küba Devrimi
55 Yaşında
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kiler daha da artmış ve köylülerin
güveni kazanılmaya başlanmıştır. 1958
Mayıs'ındaki Eluvero Çarpışması’ndan
sonra gerillalar arttık önemli bir alanı
denetim altında tutmaya başlamışlardır.
Bu bölgelere düşman girmek iste-
mektedir, gerillalar ise henüz mevzi
savaşı verebilecek ve buraları savu-
nabilecek güçte değildir.

1958 yılına gelindiğinde ise, 26
Temmuz Hareketi gelişip güçlenerek
gerilla kolları şeklinde örgütlenmiş
ve belli bir bölgeyi tamamen denetim
altına almıştır. Denetim altında tutulan
bölgelerde yaşayan köylülerin ya-
şamlarıyla bütünleşilmiş, köylülerle
ilişkiler her gün daha yaygın ve
düzenli bir hal almıştır. Gerilla ordusu,
askeri bir haberleşme ve iletişim ağına
sahip olduğu gibi şehir örgütlenmesiyle
de ilişkiler sistemli bir hal almıştır.
Bu bölgelerdeki kamplarda gerillaya
yeni katılanlar eğitilmekte, çıkarılan
Özgür Kübalı Gazetesi ve 1958 Şu-
bat'ında yayına başlayan radyo vericisi
ile propaganda yapılmaktadır.

1956 Aralık'ından 1958 başına
kadarki bir yıllık süreçte, gerillalar
tüm deneyimsizliklerine, verdikleri
kayıplara rağmen kararlılık ve inançla
savaşı sürdürerek nicelik ve nitelik
olarak bir güç haline gelmişlerdir.

Savaşma kararlılığı, vatan ve halk
sevgisi, kendine ve halka güven, 26
Temmuz Hareketi'ni en zor koşullarda
dahi düşman karşısında güçlü kılan
değerlerdir. Bu değerler üzerinde yük-
selen silahlı mücadele, köylülere güven
vermiş ve halkı devrim saflarına çek-
miştir. 26 Temmuz Hareketi'nin halkı
örgütlemesinde ve savaştırmasındaki
mihenk taşı silahlı mücadeledeki ısrarı
olmuştur.

25 Mayıs 1958'de gerilla ordusu-
nun üslendiği bölgelere yönelik olarak
karadan ve havadan sayısı 10.000'i

bulan askerin katıldığı bir
operasyon başlatılır.

Gerilla, elindeki yetersiz
silah gücüne rağmen (sadece
200 tüfek) düşman ordusuna
karşı 2.5 ay direnir. Bu saldırı
sonucunda düşman ordusu,
binden fazla ölü-yaralı-tutsak
vererek bozguna uğramıştır.

Düşman saldırısının püskürtül-
mesinden sonra 26 Temmuz Hareketi
faaliyetlerine hız vererek birçok yerde
yeni gerilla kampları oluşturur. Kent
ve kırdaki bu kamplarda birçok kişi
savaşa katılmak üzere eğitilmekte,
gerilla ordusu nicelik olarak büyü-
mektedir. Bu aşama halkın savaşa
katılımının en yoğun olduğu aşamadır.
Eylül ayında başlatılan saldırı ile
kentler kuşatılmaya başlanmış, birer
birer ele geçirilerek, 1 Ocak 1959’da
Fidel Castro'nun komutası altında
Havana'ya giren gerillaların zafer
atışlarıyla dünya halklarına Küba
devrimi müjdelenmiştir.

Küba, devrimden hemen sonra
emperyalizmin ekonomik-ticari am-
bargosuyla karşılaştı. Emperyalizm
bu yolla Küba'yı ekonomik olarak
boğmak, kendine muhtaç hale getir-
mek ve bu şekilde siyasal olarak geri
adım attırmak istiyordu.

Emperyalizmin Küba'ya saldırıları
sadece ekonomik-ticari ambargoyla
sınırlı kalmadı. Devrimin ilk yıllarından
itibaren Küba'ya karşı saldırıların ardı
arkası kesilmedi. Bu saldırıların en
büyüğü, "Domuzlar Körfezi Çıkar-
ması” idi. 16 Nisan 1961'de ABD ta-
rafından örgütlenip eğitilen Kübalı

karşı-devrimciler, ABD subaylarının
öncülüğünde Playa Del Giron kıyıla-
rına bir çıkarma yaptılar. Karşı dev-
rimciler işçi ve köylü milislerinin,
tüm halkın güçlü direnişi ile püskür-
tülüp denize döküldüler. Bu direniş,
halkın devrime ve sosyalizme olan
bağlılığının en somut göstergesiydi. 

Emperyalizmin saldırıları, halkıyla
bütünleşmiş, devrim ve sosyalizmle
özdeşleşen Castro'ya da yönelmekte
gecikmedi. Emperyalizm tarafından
Küba'ya yönelik yürütülen karşı dev-
rimci saldırıların odağında hep Castro
olmuştur. Alçakça yapılan demagoji,
çarpıtma ve yalanlarla Castro Küba
halkı ve dünya halkları nezdinde yıp-
ratılmak istenmiştir.

Hedeflenen Küba halkının Cas-
tro'da somutlanmış olan devrime ve
sosyalizme güvenini, inancını sarsmak
ve sosyalizmi karalamak olmuştur.

Yaşadığı tüm sorunlara rağmen
emperyalizmin Küba'yı teslim almaya
yönelik her türlü çabası, Küba halkının
devrimin kazanımlarını savunması,
bağımsızlık aşkı ve önderliğe olan
inançlarına çarparak geri dönmüştür.

Hiçbir güç, kararlılıkla ve inançla
korunan bu direnişi kıramayacaktır.

Küba halkının ve önderliğinin,
bağımsızlığın kazanılması ve korun-
masında gösterdikleri kararlılık, ezilen
halklara ve devrimci yurtsever hare-
ketlere örnek olmuş, yıllarca yol gös-
termiş ve bu nedenle de emperyaliz-
min hedefi olmuştur. 

Küba devrimi, emperyalizmin
yeni sömürgesi bir ülkede ezilen
halkla buluşan silahlı mücadelenin
emperyalizmi kovabileceğini ve ken-
di ayakları üzerinde durabileceğini
somutlamıştır. Bu yanıyla dünya
halkları tarihinde onurlu bir yere
ve yol göstericiliğe sahiptir.

Moncada Kışlası
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Ülkemizin çarpık kapitalizm,
emek sömürüsü ve ucuz iş gücüne
dayanan sisteminden mühendislik
bilimi de nasibini almıştır. Birçok
mühendis ara eleman olarak çalış-
makta, mesleklerinin gereğini yerine
getirememekte ve düşük maaşlarla
çalışmak zorunda bırakılmıştır. Dünya
koşullarının gelişmesi, insanoğlunun
ihtiyaçlarının farklılaşması, tekno-
lojinin ve bilimin ilerlemesiyle daha
çok uzmanlık dalı şeklinde yeni di-
siplinler arası mesleklerde ortaya
çıkmıştır. Ülkemizde daha temel mü-
hendislik hizmetleri bile sağlanama-
mışken, günümüz koşullarına ayak
uyduralım, göz boyamalarıyla disip-
linler arası mesleklerin daha iş ta-
nımları, görevleri belirlenmeden is-
tihdam sağlanmadan bölümler ku-
rulmuş, mezunlar verilmiştir. Böy-
lelikle işsizler ordusuna yeni üni-
versite mezunlarının eklenmesine,
mesleğini icra edemeyen mühendis-
lerin türemesine neden olunmuştur.
Bu mesleklerden birisi de yıllardır
geleceğin mesleği olarak adlandırılan
çevre mühendisliğidir.

Çevre mühendisliği disiplinler arası
bir bilim olup hem inşaat mühendisliği
hem kimya mühendisliği hem de bi-
yoloji bilimlerini içeren direkt olarak
halka hizmet eden bir bilim dalıdır.
Çevre mühendislerinin temel görevi
halka temiz suyu sağlamak, kirli suları
arıtmak, katı atıkların bertarafını ger-
çekleştirmek, hava kalitesini sağlamak,
doğayı korumak için çalışmalarda bu-
lunmaktır. 

Ülkemizde Avrupa Birliği’ne gir-
me sürecinde “çevreci” projelerin
vaatleri atılmış, “Avrupa Standart-
ları”na ulaşmak için hızlı adımlar
atılmıştır. Yeni yönetmelikler çıka-
rılmış, standartlar belirlenmiştir. Her
şey kağıt üzerinde çok güzeldir, ancak
uygulama yoktur. Çünkü çevre ko-
nuları masraflı, kar getirmeyen bir
baş ağrısıdır. Yapılacak uygunsuz-
lukları çözmek için belki milyon do-
larlar harcamak gerekirken ceza öde-
mek daha makul gelmiştir. Bir de
üzerine “ülkemiz sanayileşen bir ül-

kedir, teşvik et-
meliyiz” fikirle-
ri de eklenince
iş kartopu gibi
büyümüştür. Sa-
nayi atıkları alıp
başını gitmiştir.
Seçim vaatleri,
uyum süreçleri
ve çeşitli sivil
toplum kuruluş-
larının çevreye
olan duyarlılık-
ları ve bir takım
halk hareketlerinin tepkisi sonucu
bazı önlemlerin alınması gerekiyordu.
Bunun içinde çevre görevlisi kavra-
mını ortaya atarak 2008’de Çevre
Denetimi Yönetmeliği’ni çıkardılar.
Bu yönetmeliğe göre çevre görevlisi
olmak isteyenlerin bir kursa giderek
eğitim alıp akabinde sınava girmesi
ve bu belgeyi alması gerekiyordu.
İşin içler acısı durumu 4 yıllık lisans
eğitimini bitirmiş ve 4 yıllık temel
konuların içerikli olduğu bu sınava
çevre mühendislerinin de zorlanmış
olmasıydı. 

Bu sistem bir nevi yetkin mü-
hendislik kavramı gibiydi, yani siz
4 yıllık mühendislik lisans eğitimi
aldıktan sonra bir de kursa gidip sı-
nava girin belki o zaman bir işe yarar
diyorlardı. Bu çevre görevlisi belgesi
için sınava girmek bu kadar anlam-
sızken bu işin yapılabilmesi için bir
çevre mühendisinin bu belgeyi almak
zorunda olması da ayrı bir meslek
ihlalidir. Ne yazık ki meslek odaları
da bu duruma yeteri kadar sahip çı-
kamamıştır. Sadece Çevre Mühend-
isleri Odası (ÇMO)’nın açmış olduğu
dava sonucu çevre mühendisleri için
bu sınav ortadan kalkarken belge
zorunluluğu devam etmiştir. Üstelik
çevre görevlisi belgesi almak için
sınava girip geçerli notu almakta ye-
terli değildir. Üstüne para (!) vermek
zorunluluğunuz da vardır. Gel gelelim
yeni mezun olmuş daha işi bile ol-
mayan çevre mühendislerini böyle
soyan bu düzenleme yetmezmiş gibi
bir yandan da “çevre görevlisi açı-
ğımız çok diğer meslek grupları da

bu belgeyi alsın, açığımız kapansın”
dediler ve yine aynı yönetmelikte,
aynı içerikte diğer meslek gruplarına
da bu olanağı açtılar.

Peki, bu çevre görevlisi ne yapar?
Yönetmelikte sorumlu olduğu tesislerde
çevre lisans izinlerini alan, bu tesislerin
çevre denetimi ve kontrolünü yapan
biri gibi görünse de uygulamada evrak
memurluğu dışında bir görevleri yoktur.
Belirtilen kanunlar içerisinde işveren-
kanunlar ve müşteri arasındaki şamar
oğlanıdır. Bu işi yapabilmesi için 4
yıllık bir eğitim alması gerektiği  gibi
iş yeri sahiplerinin daha çok para ka-
zanması için kendini “feda” edecek
kişidir. İşveren denetim yapılması ge-
reken yerlere çevre görevlisini gön-
dermez, para kaybetmemek için de-
netim yaptırmaz, denetimi yapılacak
olan müşteri ile telefonda el sıkışır.
Ola ki bir denetim oldu, çevre görev-
lisinin işini iyi yapamadığını belirtip
onu işten atabilme hakkına da sahiptir.
Birde külfet işi olduğundan işi ucuza
yaptırmak önemlidir. O yüzden çevre
görevlisi olan bir mühendisin asgari
ücretle çalışması çok normaldir. Şunu
da eklemek gerekir çevre görevlisi
olarak çalışan  kişi aynı şirkette
ÇED’den de sorumlu olabilir, çaydan
da, fotokopiden de sorumlu olabilir.
Ama aslen çevre görevlisidir ve maaşı
asgaridir.

AKP tüm bu çarpıklığı oluştur-
muşken, 21 Kasım 2013 tarihinde
Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim Bi-
rimi ve Çevre Danışmanlık Firmaları
Hakkında Yönetmelik’i çıkardı. Bu
yönetmelikte, bir önceki yönetmelikte

TÜRKİYE’DE ÇEVRE MÜHENDİSİ OLMAK
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dava sonucu kazanılmış, çevre mü-
hendislerinin sınavsız çevre görevlisi
belgesi alma hakkı da ellerinden alın-
mıştır. Bir önceki yönetmelik bazında
oluşan küçük işletmelerin artık iş
yapmamasını pek çok çevre görevlisi
çevre mühendisinin işsiz kalmasını
öngören bir yönetmeliktir. Çevre gö-
revlilerinin belirli sayıda tesisten so-
rumlu olması ve başka bir işte çalış-
maması gerektiği en çok tartışılan
konulardır. Evet, şöyle bakınca anlamlı
gelmektedir, ancak günümüzde bir
çevre mühendisinin “iyi” bir iş bula-
bilmesi için, önce diploması, sonra
çevre görevlisi belgesi ve ardından
ISG belgesine sahip olması beklen-
mektedir. Aldığı maaş da asgarinin
biraz üzeridir. Hal böyleyken tüm
işler ucuza kapanmak istenince kabak
her zamanki gibi emekçi sömürülen
mühendislerin başına patlamaktadır. 

Biz çevre mühendisleri bu düzenin
içinde para babalarının yalakası olmak
zorunda değiliz. Mesleğimize sahip
çıkmalıyız. Halk için mühendislik
yapmalıyız. Derelerin kurutulduğu,
içme sularının talan edildiği, hava
kalitesinin bu kadar düşük olduğu bir
ülkede yapacak çok işimiz, kat edecek
çok yolumuz var. AKP’nin çıkardığı
,mesleğimizi hor gördüğü bu yasaların
hiçbirini tanımamalıyız. Direnmeliyiz. 

Ülkemizde 2008 verilerine göre
312 tane çevre mühendisliği lisans
bölümü bulunmakta ve her yıl yak-
laşık 1628 mezun verilmekte. Bu
sayıyla mesleğimizi başka mesleklerle
paylaşmak zorunda değiliz. Ülkemizin
tüm çevre sorunlarını çözebilecek kap-
asitedeyiz, yeter ki kendimize güve-
nelim ve direnelim. Bakanlarla el sı-
kışmakla bir yere varılmadığını ÇMO

yönetimi bize çok güzel gösterdi. “Hak
verilmez alınır” şiarını unutmayalım.
Gereken yönetmelikleri işini bilmeyen
tepeden inmelerin değil, bilimin ışı-
ğında meslek bilgimizle bizlerin çı-
karması gerektiğini haykıralım.

21.11.2013 TARİHLİ ÇEVRE GÖ-
REVLİSİ, ÇEVRE YÖNETİM Bİ-
RİMİ VE ÇEVRE DANIŞMANLIK
FİRMALARI HAKKINDA YÖNET-
MELİĞİ KABUL ETMİYORUZ!

ÇEVRE GÖREVLİSİ TANIMINI
KABUL ETMİYORUZ!

MÜHENDİSİZ MİMARIZ HAK-
LIYIZ KAZANACAĞIZ!

HALKIN MÜHENDİS

MİMARLARI 

Faşizmle yönetilen her ülkede
din, iktidarların ellerinde tuttuk-
ları bir değnektir. Faşist yöne-
timlerin kör, topal yürüyen ikti-
darlarını ayakta tutmaya yarayan

bir destektir. Kimisi az destek alır ondan, kimisi çok.
Dini, halkı aldatmak için kullanmayan yoktur içlerinde.

