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39 Bu Halk Bu Vatan Bizim
Kahrolsun Emperyalizm:
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demokratik, bilimsel, halk
için eğitimi savunmaktır!

40 Liseliyiz Biz: Liselileri 15

Eylül’de Berkin Elvan için
adalet istemeye
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8 Çadırlarımız adalet
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10 Hasan Feritler’den ordu

kuracağız, adaleti biz
sağlayacağız!

13 Halk Cephesi: ESP’nin

yalanları ve gerçekler

16 Halkın Hukuk Bürosu:
İşte çürüyen devletin ahlakı!
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18 NATO Ortadoğu ve

dünya halklarını dize
getiremeyecektir! 

21 Halk Cephesi Silopi’de

Ezidi halkının yanında

23 Röportaj: “ Ölülerinin bile

toprağına gömülme hakkı
elinden alınmış Filistin
halkı ile omuz omuza
direnmek için canlı kalkan
olduk”

4 Cepheliler’in önüne engel olarak
konulan bariyerler Cephe’nin
mevzisine dönüştürüldü

Adalet İstiyoruz!
Adaleti Biz Sağlayacağız!

HALKIN MÜHENDİSLERİ 
SEMPOZYUM DUYURUSU

Halkın Mühendis Mimarları’ndan 
Sempozyum Çağrısı

2. Eda Yüksel 
Halk İçin Bilim, Halk İçin Mühendislik

Mimarlık Uluslararası Sempozyumu Çağrısı 
(HALK BAHÇELERİ)

31 Ekim 1-2 Kasım tarihlerinde Küçükarmutlu'da
düzenleyeceğimiz 2. Eda Yüksel Halk İçin Bilim, Halk İçin

Mühendislik Mimarlık Uluslararası Sempozyumu'nun
oturumlarından biri Şenay ve Gülsüman Halk Bahçesi'ni de

anlatacağımız Tarım ve Gıda oturumu. Başta
meslektaşlarımız olmak üzere halkımızı ve dostlarımızı

sempozyuma davet ediyoruz.



Hasan Ferit Gedik’i katleden
çetelerin yargılandığı mahkeme 4
Eylül tarihinde görüldü. 

AKP polisinin görevi her zaman
olduğu gibi yine çetelerini korumak
oldu. 

4 Eylül günü İstanbul’un Ana-
dolu yakasında adeta olağanüstü
hal yaşandı. Bütün E-5 yol üzeri
TOMA’lar ve Çevik Kuvvet oto-
büsleri ile dolduruldu. TOMA’larla,
akreplerle, yüzlerce çevik polisle,
yollara, kavşaklara kurulan bari-
yerlerle sadece mahkemeye ge-
lenler engellenmiyor, gözdağı ve-
riliyordu. Biz katlederiz, size adalet
istemek yasak diyorlardı. Halk
Cepheliler’in, halkın mahkeme
önüne gelmeleri engellenemeyecek
fakat ne kadar az kişi gelirse o
kadar iyidir diye bakıyordu. Halk
Cepheliler’in mahkemeye girişle-
rini engellemek için polis bari-
yerlerinden adliyenin önüne boy-
dan boya adeta bir duvar örüldü. 

O, Avrupa’nın en büyük adli-
yesinin önüne konan bariyerler
AKP’nin adaletinin göstergesiydi. 

Çete devletinin adaleti. Halka
korku salan, gözdağı veren, terör
estiren, çetelere kalkan olan adalet... 

Bariyerleriniz Halkın
Adaleti Önünde Engel
Olamadı, Olamayacak

AKP’nin bariyerleri Cepheli-
ler’in önünde engel olamadı. Halka

gözdağı olarak kurulan bariyerler,
Cepheliler’in mevzisine dönüştü-
rüldü. 

Kartal Adalet Sarayı’nın önüne
kurulan yüz metreyi aşan bariyer-
lerinin üzerine “Bilin: Halkın Ek-
meğidir Adalet... Adaletin Ekme-
ğini de Kendisi Pişirmeli Halkın,
Gündelik Ekmek Gibi. Bol, Pişkin,
Verimli. (Bertolt Brecht)” yazılı
pankart açıldı. 

Polis bariyerleri Cephe’nin
mevzisine dönüştü. 

Bu haklılığın, meşruluğun gü-
cüdür.  Haklılığın, meşruluğun
önünde hiçbir güç duramaz. Haklı
olanlara hiçbir barikat engel ola-
maz. 

Yukarıdaki resimde de gözük-
tüğü gibi, o ‘ihtişamlı’ adaletsizliğin
sarayı Cepheliler’in adalet isteğini
en güçlü şekilde haykırdıkları bir
mevziye dönüşüyor. Bu resim aynı
zamanda gayrimeşru olan yağma,
talan düzeni AKP’nin acizliğidir.
Beriyerleri, TOMA’ları, yüzlerce
katil polisi işe yaramıyor.

Hasan Ferit’in
Katillerini
Bu Düzen Değil,
Biz Yargılayacağız!

4 Eylül sabahı Kartal Adliye-
si’ne giden yollar, adliye önü bu
sloganlarla sarsıldı. 

Sadece yollar, adliye önleri de-

Bariyerleriniz Halkın Adaleti Önünde Engel Olamayacak

Cepheliler’in Önüne Engel Olarak
Konulan Bariyerler 

Cephe’nin Mevzisine Dönüştürüldü

44



ğil, AKP’nin koruduğu katil çeteleri, polisleri
de bu sloganlarla sarsıldılar. 

Cepheliler daha mahallelerden çıktıkları
anda önlerine onlarca engel çıkartılmış
sözde “denetim” altına alınmıştı. Yüzlerce
polis, TOMA’larla adliye önüne kadar Cep-
heliler’i kontrol altında tutuyordu. Adliye’ye
giden bütün yollar katil polis sürüleriyle
tutulmuştu. 

Ancak Cepheliler’in cüretinin önünde
hiçbir engel duramazdı. Duramadı. 

Her yer polis kaynarken, adliyeye çıkan
bütün yollar tutulmuşken Cepheliler adliyeye
çıkan dört ayrı noktaya bombalı pankart
asarak faşizmin adaletine meydan okudular. 

Cepheliler Hasan Ferit için bir yıldır
adalet istiyorlar. Faşist düzenin mahkeme-
lerinde adalet  olmadığını, katillerden hesabı
halkın adaletinin soracağını gösterdiler. 

AKP, mahkeme salonlarında katillerini
korurken, adliye sarayının dışında patlayan
bombalarla katilleri asla koruyamayacak-
larını gördüler. 

Korkuları büyüktü, adalet isteğiyle dört
bir yandan patlayan bombalı pankartlar
mahkeme salonlarına da ulaştı.

Patlayan bombalar; “Hasan Ferit’in Ka-
tillerini, Bu Düzenin Mahkemeleri Değil
Biz Yargılayacağız” diyor. 

Çeteleri koruyan, kol kanat geren ha-
kimler, savcılar... Daha ne kadar koruya-
caksınız? Daha ne kadar kol kanat gere-
ceksiniz katil sürülerine? 

Yüzlerce polis, onlarca metrelik bari-
yerler, TOMA’ları halkın adalet isteğinin
önünde engel olamadı. Siz daha ne kadar
koruyacaksınız? 

Biz adalet istiyoruz, şairin dediği gibi:
“Bilin: Halkın Ekmeğidir Adalet... Adaletin
Ekmeğini de Kendisi Pişirmeli Halkın,
Gündelik Ekmek Gibi. Bol, Pişkin, Ve-
rimli.” (Bertolt Brecht)

Ekmeksiz nasıl yaşanmazsa, adaletsiz
de yaşanmaz. 

Halkımızı zehirleyen, fuhuş bataklığına
sürükleyen çeteleri korursanız, Berkin El-
van’ın katillerini korursanız, Haziran şe-
hitlerinin katillerini korurken, AKP’nin
faşist terörüne, yağma ve talan düzenine
karşı ayaklanan halkı suçlu ilan eder, davalar
açarsanız,  halk da kendi adaletini arar.
Katillerden hesap sorar.

2013’ün Ağustos ve Eylül ayları boyunca Gülsuyu’nda uyuşturucu
çeteleri devrimcilere ve halka yönelik saldırılarını arttırmıştı. 28
Eylül’de Halk Cepheliler’in Gülsuyu’nda yaptığı eyleme saldıran
polis destekli uyuşturucu çeteleri bir Halk Cepheli’nin yaralanmasına
sebep olmuşlardı. 29 Eylül akşamı tekrar yapılan eyleme saldıran
çeteler bu kez Hasan Ferit Gedik’i şehit etmiş, Gökhan Aktaş’ı
ağır yaralamıştı. Gökhan Aktaş günlerce komada kalmıştı. Hasan
Ferit’in cenazesinin ise devlet 3 gün boyunca, Armutlu’dan çıkmasına
izin vermemişti. Hasan Ferit’i katleden çeteler ise adeta halkın
adaletinden korunmak için devlet tarafından tutuklanmıştı. 

14 Ağustos’ta yapılan ilk duruşmada avukatlar ve Hasan Ferit’in
ailesi salona dahi alınmazken, polisler Gülsuyu’nda toplanan Halk
Cepheliler’e saldırdı. Ve mahkeme 4 Eylül’e ertelendi. 4 Eylül’de
olacak duruşma için Halk Cepheliler kampanyalarına devam ettiler.
Galatasaray Lisesi’nin önünde, Kadıköy Boğa Heykeli’nde, Esen-
yurt’ta, Okmeydanı’nda, Çayan Mahallesi’nde, Kartal’da ve birçok
yerde çadırlar açıldı. Polis bunların çoğunluğuna saldırdı ve her
defasında direnişle karşılaştı, saldırıların her birine yeni çadırlarla
karşılık verildi.  

4 Eylül günü İstanbul’un Anadolu yakasında adeta olağanüstü
hal yaşandı. Bütün E-5’te TOMA’lar ve çevik kuvvet otobüsleri
vardı. İstanbul’un birçok mahallesinden gelen Halk Cepheliler ad-
liyenin bahçesinde toplandılar. Ağızlarda “Ferit için Adalet
İstiyoruz” ve “Çetelerden Hesabı Cepheliler Soracak” sloganları
vardı. 

Ferit’in dedesi ve annesi, Gökhan Aktaş ailesiyle beraber
adliyeye girdiler. Girerken zafer işaretleriyle mahkemeyi sahiplenenleri
selamladılar. Yanlarında yardımcı olmak için giren Halk Cepheliler’in
üzerinde Hasan Ferit tişörtleri vardı. Daha sonra Berkin Elvan’ın
annesi de adliyeye geldi. Direnen Sarıyer işçilerinden de destek
için gelen işçiler vardı. Kitlenin içinden “Ferit’in ailesine bir şey
olursa burayı yakarız” sesleri yükseliyordu. Mahkeme geç ve so-
runlarla başladı. Dışarıdaki kitle halaylar ve sloganlarla bekliyordu.
Daha sonra “Hasan Ferit İçin Adalet İstiyoruz. Vermezseniz Zorla
Alacağız!” ,“Hasan Ferit’in Katillerini Tanıyoruz, Halkın da Bir
Adaleti Var!” “Hasan Ferit Gedik Ölümsüzdür” ve uyuşturucu çe-
teleriyle AKP’li belediye başkanının fotoğrafının olduğu “Bu
Fotoğraf AKP’nin Uyuşturucu Çeteleriyle İşbirliğinin Kanıtıdır.
Hesap Soracağız!” yazılı pankartlar açıldı. Halk Cephesi adına
yapılan basın açıklamasını okuyan Nagehan Kurt “Bugün Hasan
Ferit’in katillerinin yargılandığı mahkemeye gelerek adalet talebimizi
bir kez daha dile getiriyoruz. Katillerin peşini bırakmayacağız.
Adaleti vermeyeceklerini de biliyoruz biz zorla alacağız. Halkımızı
Hasan Ferit’i sahiplenmeye biliyoruz.  Katillerinden hesap sormaya
çağırıyoruz.” dedi. Bu sırada polis bariyerlerine “Bilin: Halkın Ek-
meğidir Adalet... Adaletin Ekmeğini De Kendisi Pişirmeli Halkın,
Gündelik Ekmek Gibi. Bol, Pişkin, Verimli. (Bertolt Brecht)”
yazılı pankart asıldı. 

Hasan Ferit Mahkemesi 15 Eylül’e Ertelendi!
Hasan Ferit Yozlaşmaya Karşı Bayrağımız, Adalet Özlemimizdir!

15 EYLÜL’DE
KARTAL ADLİYESİNDEYİZ
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Açıklamanın ardından halaylar
ve marşlarla beklemeye devam etti
Halk Cepheliler. Marşlarında, halay-
larında, sloganlarında öfke ve adalet
özlemi vardı. “Milyon Milyon Geli-
yoruz” ve “Ege Dağlarında” marş-
larıyla beraber halay çekildi. 

İçeriden çıkan insanlar polislerin
avukatlara saldırdığını Hasan Ferit’in
dedesinin fenalaştığını anlatıyorlardı.
Halk Cepheliler bunları duyunca öf-
keleri bir kat daha katmerlendi. Slo-
ganlarla bekleyişlerini sürdürürken,
adliye kapısının önünde Halkın Hu-
kuk Bürosu bir basın açıklaması
yaptı. “Çeteler Vuruyor, Mahkemeler
Koruyor” yazılı ozalit açıldı. Yapılan
saldırıları anlatan Günay Dağ “Mah-
keme heyeti bizim görüşlerimizi dahi
almadan savcının talebi doğrultu-
sunda ‘duruşmanın kapalı yapılma-
sına’ karar verdi. Ancak bizim iti-
razlarımız ve mahkeme heyetine usul
kurallarını hatırlatmamız üzerine bu
karardan vazgeçildi ve yargılama
15 Eylül tarihine ertelendi. 

Bugün burada yalnızca sanıkların
kimlik tespitleri yapılabildi. Mahkeme
heyeti ilk duruşmada olduğu gibi sa-
nıkların bizlere ve Hasan Ferit Ge-
dik’in ailesine hakaret etmelerine
seyirci kaldı. Saldırganlar bu cüreti
onları koruyan polisten ve mahkeme
heyetinden aldılar. Nitekim polisin
çete üyelerini koruyan kollayan tu-
tumu duruşma sonrasında da karşı-
mıza çıktı. Duruşmanın bitiminde
başından bu yana bizlere karşı sal-
dırgan bir tutum içerisinde olan po-
lisler duruşma bitiminde meslektaş-
larımıza saldırdılar. Duruşma salonu
çok küçük ve havasız. Bu dosyada
35 sanık ve bir o kadar da müşteki
var. Bu koşullarda bu salonda du-
ruşma yapılamayacağını biz başından
beri ifade ettik ve mahkemeden daha

büyük bir salon için taleplerde bu-
lunduk ama bu talebimiz karşılanmadı
ve bugün böyle bir sonuçla karış
karşıya kalındı.” dedi.

İstanbul Barosu Gözlemcisi Ömer
Kavili ise “Mahkeme kanun çiğne-
yerek taraf avukatlarına sormadan
duruşmanın kapalı yapılmasına ka-
rar verdi. Baro temsilcisi olarak söz
alıp karardan vazgeçilmesi gerektiğini
söyledim. Beyanımdan sonra nitekim
mahkeme başkanı davanın kapalı
görülmesi kararından vazgeçti. Ve
duruşma salonunda sağlıklı yargı-
lama yapılamayacağına karar verdi.
Yetkililer başsavcılık koltuğunda otur-
masını biliyorlar ama duruşma ko-
şullarına uygun salon sağlamayı bil-
miyorlar. Ama yeri geldiğinde 12
Eylül dönemlerinde 12 Mart dönem-
lerinde spor salonlarını mahkeme
salonlarına çevirmeyi biliyorlar. Onun
için kahrolsun hukuksuzluk. Ve biz
baskılardan yılmayacağız, avukatlar
olarak sonuna kadar hak aramaya
devam edeceğiz. İl Emniyet Müdür
Yardımcısı Suat bey, orada da benim
avukatlara yönelik hukuk ihlallerine
engel olmamdan beni tanıyordu. Ken-
disi ile konuştuğum sırada avukat
Özgür beyin göğsüne yumrukla vu-
rarak itekledi, onun bu davranışından
dolayı arkamdan bir polis memuru
gelerek bana yumrukla vurdu, du-
dağımı patlattı ve sırtüstü yere dü-
şürdü. Düşünün İstanbul İl Emniyet
Müdürü, yani güvenlik müdürü. Bun-
lar güvenlik değil güvensizlik yetki-
lisidir. Avukatların duruşma salonuna
girmeyi bırakın bir alt koridordan
bir üst koridora girmesinde bile yet-
kileri olmadığı halde vekalet istediler.
Dolayısıyla bugün duruşma salonuna
girebilen avukatlar kahraman avu-
katlardır.” dedi. 

Açıklama esnasında “Çeteler vu-

ruyor, mahkemeler koruyor” slo-
ganı atıldı. Pankartın arkasında Berkin
Elvan ve Hasan Ferit’in anneleri yan
yana duruyorlardı.

Açıklamanın ardından Halk Cep-
heliler’in yanına giden Hasan Ferit’in
annesi duruşmayı anlattı. Polislerin
avukatlara saldırdığını anlatan Nuray
Gedik, ayırmak isterken çantasının
koptuğunu belirtti. “15 Eylül’de aynı
coşkuyla hepimiz Hasan Ferit olalım.
Hepinizi 15 Eylül’de bekliyorum”
dedi.

Gökhan Aktaş’ın kız kardeşi ise
polislerin kendisine küfürler sa-
vurduğunu ve taktığı başörtüsü
üzerinden hakaretler ettiklerini
anlattı. “12 yıllık AKP iktidarı bo-
yunca Müslümanlıklarıyla övündüler.
Bunlar Müslümansa Müslümanlık
bunlara kalsın ben Müslüman deği-
lim, abimin kafasına kurşun sıkan
şerefsizlerden hesap soracağız. Hasan
Ferit Gedik Ölümsüzdür” sözleriyle
konuşmasını bitirdi. 

Halk Cephesi temsilcisinin yaptığı
açıklamada “Evet dostlar adalete
açız ve adaleti yerine getireceğiz.
14 Ağustos’tan bu yana yürüttüğümüz
kampanya sonucunda mahkeme geri
adım atmıştır. Mahkeme artık daha
büyük salonlarda bizimde katilleri
göreceğimiz daha büyük bir salona
alınmıştır. Bu bizim mücadelemizin,
gösterdiğimiz çabaların sonucudur.
Kimsenin bize verdiği kırıntı değildir.
Biz bunları daha büyük cezalarla da
cezalandıracağız. Hesapsız kalma-
yacak hiçbir şey. Buradan Hasan
Ferit’e de, Gökhan’a da söz olsun,
adalet yerini bulacak. Adaleti biz
zorla da olsa alacağız, hiç kimsenin
bundan kuşkusu olmasın” denildi.

Eylem duruşmanın ertelendiği 15
Eylül’e yapılan çağrı ile son buldu. 
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AKP’nin katil polis ve çetecileri
tarafından katledilen Hasan Ferit Ge-
dik’in 2. duruşmasının görüldüğü 4
Eylül sabahı, çetecilerin kaldığı Mal-
tepe Hapishanesi önüne savaşçılarımız
tarafından bomba düzeneği ve üze-
rinde “Hasan Ferit’in Katillerini
Bu Düzenin Mahkemeleri Değil
Biz Yargılayacağız-Cephe’’ yazılı
bir pankart bırakıldı.

Bomba, sabaha karşı 6:00 sula-
rında savaşçılarımız tarafından kont-
rollü bir şekilde patlatıldı… Patla-
madan sonra bölgeye gelen polisler
panik halinde hapishane önündeki
trafiği kestiler… Ring araçlarının
hapishane dışına çıkmasına izin ver-
mediler. Asılan pankart, ancak bomba
imha uzmanlarının gelmesi ve fünye
ile patlatılması sonucu alınabildi.

Savaşçılarımızın bıraktığı o pan-
kartta yazılanlar tarihin hükmüdür…

O katilleri biz yargılayacağız. Ko-
ruma altına alındıkları hapishanede
bile rahat bırakmayacağız onları.

Ölüm dahi onlar için kurtuluş ol-
mayacak… 

BİZ ADALET İSTEMEYE DE-
VAM EDİYORUZ!

ADALET VERİLMEDİĞİ SÜ-
RECE ZORLA ALMAYA  DEVAM
EDECEĞİZ…

Bombayla, silahla, taşla sopay-
la… adaleti sağlayacağız.

Bazen işte böyle bir metre ip-iki
metre pankartla isteyeceğiz adale-
ti…ve alacağız!

Adalet için, ne bulursak silaha
çevireceğiz.

AKP’Yİ VE KATİL POLİSLE-
RİNİ UYARIYORUZ!

Adalet isteyenlere saldırmaktan
vazgeçin… Uyuşturucu çetecileriyle
kolkola girip Hasan Ferit’i katletti-
niz… Şimdi de onun için adalet is-
teyenlere saldırıyorsunuz.

Adalet çadırlarına saldırıyorsunuz.
Katil polisler “Kesin talimat var.
Çadır açmanıza asla izin verilme-
yecek” diyorlar… Adalet isteyenler
işkencelerle gözaltına alınıyorlar…

BU ADALETSİZLİĞİ SİNEYE
ÇEKECEK DEĞİLİZ.

15 EYLÜL’DE GÖRÜLECEK
3. DURUŞMA İÇİN AÇIKÇA İLAN
EDİYOR VE UYARIYORUZ

AKP’Yİ VE KATİL POLİSLE-
RİNİ UYARIYORUZ:

O gün adalet istemek için adliye
önüne gelenlere… Şehit ailelerine,
avukatlara…TEK BİR SALDIRI
OLURSA, SAYGISIZLIK YAPI-
LIRSA BUNUN BEDELİNİ ÖDE-
TİRİZ.

TEKRAR TEKRAR UYARIYO-
RUZ…

BOMBALARIMIZI KARAR-
GAHLARINIZDA PATLATMAKTA
ZERRE TEREDDÜT ETMEYECE-
ĞİZ O ZAMAN.

Çeteleri korumaktan vazgeçin. 

Şehit ailelerinden, gazilerden uzak
durun.

Adalet isteyenlere saldırmaktan
vazgeçin...

Mahallelerimizden uzak durun.

AKSİ DURUMDA BUNUN BE-
DELİNİ ÖDEYECEKSİNİZ. ÖDE-
TECEĞİZ… 

Bombalarımızla Adalet Arıyoruz Bulacağız!
Hasan Feri̇t’i̇n Kati̇lleri̇ni̇ Bu Düzeni̇n Mahkemeleri̇ Deği̇l

BİZ YARGILAYACAĞIZ!

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) yaptığı yazılı
açıklama ile Anadolu Adliyesi’nde 1 Eylül’den beri di-
renişte olan adliye emekçilerinin direnişinin zaferini
duyurdu. Yapılan açıklamada; “Pazartesi gününden iti-
baren kısmi olarak iş durdurma ve iş yavaşlatma ger-
çekleşmiş, taşeron patronun protokolü imzalamak için
oyalaması üzerine 5 Eylül Cuma günü ise personel,
hâkim ve savcı yemekhanelerine slogan ve alkışlarla

girilerek yemek boykotu yapılmış ve yemekhanede
yemek verilmemesi sağlanmıştır. Bu boykota hâkim,
savcı ve diğer adliye personeli de katkı sağlamış, bu
eylem karşısında taşeron patronu, 6 Eylül 2014 Cumartesi
günü protokolü imzalamıştır” denildi. ÇHD ayrıca di-
renişin zaferle sonuçlanmasına katkısı olduğundan dolayı
gurur duyduğunu ve bundan sonraki süreçte de halkın
her türlü hak mücadelesinde yer alacağını ifade etti.
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Anadolu Adliyesi İşçileri Kazandı!



Hasan Ferit Gedik için adalet is-
teyen Halk Cepheliler İstanbul'un
meydanlarında ve mahallelerinde bir-
çok kez çadır açtılar. Açtıkları ça-
dırların büyük bir kısmına AKP'nin
katil polisleri saldırdı.. Saldırılarda
onlarca Halk Cepheli işkence gördü,
gözaltına alındı.. 

20 Ağustos, Galatasaray Li-
sesi Önü: Hasan Ferit için adalet
isteyen Halk Cepheliler 20 Ağustos
günü Galatasaray Lisesi önünde 5
günlük çadır direnişine başladı. 

Çadır açmak isteyen Halk Cep-
heliler’e AKP’nin katil polisi azgınca
saldırarak çadırı aldı. Oturma eylemi
24 Ağustos’a kadar 5 gün boyunca
devam etti. 

23 Ağustos, Esenyurt: 23
Ağustos günü Cumhuriyet Meyda-
nı’nda Hasan Ferit Gedik için 24 sa-
atlik oturma eylemi yapıldı. 

Saat 14:00’te çadırı açan Halk
Cepheliler’in yanına polisler gelerek
çadırı kaldırmalarını yoksa müdahale
edeceklerini söylediler. Halk Cep-
heliler ise kesinlikle çadırı açacak-
larını söyleyerek çadırı açmaya baş-
ladılar. AKP’nin katil polisleri çadırın
etrafını sararak saldırdılar. Saldırının
ardından Halk Cepheliler oturma ey-
lemi yaptılar. 

28-29-30-31 Ağustos, Kadı-
köy: Hasan Ferit Gedik’in 4 Eylül’de
Kartal Adliyesi’nde görülecek dava
öncesi 28 Ağustos günü Halk Cephesi
Kadıköy Altıyol’da çadır açtı. 30 ki-
şinin katıldığı eylemde okunan açık-
lamanın ardından Halk Cepheliler
çadırı açmak isteyince polisler sal-

dırdılar. Halk Cepheliler sloganlarla
çadıra sarılarak polise vermediler.
Polisler çadırı aldıktan sonra da iş-
kencelerini sürdürdüler. Aralarına al-
dıkları Halk Cepheliler'i adeta linç
etmeye çalıştılar. Bu esnada Halk
Cepheli Devrim Top’un ağzından
kan geldiği görüldü. Sivil polisler
ortalıktan çekildikten sonra çevik
kuvvet polisleri kitleyi çembere aldı.
Halk Cepheliler pankartlarını yere
sererek oturma eylemi başlattılar. 
İki günde dört saldırı: “Siz

Hasan Ferit’in katillerisiniz” 
İki gün içinde üç kez saldırıya

uğrayan Halk Cepheliler ikinci günde
dördüncü saldırıyı yaşadılar. 

Halk Cepheliler yaptıkları açık-
lamadan sonra tekrar çadır açmak
istediler. Çadırın kurulma aşamasında
çevik kuvvet sürüsü tarafından et-
rafları sarıldı ve sivil polisler çadırın
açılamayacağını buna izin vermeye-
ceklerini belirttiler. Halk Cephelilerin
oturma eylemi saldırıdan sonra da
devam etti. 

Bizi Saldırılarınızla
Yıldıramazsınız
Hasan Ferit’in
Hesabını Soracağız! 

Dört gündür Kadıköy Boğa Hey-
kel Meydanı’nda oturup Hasan Ferit
Gedik için adalet isteyen Halk Cep-
heliler 31 Ağustos günü çadırı son
kez tekrar açmak isteyince yine pol-
islerin saldırısına uğradılar. Polisler
çadırı çalarken etraftaki halktan pro-
testo sesleri yükseldi. Halk, Halk
Cepheliler’in sloganlarını sürekli al-
kışlarla desteklediler. 

1 Eylül, Gazi: Hasan Ferit için
adalet isteyen Halk Cepheliler 1
Eylül günü Gazi Mahallesi’nde çadır
açarak halka Hasan Ferit Gedik'i an-
lattılar ve mahkemeye çağrı yaptılar.
Geceleyin adalet çadırına havai fişekle
saldırıldı.. 

1-2-3 Eylül Kartal: 1 Eylül
günü mahkemeye çağrı için Halk
Cepheliler Kartal Meydanı’nda “Ha-
san Ferit İçin, Adalet İçin, Onurlu
Bir Yaşam İçin 4 Eylül’de Kartal
Adliyesi’nde Olalım-Halk Cephesi”
yazılı ozalit ile oturma eylemi yap-
tılar.. 5 kişinin katıldığı oturma eylemi
yarım saat sonra sona erdi. 

Aynı gün akşam saatlerinde Halk
Cepheliler Kartal Meydanı’nda “Ha-
san Ferit İçin, Adalet İçin 4 Eylül’de
Kartal Adliyesi’nde” kampanyası
çerçevesinde çadır açtılar. Saat
19.00’da açılan çadıra polisler gelerek
“Size 10 dakika veriyoruz çadırınızı
kaldırın” dediler. 10 dakika sonra
gelen polisler çadıra saldırarak 6

Hasan Ferit için
12 defa çadır açıldı.. 

8 defa 
çadırlarımıza 

saldırıldı.. 
17 kişi gözaltına

alındı.. 

ÇADIRLARIMIZ ADALET TALEBİMİZDİR! 
İSTEDİĞİNİZ KADAR SALDIRIN, O ADALETİ ALACAĞIZ!

8

Yürüyüş

14 Eylül
2014

Sayı: 434



kişiyi gözaltına aldılar. 
2 Eylül günü Halk Cepheliler

Kartal Meydanı’nda 15.30’da basın
açıklaması yaptılar. Ardından çadır
kurdular. Hasan Ferit’in katili çeteleri
besleyen polis artıkları gelerek çadırı
kuramayacaklarını devam ederlerse
zabıta ekiplerini çağırarak ceza ya-
zacaklarını ancak oturma eylemine
devam edebileceklerini anlattı. Halk
Cepheliler de çadırı açacaklarını söy-
lediler. 

Bunun üzerine zabıtalar gelince
Halk Cepheliler “sizinle işimiz yok
bizim, lütfen araya girmeyin” dediler.
Ardından polis saldırarak çadırı çal-
maya çalıştı. Halk Cepheliler’in di-
renmesi karşısında etraftaki halk po-
lise su ve taşlarla saldırdı. Halk Cep-
heliler oturma eylemine devam edi-
leceğini, Hasan Ferit’in hesabını zorla
alacaklarını halka bir kez daha an-
lattılar. Çekilen halaylarla oturma
eylemi devam ettirildi. 

3 Eylül günü Kartal Meyda-
nı’na 19:00’da Hasan Ferit için adalet
çadırı açan Halk Cepheliler’e polis
saldırdı ve 9 Halk Cepheli gözaltına
alındı. Gözaltıların ardından ertesi
gün çadır yeniden açılana kadar otur-

ma eylemi yapıldı. 
2-3 Eylül, Okmeydanı: 2 Eylül

günü Okmeydanı Anadolu Parkı’nda
açılan çadıra katil polisler saldırarak
Gamze Balca ve Özgür Karagöz’ü
gözaltına aldı. Polis, mahalleyi abluka
altına alarak mahallede terör estirdi.
Sağlık ocağı önünde kalp krizi geçiren
bir mahalle sakini için gelen ambu-
lansı polis, mahalleye sokmadı. Kalp
krizi geçiren mahalle sakini ambu-
lansın geç kalması sonucunda yaşa-
mını yitirdi. 