AKP, bu konuda bugüne kadar ki tüm iktidarlara
rahmet okutturacak nitelikte bir parti oldu. Faşist terörünü
halklara ne kadar çok uyguladıysa dini de o kadar çok
kullandı. Milyonlarca insanın evlerinin başlarına yıkılacağı
“kentsel dönüşüm” şovlarına “ya Allah bismillah”
diyerek başladılar. Halkın gözlerinin içine baka baka
söyledikleri yalanların sonunda mutlaka bir “inşallah”
vardı. Oligarşi içi çatışmalarda bile kendilerini savunmak
ve halkın nazarında aklamak için “Benim Allah’tan
başka kimseden korkum yok” nutukları çektiler. Bir
yandan dinden imandan bahsederken diğer yandan halkı
katletmekten, soyup soğana çevirmekten, kuru ekmeğe
muhtaç hale getirmekten vazgeçmediler. Çünkü halkın
deyimiyle gerçekte onlar “Allahtan korkmaz, kuldan
utanmaz”dırlar.

AKP'nin Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in 2014
yılı bütçesinin görüşmelerinde ettiği sözler bu anlayışın
bir devamıdır. Meclis Genel Kurulu’nda yaptığı bir ko-
nuşmada Mehmet Şimşek bütçeyi “Hz. Ali hassasiye-
tiyle” hazırladıklarını söyledi. AKP'nin tüm bütçeleri
vatanı karış karış satmaya, halkı soymaya göre hazır-

lanmıştır. Kendilerinin ve tekellerin kasaları için hazırlanan
bütçelerde halkın ihtiyaçları dikkate alınmaz. Alınmadığı
gibi çevirdiği dolapları, götürdükleri milyon dolarların
üzerini yine halkın değerleriyle örtmeye çalışırlar. Halk
için Hz.Ali adaletin timsalidir. Kimsenin kimseye
hakkının geçmediği ahlakın temsilcisidir. Hz.Ali'nin
halk nazarındaki değerini bilen AKP bunu da kendi
çıkarı için kullanmaktadır.

Bir avuç zenginin karşısında 14 milyon aç, 50
milyon yoksul yaratan AKP, Hz.Ali'nin adını ağzına
alamaz. Milyonlarca insanı işsizliğe, intiharlara, açlığa,
çaresizliğe sürükleyen AKP iktidarının bu bütçe politi-
kalarıdır. Kredi kartı borçları, banka faizleri yüzünden
binlerce insanın intihar ettiği ülkemizde bir banka mü-
dürünün evinden 4,5 milyon dolar çıkan düzen AKP'nin
düzenidir. Bir insanımızın Meclis’in kapısında “açım”
diyerek kendini yaktığı gün bakanların ve oğullarının
milyon dolarlar içinde yüzdüğü ortaya çıkmıştır. İşte bu
adaletin düzenidir AKP'nin düzeni. Ve Maliye Bakanı
da Hz.Ali bütçesi diyerek tüm bu yolsuzlukları meşru-
laştırmaya çalışmaktadır.

AKP, bizim değerlerimizi kirletemez. AKP ahlak-
sızlığın, yüzsüzlüğün, çürümenin partisidir. AKP'nin
2014 bütçeleri de halkı açlığa mahkum eden daha büyük
yolsuzlukların önünü açmak içindir. AKP'nin halk
düşmanı politikalarının karşısında halkı örgütleyerek
mücadeleyi yükselteceğiz. Halkın açlığının, yoksulluğunun
tek nedeni olan düzenlerinden hesap soracağız.
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Devrimci İşçi Hareketi, AKP ope-
rasyonuyla geçen sene tutuklandıktan
sonra DİSK ve Genel-İş’ deki işle-
rinden çıkartılan Berna Yılmaz ve Av.
Taylan Tanay’ın işe geri iadesi için
yaptığı oturma eylemlerine devam
ediyor. 8 Ocak günü saat 12.00’da,
Şişli’deki DİSK Genel Merkezi önün-
de bir araya gelen devrimci işçiler,
“DİSK’te Patron Sendikacılığına İzin
Vermeyeceğiz’’ yazılı pankartı açarak
açıklama yaptılar. 

“Patron sendikacıları bilmez ama
devrimcilerin tarihi ölümüne sahip-
lenmenin tarihidir. Devrimciler hal-
kı için, yoldaşları için canını ver-
mekten çekinmez” denilerek tek kişi
kalınsa bile devrimci sendikacılığın
savunulmaya devam edileceği söy-
lendi.

Açıklamanın ardından pankart
yere serilerek oturma eylemi yapıl-
dı. Atılan sloganlar ve söylenen
marşlarla bir saatlik oturma eylemi
sonlandırıldı.

9 Ocak günü de DİH, DİSK
önünde yaptığı oturma eylemini
sürdürdü. DİSK binası önünde he-
nüz eylem başlamadan yönetici-
lerden Celal Ovat’ın, devrimci iş-
çilerin yanına gelerek, “neden bu-
radasınız” diye sorması üzerine,
işçiler neden orada olduklarının
gayet iyi bilindiğini, Av.Taylan Ta-
nay ve Berna Yılmaz’ın işe geri alın-
masını istediklerini söylediler.

Celal Ovat, Berna Yılmaz’ın iş-

ten çıkartılmadığını ve mahkemelerine
avukat gönderdiklerini aynı zamanda
tahliye edilince iş başı yapacağını dile
getirmesinin ardından DİH’liler, “Ha-
yır ikisi de işten çıkartıldı. Ancak me-
sele sadece işe alınmaları da değil. Ar-
kadaşlarımızın işe ve paraya ihtiyacı
yok. AKP faşizmi tutukluyor sizler de
işten atıyorsunuz, olanlara göz yu-
muyorsunuz. Onlar sınıf mücadele-
sinde yer alan iki devrimci ve DİSK
çalışanları. Sizlerin sahiplenmesi ge-
rekir, ziyaret etmesi gerekir, eylem
yapması gerekir’’ diyerek yanıtladı-
lar. Bu cevabın ardından Ovat içeri
girdi. 

DİH’liler, “DİSK’te Patron Sen-
dikacılığına İzin Vermeyeceğiz” ya-
zılı pankartlarını yere sererek başlat-

tıkları oturma eylemini bir saatin so-
nunda, ertesi gün tekrar gelecekleri-
ni duyurarak bitirdiler. 

Taşeron Sistemi Köleliktir
Devrimci İşçi Hareketi, 8 Ocak

günü İstanbul’da Kuruçeşme Esen-
yurt’ta bildiri dağıttı ve kuşlama yap-
tı. İki kişinin katıldığı dağıtımda “Ta-
şeron Sistemini Cehenneme Göme-
ceğiz”, “Taşeron İşçilik Köleliktir” di-
yerek dağıtılan 250 adet bildiri işçi-
lerin ve halkın olumlu tepkisiyle kar-
şılandı. Bir işçi kadın, yapılan sohbette
düzene olan öfkesini dile getirdi.

Kuruçeşme Esenyurt’ta 9 Ocak’ta
da 80 adet “Taşeronluk İşçiye Ce-
hennem Patrona Cennet, Taşeronlu-
ğu Mezara Gömeceğiz Elbet”, “Ta-
şeronluk Sistemine Karşı Birleşelim
Direnelim Kazanalım” yazılı afiş-
leme yaptı. 

10 Ocak’ta ise “İşçiyiz Haklıyız
Kazanacağız/ Devrimci İşçi Hare-
keti” yazılaması yapıldı.

Sınıf Kardeşlerimizle Da-
yanışmayı Örgütleyelim

Kazova işçileri ve Devrimci İşçi
Hareketi, Gebze'deki fabrikalarında
direnişte bulunan Fen-iş Alüminyum
işçilerine ziyarette bulundu. Fen-iş
işçileri coşku ile karşıladıkları Ka-
zova işçileri ve DİH’li işçilerle di-
reniş üzerine sohbet ederek payla-
şımlarda bulundu.

Patron Sendikacıları Tarihin
Çöp Sepetine Atılacaklar
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Hırsız AKP’liler açıkta dolaşırken; yolsuzluk yaptı-
ğı için ifadesi alınmak istenen Bilal Erdoğan ifade ver-
mekten kaçıp babasının yanında dolaşırken; ülke gene-
linde 2778 öğrenci tutsak. Dev-Genç’liler, tutsak öğ-
rencilerin serbest bırakılması için başlattıkları kampan-
yayı sürdürüyorlar.

İstanbul
8 Ocak’ta Dev-Genç’liler tut-

sak öğrencilerin serbest bırakıl-
ması için Taksim Galatasaray
Lisesi önünde masa açtılar. İki
saat açık kalan masada halka
sesli konuşmalarla tutsak öğ-
rencilerin neden tutsak düştükleri
anlatıldı. 4 imza föyünün dol-

durulduğu masada 16 Yürüyüş Dergisi halka ulaştırıldı.

Ankara
11 Ocak günü Yüksel Caddesi’nde tutsak öğrenciler

için Dev-Genç’liler tarafından basın açıklaması yapıldı.
10 kişinin katıldığı eylemde, tutuklu öğrenciler serbest

bırakılana kadar Dev-Genç’liler olarak
mücadeleye devam edileceği söylendi. 

Bolu
11 Ocak’ta Bankalar Caddesi’nde

tutsak öğrenciler için Dev-Genç’liler ta-
rafından bir eylem ve ardından bildiri da-
ğıtımı yapıldı. 7 kişinin katıldığı ey-
lemde kampanyanın süreceği bilgisi
verildi.

EGS Business Park firmasına taşeron hizmeti veren
RGS Temizlik ve Sosyal Hizmet Organizasyonları şir-
ketine bağlı çalışırken Kıdem ve ihbar tazminatları, bir
aylık maaşları ve izin ücretleri ödenmeden işten atılan RGS
firmasına bağlı taşeron işçilerinin bugünkü ilk eylemine
özel güvenlik saldırısı yaşandı.

İşçiler, 14 Ocak günü İstanbul Yeşilköy’deki EGS
Blokları ve Dünya Ticaret Merkezi arasındaki caddede
basın açıklaması yapacaklarını duyurdular.

27 işçi, 1 Temmuz 2013’te kıdem ve ihbar tazminat-
ları, bir aylık maaşları ve izin ücretleri ödenmeden işten
çıkarıldı. Yasal başvuruları yapmalarına rağmen bir iler-
leme kaydedilemeyince eylem yapmaya karar verdiler.

Ancak ilk eylemlerinde, daha toplanamadan, caddenin
girişinde özel güvenlik görevlilerinin saldırısı ile karşı-
laştılar. EGS Business Park’ın özel güvenlik görevlileri
işçileri darp etmeye çalıştı, pankartlarını yırttı. Ancak hak-
lılıklarından aldıkları güçle direnen işçiler; EGS Blokla-
rı’nın önüne ulaşarak basın açıklamalarını gerçekleştirdiler.

RGS isimli temizlik işleri ya-

pan bir taşeron firmasında çalışan işçiler, yaşadıkları hak-
sızlığı şu şekilde anlattılar: “Bu firmaya yıllardır emeğimi-
zi vermiştik. Sonra birden patronlarımız ortadan kayboldular.
Şirketin bürolarını kapattılar. Şirket çalışanlarını işten çı-
karttılar ve yerlerine yeni elemanlar aldılar. Şirketin merkez
bürosu nerede ise göstermelik denilebilecek küçücük bir büro
odasına sığdırıldı.

Açık ki patronlarımız bizim emeklerimizi çalmak için
manevralar yapıyordu. Nitekim bir anda kayboldular. Bi-
zim kıdem ve ihbar tazminatlarımızı, 1 aylık maaşlarımızı,
ödenmeyen izin ücretlerimizi çaldılar.”

RGS taşeron firmasının, lüks büroların bulunduğu EGS
BLOKLARININ temizlik işlerini yaptığı belirten işçiler,
“Biz asgari ücretle geçinmeye çalışan işçileriz. Mahkeme
kapılarında yıllarca bekleyemeyiz. Bugün almamız gereken
haklarımız için neden yıllarca bekleyelim? Bu nedenle za-
ten mahkeme kararıyla kazanacağımız, haklarımızın yıl-
larca beklenmeden derhal ödenmesini istiyoruz” dediler.

“Biliyoruz ki çalınan emeğimiz için mücadelemiz aynı
zamanda taşeron sistemine karşı mücadeledir. Bizim dire-

nişimiz taşeron sistemine karşı mü-
cadelede yeni bir ses olacaktır” söz-
leriyle bitirilen açıklamanın ardından
“Direne Direne Kazanacağız”, “Hak-
kımızı EGS Patronlarına Yedirtme-
yeceğiz”, “İşçiyiz Haklıyız Kazana-
cağız” sloganlarını atan işçiler, hak-
larını alana dek aynı yerde her cuma,
saat 13.00’da basın açıklaması yap-
maya devam edeceklerini duyurdular.

Devrimci İşçi Hareketi Öncülüğünde Yeni Bir İşçi Direnişi Başlıyor!
Zaferlerimize Yeni Zaferler Eklemek için RGS İşçilerine Destek Verelim!
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28 Aralık 2011’de
katliamın göz göre
göre yapıldığı,

El birliği ile üstü-
nün örtüldüğü,

2 yıl 10 gün sonra
askeri savcılığın ver-
diği takipsizlik kararı
ile ortaya çıktı.

Askeri savcının ra-
porunda katliamın na-
sıl adım adım yapıldığı
net bir şekilde anlatı-
yor.

Radikal Gazetesi'nin ha-
berine göre: 

-17.20 : İnsansız hava aracı
hareketlilik tesbit ediyor.

-19.28 : Sınır hattı üzerinde
topçu atışları başlıyor.

-19.30 : Org. Özel hava
harekatına onay veriyor.

-21.39 : Uçaklar gruba ilk
bombayı atıyor.

-22.24 : Son gruba dördüncü bom-
ba atılıyor 

Gerçekten gazetenin manşetindeki
gibi "kusursuz bir katliam" ger-
çekleştirilmiş.

Bundan tek bir sonuç çıkıyor:  

Her şey elbirliği ile yapılmış, her-
şeyin üstü el birliği ile örtülmüş.

Askeri savcının hazırladığı raporda
hangi saatte kim kimle konuşmuş,
kim kime ne emir vermiş, insansız
hava uçakları ne zaman havalanmış,
ne zaman ilk bomba atılmış, ne
zaman dördüncü bomba atılmış, son
kararı genelkurmay başkanı evinden
nasıl vermiş gibi her türlü detay, ay-

rıntı yazılmış.

PEKİ O GÜN YANİ KATLİA-
MIN YAPILDIĞI GÜN NE OLUP
BİTTİĞİNİ BİLEN KATİLLER NE
DEMİŞ...

29 Aralık 2011 günü AKP'nin söz-
cüsü Hüseyin Çelik halkın gözünün
içine bakarak şu yalanları söylemişti:
"Burada bir kasıt sözkonusu değildir.
Bunu 33 kurşuna benzetenler çok
artniyetli ve ideolojik beyanlarda
bulunuyorlar... Burada malesef bir
operasyon kazası vardır..."

Yani Roboski' de olanlar bir kat-
liam değil bir kazaydı... bir hataydı...  

2 yıl 10 gün sonra askeri savcılık

raporun'da katliam
için Hüseyin Çelik ile
aynı şeyleri söylüyor-
du "operasyon ha-
tası" yapılmış... Yani
34 Kürt köylüsü
"kaza" sonucunda
katledilmişti... 

Ama yaşananlar o
kadar gerçekti
ki...Tam 5 saat süren
bir katliam var. Bunun
neresi kaza, neresi
hata olabilir ki... Nasıl
bir hata ki bu 5 saat

içinde kimse yaptığı hatayı
görmüyor, hatasından dön-
müyor? Havalanan uçaklar
üst üste dört sefer bom-
baları halkın üzerine atıyor
nasıl hala hatalarını gör-
müyorlar... Üstüne üstlük
ellerinde her türlü teknik
olanaklar imkanlar mev-
cutken. Bu ne büyük bir
densizlik, ne büyük ah-

laksızlık böyle. Göz göre göre halkın
üstüne bombaları atacaksın, 5 saat
katliamı yapacaksın sonra da kazaydı
diyeceksin. Anlaşılıyor ki ölenler
PKK gerillası olsaydı kaza bile de-
miyeceklerdi. Bu kepezeliği anlatmak
bile insanı çileden çıkartıyor.

Katil Belli...
Talimatı Yine
Erdoğan Verdi

Ama o da suçunu örtme telaşı
içinde, "Roboski olayı Ankara'nın
karanlık dehlizlerinde kaybolmaya-
caktır" diye konuştu. Duy da inanma
misali. Tam kara mizah. Katliamı

Roboski’de Katliam Talimatını Başbakan
Erdoğan Verdi, Genelkurmay Başkanı

Necdet Özel Uyguladı

Roboski Katliamı Kürt milliyetçi
hareketin uzlaşma 

politikalarının önünde yük oldu.
Kürt milliyetçi hareket Roboski

kararında susarak
yine AKP’yi aklıyor...
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saklayan kendisi, koybolmasına izin
vermeyeceğim diyen yine kendisi. 