Saat 18:00’da tekrar oturma ey-
lemi başlatan Halk Cepheliler saat
19:00’da çadır açtılar. Bu sırada ma-
halle halkı Anadolu Kahvesi’nde
Halk Cepheliler için bekliyordu. Bu
sırada geçen 2 çevik otobüsü mahalle
halkı tarafından taşlandı. 

3 Eylül’de saat 15:00’da “Uyuş-
turucu Çeteleri Vuruyor! AKP’nin
Mahkemeleri Koruyor! Hasan Ferit
İçin Adalet İstiyoruz!- Halk Cephesi”
yazılı pankartın asılmasıyla beraber
çadır açıldı. Kurulan masa ile Yürüyüş
Dergisi halka ulaştırıldı ve bildiri
dağıtımı gerçekleşti. 

Akşam saatlerine Cepheliler’in
takibine takılan bir sivil polis, parkta

Halk Cepheliler’in açtığı çadırı vi-
deoya çekmeye çalışırken fark edildi.
Cepheliler bir süre izledikten sonra
müdahale ederek videoları sildirdi
ve polisi cezalandırdı. Polis karakol
olarak kullandığı İTO Lisesi’ne kaç-
tıktan sonra akrepler Anadolu Bul-
varı’ndan ardı ardına geçerek Halk
Cepheliler’i taciz ettiler ve fotoğ-
raflarını çektiler. 

Saat 21:30’a kadar açık kalan ça-
dıra polisin saldırmasıyla mahallede
çatışma çıktı. 

Cepheliler çadıra saldırmaya gelen
akreplere saldırdılar. Çatışmalar
23:30’da Berkin’in katili polislerin
mahalleden çekilmesiyle iradi olarak
bitirildi. 

Halkımız; 
Hasan Ferit Gedik bu halkın ço-

cuklarını zehirlemeye çalışanlar ta-
rafından katledildi... Hasan Ferit,
gençlerimiz zehirlenmesin diye canını
verdi. Hasan Ferit Gedik’i sahiplen-
mek uyuşturucuya, yozlaşmaya karşı
çıkmak demektir. Hasan Ferit’i sa-
hiplenmek için 15 Eylül günü Kartal
Adliyesi’nde olup adalet isteyelim. 

Birlik, Beraberlik ve Dayanışma İçin; 
Armutlu Güz Şenliğinde Buluşalım!

Bu yıl 11.si yapılacak olan Armutlu Güz Şenli-
ği’nin çalışmaları başladı. Bu yılki şenliğin Armutlu
halkı için farklı bir anlamı daha var. Hasan Ferit
geçen yıl bu şenliğin emekçilerinden biri olarak
görev almıştı. Şenlik bu sene Hasan Ferit’e ithaf
ediliyor.

4 Eylül’de yapılan çalışmalarda Küçükarmutlu’da
250 afiş asıldı. Akşam saatlerinde mahallenin çeşitli
yerlerine 10 adet pankart asıldı. 5 Eylül’de Küçü-
karmutlu ve Büyük Armutlu Mahallelerinde toplam
25 pankart asıldı. 6 Eylül de ise Reşitpaşa’da, Hi-
sarüstü’nde ve Derbent’te 1500 afiş ve 10 pankart
asıldı.
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Hatay Armutlu Mahallesi’nde Dev-Genç'liler 2 ve 3
Eylül günleri öğrenci meclisinin duyurusu için yazılama
yaptılar. Birçok sokağa “Dev-Genç”, “Uyuşturucuya, Fuhuşa
Karşı Öğrenci Meclislerinde Birleşelim”, “ Yozlaşmaya
Karşı Öğrenci Meclislerinde Birleşelim” yazılamaları yaptılar.  

Hatay - Armutlu’da, Cepheliler 4 Eylül günü yazılama
yaptı. Birçok yere “CEPHE’’, “DHKP-C’’, “DHKC’’, “DHKC
- SPB’’, “Çeteler Halka Hesap Verecek’’ yazılamaları yapıl-
dı.

Bursa - Mesken Mahallesi’nde 1 Eylül günü Umudun
Adı duvarlara işlendi. “Umudun Adı DHKP-C”, “Berkin
Elvan’ın Hesabını Soracağız - DHKP-C”, “Hasan Ferit
Gedik Ölümsüzdür”, “Cephe Savaşıyor”, “DHKP-C” yazı-
lamaları yapıldı.
İstanbul - İkitelli’de Cepheliler yozlaşmaya karşı yazılama

yaptı. 5 Eylül Cuma günü İkitelli Köyiçi’nde yozlaşmaya
karşı ve Hasan Ferit Gedik’in mahkemesine çağrı yazılamaları
yaptılar. Aymakop (Ayakkabıcılar Sanayi Sitesi) bölgesine
ve mahalle duvarlarına  “15 Eylül’de Kartal Anadolu Adli-
yesi’nde olalım, Hasan Ferit Gedik Ölümsüzdür, Kumar
Oynamak Suçtur, DHKP-C, DHKC-SPB” sloganlarını ve
imzalarını duvarlara nakşettiler.

Antep’te Halk Cepheliler 5 Eylül’de “Anadolu’nun
Kayıp Şarkıları” isimli belgeseli izlediler. Belgeselin
ardından Anadolu halk kültürü üzerine sohbetlerle
devam edildi. Halk kültürünün yok edilmeye çalışıldığı
günümüzde halkın değerlerinin yaşatılmasının önemi
üzerine konuşuldu. Belgesel 13 kişiyle izlendi.

Halk Kültürünü Yaşatacağız!

Umudun Adı Her Yerde Halkı Birleşmeye Çağırıyor



Cepheliler yozlaştırmaya ve uyuş-
turucuya karşı kararlı eylemliliklerini
sürdürüyor. 

İSTANBUL
Esenyurt: Cepheliler 4 Eylül’de

Hasan Ferit Gedik için korsan eylem
yaptılar. Uzun yıllar sonra ilk defa kor-
san eylem yapılan Esenyurt’ta Cephe-
liler, Yeşilkent Mahallesi’nde dört yolu
trafiğe kapatıp yolu ateşe verdiler.
Cephe imzasıyla, bomba süslü, “Hasan
Feritler'den Ordu Kuracağız, Adaleti
Biz Sağlayacağız” pankartının asıldığı
eylemde, devletin çeteleri koruduğu,
uyuşturucu çetelerine karşı adaleti ancak
silahlarıyla Cepheliler'in soracağı hay-
kırıldı. Eylemde, çetelere karşı diren-
menin silahlı mücadeleyle olacağı vur-
gulanarak havaya ateş edildi. Eylem
sırasında mahalleden geçen bir polis
aracı Cepheliler'i görünce yolunu de-
ğiştirerek kaçtı. “Katillerden Hesabı
DHKC Soracak”, “Umudun Adı
DHKP-C”, “Hasan Ferit Gedik Ölüm-
süzdür” sloganlarının atıldığı eylemde
halk, Cepheliler'i alkışlarken, sloganlara
da eşlik ettikleri görüldü. 15 dakika
süren eylem iradi olarak sonlandırıldı.

3 Eylül gecesi de Esenyurt Depo’ya
DHKC imzalı “Hasan Ferit’in Hesabını
Soracağız” yazılı pankart asıldı. Pankart,
4 Eylül sabahına kadar asılı kaldı.

Yenibosna: Cepheliler Hasan Fe-
rit'in duruşmasının ardından 4 Eylül

akşamı, Yenibosna Pazar Pazarı’nda
korsan eylem gerçekleştirdi. Ellerinde
tabancaları ve molotoflarıyla yolu trafiğe
kapatan Cepheliler halka yönelik ko-
nuşmalarla; Hasan Ferit’i katleden çe-
teleri besleyenin ve destekleyenin faşist
düzen olduğu, dolayısıyla adaleti bu
düzenin değil yalnızca devrimcilerin
sağlayacağı anlatıldı.

Yaklaşık 10 dakika süren eylemden
haberdar olan katil polis, korkudan ey-
leme müdahale edememiş ve eylem
bittikten saatler sonra bile mahalleye
girememiştir. Eylemi uzaktan gören
sivil polisler de müdahale etmeye ce-
saret edemeyip eylem yerinden hızla
uzaklaşmıştır. Eylem hesap soran slo-
ganlarla sona erdirildi.

Gazi: Cepheliler 4 Eylül’de uzun
namlulu silahları ve molotoflarıyla İs-
metpaşa Caddesi'nde havaya ateş ederek
yola çıktılar. Molotoflarla caddeyi ay-
dınlatan Cepheliler, meraklı gözlerle
bakan halka “Bugün çeteler tarafından
katledilen Hasan Ferit’in mahkemesi
vardı. Dünyanın en büyük adalet sara-
yından adaletin çıkmayacağını biliyor-
duk. Adaleti biz sağlayacağız” dedikten
sonra Gazi karakoluna doğru yürüyüşe
geçtiler. 3 akrep 1 TOMA ile saldıran
katillere Cepheliler'in cevabı molotof
ve kurşun oldu. TOMA molotof ve
kurşunlarla etkisiz hale getirilerek bo-
zuldu. Daha sonra ne yapacaklarını bi-
lemeyen katiller mahalleyi gaza boğ-
dular. Çatışma devam ederken yolun
ortasında kalan TOMA panzer yardı-
mıyla karakola kadar itilerek götürüldü. 

Mahallemizde
Torbacılara, Polislere
Rahat Uyku Yok!

KOCAELİ: Cepheliler 9 Eylül
gecesi Kocaeli Derince Esentepe’de
silahlı devriye attı. Okul bahçesinde,
parkta uyuşturucu içenler uyarıldı ve
bir daha içtikleri görülürse bu kadar
sakin olunmayacağı belirtildi. Ayrıca
içtikleri esrarı kimden aldıkları öğrenildi.
Parkın karşısında bulunan Polis Özel
Hareket Şubesi Cepheliler tarafından
yaylım ateşine tutuldu.

Hasan Feritlerden Ordu Kuracağız,
Adaleti Biz Sağlayacağız!

Hasan Ferit Çadırları ve Eylemlerine
Saldırıların Bilançosu:

Okmeydanı: 2 günde  1 saldırı,
2 gözaltı...  1 kişi kalp krizi geçirerek
öldü.
Kartal: 3 günde 3 saldırı, 6 gözaltı...  
Kadıköy: 4 günde 5 saldırı,
15 gözaltı...  
Galatasaray Lisesi: 5 günde 1 saldırı...
Esenyurt: 1 gün çadır direnişi sürdü,
1 saldırı
Çayan: 1 gün çadır direnişi sürdü
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Esenyurt Yenibosna



Özel Harekat Şubede nöbet tutmakta
olan polis ne yapacağını şaşırdı... Cep-
heliler bu eylemin ardından güvenli
bir şekilde geri çekildi. Kırmızı fularlı
Cepheliler “Mahallemize uyuşturucuyu,
fuhuşu sokan polislerdir. Mahallemizi
uyuştucudan temizleyeceğiz! Mahal-
lemizde torbacılara, polislere rahat
uyku yok! Onlara uyku, bize ölüm
yok!” diyerek eylemi sonlandırdılar. 

Hasan Ferit Gedik İçin
Adalet İstiyoruz,
Vermezseniz Zorla
Alacağız!

2013’ün Ağustos ve Eylül ayları
boyunca Gülsuyu’nda uyuşturucu çe-
teleri devrimcilere ve halka yönelik
saldırılarını arttırmıştı. 28 Eylül’de
Halk Cepheliler'in Gülsuyu’nda yaptığı
eyleme polis desteğinde saldıran uyuş-
turucu çeteleri bir Halk Cepheli'nin
yaralanmasına sebep olmuşlardı. 29
Eylül akşamı tekrar yapılan eyleme
saldıran çeteler bu kez Hasan Ferit
Gedik’i şehit etmiş, Gökhan Aktaş’ı
ağır yaralamıştı. Gökhan Aktaş günlerce
komada kalmıştı. Devlet Hasan Ferit’in
cenazesinin 3 gün boyunca Armutlu’dan
çıkmasına izin vermemiş, Hasan Ferit’i
katleden çeteler ise adeta halkın ada-
letinden korunmak için devlet tarafından
tutuklanmıştı.

14 Ağustos’ta yapılan ilk duruşmada
avukatlar ve Hasan Ferit’in ailesi salona
dahi alınmazken, polisler Gülsuyu’nda
toplanan Halk Cepheliler’e saldırdı.
Duruşma başlamadan 4 Eylül’e erte-
lendi. 4 Eylül’deki duruşma için Halk
Cepheliler kampanyalarına devam et-
tiler. İstanbul’da Galatasaray Lisesi’nin
önünde, Kadıköy Boğa Heykeli’nde,
Esenyurt’ta, Okmeydanı’nda, Çayan
Mahallesi’nde, Kartal’da ve birçok yer-
de çadırlar açıldı. Polis bunların ço-
ğunluğuna saldırdı ve her defasında
direnişle karşılaştı. Polis saldırıların

her birine Halk Cepheliler yeni çadırlarla
karşılık verildi.

“Helal Olsun Size,
5 Kişiye 500 Polis…
Direniyorsunuz”
İSTANBUL
Kadıköy: Hasan Ferit Gedik’in 4

Eylül’deki mahkemesi için Halk Cep-
heliler Kadıköy’de de çadır açtılar. 28
Ağustos’ta Kadıköy Boğa Meydanı’nda
20 kişiyle yapılan basın açıklamasının
ardından açılan çadıra polis saldırdı
ve iki kişi gözaltına alındı.

Aynı gün dört gün sürecek olan
oturma eylemine başlandı. İlk saldırı
sırasında sessiz kalan Kadıköy halkı,
polisin saldırı tehdidine rağmen oturarak
direnen Halk Cepheliler'e destek vermek
için yavaş yavaş etrafta toplanmaya
başladı. 

Oturma eyleminin ikinci gününde
polis bir daha saldırdı. Bu sefer 8 kişi
gözaltına alındı. Fakat bu sefer halk
polisi yuhalayarak tepkisini gösterdi.
Oturma eylemine devam eden 3 Halk
Cepheli’ye tekrar saldıran polis onları
da gözaltına aldı. Fakat Halk Cepheliler
4 kişiyle oturmaya devam ettiler. Yan
taraflarında parasız eğitim için masa
açmış TKP’liler dayanışma örneği gös-
terecekleri yerde masalarını karşı kal-
dırıma taşıyıp “olası bir saldırı”dan
kendilerini korudular. Polis TKP’nin
eylemini bitirmesinden sonra Halk Cep-
heliler’e tekrar saldıracağını ilan etti. 

Polisin saldıracağı haberi yayılınca
halktan daha fazla insan gelip sahiplendi
Halk Cepheliler’i. Akşam saatlerinde
sahiplenme arttı. Battaniye, hırka, mont
getirenler, yiyecek ısmarlayanlar, ev-
lerinden çay demleyip getirenler oldu.

Üçüncü gün ise tekrar çadır açma
eylemi yapıldı. Eylem saatine doğru
gelen halkla iyice kalabalık bir grup
oluştu. Halk Cepheliler adeta halk ta-
rafından kuşatılmıştı. Polis saldırıp

çadırı aldı ama halkın sahiplenmesi
karşısında kimseyi gözaltına almaya
cesaret edemediler.

Eylem dördüncü gününde de polis
saldırdı fakat artık irade savaşını kay-
betmişti. Halk Cepheliler Hasan Ferit’in
mahkemesine çağrı yaparak eylemlerini
bitirdiler.

Kartal: 3 Eylül’de yapılan basın
açıklamasının ardından çadırı 3. defa
açmaya çalışan Halk Cepheliler’e
AKP’nin işkenceci polisleri saldırarak
çadırı zorla aldılar. Saldırının ardından
oturma eylemine başlayan Halk Cep-
heliler marşlar ve sloganlarla direniş-
lerine devam ettiler.

Sarıgazi: Halk Cepheliler 3 Ey-
lül’de Hasan Ferit Gedik’in mahke-
mesine çağrı için stant açtılar. Demok-
rasi Caddesi girişinde açılan masada
Hasan Ferit Gedik kampanyası ile ilgili
bildiri dağıtımı yapıldı. Ayrıca 10 Yü-
rüyüş Dergisi ve Grup Yorum'un Halkın
Elleri albümü halka ulaştırıldı.

Sultanbeyli: Sultanbeyli’de Halk
Cepheliler uyuşturucuya, yozlaşmaya
karşı mücadelelerini sürdürüyor. 3 Ey-
lül’de  “Uyuşturucuya İzin Vermeye-
ceğiz! Hasan Ferit Gedik Ölümsüzdür!”
pankartı açan Halk Cepheliler yürüyüş
yaptılar.

Yürüyüşte halka yozlaşmaya ve
uyuşturucuya karşı mücadele ederek
bedel ödeyenlerin sadece devrimciler
olduğu, Hasan Ferit’in de bir devrimci
olarak polis ve çeteler işbirliğiyle vu-
rulduğu anlatıldı.

Yürüyüş boyunca “Hasan Ferit Ge-
dik Ölümsüzdür!", "Çeteler Vuruyor,
Polis Koruyor, Bedel Ödedik Bedel
Ödeteceğiz” sloganları atıldı.

Artık Yeter! 
Katilleri Aklayanlar
Halka Hesap Verecek!

ANKARA: Halk Cephesi Kızılay
Yüksel Caddesi’nde Hasan Ferit Gedik
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için basın açıklaması ve oturma eylemi
yaptı. 4 Eylül’de yapılan açıklamada
Hasan Ferit Gedik’in katledilmesinden
sonra yaşanan gelişmeler anlatıldı.
Açıklamada “Hasan Ferit Gedik İçin
Adalet İstiyoruz, Vermezseniz Zorla
Alacağız. Dün çetelere katletme öz-
gürlüğü verenler, bugün mahkemelerde
saldırma hakkı tanıyor! 14 Ağustos'ta
Hasan Ferit için adalet isteyenler bari-
yerlerden dahi içeri alınmadılar. Aile
ve avukatlar çetelerin saldırısına maruz
kaldılar. Bugün de değişen bir şey ol-
madı mahkeme heyeti duruşmayı 15
Eylül'e erteledi. Hasan Ferit'in katillerini
aklamak için kanlı gömleğini kaybet-
meye çalışan katil polis bugün mah-
kemelerde çetelerin sırtını sıvazlıyor.
Artık Yeter! Mahkemelerde katillerin
sırtını sıvazlayan, onlara saldırı cesa-
retini veren hakimlerden, savcılardan
hesap soracağız” denildi. Açıklamadan
sonra 1 saatlik oturma eylemi yapıldı.
Oturma eylemine Mustafa Sarısülük
ve Sami Elvan'da destek verdi. 35 ki-
şinin katıldığı eylem halaylar ve slo-
ganlarla son buldu.
İZMİR: Karşıyaka Çarşı’da, Hasan

Ferit’in katillerinin yargılandığı mah-
keme günü Halk Cepheliler eylem yaptı.
Eylemde yapılan açıklamada Hasan
Ferit Gedik davasının 15 Eylül’e erte-
lendiği, mahkemelerin çeteleri, polisleri,

katilleri açıktan koruduğu anlatıldı.
AKP’nin faşist yargısı teşhir edildi.

ANTEP: Halk Cepheliler duruş-
manın olduğu 4 Eylül günü yaptıkları
eylemle Hasan Ferit’i katledenlerden
hesap soracaklarını ifade ettiler. Çamlık
Parkı’nda toplanan Halk Cepheliler
yaptıkları açıklamada Hasan Ferit’in
polis-çete işbirliği içerisinde katledildiği
belirtilirken, Hasan Ferit için günlerdir
İstanbul’da adalet isteyen Halk Cep-
helilere polisin saldırdığı ve Hasan’ı
vuranları her yerde teşhir etmeye devam
edecekleri söylendi. Açıklamadan sonra
bir saatlik oturma eylemi yapıldı. Ey-
leme 15 kişi katıldı.

4 Eylül gecesi ise Dev-Genç’liler
Hasan Ferit Gedik’in hesabını sormak
ve adalet istemek için Antep Üniver-
sitesi’nin önündeki tünelin girişine
“AKP’nin Mahkemeleri Hasan Ferit
Gedik’in Katili Çeteleri Koruyor! Adalet
İstiyoruz, Alacağız/ DEV-GENÇ” yazılı
pankart astılar.

Karayolları ve
Paşa Mahalleleri Halkı
Halı Saha Maçında
Bir Araya Geldi
İstanbul Gazi-Karayolları Mahal-

lesi’nde ve Dere bölgesinde yapılan
kahve toplantılarında aşağı ve yukarı

mahalleliler birbirini tanımadığı ortaya
çıkmıştı. Bu sebeple mahalleler arası
halı saha maçı yapılarak bu vesile ile
tanışma ve birlik-beraberlik oluşturma
amacıyla mahalle sakinleri, 4 Eylül
akşamı Gazi Mahallesi’nde bulunan
halı sahada bir araya geldiler. Maça
başlamadan önce yıkım tehdidi ile
karşı karşıya olan Uyuşturucu ile Savaş
ve Kurtuluş Merkezi topluca ziyaret
edildi, nöbet tutan Halk Cepheliler’le
sohbet edildi. Takımlar belirlenip maç
başladıktan sonra, oynamayanlar maçı
izleyip sohbetler ettiler. Dayanışma
amacıyla yapılan faaliyete 35 kişi ka-
tıldı.

Hasan Ferit Gedik
Uyuşturucu İle Savaş ve
Kurtuluş Merkezi’nde Film
Gösterimi Yapıldı!

5 Eylül günü Uyuşturucu ile Savaş
Merkezi’nde Çiçek Abbas filmi izlendi.
Film gösterimine 35 kişi katıldı. Merkez
çalışanları her Cumartesi günü film
gösterimi yapacaklarını ve sırada Üç
İdiot isimli film olduğunu belirttiler.

Hasan Ferit Gedik Uyuşurucu
İle Savaş ve Kurtuluş Merkezi

Tel: 0506 329 14 99
Adres: Gazi Parkı Eski Nikah

Salonu-Gazi Mahallesi

Canlı kalkanlar, 5 Eylül'de Filistin'e vize talebini
reddeden Mısır devletinin tavrını teşhir eden bir açıklama
yapıp süreci anlattılar:

"Halk Cephesi'nin canlı kalkan ekibi 22 Ağustos günü
Filistin’e gitmek amaçlı Mısır’a vize talebinde bulundu.
Mısır, canlı kalkan ekibimize 15 gün sonra cevap vereceğini,
15 gün sonra gelmelerini söylemişti. Canlı kalkan ekibimiz
15 gün boyunca neden gitmek istediklerini, ne yapacaklarını
Lübnan’da duyurmadığı kişi, kurum, televizyon kalmadı.
Ama bugün vize sonuçlarını öğrenmeye gittikleri zaman
ekibimize Gazze’ye gidecek olan ekip misiniz diye sorduktan
sonra vize çıkmadığını söylediler. Onlar canlı kalkan eki-

bimizin kim olduğunu ve ne yapmak istediğini bile bile
Filistin’e geçmelerine izin vermediler. Filistin’e 6 giriş
kapısı var 5 giriş kapısı İsrail’ in denetiminde 1 giriş kapısı
Mısır devletinin elinde bulunmaktadır. Mısır’ın canlı kalkan
ekibine giriş vermemeleri İsrail’ in Filistin’e yaptığı am-
bargoyu desteklemeleri,  dayanışmayı engellemeleri, kat-
liamlara göz yummaları, Filistin’ deki ölümlere ortak
olmaları demektir. Canlı kalkan ekibimiz Filistin’e gidiş
hedefinden vazgeçmiş değildir; ama Mısır'ın işlediği bu
insanlık suçunu elbette tarih unutmayacak ve en kısa
zamanda hesap soracaktır."

Mısır’ın Eli Filistin’de Akan Kana Bulaşmıştır!
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Mustafa Ceylan’ın 1 Ağustos’ta
Gazi Mahallesi’nde başından vu-
rulmasının ardından ESP, yalan-
larla olayı Halk Cephesi’nin üzerine
yıkmaya çalışıyor. Bunu yaparken
de yalanlar söylüyor. İnsanların
ağzından, söylemedikleri sözleri
yazıyor; olayların yaşanma şeklini
değiştiriyor. 

ESP, yalanlarının altında kala-
caktır. 

Halk Cephesi olarak, Ceylan’ın
vurulması olayıyla ilgili ESP’nin ya-
lanlarını teşhir ediyoruz. Gazi Ma-
hallesi’nde yaşayan 3 tanığın anla-
tımlarıyla, gerçekleri açıklıyoruz: 

ESP’nin Birinci Yalanı:
ESP’nin 2 Ağustos 2014 tarihli

açıklamasından:  “Dün akşam Gazi
Mahallesi’nde iki ESP’li silahlı sal-
dırıya uğradı. Saldırıda, alnının orta-
sından aldığı iki kurşunla vurulan
Mustafa Ceylan’ın durumu ağır ve ha-
yati tehlikesi sürüyor. 

Edindiğimiz bilgiye göre olay,
dün akşam Halk Cephesi’nin barikat
kurduğu Gazi Cemevi’nin arkasında
meydana geldi. HÖC barikatlarının
bulunduğu bölgede 70 cm gibi yakın
mesafeden alnının ortasından iki kur-
şunla vuruldu. Baygın bir halde Gazi
Hastanesi’nin önüne bırakılan Mus-
tafa Ceylan 17 yaşında.”

“Olayın meydana geldiği yer,
1413 nolu sokak. 

Başka bir ifade ile Halk Cephesi
üyelerinin barikatlar kurduğu sokak.
Hava kararınca silahlı militanların do-
laştığı, mahalle halkı dahil herkese kim-
lik sorduğu, “asayiş”e çıktığı bir sokak.

Mustafa Ceylan, saat 21.00 sıra-
larında bu civarda. Arkadaşına gön-
derdiği bir mesajda, “Cemevi tara-
fındayım, burada ateş yakılıyor” di-
yor. Bir daha da kendisiyle görüşen ol-

mamış.
Daha sonra Halk Cephesi’nin ba-

rikatlarının bulunduğu yerden mahalle
içine doğru koşmaya çalışırken gö-
rülüyor. Yüzü kan içinde.” (ET-
HA’nın 3 Ağustos tarihli, “O gece Ga-
zi’de ne oldu?“ başlıklı haberinden)

Yalanı Ortaya Çıkaran
Kanıt:

Mustafa’yı gören ve hastaneye
götürülmesine şahit olanlar anlatıyor: 

Ahmet şimdi olay gününden bir
gün sonra ben evimin önüne gittim.
Ben eve gidiyordum. Baktım benim
evimin önünde benim eşimle, baldı-
zımla, bir de kızımla konuşan 4-5 tane
genç, bir de bayan vardı. Şimdi ben
de merak ediyorum bunlar böyle ne
yapıyorlar diye... dedim ‘hayırdır
böyle ne iş yani, ne yapıyorsunuz evin
önünde’ dediler  burda dün böyle bir
olay olmuş, bizim vurduğumuzu dü-
şünüyorlar halbuki biz yardım ettik.
Ben de evdekilere sordum olay ne, na-
sıl oldu... bana anlattıkları şey şu
oldu: 

O gençler iki arabanın orda du-
ruyorlardı. O yaralı genç ise tarladan
geliyordu... tarladan gelip evin orda
düşmüş. İşte ona da yardım etmeye
çalışmışlar. Bizim evden bez iste-
mişler. Bez atmışlar. Ondan sonra bi-
zim evden su almışlar. Hem yardım
amaçlı yapmışlar, bu kadar.

- HC: Bezi isteyen vurulan çocu-
ğun kendisi mi, orada ona yardım et-
meye çalışan gençler mi?

- Yardım eden gençler. Vuruldu-
ğunu görmemişler zaten. Çocuk ya-
ralı bir şekilde okulun oradan geli-
yordu. Yani ordan geliyormuş.  Oku-
lun oradan. Bizim oradan şey yap-
saydı...  Yardım eden gençler de ora-
da duruyormuş. Anlatabiliyor mu-
yum? Kimse zaten vurulduğunu gör-

memiş...  Yani büyük bir ihtimalle aşa-
ğıda vurulmuş... Yaralı bir şekilde yu-
karı çıkmış...  Yani evin orada vu-
rulduğunu kimse görmemiş, yani bi-
zimkilerden gören olmamış. Bu olay-
da şey yapan benim baldızım bir de
bacanağım. Bacanağım da aşağıya
koşmuş, zaten bizim evin yukarıdaki
evde de bizim oralı Vanlı bir tane ar-
kadaş var, o da yardım ediyor... O da
buz getirdi... Hatta geçen gün tekrar
eve geldiler. Yani ben tekrar olayın bu
kadarını biliyorum başka bir şey
yok. Yani ben olayı bir gün sonra öğ-
rendim. Anlatabiliyor muyum ben
zaten akşam saat ona kadar, onbire
kadar  yoldayım...  Ben gittiğimde işte
gençler geldiler, olayı öyle öğrendim. 

- HC: Peki hastaneye kaldırıldı-
ğını gören var mı? O çocuklar mı has-
taneye götürdüler?

- O çocuklar hastaneye alıp gö-
türdüler.

- HC: O çocuklar o gün polisle ça-
tışan gençler değil mi?

- İşte onu bilmiyorum ki ben, bil-
miyorum.  Ona yardım etmeye çalı-
şan gençler vardı.

Oradaki gençler Allah rızası için
yardım edin diye bağırmışlar. Bi-
zimkiler de balkonda oturdukları için
bez atın demişler, bizimkiler de bez at-
mış yani. 

- HC: Başka komşular da buz ge-
tirmiş. 

- He.. başka komşular da buz ge-
tirmiş. Ondan sonra hastaneye kal-
dırmışlar. 

- HC: Çocuk kendisi oraya kadar
gelmiş değil mi?

- Tabi tabi, onu görmüşler zaten.
Aşağıdan gelirken böyle nasıl diye-
yim... Sanki böyle yolda düşer gibi ge-
liyordu... Tam evin orada düşmüş.

Yani, Mustafa baygın düştüğü
yerde değil, başka yerde vuruldu.

EESP’nin YALANLARI ve 
GERÇEKLER

http://www.ba gim siz lik-de mok ra sii cin-
halk cep he si.comHalk CephesiHalk Cephesi
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ESP, yalanlarıyla bunun üzerini kapa-
tıp, her halükarda Halk Cephesi’ni suç-
lu çıkartma telaşındadır. Neden? 

Şunu da belirtelim ki, ESP, Mus-
tafa’nın baygın halde hastane önüne bı-
rakıldığını iddia ettiği açıklamasını,
kendi iddiasını, yayınladığı “ESP’li
Ceylan, Gazi Hastanesi’ne nasıl geti-
rildi?” görüntülü haberiyle yalanladı.
Mustafa baygın bir halde Gazi Hasta-
nesi’nin önüne bırakılmamış, sağlık gö-
revlileri, kendisini getiren arabanın
ön kotuğundan sedyeye almışlar. 

ESP’nin İkinci Yalanı: 
ETHA’nın 3 Ağustos tarihli, “O

gece Gazi’de ne oldu?” başlıklı ha-
berinden: 

“Olay yerini gören lise inşaatının
güvenlik kamerası kayıtlarının o gece
saat 24.00 sıralarında kendilerini
“Halk Cephesi” olarak tanıtan kişiler
tarafından alındığı iddiası. Söz konusu
kamera, o gece sokakta olanları muh-
temelen kaydetmişti.”

Yalanı Ortaya Çıkaran
Kanıt: 

Kayıtlar, Mustafa vurulmadan bir
gece önce, Gazi’de Cepheliler’in yap-
tığı başka bir eylem nedeniyle alın-
mıştır. Mustafa’nın vurulduğu gün
alınan herhangi bir kayıt yoktur. Okul-
da çalışan bekçinin kayıtlara ilişkin an-
latımı:

Buradakini de söyleyeceğim. O
geçenlerde geldiler, burada olay oldu.
Polis bir taraftan silah sıkıyor, arka-
daşlar bir taraftan kaçıyor, o vatandaş
kaçıyor evlerinin oraya. Hatta bizim
malzemeler de çok dağıldı. Mermerler
filan taşlar hep  kırıldı. Biz de birşey
diyemedik, içeri korkudan girdik.
Adamlar hatta dedi ki: Arkadaş size
hiçbir şey olmayacak, korkmayın siz gi-
din içerde nöbetinizi bekleyin, size
bir şey olmaz. Ondan sonra arkadaş
geldi ‘kamerayı alacağız’ dedi. Ka-
merayı biz vermediğimiz takdirde...
Korkmayın, kamerayı alıp götürüp, gö-
rüntümüzü kaydedip getireceğiz. Gö-
türdü ertesi gün söz verdi, getirdi. On-
dan sonra diğer gün caddede olay
oldu, millet koştu koştu ya, çocuk vu-
ruldu, çocuk vuruldu...  Millet koşarak

‘çocuk vuruldu’...dedik. Caddede ço-
cuk vurdular...

- HC: Peki kamerayı caddede ço-
cuk vurulduktan önce mi gelip aldılar?  

- Çocuk öldükten sonra almadılar.
Kamerayı aldıktan sonra ertesi gün bir
olay  oldu caddede. Ona dediler ki ço-
cuk vuruldu. 

- HC: Yani gelenler çocuk vurul-
duğu görüntüleri almak için değil,
daha önceden yaşanan olaylar için ...
tabi... geldiler aldılar, öyle mi? 

- İşte o çocuk için gelmediler.
Kendi görüntüler görünüyor diye aldı
götürdü, sildi getirdi.  

- HC: Ertesi gün de ...

Ertesi gün de dediler ya caddede
çocuk vurulmuş. 

- HC: Sonra ne oldu?

- İşte sonra da polisler tak-tuk tak-
tuk akşam saat 12 miydi, 1 miydi... her-
kes evine çekildi.

- HC: Biber gazları evlere...

- Biber gazları hatta biber gazı bi-
zim şantiyemize doldu, biz ağzımız bur-
numuz öyle oldu ki... Hatta milletten
biz maske istedik. Kimse bize maske
bile vermedi. 

- HC: Polis silah da kullanıyor
muydu?

- Polis silah da atıyordu, hatta bi-
zim  camın birini kırdılar. Ondan
sonra vatandaşların camı iki üç tane
kırıldı.  Hatta siz mi kırdınız onlar mı
kırdı bilmiyoruz. Hatta birileri arka-
dan bir taş attı, arkadan ben o camın
içinden bakıyordum, arkaya koştular,
ağaçlar çektiler... caddeye ağaçlar ya-
karlar diye... gençten çocuklardan
biri taş attı cama, cam kırık, dedim ar-
kadaş hiç utanmıyorsun... Dedi dayı
özür dilerim. Tamam, atmayacağım...
Geldim sizin burda bayana söyledim,
bayan da dedi tamam onu biz halle-
deceğiz. Hiçbir şey olmaz, korkma...
öyle çekti gittiler.  

ESP’nin Üçüncü Yalanı:
ETHA’nın 3 Ağustos tarihli, “O

gece Gazi’de ne oldu?“ başlıklı ha-
berinden: 

“1 Ağustos gecesi, Mustafa Ceylan,
ölümün sınırına getirildikten sonra, iki
ESP’liye daha ateş açıldı. Yine aynı

bölgede. Bu kez saat belli; 23.00 sı-
raları. Gençler, bu kez şans-lıydılar.
Gençlerden Anıl Akyol, bacağından
saçma ile yaralandı. Evinde tedavisi
sürüyor.

Akyol’un yanında bulunan gencin
söylediği bir ifade, gençlerin neden vu-
rulduğuna dair önemli bir ipucu ve-
riyor. Gençler, olay gecesi, bir ara-
baya silahların yerleştirildiğini gö-
rüyor. Bu işi yapanlar maskeli kişiler.
Barikatları kuranlar belli olduğuna
göre, maskelilerin kim olduklarını
tahmin etmek de zor değil. Gençler,
gördükleri manzaranın kendileri için
tehlikeli sonuçlar doğuracağını bile-
cek kadar Gazi Mahallesi deneyimi-
ne sahipler. Bu nedenle başlarını aksi
yöne çevirerek, uzaklaşmaya çalışı-
yorlar. Ancak arkalarından ateş açı-
lıyor.

Olayın ardından Anıl Akyol’un
akrabalarından biri, Halk Cepheli-
ler’in derneğine gidiyor ve neler ol-
duğunu öğrenmek istiyor. Verilen ya-
nıt şu: Evet biz yaptık. Çeteci sandık.”

Yalanı Ortaya Çıkaran
Kanıt:

Anıl Akyol’un söz konusu akrabası
olan dayısı Ali Akın, ESP’nin açıkla-
masının doğru olmadığını bize anlat-
tı. ESP’nin iddia ettiği gibi, “Evet biz
yaptık, Çeteci sandık.” diyen bir
Halk Cepheli yoktur. Hatta böyle bir
olay yoktur. ESP, bilerek ve isteyerek,
açık açık yalan söylüyor. Neden?

Ali Akın, olayın aslını anlatıyor:
- HC: Lütfen kendinizi tanıtır

mısınız?
- Benim adım Ali Akın, ben sağ-

lıkçıyım.  Toplum Cerrahi Tıp Mer-
kezi’nde görev yapıyorum. Herhalde
bu daha önceki işte Gazi olayları bir
olay geçmişti. Benim yeğenim o ara-
da hiçbir şey olmadan yolda geçerken
herhangi bir  çete tarafından da vu-
rulma ihtimali yüksek bence. Herhangi
bir siyasi örgütten arkadaşların sila-
hıyla bu konuda yaralandığına inan-
mıyorum. Zaten kendisiyle de görüş-
tüm, ben yolda gidiyordum filan diye
... Ben gelirken,  sonra hastaneden dö-
nerken beni aradılar... Birileri tara-
fından ufak bir çocuk geldi işte şey de-
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diler, bana yani böyle bir olay geçmiş
diye... Ben de ertesi gün Halk Meclisci
arkadaşların yanına gittim kapalıydı.
Büroları kapalıydı.  Orda bir arka-
daşa burası niye kapalı diye sordum...
Ben de onlardan biriyim dedi... Ya her
halde dedi büyük ihtimalle dedi, biz
dedi çetelerle çatışırken silahla ya-
ralanmış olabilir diye bana böyle bir
cümle konuştu, böyle bir şey söyledi
filan diye ... Ya dedim, herkes zaten
Halk Cephesi’nin gerçekten bura-
daki eroinle, esrarla, fuhuşla mü-
cadele ettiğini herkes bilmektedir
yani. Bunu MLKP de biliyor... Benim
siyasi görüşüm de belli... Kesinlikle
burada Halk Meclisi’nin yani buna
mal etmenin yetkileri yoktur...  Bile-
rek hatta Halk Cephesi’nin oradaki
özgürlük şeyinin... 

- HC: Peki sizin Anıl Akyol’un da-
yısı olarak, gidip Halk Cephelilerle
görüştüğünüz, Akın’ı siz vurdunuz,
Halk Cepheli temsilcilerinin de size
“evet biz vurduk” söylentisi var,
açıklaması var ESP tarafından. Siz
Halk Cephesi temsilcileriyle herhan-
gi böyle bir görüşme yaptınız mı?

- Hayır, Halk Cephesi’nde böyle
bir görüşmem olmadı. Sade birisiy-
le görüştüm, birisi geldi konuştum.
İşte Halk Cephesi’nden küçük bir ço-
cuktu, çünkü Türkiye’deki ve Gazi
Mahallesi’ndeki siyasi örgütlerin,

tüm siyasi örgütlerin açısından söy-
leyeyim, buradaki eroin ve esrarla sa-
vaşan bütün siyasi örgütlere ben her
zaman saygı duyuyorum ve destekli-
yorum. Ben de olabilirim, sokakta gi-
debilirim... Benim bütün siyasi dev-
rimci arkadaşlarım da.. Kadrolu si-
yasi... Eroinle esrarla savaşan, ki sa-
vaşmıştır bence yani bir yerden biri
yapmıştır tabi ki böyle bir hedef ola-
bilir, ben de hedef olabilirim yani. Ki
benim devrimci arkadaşlarım parkta
eroin esrar içen insanları, yani bu böl-
gedeki insanları deşifre etmek için,
yok etmesi için, çocukları uyuşturmak,
çocuklarımızı gençlerimizi yani  okul-
da öğrencilerimizi arkadaşlarımızı ço-
cuklarımızı eroinden korumak için her
birisi yani devrimci arkadaşlar bu ko-
nuda mücadele etmek zorundalar...
bunlar çatışırken birileri  farklı siyasi
örgütlere mal etmek de bence mantıklı
değildir.

- HC: Peki sizin ESP ile herhangi
bir görüşmeniz oldu mu?

- Benim ESP’den bir siyasi ile bu
konu hakkında, bir görüşmem olma-
mıştır.  Sade sizle iki defa görüşmem
oldu. 

- HC:  Onların sizle görüşme ta-
lebi oldu mu?

- Hayır hiç bir siyasi görüşme ta-
lebi olmadı, benim evime de gelme-
di.  Evime gelmiş olsa sonuçta gere-

ken her şeyi anlatırdım yani. Yani ke-
sinlikle şunu söyleyeyim. Anıl’ın vu-
rulması Halk Meclisi’ne,  Özgürlük
Derneği’ne gittim, orda kapıya gittim
kapalıydı ve özellikle söyledim Anıl’a.
Anıl da bu konuyu biliyor, bunu bili-
yor. Yani birileri çıkarlar yani orta-
ya provokasyon yapmak için Halk
Cephesi tarafından vurulmuştur filan
diye böyle bir cümle kuranlara ke-
sinlikle katılmıyorum.  Benim yol-
daşlarım da olsa... yani bir daha
söyleyeyim yoldaşlarım da dinlesin-
ler, kesinlikle bu konularla ilgisi
yoktur.  Yani bizim siyasi yapımız bi-
rilerine iftira atmak değildir yani. Bi-
rileri yani başkaları siyasi örgütlere
teşhir etmek değildir...  Farklı siya-
si görüşteyseniz ya işte kendinizi ön
plana çıkarmak bizim örgütü nazara
getirmiş birileri yapmış felan... İlle-
gal insanlar  söylerler bu konulara ka-
tılmıyorum. Hepimiz devrimci sos-
yalistiz, ben de devrimci sosyalistim... 

Hiç kimse Halk Cephesi’ni ya-
lanlarla kirletemez. Hepsini tek tek
açığa çıkartırız… Güneş balçıkla sı-
vanmaz. Söylediği yalanlar ESP’nin
ayağına dolanacak, kendi sonunu
kendisi getirecektir. ESP neden yalan
söylediğini açıklamak zorundadır.
Yalanları bulunduğumuz her yerde
teşhir edeceğiz.

HALK CEPHESİ

Ö. Y: Olay esnasında Gazi Mahallesi’ndeydim. Gazi
Mahallesi’nde polisin halka yönelik yoğun bir saldırısı
vardı, Mustafa Ceylan’ın vurulduğu esnada. Gazlarla, si-
lahlarla saldırdılar polisler halkın üzerine. Ben de poli-
sin o gazlarından, silahlarından korunmak için kendimi
bir okulun ara sokağına attım. Okulun ara sokağında bir
bayır vardı orayı tırmanarak giderken polis arkadan bizi
resmen öldürürcesine taradı. Ben de o kurşunlardan ko-
runmak için kendimi yere attım ve o bayırı tırmanarak
çıktım. Ve orada Mustafa Ceylan’ı gördüm, kanlar içe-
risinde kaldırımda yatıyordu. Hızlıca yanına gittim ve ken-
disine ne olduğunu sordum. O da kendisinin bir şeyi ol-
madığını sadece ayaklarının ve kollarının ağrıdığını
söyledi. Ben yüzünden kanlarının aktığını görünce hız-
lıca müdahale ettim ve sağdan soldan, balkonlarda bu-
lunan insanlardan buz, havlu ve atlet parçaları istedim,
bize bu istediklerim atılınca müdahale ettim. Mustafa Cey-

lan’ın bilinci yerindeydi, bizimle sohbet ediyordu ve eve
gitmek istemediğini ailesinin bu durumu görünce üzü-
leceğini söylüyordu. Biz de bu esnada hastaneye gitme-
si gerektiğini eve göndermeyeceğimizi sadece tedavi ol-
ması için Gazi Hastanesi’ne gitmesinin gerektiğini söy-
ledik. O esnada çevrede bulunan biri kendisinin arabası
olduğunu, götürebileceğini söyledi. Biz de Mustafa
Ceylan’ı hızlıca arabanın ön tarafına bindirdik. Eline buz-
lu bez verdik, atlet verdik yanında bir arkadaşla Gazi Has-
tanesi’ne gönderdik. Bu olay esnasında üç kişiydik. Bu
olayı birebir yaşayan insanlar vardı. Çevrede bize buz atan,
atlet atan insanlar bu olayı birebir yaşayan insanlardır. Be-
nim bildiğim, gördüğüm budur. Mustafa Ceylan bizim-
le beraberdi. Şöyle söyleyeyim, Mustafa Ceylan da o gün
polis saldırısından bizimle beraber kaçıyordu. Ve az önce
dediğim gibi polisin arkamızdan yoğun bir ateş saldırı-
sı vardı, gaz saldırısının dışında resmen tarıyorlardı bizi. 

Ö. Y. Mustafa Ceylan’ı Vurulduğu Yerde İlk Gören Kişi; Ö. Y. Gördüklerini 
Anlatıyor: Mustafa Ceylan’ı Gördüm, Kanlar İçerisinde Kaldırımda Yatıyordu
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29 Eylül 2013’te Gülsuyu’nda
uyuşturucu çeteleri tarafından vuru-
larak öldürülen Hasan Ferit Gedik’in
evine geçtiğimiz günlerde Sosyal
Güvenlik Kurumu (SGK) tarafın-
dan bir tebligat gönderildi. 22 Tem-
muz 2013 tarihli bu yazıda Hasan Fe-
rit’in ağır yaralı olarak kaldırıldığı
hastanedeki tedavi masrafları için ai-
leye ya da üçüncü kişilere rücu edi-
leceği belirtilmiş. 

“Sn. Hasan Ferit Gedik” ifadesi
ile gönderilen yazıda “29/09/2013 ta-
rihinde sağlık bakanlığı Kartal Dr.
Lütfu Kırdar Eğitim ve Araştırma
Hastanesi’nde adli vaka grubunda te-
davi gördüğünüz ve görmüş olduğu-
nuz tedavi giderlerinin kurumumuz ta-
rafından karşılandığı bilinmektedir”
denilerek bu giderlerin bir hafta için-
de ödenmesi, aksi halde yasal işlem
başlatılacağı belirtilmiş. Yazıda ayrı-
ca borcun rücu edileceği yani kendi-
lerinden istenebileceği kusurlu üçün-
cü kişiler varsa adı ve adreslerinin, ola-
ya ilişkin adli makamlara şikayet
varsa buna ilişkin belgelerin kuruma
gönderilmesi istenmiş. Yazının so-
nunda da “merkezimize 7 gün içinde
müracaat etmemeniz halinde hak-
kınızda yasal işlem başlatılacaktır”
denilerek “hukuki” bir dille tehdit edil-
miş… 

Çeteler aracılığıyla katlettikleri
Hasan Ferit’e gönderilen bu yazı , sık-
ça duymaya alıştığımız tabirle “seh-
ven” gönderilmiş sıradan bir tebligat
değildir. Bu yazı “devletin ahlakı”nı
gösteren bir vesikadır aynı zamanda.
Yazıdaki çıplak gerçek şudur: Besle-
yip büyüttükleri çeteler aracılığıyla
Hasan Ferit’i katleden devlet Hasan
Ferit’in ağır yaralı olarak getirildiği
hastanedeki üç kuruşluk tedavi mas-
raflarının peşine düşmüştür. Üstelik
bunu ailesinden ya da başkalarından
değil bizzat katlettikleri Hasan Fe-
rit’ten istemektedirler. İşte çürüyen,
yozlaşan kapitalizmin ahlakı budur.

Önce kendi yarattığı pislikle katleder,
sonra “tedavi ettim” diyerek parası-
nı ister… Bu ne ahlaksızlık, bu ne per-
vasızlık! 

Hasan Ferit’e gönderilen bu yazı
her türlü hırsızlığın, yolsuzluğun,
yozlaşmanın sıradan hale geldiği;
soygun ve talan üzerine kurulu sis-
temde “güçlü, istikrarlı, büyüyen
Türkiye”nin de resmidir aynı za-
manda. Boşuna değil elbet Hasan Fe-
rit’in yozlaşmaya, çeteleşmeye kar-
şı mücadele ettiği için devlet tara-
fından “düşman” görülmesi. Bizzat
çürüyen, çeteleşen devletin bu çürü-
meyi yoksul mahallelere taşımak is-
temesi ve bunun karşısında devrim-
cileri düşman görmesi tabii ki doğa-
sında vardır. Hasan Ferit’e gönderi-
len bu yazı da bunun ifadesidir. Ve ne-
den binlerce, milyonlarca Hasan Fe-
rit’in olduğunun ya da olması gerek-
tiğinin… Yani bu düzene karşı mü-
cadele etmenin bir tercih değil zo-
runluluk olduğunun da gösterge-
sidir bu tebligat… 

İşte biz binlerce, milyonlarca Ha-
san Ferit olarak işte bu yozlaşmaya
karşı da mücadele ediyoruz . Er ya da
geç bu çürümüş düzeninizi yerle bir
edeceğiz! 

İşte Düzenin
Mahkemelerinin
“Adalet”i 

Hasan Ferit’i katleden çetelerin
yargılandığı davanın ikinci duruşması
4 Eylül’de yapıldı. 14 Ağustos’ta ya-
pılamayan ilk duruşmada olduğu
gibi bu duruşmada da mahkemenin
ve polisin Hasan Ferit için adalet is-
teyenlere düşman, çeteleri koruyan
tavrı devam etti. 

İlk duruşmada Hasan Ferit’in ai-
lesini ve avukatlarını duruşma salo-
nuna dahi almadan duruşmayı bitiren
ve çetecilerin duruşmayı izlemeye
gelenlere saldırmasına göz yuman

mahkeme bu kez de salonun küçük ol-
masını gerekçe göstererek duruşma-
ya avukat katılımını sınırlamaya ça-
lıştı. Yargılama açık, duruşma aleni ol-
ması gerektiği halde mahkemenin
keyfi olarak “sadece vekaleti olan
avukatların salona girebileceği, iz-
leyici alınmayacağı ” şeklinde talimat
vermesi üzerine özel güvenlik gö-
revlileri ve polis tarafından adliye içi-
ne barikat kurulmuş, duruşma salo-
nuna giden tüm koridorlar kapatılmıştı.
Duruşmaya girmek için gelen izleyi-
ciler ve avukatlar salona alınmayıp ve-
kalet ve kimlik sorulması üzerine
uzun süre tartışma ve gerginlikler
yaşandı. Ancak avukatların mahkeme
başkanıyla görüşüp bunun keyfi bir
uygulama olduğu, buna izin verilme-
yeceği şeklindeki ısrarları üzerine ai-
leler ve avukatlar salona alındı. 

Duruşma sırasında da mahkeme-
nin çetecileri koruyan tavrı devam
etti. Duruşmayı yönetmekle görevli
mahkeme başkanı çetecilerin ailele-
re ve avukatlara yönelik tehdit ve ha-
karetlerine göz yumdu, “bunlar te-
röristler, bunların adliyede işi yok,
atın bunları” diye bağırıp çağırma-
larına ses çıkarmadı. 

Aynı mahkeme bu durumu ge-
rekçe göstererek müdahil avukatla-
ra söz dahi vermeden, savcının ta-
lebi doğrultusunda, duruşmanın
kapalı yapılmasına karar verdi.
Avukatların bu duruma tepki göster-
mesi, usül kurallarına göre de böyle
bir karar verilmeden önce avukatla-
rın da görüşünün alınması gerektiği-

İİşte Çürüyen Devletin Ahlakı! 
Önce Katlet Sonra ‘Tedavi

Ettim’ Diyerek Parasını İste
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Ethem Sarısülük Haziran Ayaklanması’nda Ankara’da
polis Ahmet Şahbaz’ın silahından çıkan kurşunla katle-
dilmişti. Nasıl vurulduğunu ortaya çıkan kamera görün-
tüleri ile tüm Türkiye izledi. Katil, anayasal haklarını kul-
lanan insanlara hiç bir hakkı ve yetkisi yokken silah kul-
lanmış ve birini vurma amacıyla hareket etmişti. 

Ve hiçbir şüphe yok ki bilerek isteyerek katletti Ethem’i.
Buna rağmen görüntülerin ortaya çıkmasından ancak 23
gün sonra katil polisin ifadesi alınabildi, tutuklanması ge-
rekirken serbest bırakıldı. Ödüllendirir gibi önce görevi
değiştirildi sonra görev yeri. Özel olarak korunmaya alın-
dı. Mahkemelere takma bıyık, gözlük ve peruklarla gel-
di. Yargılaması Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde baş-
lamasında çok sonra ancak 6. duruşmada tutuklanabildi.
3 Eylül 2014 tarihinde yapılan 7. duruşmada ise Ahmet
Şahbaz, “Olası kasıt ile adam öldürmek” suçundan 28
yıl ile cezalandırılmasına karar verildi. 

Ancak savcının atılan taşları gerekçe gösterdiği hak-
sız tahrik indirimi nedeniyle ceza 2/3 oranında düşürül-
dü. İyi hal indirimiyle 2,5 yıl daha indirilen ceza 7 yıl
9 ay 10 güne indi. Mahkeme heyeti iyi hal indirimine ge-
rekçe olarak “davaya perukla gelmesi, sürekli ortamın
gerilmesi, 6 duruşma boyunca susma hakkını kullan-
ması”nı gösterdi. Oysa bu gerekçeler suçu hafifletilme-
sini değil ağırlaştırmasını gerektiren gerekçelerdi. 

Bu gerekçeler, katilin suçu gizlediğinin, delilleri ka-
rarttığının, işlediği suçtan pişman olmadığının gösterge-
sidir. Verilen ceza katile ödüldür. Halkın çocuklarının kat-
ledilmesine iyi hal gerekçesi bulmak katliamı meşrulaş-
tırmak değil midir? Katillere “siz işinize bakın, biz bir
yolunu bulur sizi aklarız” demek değil midir? Ethem'i
katleden bu katil ceza infaz yasası ve denetimli serbest-
lik hükümlerine göre hapishanede sadece 4 yıl 10 gün ka-
lacak. Öte yandan adalet için mücadele eden ailesine daha
önce katile hakaret ettikleri gerekçesiyle açılan dava-
da aile için 7 yıl 5 aya kadar hapis cezası istenmişti.

İşte AKP yargısının adaleti budur. Katil polise ödül gibi
ceza verirken bunun için mücadele eden ailesi daha bü-
yük bir tehditle karşılaşıyor. 

Haziran Ayaklanması’nın üzerinden bir yılı aşkın
süre geçti. Haziran Ayaklanması’nda katledilenler için ada-
leti sağlayacak tek bir adım atılmadı. Ethem'in katili gös-
termelik bir ceza ile ödüllendirildi. Ahmet Atakan'ın da-
vası henüz açılmadı. Ahmet Atakan'ın düştüğü ana iliş-
kin görüntü kameraların görüntü yapmadığı iddia edildi.
Ahmet'in düştüğü anda sokakta bulunan iki akrep aracı-
nın kamera kaydı olduğu biliniyor. Polis akreplerin önde
kamera kaydı olmadığını söylüyor. Savcılık Ahmet'in dam-
dan düştüğünü iddia ettiği için hiç bir araştırma yapmı-
yor, delillerin toplanması için çaba göstermiyor. 

Berkin Elvan'ın davası açılmadı. Polis'in bütün de-
lilleri gizleme çabalarına rağmen Berkin'i vuran pol-
islerin kim olduğu açığa çıktı. Katil polislerin ifadele-
rin alınması ve davasının açılması gerekirken henüz
Berkin'in katilleri serbest dolaşıyor, tutuklanmıyorlar. Mah-
kemeler işi gücü bırakmış, AKP noterli çalışanları hali-
ne gelmişlerdir. Halk çocuk-
larının katillerini bulmak,
onları cezalandırmak, ada-
leti sağlamak yerine çete ve
polisleri aklama, AKP ile çe-
lişkisi olanlarla hesaplaşma
aracı olmuşlardır. Adalet hal-
kın ekmeği, suyudur. Halk
kendi ekmeğinin, suyunun
çalınmasına mahkum olmak
zorunda değildir. Halk adaleti
kendi tırnakları ile duvarları
kazırcasına nasıl söke söke
aldıysa bundan sonra da böy-
le mücadele edilecek ve ada-
let sökülüp alınacaktır. 

ni hatırlatmalarına rağmen mahkeme
başkanın kararı yazdırmaya devam et-
mesi ve avukatların itirazlarını tuta-
nağa geçirmemekte ısrar etmesi üze-
rine avukatlar ve mahkeme arasında
uzun süren tartışmalar yaşandı. 

Avukatların ısrarlı itirazları ve
çok küçük ve havasız olan bu salon-
da duruşmanın yapılmasının mümkün
olmadığı, duruşmanın daha büyük bir
salonda yapılması gerektiği yönündeki
talepleri sonucu bu kararından dönen
mahkeme duruşmanın daha büyük
bir salonda yapılması için 15 Eylül
tarihine erteledi. 

Duruşma bittikten sonra da, çete-

cilerin korumalığını yapan ve Hasan
Ferit için adalet isteyenlere saldırmak
için fırsat kollayan polisler, önce çe-
teciler tarafından Hasan Ferit’le bir-
likte vurularak ağır yaralanan Gökhan
Aktaş’ın kardeşini yere yatırıp işkence
ederek gözaltına aldılar. Ardından
da, önceki duruşmada olduğu gibi,
yine duruşma salonunun önünde bek-
leyen avukatlara saldırdılar. Polisin bu
azgınca saldırısı sonucu İstanbul Ba-
rosu Avukat Hakları Merkezi Tem-
silcisi Avukat Ömer Kavili, Özgür
Yılmaz, Süleyman Gökten ve Ev-
rim Deniz Karatana çeşitli yerle-
rinden yaralandılar. 

Bu saldırıya direnen ve saldırıyı
sloganlarla protesto eden avukatlar ad-
liye dışına çıkarak Hasan Ferit’in
ailesiyle birlikte yaşadıkları saldırılara
ilişkin bir basın açıklaması yaptılar.
Duruşma salonunda yaşananların ve
mahkemenin çetecileri koruyan key-
fi tavırlarının da teşhir edildiği açık-
lamada davanın halk tarafından sa-
hiplenilmesinin engellenmeye çalı-
şıldığı ifade edildi. Son olarak hiçbir
saldırının Hasan Ferit için adalet is-
tenmesinin önünde engel olamayacağı
ifade edilen açıklama 15 Eylül’de ya-
pılacak duruşmaya katılım çağrısı
yapılarak bitirildi. 

BU DÜZENİN MAHKEMELERİ ADALETİ SAĞLAYAMAZ
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Geçtiğimiz hafta içinde yapılan
NATO’ya üye ülkelerin toplantısında
asıl olarak silahlanma ve bölgenin
yeniden düzenlenmesine dair konular
ele alınıp tartışıldı... Yayınlanan sonuç
bildirgesinde Ukrayna dolayısıyla
Rusya kınanırken ayrıca IŞİD’e
yönelik de bir kınama mesajı ve-
rilirken IŞİD’e karşı bir koalisyon
gücü oluşturulması kararı da alı-
nır... 

Kendi beslemeleri olan IŞİD’in
ortaya çıkışını Suriye’deki Esad yö-
netimine atarak Esad yönetimini sı-
kıştırmaya dönük kararlar da yine
sonuç bildirgesinde yer almıştır. 

4-5 Eylül tarihlerinde yapılan top-
lantıların Türkiye açısından önemi
ise Erdoğan’ın katılması ve burada
emperyalist efendileriyle çeşitli gö-
rüşmelerde bulunması olarak yansı-
tıldı... Burjuva basının pohpohlamaları
eşliğinde Erdoğan’ın adeta Obama,
Merkel gibi efendilerden hesap so-
racağı, bizi neden dinliyorsun di-
yeceği söylenirken gelişmelerin hiç
de öyle olmadığı, olmayacağı da kısa
süre içinde anlaşıldı... Erdoğan bu
konuyu hiçbir şekilde dile getireme-
diği gibi IŞİD konusunda da hem
sorumluluğunu devam ettirme ve
hem de emperyalist efendilerin be-
lirlediği kurallara uyma konusunda
uyarılar almıştır... 

NATO Saldırılarına 
Meşruluk Yaratmaya 
Çalışıyor 

NATO toplantılarında öne çıkan
konuların başında Ortadoğu’daki po-
litikalar bulunuyordu... Afganistan
da dahil olmak üzere emperyalistlerin
Ortadoğu’yu bütün olarak kendine
göre yeniden düzenleme politikaları
ele alınmıştır... 

Afganistan’da uzun yıllardır bir
türlü kendine uygun bir istikrar sağ-
layamayan emperyalistler buradan

kısmi olarak çekilmek zorunda ka-
lırken ülkeyi yeniden nasıl düzenle-
yeceklerine dair politikaları ele al-
mışlardır... Ülkeden tümden el çekme
değil, bir kısım askeri güç bulun-
durmanın yanı sıra bölgeyi Türkiye
ve emperyalist ülkelerin çeşitli giri-
şimleriyle denetlemeye ve yönlen-
dirmeye devam etme kararı almış-
lardır... 