Peki sonuç ne : Takipsizlik... Ro-
boski Katliamı’nın suçlusu buluna-
madı. Yani Ankara'nın dehlizlerinde
Roboski Katliamı kayboldu...

Katliamı gizleme çalışmaları bu
açıklamalarla da sınırlı kalmadı...
Meclis İnsan Hakları Komisyonu he-
men bir alt komisyon kurarak katliamı
inceleyeceklerini, araştıracaklarını
suçluları ortaya çıkartacaklarını açık-
layarak yola çıktı ... 

Ne oldu?
Onlar da Katilleri
Bulamadı

Sırada çocuklarını, yakınlarını
kaybeden aileleri satın alma faaliyeti
vardı. Israrla “biz çocuklarımızın ka-
tillerini istiyoruz” diyen ailelere hiç
utanmadan sıkılmadan kan parası
teklif ettiler, yetmedi kapı kapı do-
laşarak her aileden iki kişiye devlet
kadrosu vereceklerini söylediler. 

Ne yapılan açıklamalar ne Ro-
boski’ye yapılan ziyaretler, ne Meclis
komisyonları, ne kan parası, ne devlet
kadrosu Roboskili aileri yolundan
çeviremedi. Onlar katillerin peşin-
deydiler...

Aslında oligarşik devlet bundan
önce yaptığı katliamlarda nasıl dav-
randıysa, Roboski Katliamı’nın ar-
dından da öyle davrandı. 

Ama Roboski halkı için en ağırı
yaşanan "barış süreci"nin kurbanları
olmalarıydı. Katliam ne kadar açık
seçik yaşandıysa BDP'nin tavrıda o
kadar açık seçikti. Şırnak'ta Şerafettin
Elçi havaalanının açılışına gelen Baş-
bakan acıları dinmeyen, katliamı pro-
testo etmek için karalar giyen ailelerle
görüşmek istiyordu. Ama aileler bu
görüşmeyi kabul etmedi. Başbakan’ın
ricasını kırmayan BDP Eş Başkanı
Selahattin Demirtaş arabulucuk etti.  

Tablo şudur: Bir yanda katil Baş-
bakan diğer yanda katilin elini sıkmak
istemeyen, onla aynı iftar sofrasına
oturmak istemeyen Roboskili aileler,
ortada ise iki tarafı da aynı sofraya
oturtmaya çalışan Selahattin Demir-
taş.

Bunu hiçbir akıl kabul etmez...  

Ne için yapılıyor bütün bunlar,
"onurlu bir barış" için ... 

"Büyük resmi görmek" için ...
Böyle şeyleri fazla büyütmemek için. 

Yaşananlar çok açık, Roboski
Katliamı "barış süreci" zarar gör-
mesin diye sahiplenilmedi.

Van depreminden sonra kara kışta
konteynırlarda yaşayan, haklarını
aramak için açlık grevi yapan ailelerin
sahiplenilmediği gibi.

Paris'te öldürülen 3 PKK’linin
katillerinin bulunması, hesap sorul-
ması yerine katliamın arkasında “de-
rin devlet”, “paralel devlet” aran-
ması gibi...

Yüksekova'da katledilen 3 yurt-
severin katillerinden hesap sormak
yerine bunlar "paralel devlet"in işi-
dir deyip AKP'yi aklamak gibi...

Paralel devlet falan değil, bildi-
ğimiz katil devlet.

Peki BDP, askeri savcının rapo-
rundan sonra tavrını değiştirdi mi?
Ne gezer... Hala adaleti düzenin, em-
peryalistlerin kurumlarında aramaya
devam ediyorlar. BDP Eş Başkanı
yardımcısı Meral Danış Beştaş "itiraz
olarak bir üst mahkeme olan hava
kuvvetlerinin mahkemesine itiraz
edeceklerini ancak oradan da sonuç
alamayacaklarını bildiklerini belir-
terek ardından ise anayasa mahke-
mesi ve AİHM süreçlerini işlete-
ceklerini" açıkladı...  

BDP' in katliama sahip çıkması
bu kadar... 

Son durak AİHM...  

SONUÇ NE:

Barış süreci uğruna her şey sineye
çekilebilir. Yaşanan katliamlar meş-
rulaştırılabilir. Haklarını aramak için
sokağa çıkan Kürt halkı sakinleşti-
rebilir. Hakkını arayanlar sahipsiz
bırakılabilir.

"Roboski bizim namus mesele-
mizdir. Roboski katilleri bulunmadan
çözüm yolunda ilerleme olmaz" di-
yen Selahattin Demirtaş sözünü yi-
yebilir. 

AKP'nin yolsuzlukları ortalığa
saçılırken göstermelik açıklamalarla

olup bitenler görülmeyebilir. 

Yeter ki "barış süreci" zarar gör-
mesin.

En az Roboski Katliamı kadar
ağır bir katliamda Kürt milliyetçi
hareketinin izlediği bu faydacı, uz-
laşmacı politikalardır diyebiliriz. 

Roboski Katliamı Kürt milliyetçi
hareketin üzerinde adeta bir yük gibi
duruyor. Katliamın sorumlularını is-
temek, adalet istemek “çözüm” sü-
recini bozacak diye ağızlarına bile
almaktan korkuyorlar. 

Katliamın sorumlularının açık-
lanmasından korkuyorlar. Hayır halk
bir şekilde “katliamın sorumluları
bulunsun” diyorlar. 

Katliamın sorumluları firari midir
ki bulunsun? 

Katliamın sorumlularının kim ol-
duğu belli değil mi?

Başbakan’ın talimatı olmadan sa-
vaş uçakları Diyarbakır’dan kalkıp
saatlerce sınır ötesine bombalama
yapabilir mi?

“Kaçınılmaz hata. Asker normal
prosedürü uyguladı. Soruşturmaya
gerek yoktur” deniyor askeri savcı-
lığın kararında. 

Nedir kaçınılmaz hata? Ölen 34
kişinin köylü olması. PKK’lileri kat-
letmek serbest. Hata değil. Katledilen
34 kişi PKK gerillası olsaydı madalya
takacaklardı katillere... 

“Hata” yapmadıklarını düşünün:
Devletin en tepesinde Başbakanı, İç-
işleri Bakanı, Dışişleri Bakanı, Milli
Savunma Bakanı ve Genelkurmay
Başkanı oturup katliam kararı alıyorlar.
Gerillaları katletmek hata değil... Ne
yapıyor Kürt milliyetçi hareket bunun
karşılığında? Geçiştirmeci, günü kur-
tarmaya yönelik açıklamalar... 

Roboski Katliamı Kürt milliyetçi
hareketine bu düzende Kürt sorununun
çözümünün olmadığı gerçeğini yü-
züne  tokat gibi çarpmaktadır. Kürt
milliyetçi hareket onun için Roboski
Katliamı’nın üstünü açmak değil ört-
mek istiyor. Üstü açıldığında altında
Başbakan Erdoğan çıkmaktadır. Er-
doğan ise Kürt milliyetçi hareketin
düzene yamanmak için en güvendiği
daldır. 
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Yıllardan beri devletin Kürt halkı
üzerindeki baskı, asimilasyon ve yok
etme çabaları devam ediyor. AKP,
Kürt halkıyla göstermelik “barış” po-
litikaları işletirken bir yandan da Kürt
halkını katletmeye devam ediyor. En
son Hakkari Yüksekova’da PKK şe-
hitlerinin mezar taşlarına saldıran
AKP hükümetine ve katil polislerine
yurdun dört bir yanından tepki yağmış
ve bunun üzerine yine Yüksekova
halkına silahlarla saldırmışlardı. Bunun
sonucunda 3 insanımız katledilmişti.
Ayrıca Van depremzedelerinin yıllardır
konteynırlarda soğuktan donmasına
sebep olan AKP iktidarı onları soğukta,
aç ve işsiz bırakarak,“Siz kiracıydınız
buralarda size yer yok” diyerek halkı
soğukta ölüme mahkum etmektedir.

Gever’de Yaşanan
Çatışma Değil Katliam!

AKP iktidarı her zaman yaptığı
gibi katliamlarına devam ediyor.
Kürt halkı üzerindeki baskı politika-
larına ara vermeden devam eden
AKP, “süreç” sözleriyle halkı kandır-
maya çalışıyor. Bunun en son örneği
de Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde
3 insanın katledilmesiyle oldu. Ana-
dolu halklarının en önemli değerleri
arasındadır mezarlar. Halkların tüm
değerlerini hiçe sayan AKP iktidarı
HPG gerillalarının mezarlarına sal-
dırmış, buna karşı eylem yapan hal-
ka da rastgele ateş açmıştı. 6 Aralık
günü açılan ateşle amca çocuğu olan
Mehmet Reşat İşbilir ve Veysel İşbi-

lir, onların 7 Aralık’taki cenazelerin-
de açılan ateş sonucunda ise Bemal
Topçu katledilmişti.

Bunun üzerine İstanbul’dan oto-
büsle 21 kişilik Halk Cepheli heyet
12 Ocak’ta Sibel Yalçın Parkı’ndan
hareket ederek Hakkari’nin Yükse-
kova ilçesine gittiler.

Bir günlük yolculuğun ardından
Hakkari Yüksekova’ya ulaşan Halk
Cepheliler burada mezarları ziyaret
ettiler. Yapılan eylemde “Mezar Taş-
larımıza Bile Düşman Olandan Kürt
Halkına Dost Olmaz, Katillerimizle
Barışmayacağız” yazılı pankartı
açarak mezarlığın bulunduğu cadde
üzerinden mezarlıkların yanına ka-
dar “Biji Bratiya Gelan”, “Şehit Na-
mırın”, “Kürt Halkı Yalnız Değildir”
sloganlarıyla yüründü. Burada yapı-
lan açıklamayı Halk Cephesi adına
Hüsnü Yıldız okudu. Yıldız yaptığı
açıklamada “Şehit mezarlarının taş-
larının tahrip edilmesi üzerine yapıl-
mak istenen basın açıklamasına katı-
lan M. Reşat İşbilir, Veysel İşbilir ve
Bemal Topçu çatışma yalanıyla kat-
ledilmiştir. Bizler Halk Cephesi ola-
rak bunu kabul etmiyoruz. Devletin
on yıllardır sürdürdüğü yalan politi-
kalarından biridir bu söylenenler.
Savaşlarda insanlarımızı katlettikleri
yetmiyormuş gibi bir de mezarları-
mıza saldırıyor” dedi ve ardından
Yıldız konuşmasını bitirdi. Açıkla-
manın ardından şehit aileleri ziyaret
edilerek taziyede bulunuldu. Şehit
ailelerinin acılarını dinleyen Halk
Cepheliler orada bulunanlara Da-

yı’nın şehitlerimizin mezar taşlarıy-
la ilgili yazısının ve karanfillerin de
olduğu kartı şehit ailelerine verdiler.
Katledilen M. Reşat İşbilir, Veysel
İşbilir ailesi o gün yaşadıklarını an-
lattı. Kürtçe ağıtlar yakan anne İşbi-
lir “M. Reşat ve Veysel, biri motor
tamircisi diğeri ise demir doğrama-
cı, çocuklarımın elleri hep yağ ve
pas içerisindeydi. Oğullarım işten
eve geri dönerken vuruldular, yalan
görüntüler medyaya yansıtıldı. On-
lar vurulurken onların işçi tulumları
hala üzerlerindeydi, bilerek katledil-
diler, bilerek vurdular! O gün Yük-
sekova’da sanki ihtilal vardı, sadece
burası için 35 tane asker ve polis
panzeri getirilmiş her yanda polisler
dolaşıyordu. Bu devlete hakkımı he-
lal etmiyorum, bize zulüm ettiler, in-
şallah yaptıkları bu zulmün hesabını
tek tek verirler.” dedi. Ailenin acıla-
rına ortak olan Halk Cepheliler mü-
saade isteyip anne ve babanın elle-
rinden de öperek evden ayrıldılar.
Orada kalmalarını isteyen Yükseko-
va Belediye Başkanı ve Yüksekova
halkı “Biz de İstanbul’a geldiğimiz-
de size geleceğiz” dediler. Yükseko-
va halkıyla vedalaşılarak, buradan
Van’a geçildi.

Sadaka Değil, Kalıcı
Konut İstiyoruz!

Van depremi sırasında dünyaya
‘yardıma ihtiyacımız yok’ diyen AKP,
bugün depremden kurtulan deprem-
zedeleri çadır kentlerde her gün, her

MMezarlarımıza Saldıran, Halkımızı Evsiz Bırakan

AKP’den Kürt Halkına Dost Olmaz
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akşam tehdit ediyor. Tehditleriyle yıl-
mayan Van depremzedeleri kendile-
rinin direneceklerini belirtiyorlar. Bu-
nun üzerine aylardır konut isteyen
depremzedeler için her gün İstanbul’un
değişik semtlerinde ateşler yakılarak
ateş başında atkılar, bereler örüldü,
Halk Cephelilerin başlatmış olduğu
bu kampanya yaklaşık 2 hafta sürdü.
İki hafta içinde giyecekler ve maddi
olarak toplanan yardımlar Halk Cep-
helilerin Yüksekova ziyaretinden sonra
Vanlı depremzedelere ulaştırıldı. Hala
konteynır evlerde yaşayan deprem-
zedeler Halk Cephelileri görünce bir
hayli sevindiler. Çadır kentte yaşayan
insanlar, Halk Cephelileri gecenin
geç saatlerinde Van’a varmış olmala-
rına rağmen büyük bir misafirperver-
likle karşıladılar. Yemekler hazırla-
yarak, çay demleyerek sohbetler edildi.
Bu sohbetlerde çeşitli sendika, oda
ve partilerden oluşan bir komisyonun
olduğunu anlattılar. Bu komisyonda
bulunan sendika, oda ve partilerden
hiçbirisinin bölgeye uğramadığını sa-
dece isimlerinin komisyonda geçtiğini
anlattılar. Gecenin ilerleyen saatlerine
doğru Halk Cepheliler konteynır kentte
misafirhanelere yerleştirildiler. Gece
çadır kentte yaşayan halkla birlikte
sabaha kadar nöbetler tutuldu. Tinerci
ve balicilerin saldırılarına karşı halk
kendini korumak için havaya ateş
açtı. Bu tinerci ve balicilerin Van Vali
ve Emniyeti tarafından gönderildiğini
anlatan halk bunun artık sonlandırıl-
ması gerektiğini, bu saldırılarla ken-
dilerinin yıldırılamayacağını söyledi. 

Sabah Halk Cepheliler ve Van
halkı hep beraber kahvaltı yaptı.
Kahvaltıdan sonra açıklama yapmak
için çadır kent girişine gidildi. Basın
açıklaması yapılacağı sırada sivil po-
lisler çadır kentin içerisine girerek
çekim yapmaya çalıştılar. Bunu gören
Halk Cepheliler, polise müdahale

etti. Karşısında örgütsüz bulduğu
halkı korkutmaya çalışan polis bu
sefer karşısında Halk Cephelileri gö-
rünce tehditlerinin boşa gittiğini an-
ladı. Bundan cesaret alan çadır kent
halkı polisin üzerine yürüdü. Polis,
Van halkına “Siz buranın daimi ele-
manlarısınız, sizinle misafirleriniz
gidince görüşeceğiz, ben size yapa-
cağımı bilirim” dedi. Ardından Halk
Cephelilerin polisin üzerine yürü-
mesiyle polis çadır kenti terk etti. 

Ardından ellerinde 3-4 tane satır, 2
tane bıçak bulunan bir tinercinin oradaki
insanların yanından geçerek “Ben ko-
yun kesmeye gidiyorum, tutmayın
beni, tutarsanız hepinizi keserim” dedi.
Polisin ardından gelen tinercinin git-
mesiyle zırhlı araç çadır kente gelerek
tinerciyi aldı ve ileride araçtan indirdi.
Ardından Halk Cepheliler basın açık-
lamalarını yaptılar. Açıklamayı sözlü
olarak Hüsnü Yıldız yaptı. Hüsnü
Yıldız “Binlerce insanımız evsiz barksız
kaldı, insanlarımız sakat kaldı. Dün-
yanın dört bir yanından gelen yardımlara
rağmen AKP iktidarı buraya günlerce
yardım etmedi” diyerek AKP iktidarının
yandaşlarını nasıl zengin ettiklerini,
AKP-cemaat çatışmasıyla ortaya çıkan
yolsuzluklarda Van halkına reva görülen
zulmün nedenlerini anlattı. Açıklamanın
ardından çadır kent sakinleri konuşma
yaptı. Konuşmalarında halkın sorun-
larını anlatarak maddi manevi yardım
istemediklerini, sadece kalıcı konut is-
tediklerini belirttiler. Çadır kentin dı-
şından çekim yapan polislere Halk
Cepheliler müdahale ettiler. Eylem
sloganlarla sona erdi. Eylemin ardından
Halk Cepheliler, Van halkıyla vedala-
şarak İstanbul’a geri döndüler.

Van Halkıyla Dayanışma
Ateşini Büyütelim
İstanbul’da 8 Ocak günü Kartal

Meydanı’nda toplanan Halk Cephe-

liler, meydana “Wan Üşüyor Sessiz
Kalma! Wan Dıcemıdi Be Deng
Nabe! 12 Ocak’ta Wan'a Gidiyoruz-
Kartal Halk Cephesi” yazılı pankart
astılar. Büyük bir varilde ateş yakan
Halk Cepheliler, varilin etrafında ha-
lay kurdular. Meydana kurulan ses
sisteminden ise Grup Yorum ezgileri
çalındı. Sık sık, “Halkız Haklıyız
Kazanacağız”, “Mahir Hüseyin Ulaş
Kurtuluşa Kadar Savaş”, “Kurtuluş
Kavgada Zafer Cephede” sloganları
atan Halk Cephelilere, Kartal esnafı
çay yollayarak destek oldu.

Yapılan konuşmalarda Halk Cep-
hesi’nin Van’la ilgili projeleri anlatıldı
ve Van'ı sahiplenme vurgusu yapıldı.
Meydanda gerçeğin sesi Yürüyüş
Dergisi’nin de tanıtımını ve satışını
yapan Halk Cepheliler, cumartesi
günü tekrar buluşmak üzere dağıldı.
Eyleme 60 kişi katıldı.

11 Ocak’ta da Kartal Meydanı’nda
40 kişinin katılımıyla ateş yakan
Halk Cepheliler Van depremzedelerini
sahiplenme çağrısı yaptı. Eylem, söy-
lenen marşlarla bitirildi.

Yoksulluğu Paylaşanların
Çözümü: Dayanışma!
İstanbul 1 Mayıs Mahallesi’nde

9 Ocak akşamı sokak başında Halk
Cephelilerin yaktığı ateşle başlayan
dayanışma eyleminde, Van halkının
23 Ekim 2011 depreminde yakınlarını,
evlerini kaybettiği; güç bela yerleş-
tikleri konteynırlardan ise AKP’nin
ayak oyunlarıyla çıkarılmak isten-
dikleri belirtildi. 

Halk Cepheliler, 12 Ocak’ta
Van’a yapacakları destek ziyareti ön-
cesinde yaptıkları eylemde, kahve-
hanelerde konuşmalar da yaptılar.
50 kişinin katıldığı eylemde “Bıji
Bıratiya Gelan”, “Yaşasın Halkların
Kardeşliği”, “Van Halkı Yalnız De-
ğildir” sloganları atıldı.
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Ferhat Gerçek’i sakat bırakan polislerin
görev yaptığı Bahçelievler 75. Yıl Polis Ka-
rakolu’na yapılan eylemin ardından, sağlam
şekilde gözaltına alınıp, ağır yaralı halde has-
taneye kaldırıldığı görüntüleriyle basında yer
alan Nebiha Aracı’nın katledilmeye çalışıldığı
ortaya çıkmıştı. 8 Aralık 2012’de başlayan
işkence sonucu Nebiha Aracı önce Bakırköy
Devlet Hastanesi’ne, ardından da Okmeydanı
Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.
Bu işkencelere karşı TAYAD’lı Aileler, Nebiha
Aracı’nın katledilmesini engellemek için has-
tane önüne gelmiş ve katil polislerin işkence-
lerini gözaltına alınırken ve 4 günlük gözaltı
süresince bizzat yaşamışlardı. Ertesi gün de
Halk Cephesi ve Dev-Genç’liler işkenceye
karşı açıklama yapmak üzere hastane önünde toplanmış
ve aynı işkenceleri yaşamıştı. Polisin yoğun ablukası al-
tındaki hastane, işkencecilerin cadı avına dönerek, de-
mokratik eylemlerden tanınan herkesin hastane de
gözaltına alınmasıyla sürmüştü. Aynı gün içinde hastaneye
sağlık kontrolüne gelenler dahi gözaltına alınıp tutuklanmış,
tüm bu işkenceleri durdurmak için Nurgül Acar tek
başına bir polisi cezalandırmıştı. 

Sorulan hesabın korkusuyla saldıran polisler hazırla-
dıkları iddianameyle ikinci kez toplanan Halk Cephelileri
tutuklatmak için uğraşmış ve sonuç olarak 11 devrimci
tutuklanarak 1 yılını F tipi hapishanelerde tecrit işkencesi
altında yaşamasına neden olmuştu. Bu davanın ikinci
duruşması yoğun polis saldırısı altında gizli tanık Ateş
ve Çelik’in dinlenmesiyle devam etti. Ara kararda tutuklu
sanıklar Aysu Baykal, Ayfer Rüzgar, Fatma Varıcı, Deniz
Şah, Deniz Kabak, Mustafa Doğru, Berk Ercan ve Yakup
Işık’ın tahliyesine karar verildi. 

Tahliye kararı verilen 22. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki
duruşma öncesinde mahkemeyi teşhir etmek için adliye
önünde açıklama yapmak isteyenlere peşpeşe saldıran
polisler içeri girmek istedikleri zaman da 2 kez saldırdı
ve keyfi şekilde ayakkabılarına kadar arama dayatmasında
bulundu. Aramalardan sonra çantalarındaki Yürüyüş
Dergisi’ne özel güvenliklerin el koymasına izin vermeyen
Halk Cephelilere önce güvenlikler ardından da çevik
kuvvet polisleri azgınca saldırdılar, yerlerde sürükleyip
işkence yaparak dışarı çıkardılar. Zorla gözaltına alınıp
dışarı çıkarılan Halk Cepheliler bir süre sonra tekrar
arama noktalarından geçerek adliyeye girdiler. 

Mahkeme Salonu Değil, Tiyatro...
Mahkeme esnasında da hakimin keyfi araları ve da-

yatmalarıyla geçen duruşmada, öncelikle tutuklu sanık-
ların aileleri ve dava ortaklarıyla görüşmesi engellenme-
ye çalışıldı. Tartışmanın ardından gizli tanıkların dinlen-
mesiyle mahkemeye başlandı. Sanıkların ve izleyicile-
rin, yüzünü gizleyen bir yalancının yeminini tanımadığı
için ayağa kalkmaması üzerine, mahkeme heyeti 5 daki-
ka ara verdi. Mahkemeyi sırf bu sebeple tamamen kapa-
lı yapma tehdidi savuran ve izlemeye gelen aileleri bek-
ledikleri salondan çıkarmak isteyen güvenliklerin tutu-
mu karşısında hakimlerle konuşmaya giden avukatlar
mahkemenin aynı şekilde açık yapılması için ısrar etti-
ler ve mahkeme ailelerin de katılımıyla devam etti.

Duruşmaya yeniden başlandığında öncelikle gizli
tanık Ateş dinlendi. Hakimin ilk olarak Aysu Baykal’la
ilgili ne bildiğini sorması üzerine gizli tanık “hatırlamı-
yorum, tanımıyorum” cevabını verdi. Bunun ardından
tek tek üzerine ifade verdikleri hakkında konuşması is-
tendiğinde cevap veremeyen ve aradan geçen süreden
dolayı hatırlayamadığını, ilk ifadelerinin geçerli oldu-
ğunu söylemesi üzerine avukatlar da Aysu Baykal’la
nasıl tanıştığını sordular. Önce hatırlamadığını belirten
Ateş ardından avukatların sorduğu tüm sorulara kendi-
sine dair, kimliğini belli edecek bir yanı olmamasına
rağmen “Bu soruya cevap vermek istemiyorum” ceva-
bını papağan gibi tekrar etmeye başladı. Hakimlerin ha-
tırlatmak için ifadelerinin bir kısmını okumasının ar-
dından hala hatırlayamayan gizli tanığa ifadelerinin
usule aykırı şekilde baştan sona okunmasına, avukatla-
rın tepkisine ve uyarılarına rağmen devam edildi. An-
cak gizli tanık Ateş bir zavallı gibi ifadelerini hatırla-
madı ve öncekilerin doğru olduğunu söyledi. Sorgu es-
nasında sorulan hiçbir soruya da yanıt vermedi. 

Ardından gizli tanık Çelik dinlendi. Üzerine ifade
vermediği kişiler sorulduğunda dahi “Yürüyüş dergisi

Halk Savaşçıları Onurumuzdur 
Yeni Tutsaklıklar Pahasına da Olsa Onları Sahipleneceğiz!
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İstanbul İkitelli’de “AKP
Zülmüne Karşı İşçi, Köylü, Gençlik,
Tüm Halk Birleşeceğiz Milyonları
Örgütleyeceğiz! – Halk Cephesi”

yazılı 300 kuşlama yapıldı. 

dağıtır, eylemlere katılır...” şeklinde şablon cevaplar
verdi. Sorgu esnasında avukatlar içeride bir hakimin
bulunmadığı için yapılan sorgunun usule uygun olma-
dığını bildirmesine rağmen devam ettirilmesi tutanağa
yazdırıldı. Hemen hemen sorulan herkese aynı anlatımı
yapan Çelik de soyut ve çelişkili ifadeleriyle ilgili soru-
lan soruların tamamına “aradan geçen zamanda unut-
muş olabileceği” yanıtını verdi. Herkesin önünde “sıfır
gişeyle oynanan bu tiyatronun” ardından sanıklar sa-
vunmaya başladılar.

1 yıldan uzun zamandır tutuklanmalarına sebep olan
zavallı gizli tanıkları dinledikten sonra savunma yapan
Aysu Baykal’ın sözlerinin hakim tarafından sürekli ke-
silmesi ve tartışma üzerine tekrar ara verildi. Hakimin
yalnızca gizli tanık beyanlarına yanıt verilmesi şeklin-
deki dayatmasına karşı Aysu Baykal, savunmasının bu
şekilde bölünmesi durumunda savunma yapmayacağını
söyleyerek yerine geçti. Ardından savunma için kürsü-
ye çıkan Emrah Uygul ve Kadir Baylan hemen yanında
bekletilen jandarmaların çekilmesini, bu koşullarda sa-
vunma yapmayacaklarını bildirdiler. Yalnızca ikisine
yapılan bu uygulamanın ardından savunmalara devam
edildi. Tutuklu sanıklar hapishanelerdeki saldırılara da

değindikleri savunmalarda gizli, tanıkların tam bir be-
yinsiz gibi kötü bir oyun sergilediğini, bu ifadelere da-
yandırılan tutuklanmaların tam bir öç alma olduğunu
vurguladılar. 

Avukatlar da yaptıkları savunmada gizli tanık beyan-
larının tamamen yalan ve korkutmadan ibaret olduğunu,
bunlara dayanılarak verilen tutuklama kararlarının keyfi-
lik ve hukuksuzluk olduğunu vurguladılar. Ayrıca gizli
tanıkların es kaza hakimlerin adı okunsa onların hakkın-
da da aynı cevabı vereceklerini vurguladılar ki gizli tanık
Çelik, Hüseyin Kaşkır’la ilgili önceden bir ifadesi olma-
masına rağmen yanlışlıkla sorulduğunda sabit cevabını
vermişti. Bütün avukat savunmalarının ardından karar
için duruşmaya ara verildi. 11’i tutuklu, 10’u tutuksuz
yargılanan sanıklardan Aysu Baykal, Ayfer Rüzgar, Fat-
ma Varıcı, Deniz Şah, Deniz Kabak, Mustafa Doğru,
Berk Ercan ve Yakup Işık’ın tahliyesine savunma hakkı
gasp edilen Emrah Uygul ve Kadir Baylan ile uyuşturu-
cu yaktığı için “anayasa ile kurulu düzeni bozmaya te-
şebbüs etmek" gerekçesiyle yargılanan Rasim Özde-
mir’in tutukluluğunun devamına karar verildi. Yeni tahli-
ye olanlarla beraber tutuksuz sanıklarla ilgili de yurtdışı
yasağının devamı kararı verildi.

İzmir Kırıklar 2 No’lu F Tipi
Hapishanesi’ndeki Özgür Tutsak
Gökhan Çoban, 28 Ağustos 2013
tarihinde, hak gasplarını protesto et-
mek için kapı dövme eylemi yapmış
6 saat süngerli oda işkencesine tabi
tutulmuştu.

Hapishane idaresi Çoban hak-
kında, “süngeri yırtmak ve duvara
DHKP/C yazmak” suçlamasıyla dava

açmıştı. Çoban’ın avu-
katlarının süngerli oda
görüntülerini isteme-
siyle işkence açığa çık-
tı.

Süngerli oda işken-
cesine direnen Gökhan
Çoban’ın etrafını 17

gardiyan sarıyor ve Gökhan’ı kolları
ve ayaklarından tutarak işkenceyle
süngerli odaya koyuyorlar. Altı saat
odada tutulan Çoban’a, döşemeyi
söküp döşemeleri tutturmakta kul-
lanılan zımba tellerini çıkararak, du-
vara DHKP/C yazdığı için oluşan
436 TL 23 kuruşluk hasarı karşıla-
madığı için ‘kamu malına zarar’
suçlamasıyla İzmir 7. Asliye Ceza

Mahkemesi’nde dava açıldı. Dava
ise 31 Aralık’ta bitti. Çoban’a beş
ay hapis verildikten sonra hükmün
açıklanması ertelendi.
İşkenceciler serbest, işkence gören

Özgür Tutsağa hapis cezası veriliyor.
Üstüne üstlük görüntülerde açığa
çıkan bir diğer gerçek ise, süngerli
odadaki kameranın, etrafı kapatıl-
mamış-açıkta duran tuvaletin bu-
lunduğu köşeye doğru baktığı ve
çekim yaptığı gerçeğidir. Tutsakları
siyasi kimliklerinden sıyırarak, onur-
suzlaştırmaya yönelik bu saldırı ilk
değildir. Özgür Tutsaklık geleneği
işkencecilerin çaresizliklerini büyü-
tüyor. Özgür Tutsaklar teslim alına-
maz!
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İnsanlık Onuru İşkenceyi Yenecek

Pisliği Devrim Temizler



Dünyanın 39 ülkesinde, 823 as-
keri üste, 240 bin Amerikan askeri
var... Amerikan postalları eziyor yeni
sömürge ülkelerin topraklarını... Ka-
dınlarımıza, kızlarımıza tecavüz edi-
yor, çocuklarımızı yetim bırakıyor,
erkeklerimizi öldürüyorlar... Gittikleri
her yere kan ve gözyaşı götürüyor-
lar.

Amerikan askerlerinin eline, iş-
kencelerinin karşılığında para sayı-
lıyor... Para karşılığında, sömürü çar-
kını döndürebilmek için öldürüyorlar
tüm direnenleri... İşkence merkezle-
rinde işkence yapıyor, kaçırıyor, sor-
guluyor ve tutsak ediyorlar...

Amerikan tekellerinin cebinden
çıkıyor, işkencecilerimize verilen
maaşlar. Üstelik, "yakın tehlike"
altında oldukları için ek tazminat
ödeniyor Amerikan askerlerine. Yakın
tehlike altında oldukları ülkelerin
bazıları şöyle: Bahreyn, Kuveyt, Ka-
tar, Suudi Arabistan, Umman, Birleşik
Arap Emirlikleri, Kırgızistan, Özbe-
kistan, Afganistan, Irak, Ürdün, İsrail,
Azerbaycan, Atina, Guantanamo Kör-
fezi ve Türkiye... 

Yani hem yoksul halkları katle-
diyorlar hem de, katlettikleri halk-
lardan korktukları için, korkularını
parayla bastırmaya çalışıyorlar. Pa-
rayla işkence yaptırıyorlar... İşkence
yaptıkça, öldürdükçe insanları, halk-
ların daha fazla öfkesini kazanıyorlar...
Ve bu öfke onları öylesine korkutuyor
ki, adı geçen ülkelerdeki askerlerini
para ile tutabiliyorlar orada... 

Onların yakın tehlike var dedikleri
"riskli" ülkeler, Amerikan emper-
yalizmine karşı direnişlerin olduğu,
gavura alerjinin olduğu ülkelerdir. 