Öte yandan ise Irak’ın işgali ve
emperyalizmin çıkarları doğrultu-
sunda yeniden düzenlenmesi sonra-
sında Libya, Suriye gibi diğer ülkelere
yapılan saldırılar ve gelinen noktada
bunlara ilişkin bir türlü istikrar sağ-
lanamaması da ele alınan konuların
başında gelmiştir... Özellikle Suri-
ye’de emperyalistlerin tam bir başa-
rısızlığa uğraması üzerine bu kez
bölgeyi yeniden düzenleme işi başka
yöntemlerle devam ettirilmeye baş-
lanmıştır. 

Bölgedeki emperyalist politika-
ların hayata geçirilmesi, son zaman-
ların en temel aracı IŞİD canavarı
üzerine şekillenmektedir... Suriye’de
emperyalistlerin bizzat yarattıkları
ve Türkiye oligarşisi eliyle de bes-
leyip büyüttükleri IŞİD örgütü Suri-
ye’de bir başarı elde edemeyince bu
kez Ortadoğu’nun tümden yeniden
örgütlenmesi ve Irak’ın düzenlenmesi
amacıyla buraya yönlendirilmiştir..
IŞİD’in yaptığı vahşi katliamlar üze-
rine fırtınalar koparan ama buna
denk düşen bir tavır alış içine gir-
meyen emperyalistler NATO top-
lantılarında da aynı canavar üzerinden
politika geliştirmeye devam ettiler...
Başta geleni ise NATO eliyle on ül-
kenin katıldığı bir koalisyon gücü
oluşturması olmuştur... 

IŞİD’i şiddetle kınıyorlar ve onun
yarattığı vahşet üzerine herkesin dik-
katini bölgeye çekiyorlar.. Bununla
da aslında kendilerinin askeri olarak
bölgede ciddi bir ihtiyaç olduklarını
ve canavarı yok etmek için kendile-

rinin mutlaka orada olmaları ve hem
de askeri olarak oraya müdahale et-
meleri gerektiği havasını yaratıyorlar.
Canavara karşı herkesin kendilerine
muhtaç olduğu imajını yaratmak için
çırpınırlarken hedef şaşırtmaktan ve
suçlarını örtmeye çalışmaktan da geri
kalmıyorlar... IŞİD’in Esad’ın ürünü
olduğunu söylemeleri böyle bir de-
magojidir, böyle bir hedef şaşırtma-
dır... Suriye’de yaşattıkları ve yıllardır
savunup teorisini yapmaya çalıştıkları
vahşetin yaratıcısı olan IŞİD’i şimdi
hedef tahtasına oturturlarken onun

DÜZELTME
Yürüyüş’ün 432. sayısında 33.

sayfada "IŞİD EMPERYALİZMİN
GAYRİMEŞRU ÇOCUĞUDUR!
IŞİD’in Katlettiği Ezidi Halkını Sa-
hiplenmek Devrimci Sorumluluğu-
muz ve Enternasyonal Görevimizdir!"
başlıklı açıklamada, "Havadan Ame-
rika, karadan Peşmerge, PYD ve
PKK güçlerinin direnişiyle IŞİD işgal
ettiği Kürt ve Ezidi bölgelerinden
sürüldü." cümlesi yer almaktadır.
Cümleden, Amerikan emperyalizmi-
nin saldırılarını direniş olarak tanım-
lıyormuşuz anlamı çıkmaktadır. Cüm-
ledeki hata için tüm okurlarımızdan
özür dileriz. Emperyalistlerin hiçbir
saldırısı direniş olarak tanımlanamaz.
Doğrusu, "Havadan Amerika saldırısı,
karadan Peşmerge, PYD ve PKK
güçlerinin direnişiyle IŞİD işgal ettiği
Kürt ve Ezidi bölgelerinden sürüldü"
şeklinde olacaktır. 
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NATO Ortadoğu ve Dünya Halklarını
Dize Getiremeyecektir! 



yaratıcısı olduklarını unutturmaya
çalışıyorlar... 

IŞİD Emperyalistler için 
Yok Edilecek Değil 
Yararlanılacak Bir 
Canavardır! 

IŞİD’i yok etmek istediklerine
dair söylediklerinin hepsi yalandır...
IŞİD tehdidi üzerinden esas yap-
mak istedikleri bölgenin bir bütün
olarak yeniden düzenlenmesidir.
Kimi burjuva basın yayın organları
“Dünya IŞİD’e Karşı” şeklinde ha-
berler yayarken gerçekte emperya-
listler dünyayı değil ama kendi iş-
birlikçilerini IŞİD canavarının varlığı
üzerinden yeniden organize etmeye
çalışıyorlar... 

11 Eylül günü Suudi Arabistan’ın
Cidde kentinde yapılacak toplantı
bunu ortaya koymaktadır. ABD, Tür-
kiye, Mısır, Ürdün ve Körfez ülke-
lerinin katılacağı toplantıda IŞİD’e
karşı politikaların belirleneceği ko-
nuşuluyor... Bu şekilde gösterilmeye
çalışılsa da gerçekte ABD bölgedeki
kendi işbirlikçilerini bu toplantıda
yeniden organize etme ve bölgedeki
politikaları konusunda hem işbölümü
yaptırma ve hem de onlar üzerinden
bölge politikalarının hayata geçiril-
mesinde aksayan, tıkanan yerleri aş-
maya çalışacaktır... 

Bu nedenle tüm söylenenlere rağ-
men emperyalistler IŞİD’i yok edi-
lecek bir tehdit olarak görmüyorlar
diyebiliriz.. Onlar IŞİD’i kendi bölge
politikalarını yeniden düzenlenmesi
ve hayata geçirilmesinin bir aracı
olarak görüyorlar.. Bu tehdidi işlerine
geldiği sürece kullanacaklardır ve
varlığını sürdürmesi için besleye-
ceklerdir... 

Irak’ın yeniden düzenlenerek Ma-
liki hükümetine son verilip yerine
bir hükümetin kurulmasında nasıl
bu canavardan yararlandılarsa böl-
genin bir bütün olarak düzenlenmesi
için de aynısını yapmaya çalışıyorlar...
IŞİD canavarı, emperyalistler için
öyle bir nimet haline getirilmiş du-
rumdadır ki geçmişte Amerikan bir-
liklerine kök söktüren Irak’taki Şii

örgütleri dahi bugün IŞİD’le savaş-
makta ve bu halleriyle de bir şekilde
emperyalizmle ilişki içine çekilmek-
tedirler... 

Silah Tekelleri İçin 
Bölgenin 
Silahlandırılması 

NATO toplantılarındaki en
önemli kararlardan biri her bir
NATO üyesinin gayrisafi yurtiçi
hasılalarının yüzde 2’sini savunma
harcamalarına ayırmasıdır... Bu
hedefe ulaşan sadece dört üye devlet
var.. Türkiye ise hemen bunların ar-
kasından beşinci sırada hedefe en
yakın pozisyonda bulunuyor... Yer-
leştirdiği Patriot füzeleriyle övgü al-
dığı söylenen Türkiye’nin de esas
hedefe ulaşması için daha fazla har-
cama yapması gerekiyor... 

Yani emperyalistler silah tekel-
lerinin daha yüksek karlar yapmaları
için tüm üyelerinden “halkınızı daha
fazla sömürün ve bizden daha fazla
silah alın” çağrısı yapıyorlar... Top-

lantının sonuç bildirgesinin en temel
kararlarından biri IŞİD eliyle bölgenin
yeniden düzenlemesi ise diğeri de
budur... 

Keza emperyalistler IŞİD tehdi-
diyle bölgedeki örgütleri başta da
Peşmergeleri silahlandırarak savaşı
bölge geneline yaymaya da çalış-
maktadırlar... Emperyalistler kendi-
lerinin sadece hava harekatı yapa-
caklarını asker göndermeyeceklerini
söylemektedirler... Ama bölgede halk-
ların hizaya sokulması ve emperya-
lizmin politikalarının önünün düzle-
nebilmesi için yapılacak katliamlarda
da kullanılacak güçlere ihtiyaçları
vardır.. Bu güç şimdilik peşmergedir
ve henüz tam olmasa da PKK’dir...
Yani Kürt gruplarını bölgenin yeniden
yapılandırılması ve bölgede savaşın
sürdürülmesi için kullanmak iste-
mektedirler... Ölen nasılsa Kürtler
olacaktır.. Ama onlar bu sayede hem
bölgede silah satacak ve silah tekel-
lerini zengin edeceklerdir ve hem de
bölge ülkeleri ve halklarıyla istedikleri
gibi oynamaya devam edeceklerdir... 

AKP’nin yandaş basını tarafından NATO toplantısına katılan Erdoğan
sanki bir uşak değil de NATO’nun başkanıymış gibi abartıldı. Türkiye’yi
dinleyen ülkelerden “neden bizi dinlediniz” diye hesap sormaya gittiği
imajı yaratıldı. Oysa “dinleme” konusu gündeme bile getirilmedi. 

Bir bürokratın “Görüşmelerden hoşaf gibi çıktık” sözü NATO toplan-
tısında Erdoğan ile nelerin konuşulduğunu çok açık ortaya koymaktadır. 

Oysa tüm söylediklerinin koca bir yalan olduğu daha baştan belliydi...
Çünkü Türkiye emperyalizme göbeğinden bağlı bir ülkedir ve Türkiye’de
emperyalistlerin özel olarak kulak uzatmasına gerek olmadan tüm bilgileri
alabilecek donanımlarıyla elemanlarıyla bulunduğunu artık herkes bilmektedir...
CIA’ya bile ihtiyaç yoktur. CIA adına ülkede çalışan bir çok elemanı vardır
emperyalistlerin... Erdoğan da bunlardan biridir... Bu nedenle emperyalistler
her türlü bilgiyi daha Erdoğan bile duymadan öğrenebilmektedirler.. Bu
yeni bir durum da değildir... Daha 12 Eylül cuntası döneminde ülkede
kimse bilmezken Amerika’da “bizim çocuklar darbe yaptı” diye müjdeler
verilmesi bundandır.... O günden bu yana değişen bir şey yoktur... 

Ve buna rağmen de emperyalist efendiler kendileri bizzat kulak vermek
istediklerinde de kulaklarını dikebilmişlerdir.. Uşakların buna söyleyecek
sözleri hiçbir zaman olmamıştır... Adamları sonuçta kendi çocuklarını din-
liyorlar, buna kim ne diyebilir! Diyemez ve diyemiyorlar da zaten... Erdoğan
bir iki mızırdansa da sonuçta “istihbaratı güçlü olanlar diğerlerini dinli-
yorlar” diyerek çıktılar işin içinden... Yani kabadayılanma, Kasımpaşalılık
güme gitti... Evin uşağı, kedisi gibi uysalca açıklamalar devreye girdi...
Erdoğan da çok iyi bilmektedir ki efendileri tarafından aldıkları nefes daha
bilinmektedir. 

‘Görüşmeden Hoşaf Gibi Çıktık’
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Türkiye’nin Rolü 
Türkiye bu konuda önemli rol-

lerden birini üstlenen ülke duru-
mundadır... Obama ile Erdoğan gö-
rüşmesinden önce oligarşi kesiminde
hem kendilerini sağlama alacakları
hem de ne büyük “aktör” olduklarının
havasını yaymaya çalışıyorlardı...
Ama Obama ile olan görüşmede
suspus oldukları ve söylemek iste-
dikleri hiçbir şeyi söylemeyip sadece
talimatları dinledikleri ortaya çıkı-
yor... Bir dosya hazırlayarak hem
IŞİD’e karşı oluşturulan koalisyonda
yer almak istemediklerini hem de
neden bizi dinlediniz diyeceklerini
söyleyenler adeta dillerini yutmuşlar...
Obama’nın çıkardığı dosya karşısında
suspus olmuşlar.. Obama’nın dos-
yasında ne vardı açıklanmıyor pek
ama Erdoğanların işlediği tüm suç-
ların olduğunu bilmek için kahin
olmaya gerek yoktur... ‘Biz koalis-
yonda olmayalım işte IŞİD elinde
rehinelerimiz var’ yalanını savuran
Erdoğan’ın efendisi karşısında böyle
bir yalana başvurmasının hiçbir ze-
mini yoktur. Çünkü IŞİD ile olan
ilişkileri Amerika’dan bağımsız de-
ğildir. Ayrıca kendi İslami anlayış-
larına uygun bazı hesaplar içine gir-
mişlerse de bunları da efendilerinden
kaçıracak kadar basiretli olmadıkları
çıkıyor ortaya... 

Kelle kesen katil IŞİD için “öfkeli
çocuklar” diyor. Bir “bizim” de-
mediği kalıyor Erdoğan’ın. 

En başta ‘biz koalisyonda yer
almayalım işte ellerinde rehinele-
rimiz var’ gerekçesini bırakın sa-
vunmayı söylemeye dahi cesaret ede-
memiş Erdoğan ve kös kös koalis-
yonda kendilerine verilecek role razı
olmuştur... Elbette emperyalistler için

IŞİD’i yok etmek gibi bir politika
olmadığı için Türkiye’ye biçilen rol
de buna uygun olacaktır... Hem böl-
gede oluşturulan göstermelik güç
içinde yer alacak ve hem de alttan
alta IŞİD ile ilişkilerine devam ede-
cek... IŞİD’in kontrol dışına çıkmasını
engelleme konusunda bölge ülkele-
riyle birlikte rol üstlenecek... Erdoğan
“bütünlüklü politikalar” vb. söy-
lemleri ise boş konuşmalar olmanın
ötesine geçmemiştir... 

Rehinelerimiz var yönündeki açık-
lamalarının da aslında demagoji ol-
duğu tüm çıplaklığıyla ortaya çık-
mıştır... Erdoğanlar için rehinelerin
kuş kadar bile bir değeri yoktur...
Rehineler gerekçesi IŞİD ile süren
ilişkilerinin ve ona tavır almama-
larını perdesi durumundadır... Ge-
linen noktada emperyalistler IŞİD
tehdidini farklı biçimlerde ele almak

istedikleri içindir ki Erdoğan’ın bu
perdeleme yalanını çok da umursa-
madan bir kenara atmışlardır... Er-
doğanlara düşen ise efendilerinin
belirlediği yeni politikalara uyumlu
olmak için yeni yalanlar arama ve
bulmaktır. 

Sonuç Olarak: 
1- Emperyalistler bölgeyi IŞİD

canavarı eliyle yeniden düzenleme-
nin arayışı içindedirler... Tüm askeri
ve siyasi kararlarını bunun üzerinden
şekillendiriyorlar. 

2- ‘IŞİD’i yok edeceğiz’ söylemi
bir yalandan ibarettir.. IŞİD emper-
yalistler için yok edilecek değil, ya-
rarlanılacak bir güçtür... 

3- Emperyalistler bölgedeki iş-
birlikçilerini IŞİD tehdidi üzerinden
yeniden örgütlemekte ve görevlerini
yeniden belirletmektedir. 

4- Bölgeyi bir savaş alanına çe-
virirlerken bunu bölge halklarının
kanı üzerinde yapmaktadırlar.. Bu
sayede hem bölgede kendi denetim-
lerini süreklileştirmek istemekte ve
hem de silah tekellerinin daha da
zenginleştirilmesinin önünü açmak-
tadırlar... 

5- Türkiye’nin bölgede emper-
yalizm adına yeni görevlerini almak
ve bunun gereklerini yerine getirmek
üzere hazırlık yapmak dışında başka
bir rolü olmadığı görülmüştür. 

6- Emperyalistler ve işbirlikçileri
hangi tehditleri kullanırlarsa kullan-
sınlar hangi yol ve yöntemlere baş-
vururlarsa başvursunlar halkların di-
renişi karşısında asla başarıya ula-
şamayacaklardır.. Ortadoğu onlar için
dün olduğu gibi bundan sonra da di-
kensiz gül bahçesi olmayacaktır... 

“... Görüşmeden sızan Obama’nın
“Ortadoğu’daki politik çizginizi NATO
ve ABD çizgisinde görmek istiyoruz”
ikazını, yahut bir Türk diplomatın “Gö-
rüşmeden hoşaf gibi çıktık” sözlerini
öğrenmemiz de şart değildi. Bir Türki-
ye’nin tezlerine, uluslararası medyada
çizdiği resme bakın; bir de ABD yöne-
timinin nihayetinde Ankara’yı getirdiği
noktaya...

IŞİD gibi eli kanlı bir örgütü “öfkeli
çocuklar” diye tanımlayan bir vizyonun
naiflik filan değil şark kurnazlığı olduğu
aşikârdı ve tabii ki tutmadı....

Amerikan Başkanı, NATO’nun “Batılı
olması icap eden” ortağı olarak Türki-
ye’yi alenen “çekirdek koalisyonun”
içine kattı. Yani, aslında rehine mehine
dinlemiyorlar!” (Ceyda Karan, Cum-
huriyet, 10 Eylül 2014)
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Halk Cepheliler halkın sorunla-
rının yine halkın dayanışmasıyla çö-
züleceğini göstermeye devam edi-
yorlar. Esenyurt’ta bulunan Halk
Cepheliler mahallede yaşayan yoksul
bir ailemizin engelli çocuğuna te-
kerlekli sandalye bularak dayanışma

örneğini bir kez daha gösterdiler.
Deniz, çocukken geçirdiği sarılık

hastalığının tedavi edilemediğinden
yürüyememekte ve ihtiyaçlarını gi-
derememektedir. Deniz’in annesi
evlere temizliğe giderek evin ihti-
yaçlarını karşılıyor. Deniz’in teker-

lekli sandalyesi bir süre önce çalınmış
ve ailesi Deniz’i bebek arabasıyla
taşıyordu. Deniz ve ailesinin duru-
munu fark eden Halk Cepheliler
dernek üyelerinden birinin tekerlekli
sandalye temin etmesiyle ailenin bu
sorunu kollektif bir çalışmayla çö-
zülmüş oldu. 5 Eylül’de dernek üye-
leri aileyi ziyaret ederek, tekerlekli
sandalyeyi Deniz’e hediye ettiler.

Dayanışma Cephe Kültürüdür
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Emperyalizmin maşası IŞİD’in
katlettiği Ezidi halkıyla dayanışmaya
giden Halk Cepheliler, 3 Eylül günü
Silopi’ye gitti.

Emperyalizmin maşası IŞİD her
gün katliamlarına devam ediyor. IŞİD
denilen Irak-Şam İslam Devleti adın-
daki örgüt tekbir getirerek en vahşi
katliamlarını yapmaya devam ediyor.
Sünni-Müslüman olmayan başta Aevi-
ler’i, Şiiler’i, Hristiyanlar’ı, Türk-
menler’i, Kürtleri, Ezidileri en vahşi
şekilde kelle keserek, kadınlarını,
genç kızlarını kaçırıp tecavüz ederek,
toplu katliamlarla, ağır silahlarla,
bombalarla yakarak, yıkarak korku
salarak yaşadığı bölgelerden kaçırtıp
topraklarını işgal ediyor.

Bu saldırılara, katliamlara en çok
uğrayan halklarımızdan biri de Ezidi
halkımızdır. Halk Cephesi Ezidi hal-
kıyla dayanışmak için yapılan kam-
panya ile toplanan ihtiyaçları Ezidiler’e
götürmeye Silopi’ye gitti. 6 Halk Cep-
heli 24 saatlik yolculuğun ardından
vardıkları Silopi’de Ezidi halkıyla gö-
rüşecek ve topladıkları yardım mal-
zemelerini iletecek olmanın coşkusuyla
Okmeydanı’ndan yola çıktılar.

Halk Cephesi’nden
Silopi’de Ezidilere Birinci
Gün Ziyareti

Her Yerde Büyük Bir Misafir-
perverlikle Karşılanıyoruz

24 saat süren bir yolculuğun ar-
dından akşam saatlerinde Şırnak-Si-
lopi’ye varıldı. Daha önce Van’dan
gelen arkadaşımızla otogarda bulu-
şuldu. …Bizim Ezidilere yardım ge-
tirdiğimizi öğrenen otogar çalışanları
belediyeye yönlendirdi. Belediye önün-
de bekleyen araçlar bizimle Ezidilerin
kaldığı kampa kadar geliyor. Burada
belediyenin kendi olanaklarıyla kur-
duğu çadırlarda 800-1100 arası göçmen
kalıyor. İlk görüştüğümüz kişi Silopi
BDP çalışanı Yunus…

Tam geliş saatimizde göçmenlerin
bir kısmı Zaho’ya geri dönüyorlardı.
Orada IŞİD’in elinden kurtarılan gü-
venli köylere Habur sınır kapısından
geçip geri gidiyorlarmış. Bizimle önce
Şırnak Barosu avukatlarından Hişyar
Tay ilgileniyor. Kampta gönüllü çalı-
şıyormuş. Kamp hakkında bilgi veriyor.
Olanaklarının kısıtlı olduğunu, şehir
merkezinde de 1500- 2000 kişinin ev-
lere yerleştirildiğini anlatıyor. Midyat
merkezde de bir kamp varmış ama
Ezidiler bu kampa gitmek istemiyor-
larmış. Çünkü bu kamplarda Sünni
Araplar, Türkmenler karışık kalıyor-
larmış ve Ezidiler onlardan çekini-
yormuş. İnanç farklılığı halkların ara-
sına bir duvar gibi örülmüş. Emper-
yalistler böl-parçala-yönet politikasıyla
aynı coğrafyanın insanlarını birbirine
kırdırmış. Biz bunları konuşurken çev-
remizde Kürt gençleri ve çocukları
birikiyor. Kürtçe bilen arkadaşlar onlarla

konuşmaya başlıyor. Bir yandan bize
çay hazırlamaya başlıyorlar. Geldiği-
mizi öğrenen Silopi belediye eşbaşkanı
Seyfettin Aydemir kampa geliyor. Ona
Halk Cepheli olduğumuzu, emperya-
lizmin maşası IŞİD’in elinden kaçıp
gelen Ezidi halkıyla dayanışmak için
geldiğimizi anlatıyoruz. “Duyarlılığınız
için sağ olun” diyor Başkan bize.

Devrimci olduğumuzu, dünyanın
neresinde ezilen bir halk varsa acısını
paylaştığımızı, devrimcilerin halk
için mücadele ettiğini bunun görevi-
miz olduğunu, emperyalizme karşı
mücadele verdiğimizi, bugün Orta-
doğu’da yaşanan vahşetin sorumlu-
sunun Amerika, Avrupa ve Türki-
ye’deki işbirlikçisi AKP olduğunu
söylüyoruz. Önden bir heyet olarak
gelip Ezidi’leri yerinde görmek iste-
diğimizi acil olarak ihtiyaçlarının
neler olduğunu soruyoruz.

Yeryüzünde 800 bin civarında
Ezidi kalmış. Uğradıkları zulüm so-
nucu Ezidilerin çoğu yurtdışına çık-
mış. Kamptakiler çok tedirgin savaşın
izleri yüzlerinden çok net okunuyor.
Çocuklar korkarak bakıyor etrafına.
Belediye başkanının anlattığına göre
Ezidiler Ortadoğu’da 73 kere katliama
uğramış bir halk. Şimdi de IŞİD sal-
dırıyor. İlk önce 12 aile kaçıp gelmiş
savaş yüzünden. Bunlar afet evlerine
yerleştirilmiş. Sayı arttıkça çadırlar
kurulmuş. Şu an Türkiye’ye gelen
Ezidi sayısı kayıtlara göre 27 bin.

HALK CEPHESİ SİLOPİ’DE EZİDİ HALK CEPHESİ SİLOPİ’DE EZİDİ 
HALKININ YANINDAHALKININ YANINDA

KAHROLSUN HALK DÜŞMANI IŞİD, KAHROLSUN IŞİD’İ KAHROLSUN HALK DÜŞMANI IŞİD, KAHROLSUN IŞİD’İ 
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Daha sınırın öbür yanında bekleyen
60 bin kişi var.

Sınırdan jandarma sadece pasaportu
olanların geçmesine izin veriyormuş.
Örneğin pasaportu olan bir anne sınırı
geçebiliyor ama 2,5 yaşındaki oğlunun
pasaportu olmadığı için sınırı geçme-
sine izin vermiyorlar. Çocuk sınırın
diğer yanında kalıyor. Ertesi gün am-
casıyla kaçak giriş yaparken yakala-
nıyor. Sınırdan kaçak girdiği için gün-
lerce karakolda 2,5 yaşındaki çocuk.
Kampta şu an yaşamı tekrar örgütle-
meye çalıştıklarını da anlatıyor belediye
başkanı. Gelen yardımları topladıkları
bir depo var. Şu an kurulmuş olan
sağlık, hukuk komisyonları var. Ko-
ordinasyonu sağlayacak bir üst kurul
da kuracaklarmış. Kalıcı çözümler
bulmaya çalışıyorlar. Kış geldiğinde
çadırlarda kalmak çok zor olacak o
yüzden acil olarak konteynere ihtiyaç
var. Daha gelecek olan binlerce kişi
var çünkü. Sınırdan geçişleri oradaki
gerillalar örgütlüyor. Roboski üzerin-
den parça parça gönderiyormuş.

Bugüne kadar kampa Ezidi Fe-
derasyonu, milletvekilleri, Avrupa
Parlamentosu üyesi Feleknas Uca
(kendisi aynı zamanda Ezidi) ziyarete
gelmiş. Mardin, Amed, Şırnak, Vi-
ranşehir’de kendiliğinden oluşan
kamplar var. Gelenlerin bir kısmı da
oraya gidiyorlar. Civarda daha önce
Ezidilerin yaşadığı ama boşaltılmış
olan köyler var.

Gelenleri buraya gönderip bu köy-
leri tekrar canlandırmaya çalışıyorlar.
Sağlık sorunlarıyla ilgili gönüllü dok-
torlar geliyor. Geceleri de Şengal’den
gelen gönüllü doktor kalıyor kampta.
Okullar açılınca da Kurdi-Der’den
gönüllü öğretmenler gelip çocuklara
ders verecekler.

Belediye başkanına verdiği bil-
gilerden sonra acil ihtiyaçları not alı-
yoruz. Kampın içinde kısa bir tur
yapıyoruz. Kürtçe bilen arkadaşlar
kampta kalanlarla kısaca sohbet edi-
yorlar. Bizi gezdiren avukat daha
önce ÇHD’li avukatların duruşma-
larına katılmış ve oradaki bizim avu-
katların savunmalarından çok etki-
lenmiş. “Selçuk Abiye can kurban”
diyor ve o mahkeme görüntülerini
CD olarak alıp izletmek istediklerini

söylüyor. Kampı gezdikten sonra be-
lediye başkanı bizi yemeğe götürüyor.
Her yerde büyük bir misafirperverlikle
karşılaşıyoruz. Yemekten sonra be-
lediye başkanına teşekkür edip kala-
cağımız yere geçiyoruz.

“Kaçanları Vuruyorlar,
Yakaladıklarını
Değiştirmeye Zorluyorlar”
Cepheliler Ezidi Halkının
ikinci günü

Halk Cephesi 5 Eylül Cuma günü
Silopi’de bulunan Ezidi halkına yar-
dım kolilerini ulaştırdı. Kamp alanında
indirilen giysi, kuru gıda ve ilaç ko-
lileri kampta gönüllü çalışan BDP’li
gençlerle birlikte depoya taşındı.
Daha sonra kampı gezip Ezidi halkıyla
Kürtçe ve İngilizce sohbet edildi. 60
yaşlarındaki Ape Naif’in anlattıkları
IŞİD’in vahşetini ortaya koyuyor.
Ape Naif “kaçanları vuruyorlar, ya-
kaladıklarını din değiştirmeye zor-
luyorlar, size temiz bir daire verelim
bize katılın” diyorlar.

Dini kabul edince kadınları ve
kızları güvenli bir yere götüreceğiz
deyip alıyorlar. Erkekleri de
hapsediyorlar. Silahlı direnişi ellerinde
silah olanlar yaptı. Cephanemiz bitince
Şengal dağlarına kaçtık. Kızlarımız
kadınlarımız IŞİD’in eline geçmesin
diye Türkiye’ye getirdik.” Kamptaki-
lerin çoğunun akrabaları IŞİD’in elinde
ölü mü sağ mı bilmiyorlar. Anlattıklarına
göre gece önce köyler top ateşine tu-
tulmuş, çocuklar çok korkmuş. 5-6
yaş altındaki çocukların kafalarını kes-

mişler, kadınlara tecavüz etmişler. Çok
sayıda kişiyi öldürüp toprağa göm-
müşler. Sağ kalanlar Şengal dağlarına
doğru kaçmış, bir köyde yaşayanların
hepsini kaçırmışlar sadece köyden bir
kızla bir adam sağ kurtulmuş. “Allah
adına İslam adına” yapıyoruz demiş
IŞİD. Güzel buldukları kızları Suudi
Arabistan’a ve Katara satıyorlar. Kürt
kökenli bir iş adamı Arap Şeyhi kılığına
girip 200 genç kadını satın almış ve
getirip PKK’ye teslim etmiş.  “Ben bu
kızların namusunu kurtarmak için bunu
yapabildim bu kızları güvenli bir böl-
geye gönderin” demiş.

Eziz adındaki bir Ezidi’nin sözleri
ise yaşanılanların insanlarda nasıl
izler bıraktığını gösteriyor “yaşadık-
larımızı anlatmak zor, anlatmak ya-
şamaktan daha zor”

Halk Cepheliler bütün bu yaşanı-
lanlardan Amerika, İsrail ve işbirlikçi
AKP’nin sorumlu olduğunu, dev-
rimciler olarak bunlara karşı mücadele
ettiklerini anlattılar. IŞİD’ı Amerika
yarattı dediler.

Daha sonra kamp yerinde açıkla-
ma yapıldı. “Emperyalizmin Besle-
mesi IŞİD Ezidi Halkını Katlediyor,
Ezidi Halkıyla Dayanışmak İçin Si-
lopi’deyiz”  pankartının açıldığı ey-
lemde “Yaşasın Hakların Kardeşliği”,
“Biji Bıratiya Gelan” sloganları atıldı.
Açıklama hem Türkçe hem de Kürtçe
okundu. Açılmada tüm Ortadoğu
halklarının emperyalizme karşı bir-
leşmesi gerektiği, IŞİD’in Ameri-
ka’nın gayrimeşru çocuğu olduğu ve
katletmeyi oradan öğrendiği söylendi.
Devamında ise “Ezidi halkının ya-
nında olmak AKP’ye ve Amerika’ya
karşı mücadele ile olur. Çünkü bu
tablonun sorumluları onlardır.

Emperyalizmin bu saldırılarına
karşı biz halkların dayanışmasını bü-
yütüyoruz. Savaştan kaçıp ülkemize
sığınan Ezidi halkının yanındayız.
Onun acılarını ve öfkesini paylaşı-
yoruz. Halkların hiçbir zaman bir bir-
biriyle sorunu olmaz. Emperyalizme
ve AKP zulmüne karşı birleşelim, di-
renelim, savaşalım. Kazanan halkların
dayanışması, kardeşliği olacaktır.