Ancak ekonomik kriz içindeki
Amerika, kesintiye gidiyor... Riskli

ülkelerde görev yapan askerlerine
“yakın tehlike tazminatı” veren
Amerika, 20 ülkeyi bu listeden çı-
kardı. 

Amerika nazarında risk taşımayan
ve listeden çıkartılan ülkelerden ba-
zıları şöyle: Bahreyn, Kuveyt, Katar,
Suudi Arabistan, Umman, Birleşik
Arap Emirlikleri, Kırgızistan ve
Özbekistan. 

Amerikan Savunma Bakanlığı'nın
açıkladığı bilgilere göre, Amerikan
askerlerine 2012 yılında yaklaşık
500 milyon dolar "yakın tehlike
tazminatı" ödenmiş.

Amerikan kasaplarına, tecavüz-
cülerine, işkencecilerine, katillerine
500 milyon dolar ödenmiş... Kanı-
mızın, canımızın, onurumuzun, na-
musumuzun karşılığında 500 milyon
dolar ödemişler! 

Amerika, riskli ülkeler listesinden
20 ülkeyi çıkartınca, yılda 100 milyon
dolar tasarruf edecek. "Riskli" böl-
gelerde görev yapan ABD askerlerine
günlük 7,5 dolar ek ücret ödeniyor. 

Emperyalistler, onurumuzu işken-
celeriyle teslim alamazlar. Bizim
onurumuz, Türkiye'nin riskli ülkeler
arasında yer alıyor olmasıdır. GURUR
DUYUYORUZ! 

Ve biliyoruz ki, bu gururumuzu
Alişan Şanlılara, İbrahim Çuha-
darlara, Amerika Defol Bu Vatan
Bizim diyen Cephelilere borçluyuz. 

GURURLU VE ONURLUYUZ
Kİ AMERİKA'NIN TERÖR LİS-
TELERİNDE YER ALIYORUZ!

BAŞIMIZ DİK ALNIMIZ AÇIK
Kİ, RİSKLİ ÜLKE STATÜSÜNDE-
YİZ!

Ne adam kaçırmaları, Yunanis-
tan'da sorgulamalara katılmaları, ne
de Amerika'da dava açıyor olmaları
Amerika'yı kurtaramaz. Hükmen
mağlup Amerika!..

Amerikan emperyalizmine diren-
menin moral üstünlüğü Cepheliler-
dedir. 

Değil mi ki onları kırmızı donla-
rıyla dam başlarına çıkardık, Cep-
helileri sorgulayamayacaklarını yüz-
lerine haykırdık, bizden mutlusu yok!
İdeolojik sağlamlılığımızın gücüyle
haykırmaya devam ediyoruz: AME-
RİKA DEFOL BU VATAN Bİ-
ZİM!

Biz bunu söylemeye devam et-
tikçe, tek bir Cepheli bile kalsa riskli
ülke olma şerefini taşımaya devam
edeceğiz.

AKP, Amerika'nın en büyük iş-
birlikçilerinden birisi. Genişletilmiş
Büyük Ortadoğu Projesi ile, aldıkları
eşbaşkanlık göreviyle özellikle Or-
tadoğu'da Amerikan politikalarının
uygulayıcısı oldular. Amerika'nın en
sadık köpeklerinden AKP iktidarı
döneminde bile Türkiye Amerika
için hala riskli bir ülke! Çünkü saldırı
varsa direniş de var. Zulüm, baskı
varsa direnen Cepheliler de var.. 

Bizim tek bir demokratik kam-
panyamız bile ABD'nin korkulu rü-
yası olmuştur. Halk Cephesi'nin, Dev-
Genç'in 40. kuruluş yıl dönümü ve-
silesiyle, 20 Ekim 2009-29 Mart
2010 tarihleri arasında yürüttüğü
"Amerika Defol Bu Vatan Bizim"
kampanyası nedeniyle Amerika, va-
tandaşlarına şu uyarıyı yapmıştır:
"Türkiye'yi ziyaret etmeyi düşünen

AAmerika’nın ‘Yakın Tehlike Tazminatı’ 
Listesinde Yer Almaktan Onur Duyarız

Amerikan Emperyalizmini ve İşbirlikçilerini  Ülkemizden  Kovana
Kadar Mücadele Etmeye ve Her Şart Altında

En Son Cepheli Ölünceye Kadar Savaşı Sürdürmeye Kararlıyız!

Dünyanın 39 ülkesinde,
823 askeri üste, 240

bin Amerikan askeri var
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vatandaşlarımızı, olası terör saldırıları ve
şiddet olaylarına karşı dikkatli olmaları
için uyarıyoruz. Özellikle, süregelen 'Ame-
rika Defol, Bu Vatan Bizim' kampanyası
ve terör örgütü DHKP-C'nin yıl dönü-
münde beklenen olaylar yüzünden uyarı-
yoruz. Türkiye'deki Amerikan ve/veya
Türk-Amerikan kültürel ve ticari kuru-
luşlarına karşı eylemlerin görülmesi olasılık
dahilindedir."

Biz, Amerikan emperyalizmine karşı
uzlaşmaz düşmanlığımızı 45 yıl önce söy-
ledik. Gizlimiz saklımız yoktur: “Amerikan
emperyalizmini kovana kadar... Biz THKP-
C olarak diyoruz ki; 1- Amerikan emper-
yalizminin hakimiyetini ve yerli uşağı sö-
mürücü sınıfların iktidarını yıkmak, ba-
ğımsızlığı kazanmak için tek yol silahlı
kurtuluş savaşıdır... 2- Türkiye Halk Kurtuluş
Cephesi, Amerikan emperyalizmini ve kö-
peklerini ülkeden kovana kadar mücadele
etmeye ve her şart altında, en son savaşçısı
ölünceye kadar savaşını sürdürmeye ka-
rarlıdır. Türkiye Halk Kurtuluş Cephesi’nin
düşmanları, toprak ağaları, aracı ve tefeciler,
Amerikancı asker-sivil, bürokratlar ve bütün
halk düşmanlarıdır.” (THKP-C Dava Dos-
yası)

CIA Müdürü George John Tenet,
2002'nin Şubat ayında Amerikan Kongresi'ne
sunduğu raporda, DHKP-C'yi kastederek
"Bu grup, kamuoyu nezdinde ABD'nin ve
bizim Afganistan'daki operasyonlarımızı
açıkça eleştirmiştir" diyor. Ve eleştirme
cesaretini gösteren DHKP-C'yi terör listesine
alıyorlar...

BM'nin 67. Genel Kurulu'nda konuşan
ABD Başkanı Obama, yaptığı konuşmada,
İbrahim Çuhadar'ın Gazi Karakolu'na yö-
nelik feda eylemiyle ilgili konuştu. Her
gün asker cenazelerinin olduğu bir süreçte
Amerika, Kürt milliyetçilerine bir şey söy-
lemezken, DHKP-C ile ilgili olarak "He-
pimiz biliyoruz ki aşırılıktan en çok Müs-
lümanlar acı çekmiştir... Bingazi'de Ame-
rikan diplomatlarının öldürüldüğü gün,
İstanbul'da bir Türk polis memuru da öl-
dürüldü. Düğününe sadece birkaç gün
vardı" demiştir. 

Amerika'nın korkusu haklı bir korkudur!
Türkiye'nin riskli ülkeler listesinden çıkar-
tılması olasılık dahilinde gözükmemektedir.
Direnen Cepheliler var oldukça, tek bir
Cepheli dahi kalsa haykırmaya devam ede-
ceğiz: Amerika Defol Bu Vatan Bizim!

Brecht’ten Ayçe İdil’e
Halk Tiyatrosu Geleneği
Yeni İdillerle Devam Ediyor!

İdil Halk Tiyatrosu'nun Gazi Mahallesi ve Okmeydanı'nda ger-
çekleştirdiği kurslara katılan kursiyerleri 11 Ocak’ta İdil Kültür
Merkezi'nde bir araya geldi. İki saat süren sohbette, herkes birbiriyle
tanıştı ve İdil Halk Tiyatrosu'nun programı konuldu. Veysel Şahin
ve Gamze Keşkek için başlayacak kampanyanın nasıl ilerleyeceği
programlandı. Ayrıca yeni çıkarılacak oyunlar konuşuldu. İki saatin
sonunda tekrar bir araya gelmek üzere sohbet son buldu. Sohbete
toplamda 19 kişi katıldı.

Ücretsiz olarak verilen tiyatro kursları Okmeydanı'nda perşembe
günleri 19.00'da Gazi Mahallesi'ne cuma günleri 19.30'da, Kuruçeş-
me’de cumartesi günleri 15.00'da gerçekleşiyor ve kurs kayıtları
devam ediyor.

Öte yandan İdil Halk Tiyatrosu’nun tiyatro dersleri devam ediyor.
9 Ocak günü Okmeydanı'nda bir saat boyunca diksiyon, diyafram
ve drama dersleri yapıldı. Bir saat boyunca da İdil Halk Tiyatrosu'nun
tarihi ve devrimci sanatçılık konuşuldu.

1 Ocak’ta Gazi Mahallesi'nde bir araya gelen kursiyerler, yozlaşma
oyunlarını değerlendirip ilk oyunlarını kutlamak için tatlı yedi. Ders-
lerinin gününü cuma gününe alıp kursu tekrar düzenledi.

Okmeydanı kursiyerleri ise 4 Ocak günü Üsküdar Musaipzade
Celal Sahnesi'nde Nazım Hikmet'in Yolcu oyununu izledi. Oyuna
on kişi gitti. Oyun çıkışında Tavır Dergisi dağıtımı yaptılar.

Sahnede Değilsek
Sanık Sandalyesindeyizdir!

18 Ocak 2013 tarihinde sabah 04.00’da İdil Kültür Merkezi kapıları
kırılarak basılmış, talan edilmiş, albüm çalışmaları için orada bulunan
Grup Yorum elemanları ve İdil Kültür Merkezi çalışanları işkenceyle
gözaltına alınmıştı. AKP iktidarının faşist polisi bununla da yetinmemiş
bağlamalardan parmak izi almış, kostümleri suç delili olarak belgelemiş,
henüz piyasaya çıkmamış albüme el koymuştu.

Tüm bu hukuksuzlukların devamı niteliğinde, AKP iktidarı tarafından,
“11 Kapı”, “Kozmik Oda” hikayeleri yazılmış ve dört gün süren
gözaltı işkencesinden sonra, İdil Halk Tiyatrosu oyuncuları ve Tavır
Dergisi çalışanları Veysel Şahin ile Gamze Keşkek tutuklanmıştı.
Veysel Şahin'in Tekirdağ F Tipi Hapishanesi’nde, Gamze Keşkek'in
ise Bakırköy Kadın Kapalı Hapishanesi’nde bir yıldır tutsak edilmelerinin
nedeni "örgütün tiyatro sorumlusu olmaları", F Tipi Film’de kullanılan
gardiyan kostümünün İdil Kültür Merkezi’nde bulunması, İdil Kültür
Merkezi’ne girip çıkmak, basın açıklamasına katılmak...

İdil Halk Tiyatrosu, bu suçlamalarla bir yıldan uzun süredir tutuklu
kalan Şahin ve Keşkek’in duruşmalarına katılım çağrısında bulundu.
21 Ocak'ta Veysel Şahin'in, 25 Şubat'ta Gamze Keşkek'in mahkemesi
görülecek.

İdil Halk Tiyatrosu’nun 11 Ocak tarihli yazılı açıklamasında,
“Bizler aydın sanatçılar olarak; soyguncuların, hırsızların, arsızların
düzeninde bizim yerimiz ya sahnedir ya sanık sandalyesidir diyoruz.
Bizler dışarıdaysak onların düzenlerini, sanatımızla mahkum etme
mücadelesi veririz, tutsak edildiysek yine halktan yana sanatın engel-
lenemeyeceğini haykırırız. Bizler sahnede değilsek sanık sandalye-
sindeyizdir” dedi.
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BERKİN’İ VURANLARI AÇIKLAYIN!



Devlet yönetemiyor, halkın eme-
ğini çalıp çırpıyor. Halkımız umutsuz,
kaderine razı yaşayıp gidiyor. Bu
gidişe dur diyen devrimciler, Cep-
heliler ise kapı kapı dolaşarak umudu
en yoksullara taşıyor. Emeğimizi ça-
lanlara karşı sınıf kinini artırmak ve
örgütlemek için Yürüyüş Dergisi’ni
okuyalım, okutalım.

İstanbul
Altınşehir: Güvercintepe

Meydanı’nda 7 Ocak’ta Yürüyüş
kampanyasının afişlemeleri yapıldı
ve Güvercintepe esnafına dergi da-
ğıtıldı. Halk Cephelilerin çalışmaları
sırasında AKP yandaşı bir grup esnaf
afişleri sökmeye ve tehdit etmeye
çalıştılar. Hiçbir vergi vermeden si-
gortasız yoksul gençler çalıştıran
kan emiciler Halk Cephelilerin afiş
yapmasına engel olamadılar.

İkitelli: Halk Cepheliler 8
Ocak’ta “İrfanların, Enginlerin, Fer-
hatların Sesi” Yürüyüş Dergisi’nin
afişleriyle yoksul mahallelerin sesi
oldular. Atatürk ve Mehmet Akif
mahallelerine 200’ü aşkın afiş ya-
pıştırıldı.

Ankara: Dev-Genç’liler 10
Ocak’ta Ankara Siyasal Bilgiler Fa-
kültesi'nde dergi dağıtımı yaptı. 20
derginin verildiği dağıtımda Hukuk
Fakültesi öğrencileri tutsak avukatlara

selam söylediler. “Faşizmi yargılayan
devrimci avukatların yanlarındayız”
dediler.

Dev-Genç’liler, aynı gün OD-
TÜ’de de dergi dağıtımı yaptı. ODTÜ
kampüsü, Faika Demiray Kız Yurdu
ile hazırlık binasında toplam 60 dergi
dağıtıldı.

11 Ocak günü ise Ankara Sıhhiye
Meydanı’nda yapılan “Bozuk Dü-
zende Sağlam Çark Olmaz” mitingi
sonunda Dev-Genç’liler yarım saat
süren dergi dağıtımı yaptılar, 80 der-
giyi halkımıza ulaştırdılar. 

12 Ocak’ta 100. Yıl Mahallesi’nde
Halkın Mühendis Mimarları tarafın-
dan Yürüyüş Dergisi dağıtıldı. Pazar
alanında dergi tanıtımı yapıldıktan
sonra, 100. Yıl’daki evler dolaşıldı.
2.5 saat süren dergi dağıtımında 200
daire dolaşıldı ve 20 dergi satıldı.

Dev-Genç’liler 14 Ocak günü,
Kızılay Yüksel Caddesi’nde 30 adet
Yürüyüş Dergisi’ni halka ulaştırdı-
lar.

İzmir: 9 Ocak’ta Buca’da bir
Yürüyüş okuru tarafından 1 saat
süren dergi dağıtımında, halkla gün-
deme dair sohbet edilerek, 26 adet
Yürüyüş Dergisi halka ulaştırıldı.
11 Ocak’ta ise Buca’nın Kuruçeşme
Mahallesi’nde, 5 kişinin katılımıyla
üç buçuk saat süren dergi dağıtımında
80 dergi halka ulaştırıldı.

Umut Kulaktan Kulağa Hızla Yayılır...
Umudun Postacıları, Ulakları

Umudu En Yoksullara Ulaştırıyor

İkitelli

Ankara (Arşiv)

İzmir (Arşiv)

18 Ocak 2013 günü sabaha karşı dergi büromuz basılmış
ve tüm çalışanlarımız gözaltına alınmıştı. 4 gün süren
işkencelerin ardından 7 muhabirimiz para karşılığı serbest
bırakılırken Yeliz Kılıç ve Doğan Karataştan tutuklandı. 

21 Ocak günü 09,30’da İstanbul Adliyesi’nde 16. ACM’de
görülecek mahkemeye tüm okurlarımızı tutsaklarımızı
sahiplenmeye bekliyoruz.

Yürüyüş Dergisi Susturulamaz!

Yürüyüş Dergisi Çalışanları Yeliz Kılıç ve Doğan Karataştan Serbest Bırakılsın!
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Toprak çamur olmuşsa da bata çıka koşar bir adam.
Elinde tüfeği. Kara demir ısınmış. “Tekleme” diyor ona,
ara sıra bakıyor. İleriye koşup bakarken duyduğu öfke,
bakışları silaha dönünce güvene, sevgiye dönüyordu. O
sevgiyle tüfeğine “tekleme” diyordu. Yağmur çiseliyor.
Silahı ıslanmakta ama her damla sanki buhar oluyor
hemen, silahı öyle sıcak. Kurşun seslerinden kulağı hala
çınlamakta.