Yaşasın Halkların Kardeşliği

Biji Bıratiya Gelan

İHTİYAÇ OLAN 
MALZEMELER
- Konteyner 
- Kuru gıda 
- Çocuk maması 
- Çocuk bezi 
- Vitamin ilaçları 
- Ağrı kesici, ateş düşürücü
ilaçlar 
- Fizyolojik serumlar (ishal
vakaları çok sık yaşandığı için) 
temizlik malzemeleri 
(Not: Ezidiler mavi ve lacivert

renkli kıyafetleri giymiyor,
soğan marul yemiyorlar.) 
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Siyonist katil İsrail’in katliamla-
rına karşı Filistin halkıyla omuz omu-
za direnmek için Filistin’e CANLI
KALKAN olarak giden Halk Cep-
heliler ile yaptığımız röportajları ya-
yınlıyoruz. 

Yürüyüş: Kaç gündür Lüb-
nan’dasınız, neler yapıyorsunuz?

Dev-Genç’li Onur Duran: 20
Ağustos günü Türkiye’ den çıktık
23.50 gibi Lübnan’ın başkenti Bey-
rut’a geldik. Lübnan’ a Mısır’dan
Filistin’e geçiş yapabilmek için gel-
dik. 

Filistin’e olan 6 giriş kapısının
5’i İsrail’in denetiminde 1 tanesi Mı-
sır’ın denetiminde bulunmaktadır.
Buraya gelir gelmez Mısır’a vize
başvurusunda bulunduk. Mısır da
savaş varken kapıları açmama ko-
nusunda İsrail’den farksız değildi.
Biz de Mısır’ı Filistinliler’e daya-
nışmaya gidenlere kapısını açmıyor
diye devrimci olsun olmasın Filistin
davasına gönül vermiş buradaki tüm
hareketlere teşhir edip, onların var
olan ilişkileriyle Mısır’dan vize çı-
kartmaya çalışıyor, onlardan Filistin’e
gidiş konusunda yardım talep edi-
yoruz. Bunu yaparak hem kendimizi
tanıtıyor hem de kendilerini tanıyor
Filistin için ortak yapabileceklerimizi
(seminer, basın toplantısı, eylem…)
yapıyoruz. Geri kalan zamanlarımızda
günlük kitap okuyor, haber, günlük,

şarkı, şiir tarzında yazılar yazıyor,
film izliyor ve en güzeli Lübnan’ı,
Filistin kamplarını geziyor, buradaki
insanlarla arkadaşlık ediyor, acılarına
ortak oluyoruz.

Yürüyüş: Ortadoğu hakkında
okurlarımıza neler söylemek
istersiniz gözlemleriniz nelerdir?  

Dev-Genç’li Onur Duran:
Emperyalizm kan ve gözyaşı ile bes-
leniyor. Afganistan’da, Lübnan’da,
Irak’ta, Tunus’ta, Libya’da, Mısır‘da,
Suriye’de, Filistin’de ve adını say-
madığım tüm Ortadoğu’da bir savaş
başlattı. Milyonlarca insanı katledip
Ortadoğu’yu kan gölüne çevirdi. Öl-
meyen insanları ise kamplarda hap-
setmiş bir damla suya aç bırakmış
durumda. Bir aile 5 kişiyse en az 2
kişisi ölmüş, geri kalanı ayrı ayrı ül-
kelerde, ayrı ayrı kamplarda açlık
ile yaşam savaşı veriyor. Diğer ül-
kelere kaçma hayaliyle yaşıyor in-
sanlar. Kaçabilenler ise mülteci ha-
yatını hiç de hayalini kurduğu gibi
bulmuyor bu sefer de geri dönüşün
hayalini kuruyor. Lübnan’ da  ‘Burc
el Barajne’ kampında savaşçıların
bulunduğu şehitlikte savaşçıların
önünde büyük bir anıt ve ‘Bizi Fi-
listin’e Götürün’ adlı bir yazıt var. 

Ölülerin bile toprağına gömül-
me hakkını elinden almış, insanların
vatanlarını, topraklarını işgal etmiş
oranın hasretliğini çektiriyor Filis-

tinlilere. İşte bu Filistin halkıyla
omuz omuza direnmek için Canlı
Kalkan olduk.

Emperyalizm Ortadoğu’da kan
gölüne batmış durumda. Ne kadar
çırpınsa da boğulmaktan kurtulama-
yacak. Milyonlarca silah tutan el,
milyonlarca düşmanı gören göz el-
bette ki emperyalizmin tankı, topu,
son model silahını alt edecek du-
rumda. Şimdi analar Ortadoğu’da
gözyaşı dökecek çocuk değil eli silah
tutacak, bomba atacak çocuk doğu-
ruyor. Emperyalizmi ne beslemeleri
İsrail, Türkiye, Katar, Arabistan ne
de köpekleri IŞİD, Müslüman Kar-
deşler, El- Nusra kurtaramayacak.
Çünkü bilim ve kanla yazılan tarih
sırada sosyalizmi yazıyor.

Yürüyüş: Enternasyonalist
dayanışmanın güzel bir örneğini
sunuyorsunuz. Bu konuda ne
söylemek istersiniz?

Dev-Genç’li Onur Duran:
Buraya gelmeden önce kim buraya
gelecek onun yarışını yapıyorduk,
buraya geldikten sonra da arayan
dostlarımız bizimle beraber olduk-
larını bizi kıskandıklarını, aslında
yerimizde olmak istediklerini söyle-
diler. Evet, biliyorum ki her arkada-
şımız her Dev-Genç’li burada olsaydı
şimdi yaşadığım coşkuyu ve heyecanı
benim gibi yüreğinde hissedecekti.
Biz canlı kalkanlar olarak öncelikle

Röportaj

“Ölülerinin bile toprağına gömülme hakkı
elinden alınmış Filistin halkı ile omuz

omuza direnmek için canlı kalkan olduk”

Halk Cepheli Canlı Kalkanlar Anlatıyor
Dev-Genç’li Onur Duran, Grup Yorum’dan Helin Börek
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buraya ölmek için değil ya-
şatmak için geldik ama bu-
nun sonucunu ne olursa ol-
sun göze almıştık. Devrim-
cilik bir ruh ve coşku halidir.
Bizler bu ruh ve coşku halini
Filistinli yoldaşlarımızla pay-
laşmaya geldik. Dayanış-
madan çok, bizim olanı sa-
hiplenmeye geldik. Ama bu
ruh ve coşkuyu hissetme-
yenler bir basın açıklaması
yapmaya erindiler ve bu ruh
coşku halinden çok uzak oldukları
için Filistin kendilerine yabancı kaldı,
uzak gördüler. Bizler buraya gelerek
unutulan bir şeyi hatırlatmaya, en-
ternasyonalist dayanışmayı tekrardan
yaşatmaya geldik. Enternasyonalist
olunmadan sosyalist olunmayacağını,
enternasyonalist dayanışmanın ne
demek olduğunu Halk Cephesi olarak
tüm dünyaya göstermeye geldik.
Mahir Çayanlar’dan, Deniz Gezmiş-
ler’den devraldığımız bayrağın so-
rumluluğunu en güzel şekilde gele-
ceğe taşıyacağız. Unutulanı hatırla-
tacak, ölü olana can vereceğiz.

Yürüyüş: İsrail katliamları ve
Filistin direnişine dair görüşle-
riniz nedir?

Dev-Genç’li Onur Duran:
Kâğıttan kaplan emperyalizmin kendi
ömrünü uzatmak için öldüremeyeceği
insan, yapamayacağı katliam yoktur.
İsrail yaptığı katliamlarla siyonizmi
yaşatmak, kendi ömrünü uzatmak,
Filistin’i işgal etmek istiyor. Onlar
için ölen insanlar, annesiz kalan be-
bekler, açlık, susuzluk sefaletin hiçbir
önemi yok. İsrail bu kadar acımasız,
gaddar ve zalim. Filistin ona karşı
vicdanıyla, halkına vatanına olan
sevgisiyle ve haklılığıyla karşı dur-
maktadır. Filistin’in bu direnişini
vicdanına ve sevgisine karşın var
olan kinine taşıyla, sapanıyla, silahıyla
savaşması 66 yıldır mücadelesini
sürdürebilmesine, halkla olan bağını
kopmamasına neden olmuştur. Eğer
Filistin vatanın düşman çizmesi al-
tında çiğnenmesine göz yumsaydı,
yüzüne bir tokat atılınca öbürünü
çevirseydi her evde bir direniş, her
evde bir fedai yaratamazdı. Filistin

direnişi savaşarak büyüttü ve yine
savaşarak İsrail’i ülkesinden kovacak,
yaptığı katliamların hesabını sava-
şarak soracak.

Yürüyüş: Lübnan’daki
örgütlerin genel durumu nasıl?

Dev-Genç’li Onur Duran:
Lübnan’daki örgütlerle görüşmele-
rimiz sonucunda gördüğüm şey halkla
olan bağlarının kopuk olması, kendine
güvensizlikleri, umutsuz ve yılgın
olmaları. Savaş gerçekliğinden çok
uzaklar, Filistin’de savaş yaşanmasına
rağmen kaç aydır hiçbir şey yapmı-
yorlar. Filistin’deki, Suriye’deki ör-
gütleriyle bir bağlantıları yok, so-
rumluları denilen adamların hepsi
60 yaşlarında genelde korktuğunda
ölmeyi bekleyen insanlar. Yanlarında
Filistinli birini çalıştırıp kahvesini
çayını ayağına getirtiyor. Buradaki
insanlar aç, yoksul ve Filistin için
savaşacak insanlar ama örgütlerin
bu durumu onların da zamanla ör-
gütlerden bir beklentilerinin olma-
masına, ne yapacaklarını bilmez hale
getirmiş. Bizim Türkiye’den buraya
gelişimiz hepsini şaşırtıyor. Bizdeki
enerji, bir şeyler yapma isteği onları
da heyecanlandırıyor unuttukları bir
şeyi, umudu hatırlatıyor. Hatta hepsi
sevgilerini saygılarını sunarken umu-
dumuz sizinle demesini eksik bırak-
mıyor. Sorumlularını biraz öfkelen-
diriyor ama gençlerine ve halktan
olan insanlarına harekete geçiriyor.
Onların bizimle bir eylem yapmaya
çalışmaları bir tarafa biz onlara bir
şey yaptırmak için ittiriyoruz. Sa-
vaşmayanların nasıl çürüdüğü ortada
buradaki gençlerin söylediği gibi ‘ne
varsa Filistin’de savaşanlarda var.

Yürüyüş: Ortadoğu
halklarına bir mesaj gön-
dermek isteseniz ne söy-
lersiniz?

Dev-Genç’li Onur Du-
ran: İslami hareketler, dini
önderler, milliyetçilik Orta-
doğu halkına bir katkıda bu-
lunsa da, ileriye doğru adım-
lar attırsa da anti-emperyalist
olma özelliğini sonuna kadar
koruyamaz. Çıkarları em-

peryalizmle uzlaştığı zaman emper-
yalizmle uzlaşır kendi davasını unutur,
ihanet eder. Filistin davası devrim-
cilerin Marksist-Leninist’lerin dava-
sıdır. Anti-emperyalist olma özelliğini
koruyacak onu sonuna kadar götü-
recek olanlar da devrimciler, sosya-
listlerdir. Bugün Filistin’de gerçek
bir kurtuluşu ancak M-L sağlayabilir
ve Filistin’in kurtulması demek em-
peryalizmin ve siyonizm’in tüm Or-
tadoğu’da yenilmesi demektir. Nasıl
ki Stalingrad’a faşizm yenildiyse,
Vietnam, Çin, Küba tüm dünyanın
zaferi olduysa Filistin gerçek zaferi
tüm Ortadoğu’ya umut olacaktır. Ye-
nilmesi sıranın Libya’ya, Suriye’ye,
İran’a gelmesine emperyalizmin ye-
nilmez olarak görülmesine neden
olacaktır.  Emperyalizmi döktüğü
kanda boğmak için ortak düşman
Amerika’ya karşı savaşalım, Orta-
doğu’da ve tüm dünyada emperya-
lizmi hak ettiği yere tarihin çöplüğüne
gömelim.

***
Yürüyüş: Ne kadar süredir

Lübnan'dasınız, neler yapıyor-
sunuz?

Grup Yorum’dan Helin Bö-
lek: Ağustosun 20'sinde geldik bu-
raya. Yani 14 gündür buradayız.
Neden Filistin'de değil de buradayız?
Biz de soruyoruz bunu. Buradan Fi-
listin'e Mısır üzerinden geçiş yapa-
caktık. Bunun için geldiğimizin ertesi
günü hemen Mısır Konsolosluğu’na
başvuru yapmaya gittik.  Başvuru-
muzu kabul edip etmeyeceklerine
dair 2 hafta sonra cevap vereceklerini
söylediler. Biz en fazla birkaç güne
geçeriz diye düşünmüştük. Madem

24

Yürüyüş

14 Eylül
2014

Sayı: 434



böyle o zaman tabii ki de
bu zamanı boş geçirmeye-
ceğiz, hatta süreci hızlan-
dırmak için elimizden ge-
leni yapacağız dedik. 5 sınır
kapısı daha var fakat onların
olup olmayacağı kesin de-
ğil. 5 kapı da İsrail'in de-
netiminde bu açıdan geçiş
zor, olsa bile İsrail'in onay
damgası olan pasaportla
Ortadoğu'daki ülkeler arası
geçiş yapmak zor. Bu da İsrail'e karşı
alınan bir tavır. Burada olduğumuz
süre içerisinde Lübnan'da bulunan
başta Filistinli olmak üzere diğer ör-
gütler, kurum, kuruluşlarla görüşelim,
Halk Cepheli canlı kalkanlar olarak
Filistin'e geçmek üzere burada bulu-
nuyoruz o zaman kim olduğumuzu
ve eylemimizi onlara anlatalım dedik.
Ve duyduk ki şehidimiz Ali Saban'ın
mezarı Sayda şehrinde bir kampta
imiş. Ne yapıp ne edip bulup oraya
da gideceğiz, diyoruz. 

Örgütleri dolaşmaya başladık teker
teker. Buradaki Filistinlilerin tabi
içerisinde Suriye ve Lübnanlıların
da bulunduğu kamplara gittik. Kamp
derken aslında gecekondu mahalleleri.
Marilyas, Burc El Barajne, Sabra
Şatilla ve şehidimiz Ali Saban'ın
mezarının olduğu Sayda şehrindeki
Aynıl Hilve kampına gittik. Aynıl
Hilve'yi diğerleri gibi gezemedik.
Güvenlik sebebi ile belirli durumlar
hariç kimseyi sokmuyorlar. Bir şe-
kilde girmenin yolunu bulduk. Kampa
silahlı askerlerin nezaretinde girdik.
Direk mezarlığa gidip geri dönülecek
başka bir yere gitmeyecek, kimseyle
konuşmayacaksınız dediler. İşbirlik-
çilerin de olduğu bir kampmış. Bu
yüzden sıkı bir şekilde güvenlik ön-
lemleri alınmış. Ali Saban'ın mezarını
ziyaret etmek orada küçük bir anma
düzenlemiş olmanın bizim için ne
kadar büyük bir anlam ve öneme sa-
hip olduğunu anlatmaya kelimeler
yetmez. Sonrasında konuşurken de
Filistin'e gitmek bizim için ne kadar
önemliyse şehidimizi ziyaret etmek
de o kadar önemliydi dedik. Neticede
bir yanda emperyalizm ve Siyonizm
tarafından katledilen Filistin halkı
diğer yanda Filistin halkı için bu

topraklarda mücadele edip şehit
düşen bir yoldaşımız... 

Evet dedik bizler Ali Saban'ın yol-
daşıyız. Gittiğimiz her örgüte anlattık
şehidimizi. Bu arada örgütlerin ço-
ğunluğunun bürosu kamplarda bu-
lunduğu için oralarda daha çok zaman
geçirdik. Davet edildiğimiz programlar
oldu. Filistin Konsolosluğu’nda, İsrail'e
karşı Filistin'in yanında yer alan Latin
Amerika ülkeleri için verilen bir davete
konuk olduk. Lübnanlı ve Filistinli
Gençlik İnisiyatifi’nin Rewşi'de dü-
zenlediği eyleme katıldık. İnisiyatif
ile Sabra Şatilla'da bir de bilgilendirme
toplantısı gerçekleştirdik. Halk Ko-
miteleri ve Dernekler Cemiyeti ile
geniş bir basın toplantısı yaptık. Filistin
zaferini kutlamak amacı ile sağ ve
sol örgütlerin bir araya gelerek dü-
zenlediği etkinliğe katıldık. Bunun
yanı sıra yapılan bazı görüşmelerimiz
televizyon kanallarında verildi. Birçoğu
ile de kısa röportajlar yaptık. Görüş-
melerimiz gidene kadar devam edecek.
Tabi geldiğimizden beri günlerimizi
belirli bir programa oturttuk. Yani
kalkış saatimizden, okumalarımız, gö-
rüşmelerimizden, yemeğimize kadar.

Yürüyüş: Ortadoğu hakkında
okurlarımıza ne anlatabilirsiniz,
gözlemleriniz nelerdir?

Grup Yorum’dan Helin Bö-
lek: Buraya geldiğimiz ilk gün neden
bu kadar çok asker ve askeri araç var
diye sormuştuk. Yanıt: 'Ortadoğu kay-
nayan kazan. Filistin ve Suriye'de de
süren bir savaş var. Dolayısı ile diğer
ülkelerde bu durumdan etkileniyor.'
olmuştu. Her an savaşa hazır. Devasa
panolarda, afişlerde, pankartlarda,
televizyonlarda her yerde silahlı as-
kerlerin resimleri, görüntüleri var,

yani ‘hazırız ve güçlüyüz’ün
propagandası yapılıyor. Bugün
Ortadoğu'da katliam ve saldı-
rıların haberini almadığımız
bir gün geçmiyor. İnsan ha-
yatının değeri yokmuş gibi
onlarca insan yaralanıyor, ha-
yatını kaybediyor. Bu katli-
amlardan halkların ortak düş-
manı emperyalizm ve onun
işbirlikçileri sorumludur. 

Emperyalizm demokrasi ge-
tirmek adına işgal ediyor, insanların
üzerine bombalar yağdırıyor. Emper-
yalizm demokrasi değil ancak kan ve
gözyaşı getirir. Yıllardır Ortadoğu ile
ilgili planlarını katliamlarıyla hayata
geçirmeye çalışıyor. Irak'ta, Libya'da,
Suriye ve Filistin'de yaşananlar tam
olarak bunu gözler önüne seriyor. İşgal
edemeyince mezhep çatışması ile halkı
birbirine kırdırmaya çalışıyor oda mı
olmadı? Kendine işbirlikçiler yaratarak
onları eğitip, silahlandırarak halkın
üzerine salıyor. Burada görüştüğümüz
hemen hemen tüm örgütler de bu gö-
rüşte. ABD'nin yarattığı çeteleri bü-
yüten AKP iktidarı ile işbirliği içerisinde
olduğu konusunda herkes hem fikir.
Ve tüm bunlara karşı birlik olmanın
gerekliliği konusunda da. Hizbullah
ile yaptığımız görüşmede Şeyh Naim
Kasım şöyle demişti: 'Bugün Filis-
tin'de, Suriye'de savaşmak birlik
olmak zorunluluktur. Suriye'de sa-
vaşmamış olsaydık bugün IŞİD gibi
çeteler Lübnan sınırına dayanmış
olacaktı.' Bugün emperyalistler kendi
çıkarları söz konusu olunca nasıl bir
araya geliyorsa, Ortadoğu ülkeleri,
emperyalistlerin kirli oyunları, kur-
dukları büyük Ortadoğu projelerine
karşı birleşip savaşmak zorundadır

Yürüyüş: Enternasyonalist
dayanışmanın güzel bir örneğini
sunuyorsunuz. Bu konuda ne
söylemek istersiniz?

Grup Yorum’dan Helin Bölek:
Bugün emperyalizmin giderek artan
saldırıları karşısında durabilmenin ve
onu yenmenin tek yolu tüm ezilen,
sömürülen halkların birliğinden geçer.
Her zaman enternasyonalist dayanış-
manın önemini ve gerekliliğini vur-
guluyoruz. Eyüp Baş adına, farklı
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farklı ülkelerden gelen katılımcılarla
beraber düzenlediğimiz sempozyumlar
da bunun atılan somut adımlarından
biri. Bizler sınıf bilincine sahip dev-
rimcileriz. O yüzden şu ülkeden, bu
milliyetten, şu inançtan olması değildir
bizim için önemli olan. Tarihimize
bakarsak Mahirler’in ilk eylemi
İsrail Başkonsolosu Efraim Elrom'u
cezalandırmak. İşte biz bu gele-
nekten geliyoruz. Mahirler’in, Fi-
listin halkının yanında yer alarak
mücadele eden ve şehit düşen Ali
Saban'ın yoldaşlarıyız. Gazze'deki
saldırı ve katliamlar karşısında 'sözle'
destek değil fiziken orada Filistin
halkı ile beraber olmak, enternasyo-
nalist dayanışmanın nasıl olacağını
göstermek için çıktık yola. Olması
gereken de budur. Burada görüştü-
ğümüz her örgütle enternasyonalist
dayanışma üzerine de sohbet ediyoruz.
Türkiye'den Filistin'e canlı kalkan
olarak gitmek için burada bulunma-
mıza şaşırıyorlar. Bundan dolayı bizi
tebrik ediyor ve saygı duyuyorlar. Ve
bizim onlar için umut olduğumuzu
dile getiriyorlar. Bugün enternasyo-
nalizm ezilen tüm dünya halklarının
yanında olmak, yanında olmanın öte-
sinde emperyalizme karşı beraber sa-
vaşabilmektir. Umut olmaktır. Em-
peryalizme inecek sıkılı tek bir yumruk
olabilmektir. 

Yürüyüş: İsrail katliamları ve
Filistin direnişlerine dair
görüşleriniz nelerdir?

Grup Yorum’dan Helin Bölek:
İsrailli kadın milletvekili Ayelet  Shaked
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği operas-
yonlara destek vererek 'Hepsi bizim
düşmanımız ve onların kanı bizim
elimizde olmalı. Bu öldürülen terö-
ristlerin anneleri içinde geçerli. An-
nelerin oğullarının peşinden gitmeleri

adil olur. Ölmeliler ve evleri yıkılmalı
ki bir daha terörist yetiştiremesinler'
demişti. Asıl terörist genç, yaşlı, çocuk
demeden Filistin halkını bombalayan
kurşunlarla insanların bedenini delik
deşik eden, bombalarla parçalayan İs-
rail'dir. İsrail Amerika’nın Ortado-
ğu’daki en önemli işbirlikçisidir. Or-
tadoğu’da sürekli güç kaybeden Ame-
rika İsrail’i daha büyütmek istiyor.
İsrail, bu katliamları Amerika’dan
aldığı cüretle gerçekleştiriyor.

FHKC'nin temsilcisi ile görüşme-
mizde size en değerli şeyimizi vermek
istiyoruz diyerek Filistin bayrağını
hediye etmişti. Bir yandan Emper-
yalizmin uşaklığını yapan katliamcı
İsrail, bir yanda toprakları, halkı için
savaşan Filistin. Yıllardır İsrail, Filistin
halkına saldırıyor. Ariel Şaron'a Beyrut
Kasabı lakabını kazandıran 1982 yı-
lında Beyrut'ta Sabra Şatilla kampında
gerçekleştirilen katliamdır. Saldırıları
sadece Filistin ile sınırlı kalmamaktadır.
Bu saldırganlığın altında yatan gerçek
ise korkudur. Zaferin direnen halkların
olacağını biliyorlar. Yıllardır bedeni,
taşı, sapanı ve silahı ile Filistin halkı
direniyor. Katline ferman verdikleri o
anaların yarının kahramanı olacak o
çocukları doğurmasından korkuyorlar.
Duydukları korkudur onları pervasız-
laştıran. Fakat Filistin halkının direnişi,
topraklarına ve halklarına duydukları
sevgi ve bayraklarındaki o renklere
duydukları bağlılıkları onları zafere
taşıyacak.

Yürüyüş: Örgütlerin genel
durumu nasıl?

Grup Yorum’dan Helin Bö-
lek: Görüştüğümüz örgütlerin hemen
hemen hepsi Filistin'de savaşan ör-
gütler. Fakat buradakiler yılgın, yor-
gun ve halktan kopuklar. Arada kamp
içerisinde veya Rewşi'de düzenlenen
eylemler haricinde düzenli yürüyen

bir çalışmaları yok. Sadece bulun-
dukları kamplarda güvenlik ve belli
başlı şeylerin düzenini sağlıyorlar.
Yani politika üretip, insanlara gidip
örgütlenme çalışması yürütmüyorlar.
Aslında kamplarda çelişkiler had saf-
hada ve yozlaşma hızla yayılıyor.
Her kampta en az 4 örgütün bürosu
var. Fakat bunlarla mücadele etmeye
yönelik bir adım atılmıyor. Tecrit
edilmelerinin dışında bu kadar dışa-
rıya kapalı kalmalarının bir nedeni
de bu. Önerilerde bulunup kendi ma-
hallelerimizden bahsettik. Çok fazla
bölünmüş örgütler. Örgütlülük ile
anlaşamayıp ayrılan her adam başka
bir örgüt kurmuş. Bazılarının ise bir
takım etkinliklere ve toplantılara ka-
tılmanın haricinde yaptığı pek de bir
şey yok. Toplantılara katılan temsil-
cilerin hemen hepsi 40 yaşın üzerinde.
Bu da aslında gençleri geliştirip, ön-
lerini açmadıklarını gösteriyor. Bun-
lardan dolayı olacak biz anlattıkça
kendimizi ilgiyle dinliyor, saygı du-
yuyorlar. Filistinli örgütlerin örgüt-
lülüğü Filistin'deki gibi değil. Ara-
larında böyle olmayanlar da var tabi. 

Yürüyüş: Dünya halklarına
bir mesaj göndermek isterseniz
ne dersiniz?

Grup Yorum’dan Helin Bölek:
Emperyalizm ve işbirlikçileri çıkarları
doğrultusunda birleşerek dünya halk-
larına karşı saldırılarına devam ediyor.
Bizler de ezilen, sömürülen dünya
halkları ve devrimcileri olarak anti-
emperyalist cephede birleşmeli, em-
peryalizme, Siyonizm’e karşı Enter-
nasyonalist dayanışmayı mücadeleyi
büyütmeliyiz. Emperyalizm yenilmez
değildir. Birleşerek zaferi kazanmak
için savaşmalıyız. Tarih sahnesinde
defalarca tanık olduk, zafer er ya da
geç direnen halkların olacaktır.
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Devrimcilerin adalet mücadelesi, enternasyonal olmak
zorundadır. Bu mücadele ezen ve ezilen sınıflar içerisinde,
ezen tarafa karşı ezilenlerin yanında olmaktır. Bugün dün-
ya halklarına katliam, işgal, baskı dışında başka bir şeyi reva
görmeyen emperyalist sistemin karşısında olmadan adalet
mücadelesi verilemez. 

O halde adalet mücadelesi sınıfsaldır, ulusal sınırları aşıp
sömürü ve işgal altında tutulan halkların mücadelesini sahip-
lenmenin adıdır dedik ve düştük yollara. Filistin halkının hak-
larını sahiplenmek, onların mücadelesine katılmak, direnişi bü-
yütmek, işgal ve ablukanın karşısında olmak, Gazze'de Filis-
tin halkının yanında savaşmak için yola çıkan canlı kalkanlarla
birlikte olmak istedik. “İşgale, siyonizme muhalefet etmek, iti-
razda bulunmak yetmez, bu saldırılar karşısında Filistin hal-
kıyla birlikte savaşmak gerekir” diyorlardı canlı kalkan ola-
rak giden devrimciler. Biz de onlarla birlikte gidecek heyetin
içinde olmak istedik. Halkların kardeşliğini pratikte göstermek,
enternasyonal dayanışmamızı ortaya koymak için Gazze’nin
yollarına düştük. Halkın avukatlığı ülke sınırları içerisinde, bel-
li bir pratikte sınırlanamazdı, bugüne kadar da belli bir biçi-
me sınırlamamıştık mücadelemizi ve Filistin halkının da hak-
ları için düştük yollara. Filistin toprağını, Filistinliler’in hak
ve özgürlüklerinin, var olma ve direnme mücadelelerinin sa-
vunucusu olduğumuzu anlatmak istedik. 

Meslektaşımız Hanadi Caradat’ın mirasını taşıdığımızı bil-
melerini istedik. Ve unutanlara hatırlatalım; Hanadi Caradat,
4 Ekim 2003 tarihinde Hayfa'da İsrail askerlerine yönelik
feda eylemi yaparak, zulmün üstüne yürüyerek şehit
düşmüştü. 2. İntifada'nın 6. kadın eylemcisiydi.

Hanadi, bir avukatlık bürosunda stajyerlik yaparken İs-
rail askerlerinin katlettiği kardeşi Fadi ve amcasının oğlu
Salih'in intikamını almak istemişti. 

Filistin Toprakları Emperyalizmin
Eliyle İşgal Edildi! İşgal Halklara Karşı
İşlenmiş En Ağır Suçlardandır! 

Filistin toprakları önce İngiliz emperyalizminin sonra
ABD emperyalizminin projeleriyle sistemli bir biçimde işgal
edildi. İkinci paylaşım savaşından sonra Yahudiler, 28.220 ki-
lometre kare yüzölçümüne sahip Filistin bölgesine yerleşti-
rildiler. 1947'de ise İngiltere, Birleşmiş Milletler aracılığıyla
Filistin’i ikiye böldü, %56.5'ini Yahudilere, %43.5ini Araplara
verdiler. Siyonist işgal orada durmadı, 1967'e kadar yayılmasını
sürdürdü. Ve Filistin giderek küçüldü. 2012 yılında ise çok kü-
çük bir parçası kaldı. Şu an Filistin'de Batı Şeria ve Gazze yö-
netimi olarak iki ayrı idari yönetim mevcuttur. Bununla bir-
likte siyonist saldırılar devam etti, örneğin Gazze 10 yıldır ab-
luka altında tutuluyordu. Karadan, denizden ve hava sahası ta-
mamen abluka altında. Enerji, su, gıda eksikliği ve buna bağ-
lı olarak birçok sorun yaşanmakta, bölgeye halkın rahat giriş,
çıkış yapması sürekli sınırlanmaktadır. 

Bir halkın yurtsuz bırakılması, dünyanın dört bir yanı-
na sürgüne zorlanması, imha ve soykırım amaçlıdır. Toprak,
bir halkın olmazsa olmaz unsurudur. Toprağın anaya ben-
zetilmesi bu nedenledir. Halkın kültürü başka türlü koru-
namaz, gelişimi sağlanamaz. Filistin'de yapılmaya çalışılan
asimilasyon ve imhadır. Şu an Gazze'de 1 metrekareye 5
kişi düşmektedir. Filistin halkı abluka altında tutulan
Gazze'ye sıkıştırılmış durumdadır. Bu anlamıyla Gazze kos-
kocaman bir açık hava hapishanesinden başka bir şey de-
ğildir. Abluka aracılığı ile halk dize getirilmeye çalışıl-
maktadır. Filistin halkının en ufak bir direnişi ise saldırı ve
katliamla boğulmaya çalışılmaktadır. 

Filistin halkı ile birlikte direnmek, direnme kültürünü sa-
hiplenmektir, Ortadoğu'da ABD'nin jandarması olarak yer-
leştirilen siyonizmin gayrimeşru olduğunu ve ona karşı sa-
vaşmanın haklılığını göstermektir. Amerika, Ortadoğu top-
raklarını kan gölüne çevirdi. İşbirlikçileri aracılığıyla Or-
tadoğu'yu istediği gibi şekillendireceğini ve tek efendisi ola-
cağını sanıyor. Bunun kolay olmadığını görmüş durumda-
dır. Ortadoğu'da direniş var oldukça emperyalizm istediği
başarıya ulaşamayacaktır. 

Filistin Davasının Savunucusu
Devrimcilerdir!

Bugün başta AKP olmak üzere bütün İslami hareketler, Fi-
listin davasının savunucu olduklarını iddia ediyorlar. Türki-
ye-İsrail arasındaki ticari ilişkilerin hacminin 2002'den bu
yana yüzde 300 artmış olması ve ticari ilişkilerin 5 milyar
dolara ulaşması AKP'nin Filistin halkının değil İsrail’in ya-
nında olduğunu bütün açıklığı ile göstermektedir. AKP İsra-
il ile girdiği ticari ilişkilerle İsrail'in ekonomisini ve İsrail'in
askeri gücünü arttırak, Filistinlilerin öldürülmesine yardımcı
olmuştur. Ülkemizdeki diğer İslami örgütler, AKP'nin bu açık
desteğine rağmen bunu teşhir etmemiş, Türkiye-İsrail ilişki-
lerinin kesilmesi için girişimlerde bulunmamışlardır. 

AKP -İsrail ilişkilerini teşhir eden, İsrail ile askeri, ticari
tüm ilişkilerin kesilmesini isteyen devrimciler olmuştur. Ve
bununla yetinmeyip Gazze'de Filistin halkıyla emperyaliz-
me karşı savaşmanın gereğini anlatan devrimciler olmuştur.
Filistin halkının kardeşliğinin somut hali, davasının sahip-
lenilmesinin maddi karşılığı budur.

ADALET MÜCADELEMİZ
FİLİSTİN HALKI İÇİNDİR
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DDüzene Dönmenin İlk 
Adımlarından Biri Devrimcilere
Devrimci Değerlere Saldırmaktır

Dördüncü Bölüm

NATO'nun 1997 Ekim'inde yap-
tığı “21. Yüzyıl NATO ve Güvenlik,
Gerçek Vizyon” isimli toplantı-
sında, “21. yüzyıl ayaklanmalar
yüzyılı olacaktır” diye tespit edi-
liyor ve en büyük tehlike olarak
da devrimci örgütler gösteriliyordu.
Burjuvazinin “21. yüzyıl ayaklan-
malar yüzyılı olacaktır” tespitini,
bu ayaklanmaları boğmayı, boğa-
madığı noktada bastırmayı amaç-
layan politikalar geliştirmesi izledi. 

Emperyalistler içeride ve dışa-
rıda yeni bir tasfiye saldırısı başlattı.
Hedefte ülkeler, örgütler, tek tek
kişiler vardı. “Terör”, “terörist”
demagojileriyle tecrit etmek, teslim
alamadığı noktada imhayı dayat-
mak bu politikanın özüydü. 

Emperyalizmin 21. yüzyılda,
halkların önüne Guantanamo'yu,
Ebu Garip'i, F Tiplerini, Bagramlar'ı
koyması, işte bu politikanın bir
parçasıdır. 

Onlarca yıl Küba’ya uyguladığı
abluka, Irak’a, Yugoslavya’ya,
İran’a, Libya’ya, Suriye’ye, Gaz-
ze’ye uygulanan emperyalist abluka
bu politikanın bir parçasıdır. 

Her yıl yayınlanan “terör lis-
teleri”, “kara liste”ler bu politi-
kanın bir parçasıdır. 

Amaç, halkların devrimci,
ulusal mücadelelerini tasfiye et-
mek. Devrim umudunu kökten
yoketmektir. 

Kürt Hareketinin 
Tasfiyesi Bir ABD 
Operasyonudur 

Öcalan’ın tutsak düşmesiyle
başlayan İmralı süreci, Kürt milli-
yetçi hareketinin düzene dönüş ve

ABD operasyonuna teslim oluş
süreci oldu. 

Elbette bu süreç yeni başlayan
bir süreç değildi. Bu sürecin kökleri
öncelikle Kürt milliyetçi hareketinin
ideolojisinde, ülkemiz gerçeğine
uymayan strateji ve taktiklerindedir.
Bugün “çözüm süreci” olarak ad-
landırılan oligarşiyle uzlaşma süreci
Öcalan’ın kendi ifadeleriyle daha
Özal döneminde atılan adımlarla
başlamıştı. 

‘90’ların başında sosyalizmden,
ona ait değerlerden vazgeçilmiştir.
O süreçlerden başlanarak iktidar,
devrim ve bağımsızlık hedeflerin-
den uzaklaşılmıştır. 

İmralı’da ise son noktalar ko-
nulmuştur. İmralı’daki inkar süre-
ciyle bugünkü teslim oluşun tüm
zeminleri de yaratılmış oldu. 

İmralı’da neler söylenmedi ki:
‘70’lerde silahlı mücadeleye baş-
vurmamız hataydı’ dedi Öcalan… 

Geçmişte Türkiye soluna ha-
karet etmek için kullandıkları Ke-
malizmi keşfettiler. Orduyu öv-
meye başladılar… “Kürt ayak-
lanmaları yanlıştı” dedi, Öca-
lan… 

“Ayrı devlet, federasyon, oto-
nomi ve benzeri yaklaşımların bile,
geri ve bazen çözümsüzlüğe yol
açtığını pratikte görünce; demok-
ratik sistem üzerinde yoğunlaşma,
bana çok önemli geldi. Bunda as-
keri, silahlı güç yolunun giderek
tıkanmasının da büyük payı vardır.”
(İmralı Savunmaları, A. Öcalan) 

“Yasal engellerin kaldırılması
ve yeni yasal düzenlemelerin ger-
çekleşmesi halinde, 2000'li yıllarda
PKK'ye bağlı bütün silahlı güçler
yasal sürece katılım göstermek
amacıyla gerekli hazırlıkları yapmış

Düzene Dönmenin İlk 
Adımlarından Biri Devrimcilere
Devrimci Değerlere Saldırmaktır

İmparatorluk
Stratejisi; 

Ya Benden Yanasın
Ya Bana Karşısın 

Ya Düşünce Değişikliği
Ya Ölüm Ya Teslimiyet

Ya Ölüm 

Devrimci İdeoloji; 
Ya Zafer Ya Ölüm 
Marksist-Leninist
İdeoloji Yenilmez 

Emperyalizm Yenilecek
Ezilen Halklar

Kazanacak 
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bulunmaktadır.” (a.g.y.) 

Hedeflerden uzaklaştıkça,
düzeniçi bir noktaya gelinince
gerilla ve silahlı mücadelenin
bir gerekliliği de kalmayacaktır
elbette. Halk savaşı strateji-
sinden yasal sürece katılıma
evrilen bir teslimiyet stratejisi
vardır karşımızda. 

“Türkiye'de ortak bir ulus-
tan bahsetmenin yadırganacak
bir tarafı yoktur. .. Atatürk
milliyetçiliği ırk, köken mil-
liyetçiliği değildir, esasında
tarihten süzülen bir kültür
ulusçuluğunu esas alır. (…) Türki-
ye'yi Misak-ı Milli olarak başta ortak
bir vatan olarak kabul, hem Kürtler
hem Türkler için bir ulusal yemin
olarak kabul edilir. ... En iyi, anlamlı
ve mümkün olan özgürlük ve bağım-
sızlık, bu yer Kürdistan da olsa ancak
Türkiye'nin genel Misak-ı Milli sı-
nırları içinde mümkündür.” (a.g.y.) 

Dün, ortak mücadele, ortak ör-
gütlenme, Türk ve Kürt halklarının
ortak devrimini savunan devrimcileri
“Misak-ı Millici”, “Kemalist”, “şo-
venist” olarak niteleyenler bugün
geldikleri tasfiye sürecinde kendilerini
oligarşiye kanıtlamak için Misak-ı
Milli’nin en hararetli savunucusu
durumundadır. 

“Daha önce de söyledim. Bende
devlet anlayışı klasik sosyalizmdeki
gibi değildir. Devlet ezilenlerin ve
işçilerin ellerinde burjuvaziye karşı
kullanılması gereken bir araç olarak
görülüyordu. Bence bu reel sosya-
lizmi başarısız yapan sebeplerden
en önemlisidir. Bana göre işçilerin,
ezilenlerin amacı devleti ele geçirmek
olmamalı. Bunun yerine herkes bu-
lunduğu yeri demokratik bir yapıya
kavuşturmalı. Ezilenlerin devlet olma
gibi bir sorunları olmamalıdır. Üçün-
cü alan ile sivil toplum kuruluşlarının
aracılığıyla mücadeleler yürütülme-
li.” (a.g.y.) 

İktidar mücadelesinin reddi, düzen
içi mücadelenin savunusu. Proletarya
diktatörlüğünün reddi, burjuva par-
lamentarizminin savunusu. Söyle-
nenlerin özeti budur. 

“Kaba determinist yaklaşım

(Marks'ın yaklaşımı) doğru değildir.
... Reel sosyalizmde de ak ve kara
yaklaşımı ağırlıklı. Oysa ne yüzde
yüz emeğin çıkarları ne de yüzde
yüz burjuvazinin çıkarları doğru
değil. (…) Ancak ak ve kara görebilen
bir zihniyetin sonucu olarak, yüzyıl-
larca sanki iki sınıf (işçiler ve bur-
juvalar) dünyanın tek gerçekliğiymiş
gibi bir anlayışın körü körüne pe-
şinden gidildi ve maalesef halen gi-
diliyor da.” (a.g.y.) 

Öcalan, dünyaya sınıf bakış açı-
sıyla bakmayı reddediyor. “Üçüncü
bir yol” varmış gibi kendisine bur-
juvazi ve proletarya arasında yer arı-
yor. Oysa her şey açıktır. Ya burju-
vaziden yanasın ya proletaryadan.
Bunun arasında bir yer arayan, bunu
savunanlar ise sadece burjuvaziye
hizmet ederler. 

“ABD'nin yüz yıllık diktatörlerin
aşılmasındaki rolünü olumlu gö-
rüyorum. Katı bir ABD karşıtlığı
yapmıyoruz. ABD ile görüşme ve
demokratik işbirliği olabilir. ...
Bush'un son zamanlarda diktatör-
lerin aşılması yönündeki bazı de-
ğerlendirmeleri yanlış değildi. Bizi
terör örgütleriyle kıyaslamasınlar.”
(a.g.y.) 

1999’dan 2014’e bugün gelinen
nokta esasında İmralı’da savunulan-
ların hayata geçirilmesidir. Bu süreci
Kürt milliyetçi hareketi açısından
düzene dönüş ve ABD Operasyonu'na
tabi oluş süreci olarak adlandırmak
yanlış olmayacaktır. 

İmralı’da ne söylenmişse bugün
o adımlar atılmaktadır. 

F Tipi Tecrit Saldırısı: 
Direnmeyenler Çürüdü 
ve Tasfiye Oldular 
Biz Ölümüne Direndik; 
Devrim Umudunu Yok 
Edemediler 

2000’lerin başında emperyalizm
ve oligarşi Türkiye’den devrim
umudunu kökten yok etmek için F
tipi tecrit saldırısı başlattı. 

Düzen ve devrim; direnenler ve
teslimiyetin teorisini yapanlar ha-
pishanelerde ilk kez karşı karşıya

gelmiyordu. 12 Eylül hapishanele-
rinden başlayarak F Tiplerine uzanan
süreçte Türkiye devrimci hareketinin
zengin bir hapishaneler deneyimi
vardır. Sınır tanımayan direnişler,
direniş kırıcılığı, ödenen bedeller,
sayısız açlık grevleri, ölüm oruçları,
barikatlar, hapishanelerde biten yok
olan örgütler, oligarşinin politikalarına
karşı ölümüne direnenler ve onun
politikalarını gönüllü savunanlar. 7
yıl süren ve dünyada eşi benzeri ol-
mayan 2000-2007 Büyük Direnişi
ve direnişi seyredip ideolojik ve si-
yasal olarak bitenler… 

Tüm bunlar düzen ile devrimin
kızgın çatışma anlarıdır. Sınıflar mü-
cadelesinin sonuçlarıdır. Bu anlarda
alınan tavırlar açık ve net biçimde
düzenin mi devrimin mi cephesinde
olunduğunun kanıtlarıdır. Bunlar hiç
kimsenin inkar edemeyeceği gerçek-
liklerdir ve Türkiye ve dünya halk-
larının gözleri önünde yaşanmıştır. 

2000’lerin başında oligarşi Kürt
milliyetçilerinin durumundan hare-
ketle devrimcileri de yok edeceğini
sandı… F tipleri saldırısında Kürt
milliyetçi hareketin tavrı oligarşiye
güç verdi. Nitekim direniş boyunca
direnişin karşısında oldular. “Far-
kımızı koyduk, iyi oldu” dediler. 

7 yıllık Büyük Direniş sürecinde
yaşananlar öğreticidir, tarihseldir. Di-
reniş saflarını terk edenler, direniş
kırıcılığı yapanlar, “direnişi bırakın”
çağrıları yapanlar, direnmemenin teo-
risini yapanların bugün geldikleri
nokta ortada ve ibret vericidir. Düzen
kulvarında ilerlemektedirler. Onları

“... sömürgeci düzende bazı
reformları gerçekleştirmekle soru-
nu çözüme kavuşturacağını savu-
nan, sorunun çözümünün devrim-
de, ulusal bağımsızlıkta olduğunu
göremeyen tüm görüşler özünde

ezen-ezilen ulus milliyetçiliğinden
kaynaklanıp sömürgeciliği meşru-

laştırmaya hizmet eder...”
Abdullah Öcalan
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birleştiren düzendir. Düzeniçi-
leşmenin yolu direniş düşman-
lığıdır, direnen ve savaşan dev-
rimcilere düşmanlıktır. 

Emperyalizm ve oligarşinin
tecrit saldırısı karşısında, başta
Kürt milliyetçileri olmak üzere
istisnasız tüm solun direnişe cep-
he almasına rağmen biz bütün
dünyaya örnek olacak ilklerle
dolu bir direniş yarattık. Direnme-
yenler tasfiye oldu. Biz tasfiyenin
önünde engel olduk. Devrim umudu
Anadolu topraklarından yok olma-
dı… Umut Cephe ile büyümeye de-
vam etti. 

Tasfiyecilik, Sol, Emekten 
Yana Söylemlerle 
Mahirler ve Denizlerle… 
Gizlenmek, 
Meşrulaştırılmak 
İsteniyor 

Şu anda HDP hiç olmadığı kadar
emekten, işçi sınıfından bahsediyor.
Sosyalizm diyor, devrim diyor. Ama
devrimcilere saldırıyor? Niye biz
karşı devrimciyiz de gerçek devrimci
onlar olduğu için mi? 

Hayır. Devrimci safları çoktan
terk ettiler. Keskin devrimcilik yap-
mak da yine düzene dönenlerin en
temel propagandasıdır. Başka türlü
kitlelerine “biz düzene dönüyoruz”
diyerek tasfiye yapamazlar. 

Kürt milliyetçi hareketin düzene
dönüşüne kendi içinde asıl karşı
çıkış “sol”dan olacaktır. 35 yıldır
devlete karşı silahlı mücadele veren
bir hareketin kadrolarına düzene
dönüş o kadar kolay kabul ettiri-
lemez. Onun için en devrimci söy-
lemleri kullanmak zorundadırlar. 

“Ben Mahir Çayan’ın çizgisiyle,
onun sempatizanlığıyla başladım bu
mücadeleye. Mahir’in bana verdiği
emanettir ve ben 40 yıllık süre içeri-
sinde bu emaneti kavga boyutu ile
en iyi şekilde yerine getirmek için
uğraştım. Şu anda da bu emaneti
teslim ediyorum. Devlete isyanı biz
yaptık ve halklara çözüm getirecek
aşamaya geldik.” (Öcalan’ın, BDP
heyeti ile İmralı’daki görüşmesinden) 

Yine Öcalan İmralıya gelen BDP
heyetinden bir milletvekiline “Er-
tuğrul'a söyle ben hala Dev-Genç'in
çizgisindeyim” diyor. 

Dünyanın hiçbir yerinde silahlı
mücadele yürüten hareketler “düzene
dönüyoruz” diyerek silah bırakma-
mışlardır. Kürt milliyetçi hareket de
gerillayı tasfiye etmeye çalışırken
“düzene dönüyoruz” demiyor. Yıllar
önce terkettikleri sosyalizm, devrim
gibi kavramlara yeniden sarıldılar.
Ve bunu da Mahirler üzerinden yap-
maktadırlar. Çünkü Mahirler önerin-
deki engeldir... KURTULUŞA KA-
DAR SAVAŞ diyen bir ideolojiyi
tasfiye etmeden “silahlı mücadeli-
nin miadı dolmuştur” demek kim-
seye inandırıcı gelmez... Bu da Ma-
hirler “sahiplenilerek” yapılmak-
tadır. 

Mahirler’in mücadelesini 40 yıl
boyunca en iyi şekilde temsil edip
artık mücadeleyi “çözüm” noktasına
getirdiğini söylüyor. Yani silahlı mü-
cadelenin tasfiyesi, düzenle uzlaşmak
bir zafer kazanılmış gibi sunuluyor.
Oysa Bağımsız Kürdistan hedefiyle
çıkılan yoldan özerkliğin dahi talep
edilmediği bir noktaya gelinmiştir.
Ve Kürt milliyetçi hareket düzenle
uzlaşmak için gerillanın tasfiyesini
zorunlu olarak görmektedir. 

İşte bir yanda burjuva düzenin
ideolojisini taşıyanlar, burjuva politi-
kacılığı yapanlar, onun diliyle konu-
şanlar, emperyalist-kapitalist düzende
kendine yer arayanlar… Diğer yanda
ise ona karşı cepheden savaşanlar. 

Bir yanda ABD’nin Yeni Dünya
Düzeni’ni “anlamamız, kabul et-
memiz gerekir” diyen; bağımsızlığı
ve sosyalizmi modası geçmiş değerler
olarak gören; demokrasiden burjuva
demokrasisini anlayanlar… Diğer

yanda emperyalizme karşı ba-
ğımsızlık, faşizme karşı de-
mokrasi, oligarşiye karşı sos-
yalizm için savaşanlar. 

İşte düzene dönenlerin dev-
rimcilere saldırmalarının temeli
buralardadır. 

Ancak tarih hükmünü ver-
miştir. Tasfiyeciler silinip yok
olmaya mahkumdur. Gelecek

ise sosyalizmde, onun ideolojisini
savunanlarda, halkın iktidarı, halkın
yönetimi için savaşanlardadır. 

Sonuç Olarak 
1- Tasfiyecilik çok değişik görü-

nümlerde ve biçimlerde ortaya çıkar: 

- Devrim ve iktidar iddiasının
terkedilmesi; sivil toplumculuk, pro-
testoculuk, icazetçilik, meşruluk yi-
timi, yasal particilik, 

- Silahlı mücadelenin terkedilmesi;
şiddet karşıtlığı, “terörizm” edebiyatı,
parlamenterizm, 

- Direnme hakkına saldırı, 

- Halka, halkın değerlerine uzaklık, 

- Devrimcilere, devrimci değerlere
saldırı, 

- Uzlaşmacılık, 

- Emperyalizm, faşizm, devlet,
devrim… kavramlarının çarpıtılması,
yerine burjuvaziye ait kavramların
geçirilmesi, 

- Halk demokrasisi, sosyalist de-
mokrasi yerine burjuva demokrasi-
sinin savunulması. 

2- Devrimcilere, devrimci değer-
lere saldırının altında yatan ideolojik,
siyasi, kültürel zemin burada yat-
maktadır. 

3- Tasfiyeciliğe karşı ideolojik
mücadele emperyalizme ve oligarşiye
karşı verilen devrim ve iktidar mü-
cadelesinden ayrı düşünülemez. 

4- Ne emperyalizm ve oligarşinin
saldırıları ne tasfiyeciliğin saldırıları
devrimci ideolojiyi, devrimci değerleri
ve devrim ve iktidar iddiamızı yok
edemez. Çünkü biz Marksist-Leni-
nistiz. 

Bitti...

“ABD'nin yüz yıllık diktatörlerin
aşılmasındaki rolünü olumlu görüyo-
rum. Katı bir ABD karşıtlığı yapmıyo-

ruz. ABD ile görüşme ve demokratik iş-
birliği olabilir. ... Bush'un son zaman-
larda diktatörlerin aşılması yönünde
bazı değerlendirmeleri yanlış değildi.

Bizi terör örgütleriyle kıyaslamasınlar.”
(A. Öcalan, İmralı savunmalarındın)
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Yazımızın bu bölümünde Çayan
Mahallesi’ni anlatmaya devam edi-
yoruz. 

Halk Devrimcilere
Sahip Çıkıyor…

80’li yılların başından itibaren
hemen her gün bir çatışma yaşanıyor;
devrimci, ilerici, aydın pek çok in-
sanın cenazesi kaldırılıyordu. Dev-
rimci hareketin, Faşist Teröre Karşı
Silahlı Mücadele Ekipleri (FTKSME)
aynı şekilde karşılık veriyordu. 12
Mart döneminin Başbakanı, devrimci
önderlerin katili Nihat ERİM, MHP’li
faşist Bakan Gün SAZAK gibi pek
çok kişi cezalandırılıyor, sivil faşist
kurumlar dağıtılıyordu. 

Ülke çapında devrimcilere yönelik
estirilen terör, Çayan sokaklarında
da sürüyordu. Günün herhangi bir
saati evler basılıyor, yollar kesiliyor;
halkın bulunduğu mekânlarda terör
estirilerek, afişe edilen, aranan dev-
rimcilerin teslim edilmesi, görüldük-
leri yerde ispiyon edilmesi isteni-
yordu. Bununla birlikte ödül vaat
ederek halkın onursuzlaşmasını isti-
yorlardı. 

Ancak halk; birlik ve beraberliğin
ne olduğunu, dayanışma ruhunun
nasıl hayata geçirildiğini devrimci-
lerden öğrenmişti. Yıkımlara, faşist
saldırılara karşı mahallenin güvenli-
ğini sağlayanın, canları pahasına ko-
ruyup kollayanın onlar olduğunu bi-
liyordu. 

Başlarını soktukları evin, kurduk-

ları mahallenin her karışında onların
alın teri, emeği ve hatta kanı-canı
olduğunu yaşayarak görmüşlerdi.
Onlar sayesinde yolunu, yordamını
bilmedikleri şehirlerin en ücra köşe-
lerinde, insan olmanın, o değerleri
taşımanın birlikteliğini yaşatıyorlardı.
Onlar sayesinde örgütlü yaşamın far-
kına varıyor, demokrasinin ne oldu-
ğunu bilince çıkarıyorlardı. 

Halk, toplantılarında kendi so-
runlarının nasıl çözüleceğini, kurul-
ması gereken mahallenin ve o mahalle
içinde yaşamın nasıl planlanacağını
tartışarak hep birlikte karara bağla-
mıştı. Bu sayede kendilerini gerçek
anlamda yöneten olmuş, düşüncele-
rinin değerine varmış, fikir ve öne-
rilerle var olmanın güzelliğini yaşa-
mışlardı. Tüm bunlarla birlikte, dü-
zenin niteliğini bilince çıkarmış, dost
ve düşmanların kimlerden oluştuğunu
görebilmişlerdi. 

Özcesi; “Emperyalizme Karşı Ba-
ğımsızlık, Faşizme Karşı Demokrasi,
Kapitalizme Karşı Sosyalizm” mü-
cadelesinin ne anlama geldiğini, kur-
dukları ve yaşatmaya çalıştıkları Ça-
yan Mahallesi pratiğiyle içselleştir-
mişlerdi. 

Bu gerçeğin mimarının, kendi
güçlerini açığa çıkaran ve bir an
olsun yanlarından ayrılmayan dev-
rimciler olduğunu bilenler, onursuz-
luğa düşebilir miydi? Onlara sırt çe-
virip en zor anda yalnız bırakabilir
miydi? On kere, yüz kere, bin kere
‘hayır’ diyorlardı. 

Gün; onursuzlaşma değil, onlara
sahip çıkma günüydü. Gün; korkulara
teslim olma değil, küçük ama anlamı
büyük görevleri omuzlama günüydü. 

Devrimci hareketin mahalleye gi-
riş çıkışları risk oluştursa da kurulan
iletişim ve örgütlenme ağıyla bildi-
riler, halkın yaratıcılığı da devreye
girerek evden eve dağıtılıyordu. Yine
mahallede yaşananlar eksiksiz şekilde
örgütlülüğe aktarılıyordu. 

Evlerin sık sık basıldığı, gözaltı-
ların yaşandığı zamanlarda, aile evine

destek ziyaretleri yapılıyor, moral
değerler canlı tutularak saldırıyla
amaçlanan politika boşa çıkarılıyordu. 

Genç-yaşlı, kadın-erkek ve hatta
çocuklar “Örgütlü Halk Yenilmez”
sözünü kanıtlarcasına doğal bir yaşam
sürdürerek devrim mücadelesini sa-
hiplenme görevini üstleniyordu. Kimi
zaman sokak sokak yapılan arama-
lardan, bildirileri ve malzemeleri (si-
lah vb.) kurtarıyor; kimi zaman duvar
yazılamalarında riskleri en aza indi-
riyorlardı. Kimi zaman ev baskınla-
rındaki soğukkanlı halleriyle, aranan
bir devrimcinin kuşatmayı yarmasını
veya evin çatı katında saklanmasını
sağlıyorlardı.

Yol kesmeler, baskınlar o kadar
aleni ve ani hayata geçirilebilirdi ki,
ne zaman neyin olacağını kestirmek
güç olurdu. Bu nedenle, her an tetikte
ve uyanık kalmak savaşın kaçınılmaz
bir gerçeğiydi.  

Örneğin; bildiriyle yakalanmak,
arama anında üzerinden atıldığını
fark ettirmek, gözaltı ve tutuklama
nedeni sayılıyordu. Risk olan yer-
lerde yaşlı nineler, anneler bu görevi
üstleniyor, sorunsuz şekilde ma-
halleden mahalleye geçiriyorlardı.  

Devrimciler açısından ise akşam-
ları risk oluşturuyordu. Sokağa çıkma
yasaklarının olduğu saatlerde ortada
olmak ya da arama için kesilen so-
kaktan yön değiştirip kaçmaya te-
şebbüs etmek “vur emri” anlamına
geliyordu. Bu nedenle tüm sokaklar,
evlerin giriş-çıkışları, kaçış güzer-
gâhları ezberden bilinir; evlerin araları
kaçmaya, saklanmaya elverişli şekilde
düzenlenerek önlemler alınmaya ça-
lışılırdı. 

Jandarma, kaçırdığı her devrim-
cinin ardından yeni yöntemleri dev-
reye sokarak pusuya yatma, sokak
başlarını tutma, sivil giyimle “doğal”
görünme yollarına gidiyordu. Kimi
zaman yaya olarak bir sokaktan çı-
kıyor, kimi zaman projektör ışıklarını
sokak boyu yakıyor, kimi zaman
cemse araçlarıyla son sürat sokak
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boyu geçerek aniden duruyor,
yolda, sokakta kim varsa dur-
duruyor, üst ve kimlik arama-
sına tabi tutuyordu. Bazen, bu
yöntemle önemli kadrolar pu-
suya takılabiliyordu. Ancak o
an, bunun önemini bilen halktan
biri, jandarma yaklaştığında ara
sokaklara doğru koşmaya baş-
layarak dikkat dağıtıyor, çalışan
düdük sesleri altında tüm ekipler
arama vb. bırakıp o kişinin peşine
düşüyordu. Halktan insanların kendi
inisiyatifleriyle yaptığı bu davranışlar
büyük bir fedakârlık örneği gösterse
de risk oluşturduğundan bu tür dav-
ranışlarda bulunulmaması, daha uy-
gun yöntemlerin geliştirilmesi ge-
rektiği tartışılıyordu. Çünkü silah
kullanma serbest hale getirilmişti.
Her ne kadar havaya ateş açılıp uyarı
yapılıp durdurma yoluna gidildiği
bilinse de katliam yaşanmayacağının
garantisi bulunmuyordu. 

Üzerinde silah bulunan ise; her
an çatışmaya girecek gibi tetikte du-
ruyor, gerektiğinde silahını çekerek
bölgeden çıkıyordu. Bildiri taşıyanlar
ise topuğuna basılmış ayakkabılar
giyiyor, katlanmış bildirileri buraya
koyup öyle yol alıyordu. Ani bir yol
kesme, arama durumunda ayakka-
bının ucunu hafiften kaldırıp, yürü-
yüşü bozmadan bildirilerin yere bı-
rakılmasını sağlıyordu. Arama anında
üzerinde çıkmayan, üzerinden atıldığı
belirlenemeyen durumlarda herhangi
bir suçlama yapılamıyordu. 

Kimi zaman bu bildirileri taşı-
yanlar, misafir oldukları eve girerken
bildirileri almayı unutabiliyordu. Bu
unutkanlığı ise ayakkabıları düzenli
olsun diye rafa kaldıran çocuklar
fark ederek, sahibini biliyorsa gizliden
ona iletiyor, bilmiyorlarsa ayakkabıyı
daha özel bir yere koyarak misafirlerin
gidişini bekliyor, sahibi bulununca
teslimat yapılıyordu. 

Öyle ki çocuklar, devrimciliği o
yaşlarda öğrenmekle kalmıyor, dev-
rimci abi ve ablalarına yardımcı ol-
manın ayrıcalığını da yaşıyorlardı.
Örneğin; duvar yazılamaları yapılır-
ken, askerlerin sürekli volta attığı,
sokak sokak gezdikleri yerlerde doğal

bir görev üstleniyorlardı. Yazılama
yapan ağabeyleri, onların ayağa kalkıp
asker selamı verdiği anda geri çeki-
liyor, tekrar oturduklarında yazıla-
maya devam ediyordu. Ayağa kalkma
ve selam verme nedeni, kesişen so-
kaklar üzeri gidip gelen askerlerin
kendilerine yaklaştığında oyun oy-
namak gibi askere saygı anlamına
gelen, dikkat çekmeyen bir harekettir.
Oturduklarında ise askerlerin gittiği
anlamına geliyordu. 