Hep yanından geçmeyecek ya kurşunlar. İşte biri ba-
cağına saplandı. Ilık ılık kan akıyor. O hala koşmaya ça-
lışıyor. Kan soluğundan daha serin geliyor ona. Sekmeye
başlıyor önce. Artık canını yakmaya başladı ve kaçamaz
oldu tek bacağı. Belki de böyle vuruldu genç vatanse-
ver.

Nazi işgaline direnen topraklar üzerinde milyonlarca
şehit verildi, kol-bacak koptu. Belki de böyle vuruldu
Mihail Kalaşnikof... Öyküsü çok benzerdi. Milyonlardan
biri mutlaka böyle vurulmuştu ve hepsinin hikayesi bir-
birine yürekleri ve yüzleri kadar benzerdi. Milyonlar
düşmanın üstüne koştu ve öyle vuruldu. Belki alay
ediyordu düşmanıyla, belki ondan korkuyordu. Ama en
çok, yaşadığı toprakları seviyordu.

Savaşı sosyalistler kazandı. Mihail Kalaşnikof bu
savaş için AK47 ismini verdiği ve bugün, ismiyle bilinen
Kalaşnikof tüfeğini icat etti. Hala savaşa daha uygun bir
silah icat olunmadı. Peki neydi onu böyle yaratıcı ve
deha kılan?

Yaratıcılığı yoğunlaşmasından kaynaklıydı. Mutlaka
savaşta yaşadığı her zorluğu düşündü. İhtiyaçları neydi
düşündü. Onları yenilmez kılacak olan, güçlendirecek
olan neydi düşündü. Düşündü ve çözüm üretti.

Bu kadar çok düşünmese bulamazdı elbet. Ama en
önce çözüm üretmek istedi. Bu isteği ve coşkusu vatan
sevgisinden ötürü gelişti. Herkes gibi o da seviyordu va-
tanını. Ancak vatan için bir şeyler yapmak onun için hiç
soyut olmadı. Bu yüzden, gelecek kuşlara özgür bir

vatan bırakmak için AK47'yi üretti.

Mihail Kalaşnikof öldü. Ölmeden önce de insanlık
için çalışıyor, yeni icatlar üretmeye çalışıyordu. Ölmeden
önce de vatanı için böyle bir silah icat ettiği için duyduğu
mutluluğu ifade etmişti. Ne o unuttu vatanını ne de halkı
onu unuttu. Sonsuza dek yaşayacak Mihail Kalaşnikof.
Sadece kendi vatanında da değil. Bütün dünya halkları
tarih boyuca bilecek onu. Çünkü Kalaşnikof, vatanın
bağımsızlığı için savaşan her yurtseverin elinde olacak.
Silahının adına şarkılar söylenecek. Ve onun yarattığı
silahla kurulacak sosyalizm. Mihail Kalaşnikof öldü.
Şimdi onun vatan sevgisi umudun kızıllaşan namlularında
yaşayacak.

En Büyük Mucitler, Yüreği Vatan Sevgisiyle Dolu Devrimcilerdir
Mihail Kalaşnikof, Emperyalizme ve Faşizme

Karşı Savaşan Halkların Bağrında Yaşıyor!

Halk Sofrasında Umudumuzu,
Ekmeğimizi Paylaşalım!

Sarıgazi Haklar Derneği’nde her pazar
olduğu gibi, 12 Ocak günü saat 11.00’da

kahvaltı düzenlendi. Düzenlenen kahvaltıya
21 kişi katıldı ve kahvaltıdan sonra sohbet
edildi. Kahvaltıların her pazar yapılacağı

duyuruldu.



AKP iktidarının kendi içindeki pisliklerinin bir bir
açığa çıktığı, halktan çaldıklarının bir bir bakan çocuk-
larının ayakkabı kutularından çıktığı bir dönemde, diğer
yandan halkımızın açlığı ve yoksulluğu da hızla büyüyor.
Hırsız AKP’ye karşı öfke de büyüyor. İşte bu adaletsiz
düzenin sonucunun en son örneğini gazete ve televizyonlar
24.12.2013 tarihinde şöyle verdi:

“Konya'da, henüz nüfusa bile kayıt edilmemiş olan
40 günlük Ayaz bebek, emzirmek için uyanan annesi
tarafından ölü bulundu. Otopside zatürreden öldüğü
anlaşılan Ayaz bebeğin annesi, 2 çocuğu ile birlikte
camları kırık olduğu için naylonla örtülü tek odalı
kerpiç evde kalıyordu.’’ 

Halkımızın diliyle cevap verelim bir kez daha  bu
hırsızlara, bu arsızlara:

HARAM YİYİN, ZIKKIM YİYİN, BOĞAZINIZA,
KURSAĞINIZA DİZİLSİN! HIRSIZLAR, UĞURSUZ-
LAR! 

AKP’nin bakanları ve çocukları Amerika’dan aldıkları
eğitimle  aç tavuklara dönüştürülmüşlerdir. Bu alçaklar,
bu namussuzlar halka ait ne varsa tüketiyorlar. AKP
iktidarı şu 10 yıllık iktidarı döneminde eğitimden sağlığa,
ulaşımdan barınmaya kadar, derelerimize, nehirlerimize
kadar halka ait ne varsa, emperyalist efendilerine peşkeş
çekti, “Babalarının malı gibi sattılar.”

Katil AKP iktidarı, bu açlık bu yoksulluk bitsin diye
sokağa dökülen halkımıza, bu seferde kurşunları reva
gördü.Yoksul halkımızın gençleri sokak ortasında güpe-
gündüz kurşunlandı.15 yaşındaki Berkin Elvan üç mev-
simdir komada.

Ve işte AKP iktidarının suç dosyasına yeni bir tanesi
daha eklendi.

Soğuktan
donarak ölen
Ayaz bebek.
İsmi gibi
AKP iktidarı-
nın ayazda bı-
raktığı bir ço-
cuktu Ayaz
bebek.Ülke-
mizde bu dü-
zenin ayazda
bıraktığı yüz binlerce bebekten biri. Bugün çocuklarımız,
aç, yoksul, ayazdadır.

Bize bunu reva gören katil AKP iktidarıdır. Bir yanda
bakan çocuklarının ayakkabı kutularından çıkan
milyon dolarlar, diğer yanda katil AKP’nin ayazında
kalarak donarak ölen Ayaz bebeklerimiz.

Bizim kinimiz, öfkemiz ayazlarda kalarak bilenecek.
Her ayazda kalışımızda seni hatırlayacağız Ayaz bebek.
Ve Cepheliler ayazda kalan her bir çocuğumuz için bu
düzene sıktıkları her bir kurşuna senin için de bir tane
ekleyecekler. 

İşte senin gözlerini hayata açıp tanımana bile izin
vermeyen bu düzene karşı hergün çarpışıyor Cepheli
abilerin, ablaların. Senden sonrakiler ayazda kalmasın
diye bu savaş. Şimdi artık onların öfkesinde, onların
şarjöründe sen de varsın Ayaz bebek.

Sen rahat uyu Ayaz bebek! Katil AKP ayazda bırakarak
katlettiği bebeklerimizin hesabını er geç verecek. Sana
ve senin gibi bebeklerimize en sıcak baharları Cepheli
abilerin, ablaların getirecek Ayaz bebek, sen rahat uyu.
Bu yapılanlar hesapsız kalmadı kalmayacak.

KATİL DEVLET ŞİMDİ DE 
40 GÜNLÜK BEBEKLERİMİZE GÖZ DİKTİ!

“40 GÜNLÜK AYAZ BEBEK
SOĞUKTA DONARAK ÖLDÜ!’’

Ankara’da ODTÜ'de 11 Ocak günü, Halkın Mühendis
Mimarları ile akademisyen ve öğrencilerin katıldığı bir
toplantı yapıldı. 11 akademisyenin katıldığı toplantıda,
Küçükarmutlu Mahallesi tarihi, mahalledeki örgütlülük,
Cemevi projesi, yerinde ıslah, kentsel dönüşüm, mahallede
yapılacak olan enerji üretimi ve halk bahçeleri üzerine
konuşuldu.

Halkın Mühendis Mimarları, Küçükarmutlu Mahal-
lesi'nin kuruluş sürecinde ve mücadelesinde devrimci
mühendis ve mimarları, halkın mühendisliğinin nasıl
yapılabileceğini ve Küçükarmutlu mahallesinin ihti-

yaçlarını anlattılar.
Kentsel dönüşümde dünya örnekleri ile Cemevi

projesi ve tüm mahallenin nasıl halk için yerinde ıslah
yapılabileceği konuşuldu. Küçükarmutlu mahallesi ve
mahallenin örgütlülüğü hakkında birçok soru gelmesi
üzerine Halkın Mühendis Mimarları tarafından mahalle
halk komiteleri anlatıldı.

Toplantı sonucunda Küçükarmutlu'ya akademisyen-
lerle birlikte Şubat ayında bir gezi yapılmasına karar
verildi.
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Halk İçin Mimar Mühendislik Yapacağız



Almanya'nın kuzeyindeki Ham-
burg şehrinin bazı semtlerinde 4
Ocak'tan itibaren sıkıyönetim ilan
edildi. Olağanüstü hal ilan edilen
Altona, St. Paulis ve Sternschanze
semtlerinde polise, insanların kim-
liklerini ve üzerlerindeki eşyaları
kontrol, bir yerden uzaklaştırma ve
şüpheli gördüklerini gözaltına alma
yetkisi verildi. Olağanüstü halin ne ka-
dar süreceği belli değil.

Olaylar, "Rote Flora"  (Kızıl Flo-
ra) adlı kültür merkezinin kapatıl-
masına tepki gösteren sol, otonom
grupların düzenlediği yürüyüşte, po-
lisin halka saldırısı ile başlamıştı.
Saldırıya karşı direniş başlamış ve 500
insan yaralanmıştı. Hala çatışmalar ve
polisin terörü devam ediyor.

Sol gruplar Alman polisinin bas-
kısına ve işkencesine karşı ayaklan-
dılar.

Aylardır Hamburg'da Afrikalı göç-
menlere yönelik baskılar ve sınır dışı
tehditleri vardı. Sol gruplar uzun sü-
redir polisin baskılarını protesto edi-
yordu. Polisin amacı sol-otonom
grupların güçlü olduğu bu bölgeleri
kendi hakimiyeti altına almak ve bu-
ralardan solcuları atmaktı. Ama iste-
diğini yapamadı, bir ayaklanma ile
karşılaştı. 

Olağanüstü hal ilan ettiği bölgeler
solcuların, devrimcilerin örgütlü ol-

duğu yerler ve asla buraları polise tes-
lim etmeye niyetleri yok. İşte bu di-
reniş karşısında, dünyaya demokrasi
dersi veren Almanya olağanüstü hal
ilan etti.

Alman polisi tipini beğenmediği
herkese kimlik soruyor şu an, gözal-
tına alıyor, kriminalize ediyor insan-
ları. 

Almanya bir polis devletidir. Al-
man halkı daha küçük yaşta polisine
hayran olarak yetiştiriliyor. Şimdiye
kadar polis, yaptığı hiçbir işkence,
keyfi gözaltı, tehdit, ırkçı davranışları
yüzünden ceza almadı. Alanlarda
göz boyamak içindir. Zaten yaban-
cıysan potansiyel suçlusundur, her şey
sana "müstehak" gözü ile bakılır.

9 esnafımızın katledilme davası-
na bakmamız dahi yeterlidir bunu gör-
mek için. Polis defalarca suçüstü ya-
kalanmıştır. Birçok delil olmasına
rağmen bırakın polisleri görevlerin-
den almayı, daha üst mevkilere terfi
ettiriyorlar.

Hamburg polisi de terör estiriyor.
Hamburg'da olayların başlangıcını
Alman polisi yapmıştır. Solcuların ör-
gütlü oldukları bir kültür merkezini
kapatmak istemişlerdir. Yine solcuları,
bulundukları evlerden atmak istemiş
ve bu binaları zenginlere peşkeş çek-
mek istemişlerdir. Göçmenlere yö-
nelik ırkçı saldırıları onlar başlatmıştır.

Sol, otonom gruplar buna karşı di-
renmiş ve hala direnmektedirler.

Baskının olduğu yerde direnmek
meşrudur. 

Alman devleti korkuyor. Kendi
halkından korkuyor, ilerici devrim-
cilerden korkuyor. Korkusu boşuna
değildir. Kaşık ile verdiği bütün sos-
yal hakları kepçe ile geri alıyor şu an.
Ki bu haklar işçi sınıfının mücadele-
si sonrası alınmış haklardır. 

Alman devletinin Ortadoğu’da
katliamları, işgalleri desteklemesi,
katliamlara ortak olması solcuların,
devrimcilerin güçlenmesini sağlıyor.
Bunun önünü şimdiden kesmek ve
gözdağı vermek için bu tür saldırıla-
rını artırıyor. 

Nasıl ki Anadolu Federasyonu, ırk-
çı saldırılara karşı direndiği, mücadele
ettiği ve Türkiyelileri örgütlediği için
ve güçlenmesinden korktuğu için ça-
lışanlarını tutukluyorsa, şu an aynısını
Alman solcularına da yapıyor.

ALMAN DEVLETİ RÜZGAR
EKTİ, FIRTINA BİÇMEKTEN
KORKUYOR!

BASKININ OLDUĞU YERDE
DİRENİŞ MEŞRUDUR!

ALMANYA BİR POLİS DEV-
LETİDİR. OLAĞANÜSTÜ HAL
UYGULAMASINA SON VERİN!

AVRUPA’dakiBİZ

BURJUVA DEMOKRASİSİ BURAYA KADAR...
TEKELLERE DEMOKRASİ UYGULAYAN ALMAN DEVLETİ,

HAKKINI ARAYANLARIN ÜZERİNDE İSE TERÖR ESTİRİYOR!

ALMANYA'NIN HAMBURG ŞEHRİNDE
OLAĞANÜSTÜ HAL İLAN EDİLDİ!

İngiltere’nin başkenti Londra’da haftalık Yürüyüş Dergisi için
masa açılmaya devam ediyor. 11 Ocak günü Wood Green
Kütüphanesi önünde 14.00 – 16.00 arası açılan masa süresince halka
yine gündemde olan konular anlatıldı, Londra’da 2011 Ağustos’unda
öldürülen 29 yaşındaki Mark Duggan’ı öldüren polisin yargılandığı
davanın katil polisin suçsuz bulunmasıyla sonuçlandığı da konuşuldu.
Bu kararla dünya halklarına her yerde uygulanan katletme politikası
ve adaletsizlik konuşuldu. İki saat açık olan masada 15 dergi halka
ulaştırıldı.

İngiltere'de Yürüyüş'ün Sesi Sürekli Güçleniyor!
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Siyasi baskılar nedeniyle Almanya'ya yerleşmiş genç
sayılabilecek Dersim'li bir ailemiz vardı. Ailenin 5-6 yaş-
larındaki erkek çocuğu, biz evden çıktıktan sonra anne-
sine; "Anne, bu amcalar neden hep bize dergi getiriyor?
Neden dergiye para veriyoruz? O parayı bana versen her
hafta kendime dondurma alırım" deyivermiş. Annesi du-
ruma pek şaşırmış. Ne diyeceğini bilememiş. Ne yapa-
cağını, nasıl cevap vereceğini düşünmeye başlamış. En
sonunda dergiyi çocuğuna okumaya ve içinde neler ol-
duğunu anlatmaya karar vermiş. Tesadüf bu ya, derginin
o haftaki sayısında da, aile daha Dersim'deyken evleri-
ne gelip, giden gerillaların şehitlik resimleri varmış. Önce,
şehitlerden çocuğun hatırlayabileceklerinin fotoğrafla-
rını göstererek işe başlamış; "Bak evladım" demiş. "Bu
amcayı tanıdın mı? Hep bize gelirdi. Seni kucağına alır-
dı. Oyunlar oynardınız. Sana bazen şeker getirirdi. Ha-
tırladın mı?" demiş... Çocuk cin gibi tabi, hemen hatır-
layıvermiş. Annesi bu noktadan devam etmiş anlatma-
ya; "Bak evladım, işte bize gelen amcalar da, o amcala-
rın arkadaşları. Evimizi basan, seni korkutan jandarma-
lar vardı ya, işte o kötü adamlar senin sevdiğin o güzel
amcayı öldürdüler. Biz de o yüzden köyümüzü, evimi-
zi terk edip buralara geldik... Bu amcalar da, oradakiler
de senin gibi çocuklar mutlu olsun, okuluna gidebilsin,
şeker yiyebilsin diye uğraş veriyorlar" demiş. Bu sohbet
üzerine sanki o afacan çocuk gitmiş, yerine olgun biri gel-
miş. "Öyle mi anne?" demiş. Dergiyi annesinden almış,
öpüp alnına götürmüş, sonra onu bağrına basmış. Her ak-
şam uyumadan önce, dergiyi öpüp kucaklayıp, sonra iti-
nalı bir şekilde yastığının altına koyup uyumaya başla-
mış. 

Bu olayın yaşandığından bizim haberimiz yoktu. Yak-
laşık iki hafta sonra aileye tekrar dergi götürdüğümüz-
de, daha önceleri "umursamaz" ve hatta "memnuniyet-
siz" görünen ufaklık bu defa bizi kapıda karşılamıştı. Göz-
lerinin içi gülüyordu. Bu durum dikkatimizi çekmiş, an-
nesine nedenini sormuştuk. 

Annesi de olan biteni ayrıntısı ile anlatıvermişti. Biz-
ler de epeyce şaşkın, biraz da ezik olarak bu ilginç hi-
kayeyi dinlemiştik. Ezilmiştik; çünkü Dersim şehitleri-
mizin başardığı gibi, ne çocukla ne de aileyle yeterli iliş-
ki geliştirmeyi başaramamıştık. Ya da hiç gündemimi-
ze bile almamıştık. Bu yaştaki çocuğun bu olgun tepki-
lerine de doğrusu şaşırıp kalmıştık. Gel gelelim Dersimli
anne evladının bu yaşta tapınırcasına dergiye bağlan-
masından korkmuş ve dergiyi çocuğundan saklamaya baş-
lamıştı. Birçok aile gibi çocuğunun devrimci olma ihti-
malinden çekindiğini itiraf etmişti.

Diyeceğimiz o ki; bu olaydan onlarca ders çıkarabi-
liriz. Aile ilişkilerine gerekli özeni göstermek ve sıra-
danlıktan çıkarmak, genelde tecrübelerle bilinen ama çoğu

zaman ihmal edilen eksikliklerimizdir. Ancak bundan daha
ileri bir eksiğimiz olduğunu da kabul etmemizi gerekti-
ren bir örnektir bu. O da "eğitimin yaşı olmadığı, her ya-
şın ayrı bir eğitimi gerektirdiği" gerçeğidir. 

Devrimci ailelerin çocuklarının, hatta şehitlerimizin
çocuklarının dahi devrimcileşmesi ciddi bir sorun ola-
rak önümüzde dururken, bu noktada bir bilgi ve bilinç
eksikliğine sahip olduğumuzu baştan kabul etmeli, aile
ve çocuk eğitimine özel bir önem vermeliyiz. Çocukla-
rımızı devrimci değerlere göre yetiştirebilmek için ön-
celikle onlarla en fazla zaman geçiren kadınlarımızı ka-
zanmalıyız.

Çocukların "genç olmasını" beklemeden sağlam
manevi bağlar kurmalıyız. Bu bağların devamlılığını hiç-
bir şekilde koparmayacak yol ve yöntemler bulabilme-
liyiz. Yaşanan örneklerde olduğu üzere; ülkemizin uzun
sayılabilecek devrim mücadelesinin verdiği "yılgınlık ve
devletin katliamcılığı karşısında, sınıfsal olarak yoksul
ya da ezilmiş, hatta duyarlı ailelerin daha çocuklarının
devrimcileşmesi noktasında sakıngan davrandığı bir
gerçektir. Bu nedenle de ailenin ve özellikle de evin ka-
dınının sıradan ilişki ve telkinlerle ikna olmayacağından
hareket etmeliyiz. İkna etmek de yetmez. Çocuğun
hangi yaşlarda hangi tehlikelerle baş başa olduğunu ve
nasıl müdahalelerde bulunulması gerektiğini ortaya ko-
yabilecek, yol gösterici bilgi birikimi ve yazılı mater-
yallere ihtiyaç olacaktır. O halde bizler de bilgi biriki-
mine sahip olmalı, ayrıca elimizin altında tavsiye ede-
bileceğimiz örnek eğitim kitapları olmalıdır.

Araştırmalı yazarlar çocuklarını 4 yaşından başlaya-
rak eğitme bilincine sahip belli başlı bir kaç toplumdan
bahsederler. En bilineni Ispartalılardır. Alevilik de bir
inanç olarak bin yıldır, içinde barındırdığı, yaşam biçi-
mi ve sınıfsal özellikleri ile bu günlere gelebilen bir özel-
lik taşır. Dışlanmışlık, ezilmişlik ve sürekli katledilen, sür-
gün edilen bir seyir izleyen Aleviliği bugünlere taşıya-
bilen, en güçlü bilginin de çocuk yaşta gerekli manevi
değerlerin aşılanması gerektiği bilincidir.

Çocuklarımız ve kadınlarımızı eğitmenin yolu, önce
kendi kendimize koyduğumuz yaş sınırının ortadan
kaldırması ile başlayacaktır. Gerisini deneylerimizle
bulacağız. Unutulmamalıdır ki, her aile ayrı bir tecrübe
ve bilgelik taşır. Örneğimizdeki Dersimli aile de oldu-
ğu gibi.

Bizler devrimci pratik içindeki insanlar olarak pek azı-
mız, 5-6 yaşlarındaki bir çocuğu dergi okuma ya da an-
latmayı akıl etmiş ya da denemişizdir. 

Ustaların da önemle vurguladığı gibi, asıl bilgeler kit-
lelerdir. Devrimci çalışma kitlelerle bilgi alışverişi için-
de ancak başarıya ulaşır. 

AVRUPA’da 
Hayatın Öğrettikleri EĞİTİMİN YAŞI OLMAZ
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Yaklaşık sekiz
yıldır Almanya’da
tutuklu bulunan
Faruk Ereren’in
duruşmaları sü-
rüyor. Her hafta

pazartesi ve cuma
günleri yapılan du-

ruşmaların bu haftaki oturumuna Sin-
can Hapishanesi’nde tutuklu bulunan
Remzi Uçucu video konferans yo-
luyla, tanık sıfatıyla katıldı. Bilindi-
ği gibi, Düsseldorf Yüksek Eyalet
Mahkemesi’nin yürüttüğü davada
Faruk Ereren DHKP-C’nin bir ceza-
landırma eylemine talimat vermekten
sorumlu tutulmuş ve bu iddiadan do-
layı müebbet hapis cezası almıştı.

Ancak dava konusuna temel kabul
edilen itirafçı Semih Genç’in iftiraları
Yargıtay tarafından çelişkili bulun-
duğu için karar bozulmuş ve yargı-
lamanın tekrarına karar verilmişti.
Düsseldorf Yüksek Eyalet Mahke-
mesi’ndeki dava halen başka bir ha-
kimler heyeti tarafından sürdürülüyor.

1 3
Ocak’taki
duruşmada
Sincan’dan Ankara 1. Ağır Ceza Mah-
kemesi’ne Ereren Duruşması için ge-
tirilen tutsak Remzi Uçucu video kon-
ferans bağlantısında “Buraya geldiğim
ana kadar nereye ve ne için getirildi-
ğimden haberim yoktu” dedi. Alman
mahkeme başkanının Faruk Ereren
duruşmaları için tanıklık yapıp yap-
mayacağı sorulan Remzi Uçucu’nun bu
cevabı mahkeme heyetini şaşırttı. Baş-
kan “Zaten bize de üç hafta önce haber
verdiler. Oysa biz Türkiye’deki yetki-
lilere talebimizi geçen yılın Mayıs
ayında bildirmiştik. Yani bizim için de
biraz ani oldu” dedi. Remzi Uçucu ken-
disi gibi avukatına da haber verilmediği
için bugün yanında avukatının olma-
dığını, dolayısıyla avukatıyla görüş-
tükten sonra heyete cevap verebilece-
ğini belirtti. “Yalnız benim söyleye-
ceklerim sizin bildiklerinizden farklı,
bunu bilin” dedi.

Heyetle Remzi Uçucu arasında ge-

çen konuşmalar neticesinde eğer Tür-
kiye’de imkan sağlanırsa 10 Şubat, 14
Şubat ve 17 Şubat tarihlerinde Rem-
zi Uçucu’nun avukatı ile birlikte An-
kara 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ne vi-
deo konferans bağlantısı için tanık sı-
fatıyla hazır bulundurulması için gi-
rişimde bulunulmasına karar verildi.
Mahkeme Başkanı Remzi Uçucu’ya
da özellikle “Siz de kendi yönünüz-
den buna gayret eder misiniz?” di-
yerek rica etti.

Sekiz yıldır süren bir adaletsizlikle
Faruk Ereren, sadece bir itirafçının
düşmanca, zarar verme arzusuyla at-
tığı iftiralar nedeniyle Almanya ma-
kamlarınca hapiste tutuluyor.

Duruşma Günleri: Her Haf-
ta Pazartesi Saat 11.00, Cuma 09.30

Duruşma Yeri: Düsseldorf
Yüksek Eyalet Mahkemesi Cecillien
Allee 13 Düsseldorf

Av ru pa’da Alman Devletİ
Kendi Yasalarını Yok

Sayarak Faruk Ereren'i
Yargılamaya Devam Ediyor!

Almanya’nın Berlin şehrinde 11 Ocak günü Rosa Lu-
xemburg ve Karl Liebknecht için 19.su düzenlenen kon-
feransa bu yıl Grup Yorum da davet edildi.

Konferans açılışı bu yıl ilk defa Grup Yorum tarafın-
dan yapıldı. Daha sonra konuşmalara geçildi ve Rosa Lu-
xemburg ve Karl Liebknecht’in hayatını anlatan sineviz-
yon gösterimi yapıldı.

Konferansın bitiminde sahneye çıkan Grup Yorum, ço-
ğunluğunu Almanların oluşturduğu yaklaşık 500 kişiyi de-
ğişik dillerde söylediği türkülerle coşturdu. Portekiz, Ce-
zayir ve Alman sanatçılarla Çav Bella-El Pueblo parça-
larını birlikte söylediler. 

Berlin'de Grup Yorum Dinledi, Anlattı...
Rosa Luxemburg etkinliği için Almanya’nın Berlin şeh-

rinde bulunan Grup Yorum, Berlin Yorum Kültürevi’nde
halkla söyleşi yaptı. 12 Ocak’ta yapılan söyleşi, karşılıklı
sohbet ve soru-cevap şeklinde sürdü.

Grup Yorum’un kuruluşundan bugüne kadar olan sü-
recin değerlendirildiği sohbette, önümüzdeki dönemde dör-
düncüsü yapılacak olan Tam Bağımsız Türkiye konseri ve
Almanya’da üçüncüsü yapılacak olan ırkçılığa karşı

konser ile ilgili bilgilendirme yapıldı. İki saat süren söy-
leşi, Grup Yorum’un verdiği küçük bir konserle son bul-
du.

Rosa Luxemburg'un Mezarı Başında
Grup Yorum Türküleri

Her yıl Berlin’de, Ocak ayının ikinci pazar günü ya-
pılan Rosa Luxemburg yürüyüşü, 12 Ocak günü Frank-
furter Tor’da başladı. Bu yılki yürüyüşe Grup Yorum da
katıldı. Yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı yürüyüş, Berlin
Friedrichsfel’de bulunan anıt mezara kadar sürdü. Alman
ve Türkiyeli demokratik kitle örgütlerinin katıldığı yü-
rüyüşe, Berlin Halk Cephesi de katıldı.

Yürüyüş sonrasında
Grup Yorum elamanla-
rı anıt mezara kırmızı
karanfiller koydu. Anıt
mezar başında yapılan
anma sonunda Grup Yo-
rum orada bulunan hal-
ka halaylar eşliğinde
kısa bir konser verdi.

Grup Yorum Rosa Luxemburglar İçin Söyledi
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26 Ocak - 1 Şubat

“İşin özü yoldaşlarım: İç ve dış düşmanlarımıza
karşı, hiç uzlaşmadan, militan bir beyin ve ruhla

savaşmalıyız. Artık söz eylemini bitirdi.”
Alişan Şanlı

Yitirdiklerimiz
Bağımsızlık Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

Çatışma haberini aldığımda TV'nin önüne koştum. İt sü-
rüleri yine bizden bir parçayı alıp götürmüşlerdi. Yanan yü-
reğimizdi, öfke doluyduk, acı doluyduk. Fotoğrafın ekrana
yansıdığında hınçla yerimden doğruldum. Bir an için illegalite
kuralları gereği Parti-Cephe açıklamadan şehitlerin ismini
açıklamamak gerektiğini unutarak Besat demek istedim. An-
cak bilincim duygularıma egemen oldu. Yalnızca bu yoldaşı
tanıyorum demekle yetindim. Her zaman için şehit yoldaş-
ların birebir tanıdık olması bir başka acı ve öfke katıyor yü-
reğimize, alıp götürüyor ortak yaşanan anlara. 

Seni düşündüm. '88'de üniversiteler açıldığında birkaç
yoldaşla birlikte Yeni Çözüm Bürosu’na gelmiştin. Sessiz,
mütevazi, şaşkın gözlerle bakıyordun etrafına. O günden son-
ra seni daha yakından tanıma fırsatı buldum. DTCF'de ge-
çici yol arkadaşları, bir bir safların dışına düşerken sen hız-
la gelişerek kendini harekete sundun. '89'un ortalarında DTCF
sorumluluğunu üstlendin. Bu süreç senin için hem kendini,
hem de devrimci hareketi tanıman için fırsat oldu. Yeni in-
sanları örgütleyip getirdiğinde gözlerindeki heyecanı, coş-
kuyu anlamamak mümkün değildi. Sessiz sakin kişiliğin için
için kaynıyordu. Coşkun çevrendeki yoldaşlara yansıyordu.
'90 süreci senin için oldukça sancılı yaşandı. Seni anlayıp
yaşadığın sorunlara çözüm üretemediğim için bugünden bak-
tığımda içine düştüğün olumsuzluktan büyük pay sahibi ol-
duğumu düşünüyorum ve bunun acısını yaşıyorum. Ken-

dime lanet okuyorum. Niçin yoldaşıma daha fazla zaman
ayırmadım diye. Hiçbir yoldaş bu duyguya düşmemeli. Yap-
ması gerekeni zamanında yapmalıdır. Bir şehidin arkasın-
dan utanç dolu gözlerle bakmaması için gereklidir bu. Tüm
sorunlarına rağmen eylemden eyleme koştun. DTCF'de DEV-
GENÇ örgütlenmesini ayakta tutup geliştirdin. TAYAD'ın ka-
panmasını protesto etmek için gerçekleştirdiğimiz eylemden
sonra gözaltına alındığın haberini aldığımda yaşadığın so-
runlardan kaynaklı işkenceciler karşısındaki tavrının olum-
suz olacağını düşündüm. Yoldaşım hakkında böyle bir kuş-
kuya düştüğüm için sana, inancına, bağlılığına layık olma-
dığımı gösterdin bana. 

İşkenceciler, senin karşısında çaresiz kalıp kaloriferde
elini yakarak sana diz çöktürmeye çalıştığında boyun eğ-
meme tavrında bir adım geri atmayarak devrimci inanç, ka-
rarlılık ve bağlılık karşısında hiçbir silahları olmadığını gös-
terdin işkenceci katillere. Bize ise fıziki acının devrimciyi ye-
nemediğini, yenilginin beyinde başladığını bir kere daha öğ-
rettin. Tutuklandığında tutsaklık sürecinde hızla kendini ge-
liştirdin. Düşmanı ininde yendiğin gün devrimci yaşamında
yeni bir döneme kapıyı araladın ve daldın kavganın ortasına.
Yaşadığı ilk güçlükte, ilk sorunda safların dışına düşenle-
re, sorunları alt etmenin yolunun kavgaya daha sıkı sarıl-
mak olduğunu gösterdin. Güçlü kişiliklerin kavganın ateşinde
şekillendiğini öğrettin bize. Hızla kendini geliştirerek, yeni-
leyerek tutsaklığın sona erdiğinde hiç tereddütsüz sıcak mü-
cadelede yerini aldın. 

Biliyorduk ki kavganın ortasında hızlanarak yol alıyordun.
Bundan hiçbir şüphemiz yoktu. Menzile soluksuz koştun. Bu
bir bayrak yarışı. Sen bayrağı onurla biraz daha yükseğe çe-
kerek bize devrettin. Bize bıraktığın bayrak ellerimizde. Sen
rahat uyu. Emanetini göğe çekip zafer halayına birlikte du-
racağız. Öfken öfkemiz. Kinin kinimiz, kavgan kavgamızdır.