O koşullar düşünüldüğünde bir
yazılamanın, hele hele sürekli denetim
altında olan sokakların devrimci söy-
lemlerle donatılması irade savaşının
zaferi anlamına geliyordu. Bazen bir
dakika içinde iki rutin volta atan as-
kerler, sokağın sonuna gidip geri
döndüklerinde boş olan duvarların
yazılamayla dolduğuna öfkelenmekle
birlikte hayranlık duyuyorlardı. Hal-
kın yardımı, yaratıcılığı olmadan,
pratik çalışma yöntemleri geliştir-
meden bunu başarmak mümkün ol-
muyordu. 

Peki, bu nasıl oluyordu? Örneğin;
“Kurtuluşa Kadar Savaş” yazıla-
ması yapıldığında, üç yazılamacı bir
gözcü en hızlı hareket edilmesi ge-
reken yerler için ideal görülüyordu.
Askerler sokak boyu geçiyorsa tek
seferde bitirilmesi gerekiyor; kesişen
sokaklardan geçip pek çok sokağı
denetliyorsa, parçalı yazılabiliyordu.
Yazı üçe bölünüyor, göz kararı hesap
yapılıyor, aynı anda gizlenilen yerde
zifte batırılan fırçalarla bekleniyordu.
Gözcünün işaretiyle duvara koşup
yazılama yapılıyor, imza atılıp geri
çekilme yaşanıyordu. O ara çocuklar
top oynayabilir, sokaktan insanlar
da geçiyor olabilirdi. 

Yazılama yapılan duvarların si-
linmesi için halka yapılan baskı ise
sonuçsuz kalıyordu. Bunun yerine

kahvehane baskınlarında in-
sanlar toplanıp gözdağı veri-
lerek duvar sildirme işlemi
yaptırılsa da istenilen başarı-
lamıyor, kireçle yapılan ka-
patma ziftle yazılan slogan-
ların görünmesini engelleye-
mediği gibi üzerine atılan su
ile yazı aynen ortaya çıkıyor-
du. On yıllar geçmesine ve

duvarlar boyanmasına rağmen o gün-
lerde yazılan yazıların açığa çıkması,
üzerindeki boyayı atması bunun so-
nucudur. 

Duvar yazılamaları, bildiriler,
afişe edilmiş isimler ve resimlerin
sökülüp atılması irade savaşının bir
parçası olduğu gibi, en zor ve ağır
koşullarda devrimci hareketin var
olduğunun, örgütlü halkın yalnız bı-
rakılmadığının kanıtı oluyordu. 

Sokağa çıkma yasaklarının uy-
gulandığı, sıkıyönetimin soluk alamaz
duruma getirdiği günlerde, gecenin
bir vakti yankılanan kurşun sesleri,
o seslere karışan düdük ve siren ses-
leri, bağıra çağıra koşturan askerlerin
postal ve cemse araçlarının sesleri,
kaygı ve merak uyandırsa da devrimci
hareketin varlığını an be an hissetti-
riyordu. 

Sabah sokağa çıkıp yeni yazıla-
maları görenler, etraftan uçuşan bil-
dirilerdeki umutlu sözleri okuyanlar,
korkudan öte, daha güçlü ve umutlu
kalınması gerektiğini anlayabiliyordu.
Korku duyan, kaygı yaşayan, kör
kurşuna kurban gideceğini düşünen
yok muydu? Elbette vardı, var ola-
caktı. Kıyasıya bir kavga sürerken
yaşananlardan bihaber kendi yaşamını
düşünenler de olabiliyordu... Ki bu,
tarihin her kesitinde, kuşatma ve kan
pahasına sürdürülen her direniş sü-
recinde var olan bir gerçeklikti. 

Düzen; baskıyla, korkuyla, olmadı
ideolojik-psikolojik savaş yöntem-
leriyle halkı, devrimci mücadeleden
uzaklaştırmaya çalışırken, devrimciler
bu düşünceyi kırmanın, halkın birli-
ğini sağlamanın, örgütlü bir güç
olarak hareket edilebildiğinde nelerin
başarılabileceğini göstermenin kav-
gasını veriyordu. 

Faşizm ile girilen savaşta elde
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edilen her zafer, halkın kazanç ha-
nesine yazılmakla kalmıyor aynı za-
manda onların bilinçlenmesini sağ-
lıyordu.

12 Eylül…
“güneş bile yasak / içim sarı sıcak

duvarları deler / sevdanın közü

güleycan... gül gül gül

dertlerim nice / ne giz ne bilmece

bekliyor zalim / tel örgüden gece

gel ey can... gel gel gel

bu yol uzun ırak /varılacak mutlak

şu korkuyu çıkar at /
gürül gürül hayat

güleycan... gül gül gül”

Grup Yorum

Kimilerinin sağ-sol çatışması ola-
rak dillendirdiği; faşizmin, “Yönetime
el koymaktan başka çaremiz yoktu.”
güzellemesi yaptığı; Marksist-Leninist
devrimciler açısından ise, Amerikancı
faşist cuntanın, yükselen devrimci
mücadeleyi boğmak, halkı teslim al-
mak için harekete geçtiği bir tarihti
12 Eylül 1980. 

Amerikan emperyalizminin yö-
neticileri, cunta icra edilirken; “Bizim
çocuklar başardı.” açıklaması ya-
parak birbirini kutluyorlardı. Ki; on-
ların çocukları söylemi, en isabetli
söz olmakla beraber, kuşku götürmez
bir gerçeği ifade ediyordu. Donlarına
kadar, ordunun tüm ihtiyaçlarını onlar
karşılıyor; psikolojik savaş yöntem-
lerini, işkence biçimlerini, hapisha-
nelerde sürdürülecek olan zulüm po-
litikalarını, Amerikan ahlaksızlığı ve
kültürsüzlüğünü ve daha onlarcasını
onlardan öğreniyorlardı. Çünkü onlar
efendileriydi. 

24 Ocak 1980 ekonomik kararla-
rıyla halk bir gecede yoksullaştırıldı.
Açlık cenderesi altında halk inim
inim inlerken, diğer yandan yeni
zenginler türetecek emperyalist po-
litikalar hayata geçirildi.

“Şimdi gülme sırası bizde” diyen
sömürücü sınıfın temsilcileri, halkı
ağlatacak olmanın müjdesini veri-
yorlardı. Ancak, önlerinde direnen,
teslim olmayan emperyalist politi-
kaları uygulatmaya gücü oranında

geriletmeye yeminli Devrimci
Sol vardı. Sağ-sol çatışması
olarak çarpıtılmaya çalışılan
özünde faşist saldırı ve politi-
kalarıydı. Amaçlanan, devrim-
ciler nezdinde halkı teslim al-
maktı. 

“Gündüz solcuların, gece
sağcıların elinde bulunan si-
lahlar, karşı görüştekileri öl-
dürme amaçlı kullanılıyor.”
yalanlarıyla, “derin devlet”, “dış
mihraklar” söylemleriyle psikolojik
savaş sürüyordu. Saldıran, katleden
faşist devletin resmi ve sivil uzantı-
larından başkası değildi. 

Kimi yerde aynı silahların kulla-
nıldığı doğrudur. Ancak düşünen,
sorgulayan, faşizmin kontrgerilla po-
litikalarını kavrayan birisi elbette bu
yalanla neyin amaçlandığını bileceği
gibi, böylesine şeylerin kontrgerilla
tarafından hayata geçirilmiş olacağını
da görecektir. 

Elbette mesele bu değildi, ger-
çekler er geç açığa çıkacak denli
keskin ve hakikatliydi. Asıl mesele,
12 Eylül faşist cuntasının adım adım
örgütlediği süreci hayata geçirmesiydi.
Cunta şefi Kenan EVREN: “Eğer
yönetime el koymasaydık, 24 Ocak
kararları uygulanamazdı.” açıklama-
ları yaptığında cuntanın amacını çok
net ifade ediyordu. Ki 24 Ocak Ka-
rarları, emperyalizmin kararlarıydı.
Onun hayata geçirilmesi için her şey
mübahtı. Ve bu tür kararlar (IMF
programları), halka saldırının, dev-
rimcileri katledip teslim almanın
yıllar boyu sürecek politikası haline
gelecekti. (...)

Burjuvazinin eli kanlı kalemşör-
leri, Amerikancı satılık beyinler, yıl-
larca cuntanın ardından tüm şiddetin
son bulduğunu, silahlı eylemlerin bı-
çak gibi kesildiğini, cuntanın meşru
olduğunu, kardeş kanının dökülmesini
engellediğini ve daha benzer içerikte
haberlerle faşist cuntaya uşaklık etme
onursuzluğunu taşıyacaklardı. 

Oysa cunta süreci ve sonrasında
devrimci hareket, askeri eylemler
dahi pek çok eylem organize ediyor,
faşist kuşatma ve saldırıları püskür-
tüyordu. Amerikancı faşist cuntadan

hesap sorarken aynı şekilde onu teşhir
etmenin onurunu da temsil ediyordu. 

Bu savaşta herkese görev düştüğü
gibi Nurtepe – Çayan’ın emektarlarına
da büyük görevler düşüyordu. Cunta
süreci kimi farklılıklar yaratsa da
mahalle halkının yabancısı olmadığı
koşulları da beraberinde getiriyordu.
Zaten öncesinde de sokaklar işgal
ediliyor, yollar kesiliyor, evler bası-
lıyor, çepeçevre sarılı askeri bölgeden
gece gündüz baskınlar gerçekleşi-
yordu. Bu yanıyla, böylesi koşullara
yabancı herhangi bir mahallede ya-
şayan insanların hissettikleri benzer
olmuyordu. Yine de cunta havasını
yaşatmaya soyunanlar 12 Eylül za-
manı daha büyük bir terör estirmekten
geri durmadılar. 

Ev baskınları öncesi, arananlar
listesi yenileniyor, öne çıkan isimler
ekleniyor, yakınları ve onlara sahip
çıkanlara gözdağı veriliyor, isim ve
resimler mahallenin değişik yerlerine
asılarak teşhir ediliyordu. 

Gözaltı ve tutuklama furyası her
yerde olduğu gibi Çayan’da da sü-
rüyordu. Gözaltına alınmaktan kur-
tulanlar ise yazılama ve bildirilerle
örgütlülüğün varlığını göstermeye
devam ediyordu. Tutuklananlar, ma-
halleye yakın Hasdal Askeri Ceza-
evi’ne, oradan da Davutpaşa’ya sevk
ediliyordu. O koşullarda tutuklanmak,
hapishaneye konmak, aileler açısından
sevindirici bir haber sayılıyordu. Sü-
resi belirsiz, ayları bulan gözaltı gün-
leri, “Bizde yok!”, “Alındı bırakıldı.”
cevapları aileleri kaygı altında bıra-
kıyor, bu şekilde yaşlı anne ve baba-
lara, çocuk ve eşlere zulüm uygula-
nıyordu. 

Kimi zaman halka yabancı ol-
mayan, mahalle sınırında nöbet tu-
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tarken ekmeğini bölüştüğü, sigara
ikram ettiği bir askerden evlatlarının,
eşinin haberini alarak yüreğine su
serpenler oluyordu. Kimi zaman, iş-
kence altında olan bir yakınının ya-
şadığını öğreniyordu insanlarımız. 

Ateş düştüğü yeri yakar, derler.
Ama devrimcilerin olduğu yerde, ör-
gütlenmiş halkın bulunduğu bir ya-
şamda acılar da, sevinçler de birlikte
yaşanıyordu. Bu nedenle, düşen ateşin
çapı, bazen koca bir mahalle, bazen
koca bir insanlık ailesi oluyordu.
Gece-gündüz, yaz-kış demeden, yağ-
mur, çamur dinlemeden, gözaltında
ve zindanlarda olanlara sahip çık-
manın, onları koruyup kollamanın
örnekleri yaratılıyordu. 

Tutsaklık koşullarında bulunanlara
karınca kararınca herkes bir şeyler
gönderiyor, sevgiyi, vefa duygusunu,
dayanışma ruhunu büyüterek yan
yana olunduğu gösteriliyordu. Tutsak
olanlar bundan farklı bir yaklaşım
olabileceğini düşünmüyordu. Ancak
düşman, ortaya koyduğu her politika
ile çok büyük sonuçlar elde edeceğini
düşünmekten geri durmuyordu. 

12 Eylül cuntası ile birlikte ağır-
lıklı olarak direnişin mevzisi, hapis-
haneye çevrilmiş askeri kışlalar olu-
yordu. Dışarıdayken mücadele yü-

rütmek, koşullara göre verilen sözleri
hayata geçirmek önemliydi. Ancak,
asıl sınav şimdi verilecekti. Devrim
iddiasıyla yola çıkan hangi örgütler
direnecekti. Devrimci kimliği ve ki-
şiliği, değerleri kimler koruyacaktı.
Ağır bedeller ödeme pahasına kimler
yolundan dönmeyecekti. Tüm bu so-
ruların cevabını tutsaklar verecekti. 

Aynı dönemde Nurtepe Kan So-
kakta A. Haydar adında bir devrim-
cinin cenazesi kaldırılıyordu. Tüm
mahallenin katıldığı, slogan ve marş-
ların haykırıldığı cenaze ile tüm baskı
ve gözdağı girişimleri boşa çıkarılı-
yordu. Halk, toprağa düşen, zindan-
larda direnen her devrimciyi sahip-
lenmenin, bağrına basmanın, onlara
layık bir duruş sergilemenin onurunu
yaşatırken ödenecek her türlü bedel-
den kaçmayacağını da gösteriyordu. 

Devrimci Sol’un kadrolarından
Mürsel GÖLELİ de aranır duruma
düştüğünde bu sokakta kalıyordu.
Yaşanan bir operasyon sonucu göz-
altına alındığında, yoğun güvenlik
önlemleri altında elleri kelepçeli, as-
kerlerce bu sokağa getirildiğinde, al-
kışlar arasında Kan Sokak’tan tut-
saklığa götürülüyordu. 

Kan Sokak, Çayan’dan ayrı ola-
rak birçok yönüyle irade çatışmasının

merkezi oluyordu. Adını ise, sokağa
dökülen kanlardan alıyordu. Mahal-
lenin ilk kuruluş aşamasında arazi
sahiplenme nedeniyle yaşanan ça-
tışma iki aile arasında kanlı bir he-
saplaşmaya dönüşmüştü. Kadın-er-
kek-çocuk-yaşlı, tüm aile fertlerinin
katıldığı, silah ve bıçakların kulla-
nıldığı, kazma küreklerin havada
uçuştuğu kavga sonucu sokak boydan
boya kana bulanmıştı. Yıllar sonra
ismi Barış Sokak olarak değiştirilse
de sokağın kanlı geçmişi silinmedi.
Diğer yandan bu sokağın bitimi, As-
keri bölge olarak devriyenin beklediği,
sık sık silahların kullanılıp devrimci
ve halktan insanların yaralandığı bir
yer olarak öne çıkıyordu. 

TAYAD kitabının kapağında resmi
bulunan Kudi Ana (Göleli), Mür-
sel’in tutsaklığı sonrası bu sokakta
daha sık kalmaya başladı. Tutsakları
görmeye giderken selamlar iletiyor,
onlardan aldığı haberleri mahalle ile
paylaşarak içerinin sesi soluğu olu-
yordu. TAYAD’ın yaratılma süreci
böyle başlıyordu. Dışarıda yaprak
dahi kımıldamıyorken mücadelenin
sürdürülmesi, mevzilerin kazanılması
savaşı veriliyordu. 

SÜRECEK

Çağdaş Hukukçular Derneği İstanbul Şubesi 5
Eylül'de Divriği Kültür Merkezi’nde basın toplantısı
düzenledi. Toplantının konusu; yaklaşık dört aydır
internet üzerinden “Adalet Arıyorum” başlığı altında
düzenledikleri anketin sonuçlarıydı.

Toplantıya avukatlardan A. Güçlü Sevimli, Gökmen
Yeşil ve Gülvin Aydın katıldı. İlk olarak söz alan Güçlü
Sevimli anketi kendi olanaklarıyla sanal medya üzerinden
yaptıklarını ve ankete yaklaşık 1200 kişinin katıldığını
belirtti. Anket sonuçlarını değerlendirdiklerinde halkın
adalete güveni olmadığının net olarak görüldüğünü
söyleyen Sevimli’den sonra Av. Gökmen Yeşil söz
alarak; böyle bir anketin kendileri için bir ilk olduğunu
söyledi. Kısıtlı imkanlara rağmen katılımın yoğun ol-
duğunu, anketi adliye binalarında, sokaklarda vs. yaparak
genişletebileceklerini ifade etti. Yeşil, katılımcıların ne-
redeyse tüm mesleklerden olduğunu ve 16 ile 70 yaşına
kadar geniş bir yaş aralığını kapsadığını belirtti. Anketin

istatistik tab-
losunu yakın
bir süre içeri-
sinde basına
dağıtacakları-
nı söyleyen
Yeşil, katılım-
cıların nere-
deyse tamamı-
nın yargının bağımsız olmadığını, kiminin AKP'ye ki-
minin Cemaat'e tabi olduğu cevabını verdiğinin altını
çizdi.

Yeşil “Neredeyse herkesin yolu bir şekilde adliyeye
düşmüş; kimisi azarlanmış, kimisi hakarete uğramış
kimisinin derdini anlatmaya fırsatı olmamış, yani kimse
adliyelerde adaleti bulamamış. Biz aramaya devam edi-
yoruz. Sanırız halkın da adalet arayışı devam edecek”
sözleriyle toplantıyı bitirdi.

ÇHD: Halkın Yargı Sistemine Güveni Yok
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“Dünya’da çocuklarına bayram
hediye eden ve bu bayramı bütün
dünya ile paylaşan ilk ve tek ülke
Türkiye’dir” diye övünülen bir
ülkede yaşıyoruz. 

Oysaki o ülke; çocuk işçilerin,
gelin edilmiş çocukların, evsiz
çocukların, okulsuz çocukların, tut-
sak çocukların, uyuşturucu batağına
itilen çocukların, tecavüze uğrayan
çocukların, polis kurşunuyla öldü-
rülen çocukların, hava bombardı-
manıyla katledilen çocukların, kafa-
sı pres makinasında ezilen çocukla-
rın, aç çocukların, donarak ölen
çocukların, ateşli bedeni babasının
sırtındaki çuval içerisinde soğu-
yan… çocukların ülkesidir. 

Panzerin ezdiği, hep yedi yaşında
kalan Sevcan’ın, on iki yaşına on üç
kurşunu sığdıran Uğur’un, on beş
yaşında on altı kiloyla toprağa verilen
Berkin’in, parçaları annesinin eteğin-
de toplanan Ceylan’ın ülkesidir… 

O nedenle bazı haberleri alelade
haberler gibi okuyup geçiyoruz.
Geçen haftalarda Türkiye İstatistik
Kurumu (TÜİK) verileri esas alına-
rak yapılan haberlere göre, 2012
yılında toplam 245 bin çocuk; 2013
yılında 274 bin çocuk “karakol”luk
oldu. Yüzde 24,4’ünün bağımlılık
yapan madde kullandığı belirlenen
bu çocukların, yüzde 57,9’u 15-17
yaş grubunda, yüzde 25’i 12-14 yaş
grubunda, yüzde 17,1’i de 11 yaş
altında bulunuyor. 

Aynı dönemde polise ya da jan-
darmaya getirilen çocukların yüzde
68,6’sı erkek, yüzde 31,4’ü ise kız
çocuğu.  

Suç işlediği ya da kanuni tanı-
mıyla suça sürüklendiği gerekçesiy-
le polis ya da jandarma karakolları-
na giden ve götürülen çocukların
sayısı bir yılda yüzde 11,6 arttı. Suç
işledikleri iddiasıyla karakollara
getirilen 115 bin çocuktan 43 binine
yaralama suçu isnat edildi.  Bu suçu

33 bin çocuk ile hırsızlık, 11 bin
çocuk ile de uyuşturucu veya uya-
rıcı madde kullanmak, satmak
veya satın almak suçu izledi.  

“300 bine yakın çocuk karakol-
luk oldu” başlıklı bu haberin bizde
yarattığı etki ne? Bir değil, iki değil,
yüz değil, beş yüz değil, elli bin
değil… Üç yüz bin çocuktan bah-
sediyoruz! Hani geleceğimiz olan,
hani geçmişimizi emanet bıraktığı-
mız çocuklar… Bazı olay ve olgu-
lar, neden bu denli sıradanlaşmış?  

“Çocuk da olsa kadın da olsa
gereği yapılacaktır” diye ateş emri
veren başbakan eskisi bir cumhur-
başkanının olduğu bir ülkede kanık-
satılmaya çalışılan gerçekler bun-
lar… Ama kanıksamaya, alışmaya,
yok saymaya, sıradanlaştırmaya asla
hakkımız yok. Üstelik bunlar çözüle-
mez sorunlar, değiştirilemez gerçek-
ler de değil. Yeter ki emperyalizmin
aklımızı çalan yabancılaştırma poli-
tikalarının farkında olup bu gerçek-
lere alışmayalım. Alışmak fark etme-
meyi doğurur. Kanıksamayalım.
Halka yaşatılan her saldırı, kapi-
talizmin yarattığı her sonuç
bizde öfke ve hesap sorma bilinci
uyandırmalıdır. 

Ve hiç unutmayalım. Bu sistem
suç üretiyor. Bu sistem adaletsizlik
üretiyor. Açlık, yoksulluk, çaresiz-
lik, aşağılanma dışında çocuklarına
vaat ettiği hiçbir gelecek yok. Bu
nedenle çocukların suç işlediğinden
değil; sistemin suç yarattığından,
çocuklarını da o batağa sürükledi-
ğinden bahsedilebilir. Sistemin
çocuklara verdiği değer budur.
Demagojisini yaptıkları hediye
edilen, şaşaalarla kutlanan bay-
ram işte bu gerçeklerin görülme-
mesi, göz boyama içindir. Bu
nedenle bütün gücümüzü,
öfkemizi, hıncımızı, bilincimizi
bu insanlık dışı sistemi yıkmaya, yok
etmeye odaklamalıyız.

Düşmanı
Halk

AKP

AKP, ÇOCUKLARIMIZI “SUÇA, BATAĞA,

ÖLÜME” SÜRÜKLÜYOR

ÇOCUKLARIMIZIN GELECEĞİ İÇİN ÇÜRÜMÜŞ
AKP DÜZENİNİ YIKALIM



AKP iktidarı 12 Eylül’ün ço-
cuğudur. 2010 yılındaki referan-
dumdan sonra AKP’nin “Kenan
Evren ve Tahsin Şahinkaya üze-
rinden 12 Eylülcüleri yargılıyoruz”
söylemi tam bir şovdur. İkiyüzlü-
lüktür, riyakarlıktır. AKP 12 Ey-
lülcüleri yargılayamaz; cünkü AKP
12 Eylül’ün çocuğudur. Bugün
12 Eylül’ün tüm faşist uygula-
maları AKP iktidarıyla misliyle
katlanmıştır. 

Onun için 12 Eylül’ün üzerin-
den tam 34 yıl geçmiş olmasına
rağmen 12 Eylül hiçbir zaman geçmiş
bir tarih olmamıştır. 12 Eylül’de
doğan çocuklar bugün orta yaşlıdır.
Genç kuşak ise 12 Eylül’ün yarı ya-
şındadır ancak herkes 12 Eylül’ü
iliklerine kadar hissetmektedir... 

Bugün her alanda yaşananlar 12
Eylül’ün katmerli olarak uygulan-
masıdır. Onun için 12 Eylül ülkemizde
hiçbir zaman geçmişteki bir tarih ol-
mayacaktır. 

Aşağıda 12 Eylül faşist cuntasının
yargılamaya çalıştığı Dursun Karataş
ve yoldaşlarının 12 Eylül faşist mah-
kemelerini devrimin kürsüsü olarak
kullanıp 12 Eylül’ü yargıladıkları
Haklıyız Kazanacağız adlı “savun-
ma”dan suçlulara dair olan bölümün
girişini olduğu gibi aktarıyoruz.

***

“I- SUÇ DOSYASI 

- Halkımızı yoksulluğa ve oligar-
şinin azgın sömürüsüne, pazar yer-
lerindeki artıkları toplamaya mahkum
eden; 

- Binlerce insanı yoksulluktan do
layı organını satmaktan başka yol
bulamama ölçüsünde çaresiz bırakan; 

- İşçiyi sendikasız, grevsiz, toplu
sözleşmesiz bırakan; kışlaya çevrilmiş
fabrikada patronun ve YHK’nın insafına
terk eden ve bu politikaya alet olan; 

- Patronlar kârlarını astronomik
rakamlara çıkarırken işçinin gerçek
ücretini 1960’lı yılların seviyesine
indiren; 

- On binlerce işçiyi işinden atarak,
faal nüfusun %24’üne ulaşan işsizler
ordusunu arasına katan; 

- Halkın başını sokacağı gece-
kondusunu başına yıkarken, en güzel
topraklarımızı ve gayrimenkulleri
Arap şeyhlerine ve zenginlere satan; 

- Tarımsal girdi fiyatları yükse-
lirken, taban fiyatlarını düşüren ve
köylüyü krediden yoksun bırakıp tüc-
carın tefecinin, büyük toprak sahip-
lerinin insafına terk eden; 

- Tarım işçilerini hiçbir sosyal
güvence olmaksızın çalışmaya zor-

layan, az topraklı köylünün top-
rağına ipotek koyduran; 

- Memuru tüm demokratik
haklarından mahrum bırakan ve
ancak ev kirasına yetebilen maaşla
çalışmaya, bu nedenle ikinci bir
iş yapmaya mahkum eden; 

- Ülkeyi emperyalistlere ipotek
eden; 

- 12 Eylül sonrası yapılan ikili
anlaşmalarla ülkemizi bir çatış-
manın odağına oturtan; 

- Ülkeyi adım başı ABD üssü
ve tesisi ile donatan, emperyalizmin
Ortadoğu’daki maşası haline getirilen
TC ordusunu Çevik Kuvvet haline
getiren; 

- 50 milyar dolarlık (Bu borç AKP
iktidarında 400 milyar doların üstüne
çıkmıştır) dış borçla her doğan çocuğa
1 milyon liralık dış borç yükü yük-
leyen; 

- Türkiye halklarının onurunu ve
kimliğini emperyalizmin ayakları al-
tına seren; 

- Türkiye halklarına faşist ‘82
Anayasasını layık gören; bu Anayasa
ile yaşama hakkı dahil, tüm ekono-
mik-demokratik-politik hak ve öz-
gürlükleri gasp eden; 

- Cumhurbaşkanını bir faşist dik-
tatörün tüm yetkileriyle donatan; 

- Yasama ve yargı organlarını yü-
rütmenin vesayetine sokan; 

- Cumhurbaşkanlığı Konseyi,
Milli Güvenlik Kurulu, Devlet De-
netleme Kurulu aracılığıyla cuntayı
süreklileştiren; 

GÜNÜMÜZÜ AYDINLATAN

12 Eylül Dün Değil, Bugündür...
Cuntanın Çocukları 12 Eylül’ün

Suçlarını Katlayarak Büyütmüştür

12 Eylül Dönemi
On binlerce kişi sorgusuz 

sualsiz gözaltına alındı
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- YÖK’ü, YHK’yı,
Hakimler ve Savcılar
Yüksek Kurulu’nu, lo-
kavtı anayasal kurum
haline getiren; 

- Sıkıyönetim, ola-
ğanüstü hal, doğal afet
hali, milli güvenlik, mil-
letin bölünmezliği, eko-
nomik kriz vb. gibi 13
maddede hak ve özgürlükleri yok
eden; 

- Suça eğilimli, serseri, vb.
gibi muğlak tanımlarla herkesi
özgürlüklerinden mahrum etme-
nin, gözaltına almanın yolunu
açan; 

- Yasal yürüyüşlere, gösteri,
miting ve gecelere ve diğer et-
kinliklere izin vermeyen, bu et-
kinlikleri baştan sona videoya
alarak baskı oluşturmayı amaç-
layan; 

- Yürüyüş, miting ve gösteri-
lere saldırarak insanları coplayan,
döven ve hatta kurşun sıkan, kat-
leden, yerlerde sürükleyip gözal-
tına alan; 

- Yüzlerce devrimci-ilerici ve yurt-
severi işkencehanelerde, sokaklarda,
dağlarda, zindanlarda, darağaçlarında
katleden; 

- Devrimcilerin-yurtseverlerin
idam fermanına imza atan; 

- Ülkeyi bir yarı-açık cezaevine,
istisnasız tüm karakolları, emniyet
amirliklerini, gözetim yerlerini, MİT
binalarını, siyasi şubeleri işkenceha-
neye çeviren; 

- Uluslararası Af Örgütü’nün be-
lirleyebildiği 72 çeşit işkenceyi, iç-
lerinde iktidar ve ana muhalefet par-
tileri milletvekillerinin de bulunduğu
yüzbinlerce kişiye uygulayan ve bu
işkencelerde yüzlerce kişiyi katleden,
binlercesini sakat bırakan ve tedavisi
olanaksız yaralar açan; 

- Elimizde taş gibi oğlanlar var
diyerek işkencehanelerdeki tecavüz-
leri, cop sokma işkencesini meşru-
laştırmaya çalışan; çocuk-yaşlı, ka-
dın-erkek demeden herkese, hatta
hamile kadınlara dahi işkence yapan
ve düşüklere yol açarak katliamlarını,

doğmamış çocukların katline kadar
vardıran; 

- Arama adı altında milyonlarca
insanı evinde, otobüste, dolmuşta,
işinde rahatsız eden, esir muamelesi
yapan, aşağılayan, horlayan; 

- Cezaevlerinde tutuklulara ve ai-
lelerine eza-cefa, 8 yıl boyunca iş-
kence, baskı, yasak ve keyfi yaptı-
rımlar uygulayan; 

- Tutukluları kobay olarak kulla-
nan; 

- Doktor olarak önlemesi gere-
kirken işkencelere katılan, işkence
görenlere sağlam raporu veren, iş-
kenceden ölüm nedenlerini gizleyip
normal ölüm diye açıklayan; 

- İşkence soruşturmalarının üzerini
örten, işkencecilere ceza vermeyen,
onları koruyan, terfi ettiren, ödül ve-
ren; 

- Milyonlarca Kürt köylüsünü köy
meydanlarında falaka çeken, meydan
dayağı atan, çırılçıplak soyundurarak
küçük düşüren; 

- Kürt halkına yönelik baskı, iş-
kence ve katliamlarını soykırıma dön-

üştüren, Kürtçeyi yasak-
layan, asimilasyon uy-
gulayan, Kürtçe isimleri
yasaklayan; 

- Binlerce Kürt köy-
lüsünü yerinden-yurdun-
dan eden, sürgüne yol-
layan; 

- Binlerce ilerici-yurt-
severi vatandaşlıktan çı-

karan; 

- Mahalleleri, köyleri, kasa-
baları ve tek tek insanları devletin
yanında ya da karşısında olup
olmadıklarına göre dört ayrı renk-
te fişleyen; 

- Binlerce insana muhbirlik,
ajanlık teklif eden, insanlar hak-
kında kuşku yayan; 

- İhbarcılığı kurumlaştıran ve
ödüllendiren; Pişmanlık Yasasıyla
halkın değer yargılarını yozlaş-
tıran ve binlerce ilerici-yurtse-
ver-devrimci hakkında, bu ifti-
ralara dayanarak ceza veren; 

- Aydınların, bilim adamları-
nın ve sanatçıların özgür çalışma,
eserlerini, ürünlerini yayma, sergileme
olanağını yok eden; 

-İlerici-demokrat-yurtsever öğrenci
ve öğretmenlere yaşama hakkı tanı-
mayan, okulları birer gerici-faşist
militan yetiştirme yurtlarına, komando
kamplarına çeviren; 

- Üniversiteleri YÖK cenderesine
alan, özerkliğin kırıntılarını dahi yok
eden ve eğitim kalitesini tümüyle
düşüren; 

- Birlerce öğretim üyesini üni-
versiteden ayrılmaya zorlayan veya
atan, on binlerce öğrenciyi kapı dışarı
eden, öğrenci-öğretim üyesi-asistan
ve diğer çalışanların örgütlenme ve
üniversite yönetiminde söz sahibi
olma haklarını yok eden; 

- Yüzbinlerce kitabı yakan, bin-
lerce kitap, dergi, kasete yasak koyan,
toplatan; 

- Basın-yayın üzerinde en koyu
sansür uygulayarak Abdülhamit’in
bile adını unutturan; 

- Yasal yayınları illegal yayın gibi
gösteren; 

Haziran Ayaklanmasında
- 8 kişi katledildi
- 12 kişinin gözü gaz fişekleriyle

polisin yakın mesafeden nişan alarak
ateş etmesi sonucu çıkartıldı. 