28 Ocak 1998
tarihinde Adana’da
kaldıkları eve dü-
zenlenen operas-
yonda ölüm man-
gaları tarafından
katledildiler. 

Besat AYYIL-
DIZ, 1966 Boğazlıyan-Yozgat doğumluydu. Lise yıllarında Dev-
rimci Sol’la tanıştı. 1988-1989’da Ankara Dil Tarih’te DEV-
GENÇ örgütlenmesinde yer aldı. Daha sonra İç Anadolu Böl-
gesi’nde çeşitli sorumluluklar üstlendi. Gözaltı ve tutsaklık-
lar yaşadı. 1997’den itibaren kırsal alana geçti, son olarak Ak-
deniz Bölgesi Kır Silahlı Propaganda Birliği savaşçısıydı. 

1976 Kayseri Pınarbaşı doğumlu Bülent DİL, yurtdışında
İngiltere’de mücadeleye katıldı, 1997’de gerilla olarak Akdeniz
dağlarına çıktı.

1972 Adana doğumlu Mehmet TOPALOĞLU, adli tutuk-
lu olarak girdiği hapishaneden devrimci olarak çıktı. Kurtuluş
Gazetesi’nin Adana bürosunda çalışıyordu.

Besat AYYILDIZ

K a s t a -
monu Küre
doğumluydu.
D E V -
GENÇ’liydi.
1 Şubat
1979’da İne-
bolu Halk-

evi’nin faşistler tarafından
bombalanması sonucu şe-
hit düştü.

Mehmet MARAŞ

ES-KAD
ve Eskişehir
Ö Z G Ü R -
DER kurucu-
su olan Kan-
demir, 1 Şu-
bat 1994’te
geçirdiği tra-

fik kazası sonucu aramız-
dan ayrıldı.

İsmail KANDEMİR

28 Nisan 1966 Malatya doğumludur.
1980’lerin ikinci yarısında Elazığ Fırat Üni-
versitesi öğrencisiyken mücadeleye katıl-
dı. Önce Dev-Genç’li, sonra Devrimci Me-
mur Hareketi’nin emekçilerinden oldu. Göz-
altılar, tutsaklıklar yaşadı. Yakalandığı has-
talığın tedavisi için bulunduğu Fransa’da 27
Ocak 2003’te aramızdan ayrıldı.

Turgay KOÇ

Bülent DİL Mehmet TOPALOĞLU

Bir Yoldaşı Besat Ayyıldız’ı Anlatıyor: 
“Sen Rahat Uyu. Emanetini Göğe Çekip

Zafer Halayına Birlikte Duracağız”

Anıları Mirasımız



Dev-Genç’in önder militanlarındandı. 1
Şubat 1980’de faşistlerin bir saldırı planını boz-
mak için düzenlenen eylemde elindeki bom-
banın patlaması sonucu şehit düştü.

Musa ÖZNUR

İTÜ öğrencisiydi. Cephecilerin saflarında
anti-faşist mücadeleye katıldı. 27 Ocak
1976’da faşistler tarafından okul girişinde
pusuya düşürülerek katledildi.

Özer ELMAS

Karadeniz Re-
cai Dinçel Kır Si-
lahlı Propaganda
Birliği komutan ve
savaşçılarından 7
gerilla, 30 Ocak
1996’da Sivas’ın
Hafik İlçesi’nin Yu-

karıasarcık Köyü yakınlarında oligarşinin askeri güçleri ta-
rafından kuşatıldıklarında direnerek şehit düştüler.

Cömert ÖZEN, 1966 Tokat Almus Durudere Köyü do-
ğumluydu. İstanbul’da Ümraniye, Küçükarmutlu gibi çeşit-
li gecekondu bölgelerinde görevler aldı. 1991 yılının orta-
larında Tokat-Sivas bölgesinde gerillanın yapılanmasında
görevlendirildi. Şehit düştüğünde birlik komutanıydı. 

Mete Nezihi ALTINAY, 1959 Mersin doğumludur. Devrimci
Sol’un oluşumundan itibaren hareketin saflarındaydı. Cunta
yıllarında tutsaktı. ‘86-’91 yılları arasında devrimci hareketin
yeniden örgütlenmesinde büyük emeği vardır. Şehit düştü-
ğünde birliğin komutan yardımcılığı görevini yürütüyordu.

Ali Duran EROĞLU, Tokat Artova Garkın Köyü 1975 do-
ğumluydu. Tokat Ticaret Lisesi’nde bir taraftar olarak mü-
cadelede yer aldı. Sivas Katliamı’na karşı eylemlerin ör-
gütlenmesinde canla başla çalıştı. 1994’te gerillaya katıldı.

Tevfik DURDEMİR, Antalyalıydı. Uludağ Üniversitesi öğ-
rencisiyken, 1986-87 gençlik hareketinin öncü öğrencilerinden
biriydi. 1991’de illegal alana geçti. Bu dönemde tutsak düş-
tü. Buca Hapishanesi’nde gerçekleştirilen özgürlük eyleminin
ardından gerillaya katıldı.

Mustafa AKTAŞ, 1989-90’da Ankara DEV-GENÇ içeri-
sinde bulundu. 1991’de emperyalist savaşa karşı mücadelede
tutuklandı. Tahliyesinden sonra 1992 yılında gerillaya katıldı.

İmran AYHAN, 1966 Ağrı Tutak doğumluydu. Azeri mil-
liyetindendi. İlkokul öğretmeni olarak mücadele içinde yer
aldı, daha sonra gerillaya katıldı.

Muharrem ÖZDEMİR, Tokat Vavru Köyü 1971 doğum-
luydu. Tokat Ziraat Meslek Yüksek Okulu öğrencisiyken mü-
cadelede yer aldı. 1994 başlarında gerillaya katıldı.

Muharrem
ÖZDEMİR

Mete Nezihi
ALTINAY

Ali Duran
EROĞLU

Cömert ÖZEN Tevfik DURDEMİR İmran AYHAN Mustafa AKTAŞ

Alişan Şanlı, Ordu ili Gürgentepe İlçesi’nin
Akören Köyü’nde, 1 Ocak 1973 tarihinde
doğdu. Yoksul bir köylü çocuğu olan Alişan, ilk-
okul mezunu olup küçük yaşta lokantalarda ça-
lışmaya başladı. Bulaşıkçılıktan başlayarak aş-
çılığa kadar birçok işte çalıştı. Askerden gel-
dikten sonra 1994 yılında örgütlendi. 1997 yı-
lında halk düşmanlarından hesap sorduğu bir

eylemden sonra tutsak düştü. 19 Aralık Katliamı’na kadar Üm-
raniye Hapishanesi’nde Özgür Tutsaktı. F tiplerine karşı baş-
layan Büyük Ölüm Orucu Direnişi’nde 1. Ekiplerde yer aldı.
Her türlü saldırıya rağmen Ölüm Orucu direnişini bıraktıra-
mayan devletin, zorla tıbbi müdahale ile sakat bıraktığı yüz-
lerce tutsaktan birisi de Alişan’dı. Ama ona Parti-Cephe’li ol-
duğunu, düşmanlarının kim olduğunu unutturamadılar. Ali-
şan, 19 Aralık Katliamı’nda diri diri yakılan yoldaşlarının he-
sabını sormak için 1 Şubat 2013 tarihinde dünya halklarının
katili Amerika’nın Ankara Büyükelçiliği’ne girerek feda eylemi
gerçekleştirdi. 

Alişan ŞANLI

BU BİZİM ALİŞAN
Bu bizim Alişan
yürüyüşünden belli
bakın kavgasına
ancak tarih böyle yürüyebilir
geleceğin kesintisiz adımlarıyla
bu denli gözü kara
ve doğal
dayanır kapısına Amerikan
karargahının
halklar adına
selam olsun Alişan'a
helal olsun Anadolu'nun
baş eğmezliğine
şan olsun...
Bu bizim Alişan
yürüyüşünden belli
bakın onuruna
ancak Büyük Direniş böyle
yürüyebilir
alın bandını takmak için hayata
nasıl mağrur yürümüşse o gün
öyle yürüyor işte bugün
ve alnında parlayan yıldızın
çekiyor pimini
selam olsun Alişan'a
helal olsun Anadolu'nun
baş eğmezliğine
şan olsun...
Bu bizim Alişan
yürüyüşünden belli
bakın fedasına
ancak Kızıldere böyle yürüyebilir
Beyaz Saray'ın üzerine
Kerpiç Ev'den yadigar hınç ile
selam olsun Alişan'a
bin selam...
Bu bizim Alişan
yürüyüşünden belli
bakın umuduna
ancak Anadolu böyle yürüyebilir
Kurtuluşa Kadar Savaşarak
Mahir'den Alişan'a
selam olsun, bin selam...

Ümit İlter



Mustafa SUPHİ ve Yoldaşları
- Ethem Nejat
- Aşçıoğlu Bahaeddin
- Kazım Hulusi
- Kıralioğlu Maksut
- Hilmioğlu (İsmail) Hakkı
- Ahmetoğlu Hayrettin
- Hakkı bin Ahmet Ali
- Emin Şefik
- Süleyman Tevfik

- Manisalı Kazım bin Ali
- Maria (M. Suphi’nin eşi)
- Hatipoğlu Mehmet
- Hacı Mustafaoğlu Mehmet
- Cemil Nazmi bin İbrahim
Ülkemizdeki sosyalizm mücadelesinin ilk önderlerinden

Mustafa Suphi ve yoldaşları, 28 Ocak 1921’de Ankara hü-
kümetinin düzenlediği bir komplo sunucu katledildiler. Sup-
hi’nin mücadelesi 1908’de Osmanlı baskısına karşı başla-
dı. 1912'de Sinop'a sürgün edildi. Sinop'tan Rusya'ya ge-
çen Suphi, Sovyet Devrimi’ne katıldı. Artık bir komünisttir.
1918'de Osmanlı Tutsakları Sosyalist Örgütleri Kurultayı'nı
topladı. Doğu Halkları Komünist Örgütleri Merkez Bürosu'nda,
Komintern’de görevler aldı. 1920’de Ankara, İstanbul ve Ba-
kü’de ayrı gruplar halinde bulunan komünistleri birleştirerek
Türkiye Komünist Partisi’nin kuruluşunu ilan etti. Suphi ve
14 yoldaşı, 1921'de Anadolu'ya gitme kararı aldılar. Mustafa
Kemal de TKP Merkez Komitesi’ne bir davet mektubu gön-
dermişti. Ama TKP’ye davet mektubu yazan M. Kemal, adam-
larına Suphilerin Ankara’ya gelişinin önlenmesi talimatını da
yollamıştı. Suphi ve yoldaşları 28 Ocak 1921’de Trabzon’da
elleri kelepçelenip bir tekneye bindirildiler. Onların arkasından
hareket eden Kemalist iktidarın görevlendirdiği bir ajan-ka-
til olan Yahya Kaptan ve adamları tarafından deniz ortasında
süngülenerek katledildiler.

El Salvador’un devrimci önderi Mar-
ti, 1893'te Teotepeque şehrinde doğdu.
Öğrenciyken mücadeleye atıldı. Tu-
tuklandı, Guatemala'ya sürgün edildi.
1925'te kurulan Orta Amerika Sosyalist
Partisi'nin kurucuları arasında yer aldı.
Nikaragua’ya geçerek Augusto Cesar
Sandino'nun yanında Amerikan em-
peryalizmine karşı silahlı mücadeleye
katıldı. 1930'da ülkesine dönerek El Sal-

vador Komünist Partisi saflarında mücadelesine devam etti.
Ocak 1932'de KP ayaklanma kararı aldı. Askeri önderliğe
Marti getirildi. Ayaklanmadan birkaç gün önce tutsak düş-
tü. Ayaklanmanın kanla bastırılmasından sonra 1 Şubat
1932'de kurşuna dizilerek katledildi.

Mustafa SUPHİ

Farabundo MARTİ

DÜZELTME;
ZELİHA ERTÜRK ÖLÜMSÜZDÜR!

Yürüyüş’ün 391. sayısında Yitirdiklerimiz
Köşesinde Ölüm Orucu şehitlerimizden Zeli-
ha Ertürk için geçtiğimiz sayımızda sürdürdüğü
ölüm orucunun 6. ayında şehit düştüğünü yaz-
mıştık. Bunu düzeltir, ailesinden ve tüm Cep-
he ailemizden özür dileriz.

Zeliha Ertürk 5. Ölüm Orucu Ekibi’nde 3 Haziran 2001 yı-
lında direnişe başlamış ve 30 Kasım 2002’de  şehit düşmüştür. 

Zeliha ERTÜRK

Son dönem-
de Gebze Hapis-
hanesi'nde yaşa-
nan tutsaklara
yönelik saldırı-
ları protesto et-
mek ve evlatla-
rına destek ol-
mak için TA-
YAD’lı Aileler
Gebze Hapisha-
nesi önünde 14
Ocak günü ey-
lem gerçekleş-
tirdi. 17 kişinin
katıldığı eylem-
de yapılan açık-
lamada, “Evlat-
larımıza yönelik
saldırılara derhal
son verin!” de-
nildi.

Özgür Tut-
saklar Özlem
Taşdemir, Yeliz
Türkmen, Yıldız
Keskin ve Gü-
lay Efendioğ-
lu'nun yaşadığı
saldırılara deği-
nilen açıklama, “Yaşanılan bu işkencelerden
Cezaevi 2. Müdürü Seher Karamehmet, Aydın
Budak, Hasan Toprak, 1. Müdür İrfan, baş me-
murlar Muhlis Dağıstanlı ve Nusret, hapishane
asker ve komutanları sorumludur. Soruyoruz
bunlara, halkın içine çıkıp yaptığınız bu işken-
celeri anlatma cesaretiniz var mı? Bizim evlat-
larımızı sahiplenecek, sizleri teşhir edecek ce-
saretimiz de sesimiz soluğumuz da var! Tarih bi-
zim evlatlarımızı zulmünüze karşı direnişleriy-
le anacak. Sizi ise dört duvar arasındaki devrimci
tutsaklara yaptığınız işkence ve halk düşmanlı-
ğınızla... İşkencelerinize son verin! Çocukları-
mızın başına gelecek her şeyden siz sorumlusu-
nuz!” sözleriyle bitirildi.

Ardından görüş yapmaya giden TAYAD’lı Ai-
leler, bir önceki gün de tutsakların saldırıya uğ-
radıklarını öğrendiler. Saldırının gerekçesi yine
üst aramasını askerlerin yapmasına karşı çık-
malarıydı.

Evlatlarımıza Yönelik
Saldırılara Derhal

Son Verin!



Ekmek, Adalet ve Özgürlük İçin Yürüyüş
400. Sayısı ile Halkımızı  Selamlıyor! ÖÖğretmenimizğretmenimiz

Şimdiye kadar, hiçbir zaferi,
hiçbir değeri kolay ve ucuz

kazanmadık,
kim se bize bahşetmedi. 

Hemen her şeyi zorla, emekle,
kanla kopa rıp aldık.
Kazandıklarımızı ve 

değerlerimizi korumak ve 
daha bü yük kazanımlar 

elde etmek için
daha çok çaba sarfedeceğiz,

da ha çok emek vereceğiz,
daha çok kan akıtacağız...



SABRIMIZI SINAMAYIN!
BERKİN’İ VURANLARI AÇIKLAYIN!

HIRSIZ, RÜŞVETÇİ AKP’NİN POLİSLERİ TARAFINDAN GAZ FİŞEĞİYLE 
KAFASINDAN VURULAN BERKİN ELVAN 220 GÜNDÜR KOMADA

BERKİN’İ VURAN PALİSLER AKP 
TARAFINDAN KORUNUYOR!

BİZ LİSELİ DEV-GENÇ’LİYİZ!
BİZİ TESLİM ALAMAZSINIZ!

Sincan Çocuk ve Gençlik Hapishanesi’nden 
İşkenceyle İzmir Aliağa Hapishanesi’ne Sürgün 
Edilen Liseli Dev-Genç’li Mustafa Hakkı Aksu 

Gördüğü İşkenceleri Anlatıyor!

ÇOCUK TUTSAKLARA İŞKENCE YAPMAK

ŞEREFSİZLİKTİR!

Liseli Dev-Genç’liler Ankara’da
Mustafa Hakkı Aksu’ya yapılan

işkenceyi İstanbul Adliyesi
önünde kendilerini 

zincirleyerek protesto ettiler!

in
fo

@
yu

ru
yu

s.co
m

w
w

w
.y

u
ru

y
u

s
.c

o
m