- 60’ın üzerinde kişi komalık oldu. 
- 350 TON kimyasal gaz karışımlı

su kullanıldı
- 4 bin 725 eylem gerçekleşti. 
- Eylemlerde 5 bin 341 kişi gözaltına

alındı. 
- 190 kişi tutuklandı, 
- 2.5 milyon tweet ‘suçlu’ bulundu. 

15 Haziran 2013
Haziran Ayaklanması İstanbul
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- Faşist Türk-İslam Sentezi dü-
şüncesini resmi görüş haline getiren
ve bu düşüncenin kaynağı Aydınlar
Ocağı’na destek ve faaliyet alanı su-
nan; (Bugün 12 Eylül’ün sayesinde
iktidar olmuşlardır)

- Basında devrimciler aleyhinde
kampanya açarak devrimcileri kara-
lamaya, işkencecileri ve cuntacıları
aklamaya çalışan; 

- Halkın dini duygularını sömür-
mek için din dersini okullarda zorunlu
ders haline getiren; gerici Suudi ser-
mayesiyle kurulan örgütlerin Türki-
ye’de cirit atmasına, şeriatçılığı, ta-
rikatçılığı yaymalarına davetiye çı-
karan; (Bugün AKP iktidara geldi-
ğinde 75 bin kapasiteli olan imam
hatiplerin öğrenci kapasitesi 1 mil-
yonun üzerine çıkmıştır)

- Nutuklarına ve muhbirliğe çağrı
bildirilerine hadislerle başlayarak
halkı inançlarını çıkarlarına alet eden; 

- İlerici-yurtsever-devrimcileri en
ağır ceza istemleriyle göstermelik,
bağımsız olmayan mahkemelerde
yargılayan, savaş hali hükümlerini
uygulayan, savunma hakkını yok
eden; 

- Meslek onurunu ve bağımsızlı-
ğını koruyan hukukçuları sürgün
eden; 

- Tedavi için yurtdışına gitmesi
zorunlu olanlara dahi pasaport ver-
meyerek sakat kalmalarına, katledil-
melerine yol açan; 

- Malını-mülkünü satarak edindiği
küçük birikimini, emekli aylığını
bankere kaptıran en az 300 bin aile

için üstüne bir bardak soğuk su iç-
sinler, halk kumar oynadı diyen; 

- Halkın bankerler, sahte koope-
ratifler, müteahhitler elinde sömü-
rülmesine göz yuman; 

- 12 EYLÜL’Ü 12 EYLÜL YA-
PAN TÜM UYGULAMALARA
İMZA ATAN, ONAY VEREN, DES-
TEKLEYEN VE İCRA EDEN TÜM
HALK DÜŞMANLARINI, FAŞİST-
LERİ, İŞKENCECİ KATİLLERİ,
ZORBALARI, KAN EMİCİ SÖ-
MÜRÜCÜLERİ, HAİNLERİ, MUH-
BİRLERİ... PROLETARYA ADINA,
TÜRKİYE HALKLARI ADINA
SUÇLUYORUZ! 

12 EYLÜL’ÜN GERÇEK SUÇ-
LULARI, SUÇLARININ HESABINI
TÜRKİYE HALKLARINA MUT-
LAKA, AMA MUTLAKA VERE-
CEKLERDİR!”

***

Hapishaneler her dönem halkı
sindirmenin bir aracı olarak kulla-
nılmıştır. 

12 Eylül döneminde hapishane-
lerdeki tutuklu ve hükümlü sayısı-
nın en yüksek olduğu zaman 79
bin civarında iken, AKP iktidarın-
da bugün bu rakam 154 bini aşmış-
tır. 

12 Ey lül 1980’den itibaren
1980-83 arasında işkencede katle-
dilenlerin sayısı 171’dir. 

Hapishanelerde açlık grevi ve
ölüm orucunda ölenlerin sayısı
14‘tür. (Açığa çıkmayanlarla bir-
likte bunun iki katı olduğunu var-
sayabiliriz.) 

1980’de 43, 1981’de 73,
1982’de 49, 1983’te ise 20 kişi
katledildi. 

AKP iktidarı döneminde ise, 

Devletin resmi rakamlarına
göre 2000 yılından 19 Ocak 2011
yılına kadar olan son on yıl içinde
1758 kişi hapishanelerde katledil-
miştir. 

2003-2009 yılları arasında,
işkence yapmaktan dolayı 34 bin
922 polis, jandarma ve gardiyan
hakkında suç duyurusunda bulu-
nuldu. AKP işkencecileri korudu:
34 bin 922 işkenceciden 20 bin
32'si hakkında takipsizlik kararı
verildi. 13 bin 732 işkenceci hak-
kında 4 bin 508 dava açıldı ve 7
bin 548 sanık beraat ettirildi. 484
işkenceci hakkında işkence yap-
maktan hapis cezası, 569 işkence-
ciye de para cezası verildi.

Bu rakamlar cuntanın “demo-
kratlığını”, “insan haklarına saygı-
sını” değil ama AKP’nin faşistliği-
ni göstermektedir. 

Bugün halen 64 gazeteci tutuk-
ludur. Dergi bürolarımız, dernekle-
rimiz, mahallelerimiz helikopter-
lerle basılmaktadır.  Okullarda,
mahallelerde fabrikalarda AKP
iktidarı tarafından 12 Eylül hüküm
sürmektedir. 

Bugün sadece iş cinayetlerinde
8 ay içinde 1270 kişi katledilmiştir. 

Sonuç olarak 12 Eylül her
yanıyla dünde kalan bir cunta
yönetimi değil, tüm kurumlarıyla
süren AKP iktidarıdır.

Hep bir ağızdan türkü söyleyip

Hep beraber sulardan çekmek ağı,

Demiri oya gibi işleyip hep beraber

Hep beraber sürebilmek toprağı,

Ballı incirleri hep beraber yiyebilmek,

Yârin yanağından gayrı her şeyde

Her yerde, Hep beraber! diyebilmek için...

Bedreddin’in bu çağrısını şiar edinen Halk Cepheliler,
ikincisini düzenleyecekleri Anadolu Halk Konseri ça-
lışmalarına devam ediyorlar. Ankara-Mamak Kömür
Deposu'nda 21 Eylül'de gerçekleşecek olan konser için
2 Ağustos’ta Şahintepe ve Tuzluçayır mahallelerinde
toplam 250 afiş yapıldı, 300 bildiri dağıtıldı. 3 Ağustos’ta
Natoyolu Tepe durağından Abidin Paşa Makromarket
durağına kadar 11 adet pankart asıldı. Tepecik Mahalle-
si’nde ise 5 Ağustos’ta 80 adet afiş yapıldı. 6 Ağustos
günü Natoyolu Tepe durağından Tuzluçayır'a kadar tüm
duraklar afişlerle donatıldı.
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Ülkemiz 45’li yıllarda bu yana
emperyalizmin yeni sömürgesidir. İş-
birlikçi oligarşi ekonomi, sağlık, kültür
vb. de olduğu gibi eğitimi de emper-
yalist tekellerin ihtiyaçları ve çıkarları
doğrultusunda şekillendirmiştir. 

Eğitim sistemi; düzenle uyumlu
başeğen, faşizme karşı çıkmayan,
bireyci, duyarsız, bananeci, yoz in-
sanlar yetiştirmek için emperyalizimin
işbirlikçisi oligarşi tarafından, işbir-
likçi tekellerin kalifiye eleman, yö-
neteci, mühendis vb. ihtiyacını kar-
şılamak amacıyla düzenlenmiş.

Öyle ki, her yıl 1.5 milyon öğrenci
üniversite sınavlarına katılabilmekte
lakin öğrencilerin büyük bir çoğun-
luğu elenirken kazanabilenler de zar-
zor borç-harç okudukları üniversite-
lerden mezun olsalar dahi işsiz kal-
maktadır. Ki eğitim, oligarşinin söz-
cülerinin ‘parasız’ olduğu yalanı ve
demagojisinin tersine paralıdır. Yavaş
yavaş da üniversiteler halk çocukla-
rına kapatılmaktadır...

Eğitim Müfredatı
Oligarşi Tarafından
Belirlenmektedir...

Eğitim müfredatını, içeriğini ha-
zırlayan oligarşi verdiği anti-bilimsel,
ezberci, idealist, gerici-faşist, şovenist
eğitimle, kendi düzenine uygun ele-

manlar yetiştirmeye çalışmaktadır.

Deney yapılmayan kimya-biyoloji
dersleri, gerçek hayatla alakası ol-
mayan Hayat Bilgisi dersleri, çar-
pık-idealist, egemenleri öven tarih
anlayışı ve dersleriyle, düzene uygun
bireyler yetiştirmeye çalışmaktadır. 

Vatanı ve halkı sevmekten anladığı
‘ Türk ve İslam Tarihi’ ni egemenlerin
çıkarına çarpıtarak öğretmektir. Oligarşi
bu anlayışıyla, Anadolu tarihini çarpı-
tarak, bu topraklarda yaşayan kadim
halkları ve inançları yok sayarak, şo-
venist-gerici faşist eğitimle, düzene
biat eden, düşünmeyen, sorgulamayan
insanlar yetiştirmeye çalışmaktadır...

Faşist iktidarların düzenlediği müf-
redat ve derslerin içeriği, emperyalizme
karşı bağımsızlığı, faşizme karşı de-
mokrasiyi, kapitalizme karşı sosya-
lizmi, eşitliği, adaleti ve özgürlüğü
savunan bir yaklaşımdan uzaktır. 

Hatta, bağımsızlık ve kurtuluş sa-
vaşı, hamaseti işlenir fakat, 1945’lerden
sonra emperyalizmle girilen ilişkiler,
halktan saklanan yüzlerce gizli anlaşma,
askeri-ekonomik, kültürel bağımsızlık
ve aşağılanan ulusal onur yok sayılır...

Vatanımızın 35 milyon metreka-
resinin emperyalist askeri güçlerin
askeri üs olarak işgal ettiği gizlenir...

Ağır sanayii kurması bizzat em-
peryalistler tarafından engellenen ül-
kemizdeki mühendislik eğitimi de
emperyalizmin ihtiyaçları çerçeve-
sinde öğretilir...

Bilimsel araştırmalar, bilimsel
eğitim, emperyalizmin ülkemizdeki
egemenliğini kurabileceği, yeni sö-
mürgecilik ilişkilerine zarar verece-
ceği kuşkusuyla engellemektedir...

Bilim ve eğitim gelmiş geçmiş
en işbirlikçi oligarşinin hizmetine
verilmiştir... İşte bu nedenlerden do-
layı bilim ve eğitim yeni-sömürge
ve faşizmle yönetilen ülkemizde öz-
gür değildir...

Bilim ve eğitimi özgürleştirecek
ve halkın hizmetine sokabilecek olanlar
sadece vatanı ve halkı için mücadele
eden devrimciler, Dev-Genç’lilerdir...

Vatanını ve halkını gerçekten sev-
mek, bilim ve eğitim üzerindeki em-
peryalist zincirleri kırmak, halk için
bilim, halk için eğitimi hayata geçi-
rebilmekle mümkündür... Vatanın ve
halkını sevmek, bağımsız, demokratik
ve sosyalist bir ülke için mücadele
etmektir... Ancak bu koşullarda bilim
ve eğitim özgürleşecek ve halkımızın
ve vatanımızın hizmetine sokulabi-
lecektir... 

Vatanı ve halkı sevmenin ustası
devrimcilerdir, Cepheliler’dir.

‘Yeni insanı’ yaratacak olan da
devrimci eğitimdir...

‘(...) Bu vatanseverlik halk tara-
fından yaratılan en güzel şeyleri al-
makta ve bütün başarılarını sahip-
lenmeyi en yüce onur saymaktadır.’)

(M.İ.Kalinin/ Devrimci Eğitim
Devrimci Ahlak / Sy.82)

Halkı ve Vatanı Sevmek, 
Demokratik, Bilimsel, Halk İçin
Eğitimi Savunmaktır!

BU HALK BU VATAN BİZİM
KAHROLSUN EMPERYALİZM

Okmeydanı Haklar ve Özgürlükler Derneği’ne 4 Ey-
lül'de çok sayıda çevik kuvvet ve sivil polis tarafından
kuşatıldı. Okmeydanı Cemevi’nde polis tarafından kat-
ledilen Uğur Kurt’un vurulmasının keşfi için savcının
geleceği bu nedenle mahalleye girişin akrep adı verilen
zırhlı araçlarla kapatarak halktan ve devrimcilerden kor-
kularını göstermiş oldular. Bu düzen adaletsizlik üzerine
kurulmuştur, korkuları bundandır.  Savcı, polis ordusu
olmadan bir keşif işlemi bile yapamaz. korkularını daha
da büyüteceğiz!

Berkin'in Katilleri
Hala Cezalandırılmadı!

Adaleti Biz Sağlayacağız!
Antalya Halk Cephesi Attalos Meydanı’nda “Berkin

Elvan İçin Adalet İstiyoruz” eylemi yaptı. 5 Eylül’de
gerçekleşen eylemde düzenin adaletsizliğinden ve adalet
denilen mekanizmanın yalnızca bir avuç asalağın çıkarları
için uygulandığı, ezilen halkların adaletini yalnızca halk-
ların kendisinin sağlayacağı ifade edildi. 16 kişinin
katıldığı eyleme, çevrede bulunan halk alkışlayarak
destek verdi. Eylem sloganlarla sona erdi.
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Berkin'i katledenlerin videoları ya-
yınlandı. Tüm halkımız gördü, katlet-
mek için bilerek gaz bombası atan po-
lisler çok açık görülüyor. Kim oldukları
biliniyor. Üzerinden aylar geçti hala en
küçük bir adım atmadılar. Üstüne üst-
lük hakaret etmeye, tehdit etmeye de-
vam ediyorlar. Berkin’in katilleri aile-
sini telefonla arayıp taciz ediyorlar,
tehdit ediyorlar, küfür ediyorlar. Bu ka-
dar pervasız hareket etmelerine izin ver-
meyelim. Berkin için adalet istemeye
devam ettiğimiz için saldırmaya devam
ediyorlar. Yaz boyunca bıkmadan usan-
madan Berkin için adalet istemeye de-
vam ettik. İstanbul'dan Adana'ya ülke-
mizin dört bir yanında eylemlerimizi
sürdürmeye devam ettik. Adalet sağla-
nıncaya kadar mücadelemizi sürdüre-
ceğimize söz vermiştik.  Liseli Dev-
Genç’liler olarak mücadelemizi sür-
dürmeye devam ettik. Adalet istemeye
devam edeceğiz, biz mücadelemizle
katilleri yargılayacağız. 

15 Eylül'de okullar açılıyor. Ama
hala Berkin'in katilleri cezalandırılma-
dı. Geçen dönem okullar kapanırken
boykotlar örgütlemiştik. Gazi Mahallesi
Şair Abay Konanbay Lisesi'nde iki gün
boyunca okulda boykot yapıldı. Okul
önünde stantlar açtık, pankartlarımızı as-
tık. Okul yönetimi engellemeye çalış-
sa da, kapıları kapatsa da, boykot yüz-
de yüz başarıyla sonuçlanmıştı. Ardın-
dan İstanbul'un diğer semtlerinde, An-
kara, Hatay, Dersim, İzmir, Zonguldak
ve birçok ilde boykotlar örgütledik... 

İstanbul Okmeydanı İTO Lisesi'nde
Berkin ve SOMA için adalet boykotu-
na polis saldırdı. Boykottan o kadar kor-
kuyordu ki, günler öncesinden okul
önünde polis araçlarıyla Liseli Dev-
Genç’lileri tehdit ettiler, gözaltına aldılar.
Okmeydanı'nda yapılacak boykotu en-
gellemek için binlerce polisle Okmey-

danı'nı ablukaya aldılar. TOMA ve ak-
replerle Liseli Dev-Gençliler’in üze-
rine gaz bombaları sıktılar, gazlı sular
sıktılar. Bu da yetmedi kurşun yağ-
dırdılar. Bu mermilerden bir tanesi
Cemevi'nde bulunan Uğur Kurt'un
başına isabet etti. Uğur Kurt'u başın-
dan vurarak katlettiler. İşte AKP boy-
kottan bu kadar çok korkuyor. Liseli
Dev-Gençliler’in bu boykotlarla bütün
liselileri ayağa kaldırmasından kor-
kuyorlar. 

Korkularını büyütmeliyiz. Bunun
için okulun açıldığı ilk gün okullarımızı
Berkin Elvan ile açalım. 

Berkin Elvan’ın katilleri hala yar-
gılanmadı. Berkin Elvan’ın katillerinin
yargılanması biz liseli gençliğin boy-
nunun borcudur. Berkin Elvan’ın ka-
tillerinin cazalandırılması yeni Ber-
kinlerin katledilmesi demektir. Ber-
kin’in katilleri bizim sahiplenmemiz-
le, katillerin yakasını bırakmamamız-
la gerçekleşecek. 

Okulların açıldığı ilk gün eğitim yı-
lını Berkin Elvan’a adalet talebimiz-
le karşılayalım. Okullarımızı Berkin
Elvan resimleriyle, kokartlarıyla, pan-
kartlarıyla, dövizleriyle açalım. 

İlk dersin adı: Berkin için adalet ol-
sun. Adalet olmazsa ders de olmaz, eği-
tim de olmaz... Kara tahtalarımız öğ-
rencileri Berkin Elvan’a adalet slo-
ganları ile karşılasın öğrenci arka-
daşlarını. 

Tüm liseliler... ‘Hepimiz birer Ber-
kiniz’ diyelim. 

Berkin için adalet talebimizi şim-
diden yeni bir boykotu örgütleyecek şe-
kilde ele almalıyız... 

Hala kanı yerde kalan Berkin'in he-
sabını sormak için ulaşmadığımız,
ilişki kurmadığımız liseli kalmamalı-
dır. Bu bizim Berkin Elvan’a olan bor-

Liseliyiz Biz

Berkin Elvan Adalet Mücadelemizin Sembolüdür!

Liselileri 15 Eylül'de Berkin Elvan İçin 
Adalet İstemeye Çağrıyoruz!

Bu ülkede yaşıyoruz... Bu halkın çocuklarıyız... Ezilen, sömürülen, 
katledilen bir halkın çocuklarıyız... Bu halkın kavgasında biz de varız!
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cumuzdur. Tüm liseli arkadaşlarımıza borcumuzdur.

AKP Eğitimi Ne Hale Getirdi?
On binlerce öğrenciyi TEOG denen sistemle isteme-

diği okullara gönderdi. Oligarşinin anti bilimsel eğitimi
daha da gericiletirilmiştir. 

Bu yıl ilk kez uygulanan Temel Eğitimden Ortaöğ-
retime Geçiş Sistemi (TEOG) kapsamında gerçekleşti-
rilen liselere yerleştirmelerle on binlerce liseli evinden çok
uzaklara gönderiliyor, ya da imam hatiplere kaydedili-
yor.  

4+4+4 ile çocuk işçileri sanayilerde çalıştırmanın
önünü açtılar ve Alevi halkımıza zorla din dersi verme-
ye başlamışlardı. Şimdi de yeni TEOG sistemiyle onbin-
lerce öğrenciyi zorla imam hatiplere gönderiyorlar. 

AKP iktidara gelidiğinde 75 bin olan imam hatip-
lerin kapasitesi, bir milyonun üzerine çıktı... Bu yıl ilk
defa denendi, tercih yapmayan, yapamayan, ya da yer-
leştirilemeyenler, sistem tarafından otomatik olarak dört
bir tarafa dağıtıldı. Yaklaşık on bin kişi başvurmuş Mil-
li Eğitim Bakanlığı’na... Yerinden memnun olmayanların
sayısı bunun kat kat fazlasıdır. On bin kişi kendi evle-
rine uzak olduğu okullara kaydedilmiş...

Eğer evine yakın yer istiyorsan, tek tercihin imam
hatip liseleri. Ki diğer okulların kontenjanları ciddi

oranda azaltılıp, imam hatiplerin kapasitesi arttırıldı.
Bu nedenle Alevilerin çocukları, ya da imam hatiplere gön-
dermek istemeyenlerin çocukları ya okumayacak, ya da
imam hatipte okuyacak... Başka seçenek bırakmıyorlar. Ga-
zetelerde yazan bir köşeyazarı, İstanbul Avrupa yakasın-
da oturuyor. Kızını okula kaydettirmek istemiş, tercih de
yapmamışlar. Kızını İstanbul merkezine 95 kilometre uzak-
lıktaki Şile'ye gönderiyorlar. Okulların açılmasına günler
kala, liseliller ne yapacağını bilemezken, Müsteşar Yar-
dımcısı Muhterem Kurt, 3. nakil döneminde 'taşların ye-
rine oturacağını' söyleyerek, velilere, "panik yapma-
yın" dedi. Adeta halkımızla alay ediyorlar, liselilerle alay
ediyorlar, ne demek “panik yapmayın.” Taşlar yerine otu-
racak diyorlar, sessizce yerinize oturun, herkesi imam ha-
tipli yapacağız diyorlar. Buna izin vermeyeceğiz. 

İlkokul birinci sınıftan, lise son sınıfa kadar  bizim bey-
nimizi uyuşturmaya, kaderci bir eğitimle bencilliği öğ-
retiyorlar. Berkin gibi gençlerin yetişmesini engellemek
için her şeye boyun eğen, biat eden gençler yetiştirmek is-
tiyorlar. Buna izin vermeyeceğiz. 

AKP iktidarına gençliğin gücünü gösterelim, bizim bey-
nimizi teslim alamayacaklarını gösterelim. Berkin'in ka-
tillerinden hesap sormak için, AKP’nin gerici eğitimine
boyun eğmeyeceğimizi göstermek için15 Eylül'de bütün
liselerde okulların açılışını eylemlerle karşılayalım.

14 Eylül'de yapılacak olan Gele-
neksel Halk Sofrası Pikniği çalışmaları
İstanbul'un dört bir yanında devam edi-
yor.

Bağcılar: 5 Eylül’de Halk Sofrası Pik-
niği’nin yeni afişleri yapıldı. Yeni mahal-
lede, Göztepe Mahallesinde ve Bağcılar
Asfaltı Caddesinde yapılan afiş çalışma-
sında toplamda 50 afiş yapıldı.

Akşam saatlerinde ise Yeni Mahalle
Yürüyüş Yolunda masa açıldı. 2 saat açık
kalan masada halk sofrasına katılım
çağrısı yapıldı. Ayrıca Filistin’e giden
canlı kalkanlara destek için kart satışı ya-
pıldı.

1 Mayıs: 5 Eylül günü 3001 Cadde,
Sağlık Ocağı, Cemevi çevresine, Çeşme
Durağı’na 100 adet afiş asıldı. Ayrıca ma-
hallenin kahvelerine 25 adet afiş asıldı.
Esnaflara bilet satışı yapıldı, mahalleden
otobüsler kaldırılacağı bilgisi verildi.

1 Mayıs Mahallesi Otobüs Kalkış
Yeri: Sağlık Ocağı Önü. Saat; 08.30

Esenyurt: Halk Cepheliler 6 Eylül
günü Yeşilkent Mahallesi’nde pikniğin
afişlerini yaparak halkı pikniğe davet et-

tiler. Amasyalılar Caddesi’nden Tokat
Mahallesi’ne kadar 70 afiş yapıştırıldı.

Gazi: 7 Eylül’de  mahallenin fark-
lı bölgelerinde yoğun afiş çalışmaları ya-
pıldı. Afiş yapımı sırasında mahalle
halkından piknik detaylarını soranlar,
otobüs kalkış yerleri ve gelecek sanat-
çıları soranlar oldu.

Beşiktaş: 7 Eylül tarihinde Dev-
Genç’lilerin 14 Ekim Pazar günü ger-
çekleştirilecek olan Halk Sofrası Pikni-
ği için kart satışı ve afiş çalışması ger-
çekleştirdiler. Balmumcu, İskele ve
Meydan’a 30 afiş yapıştırdılar. Dev-
Genç'liler ayrıca esnaflara da 9 adet Halk
Sofrası pikniği kartları ile 1 adet Filis-
tin’le dayanışma kartının satışını ger-
çekleştirdi. Esnaflardan kendi müşteri-
lerine kart aldırtanlar oldu. Afiş çalışması
sırasında da afişi görenler piknik hak-
kında bilgi aldılar.

Kartal: 14 Eylül’de yapılacak olan
Halk Sofrası Pikniği’ne çağrı amacıyla
Kartal merkez ve civarına 200 afiş yapıl-
dı. Halk, pikniğe davet edildi. Çalışmalar
son güne kadar devam edecek.
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Halk Sofrası Pikniği Çalışmaları Devam Ediyor

F Tipi hapishanelerde has-
ta tutsakları katletmek isteyen
iktidara karşı tutsakların sesini
dışarıya taşıyan TAYAD’lı
Aileler AKP’yi teşhir etmeye
devam ediyor. İki haftadır
Mecidiyeköy AKP binasının
önünde hasta tutsakların sesini
duyuran TAYAD’lılar 6 Ey-
lül’de bir kez daha AKP bi-
nasının önündeydiler. Yapılan
açıklamada TAYAD’lılar halk
çocuklarını dört duvar ara-
sında öldürtmeyeceklerini
söyleyerek, Süleyman Acar’ın
serbest bırakılmasını istediler.
Hasta tutsak olan Süleyman
Acar’ın serbest bırakılmasını
talep eden sloganlar eşliğinde
temsili olarak yapılan tabutun
binanın önüne konulmasıyla
eylem sona erdi. 

Hasta Tutsak
Süleyman Acar

Serbest Bırakılsın!



Ülkemizin dörtbir yanında açılan
Seher Şahin rehberlik ve dayanışma
masalarıyla Seher Şahin mücadele-
mizde yaşıyor. 

İSTANBUL 
Mimar Sinan Güzel Sanatlar

Fakültesi - Beşiktaş: Seher Şahin
bir Dev-Genç'liydi. MSGSÜ'de açtı-
ğı rehberlik ve dayanışma masasında
çalışma yaparken polis tarafından
saldırıya uğramış ve okulun 3. ka-
tından aşağı atılarak katledilmişti.
Seher Şahin'in şehit düşmesinden iti-
baren ondan aldığımız bayrağı hiçbir
zaman yere düşürmedik. Seher'imizin
bize emanet bıraktığı rehberlik ve da-
yanışma masalarımıza sahip çıkıyo-
ruz yıllardır. Seher'den aldığımız
inançla, yürekle devam ediyoruz ma-
salarımızı açmaya.

Üniversitelerde 1 Eylül tarihinde
kayıtların başlaması itibariyle geçti-
ğimiz pazartesi ve salı günü Mimar
Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Bomonti Kampüsü'nde "Seher Şahin
Rehberlik ve Dayanışma Masası"
açıldı. Masa açık olduğu süre boyunca
kayda gelen öğrencilere Seher Şahin
broşürleri dağıtılıp, sohbet edilerek
Seher Şahin'in mücadelesi, nasıl kat-
ledildiği, onun mücadelesini nasıl
omuzladığımızı, Dev-Genç'in 45 yıl-
lık onurlu tarihi anlatıldı.
İki gün açık kalan masada öğren-

cilere ve ailelerine Seher Şahin ve Öğ-
renci Meclisi Girişimi broşürleri,
Yürüyüş Dergisi ulaştırıldı. 14 Ey-
lül'de Kemerburgaz Piknik Alanı’nda
yapılacak olan Halk Sofrası Pikniği
afişleri asılarak öğrenci ve aileleri da-
vet edildi.

Yıldız Teknik Üniversitesi: 1
–3 Eylül  tarihleri arasında Dev-
Genç’liler Yıldız Teknik Üniversi-
te’sinde Seher Şahin Rehberlik ve Da-
yanışma Masası açtılar. Öğrenciler ve
aileleriyle sohbet eden Dev-Genç’li-
ler, AKP’nin insanları düşünmez bi-
rer birey yapma çabasını, YÖK’ün ku-
ruluş sebebini, düzenin insanları na-

sıl yozlaştırmaya çalıştığını anlattılar.
Berkin’i ve Hasan Ferit Gedik’i an-
latan Dev-Genç’liler, mahallelerde
ve okullarda nasıl mücadele verdik-
lerini anlattılar.

5 saat açık kalan masada 10 Yü-
rüyüş Dergisi verildi. 120 adet Seher
Şahin broşürü ve 100 adet Öğrenci
Meclisleri bildirisi de halka ulaştırıl-
dı.

ANKARA:Ankara’da ODTÜ
ve Hacettepe üniversitelerinde Dev-
Genç’liler 2 ve 3 Eylül tarihlerinde
rehberlik ve dayanışma masalarını her
yıl olduğu gibi bu sene de açtılar ve
özel güvenlik birimleri saldırmaya ça-
lıştı. Dev-Genç’liler de Hacettepe’de
açılan dayanışma masalarını bedel
ödeyerek kazandıklarını, gerekirse
yine bedel ödeyeceklerini ama ma-
salarını kapatmayacaklarını anlatarak
çalışmalarına devam ettiler. Bu esnada
reformist siyasetler özel güvenlik bi-
rimlerinin talimatlarını adeta emir
gibi algılayarak afiş ve pankartlarını
indirdiler! ODTÜ’de açılan masalar-
da AGD’li cemaatçiler çalışma yap-
mak isteyip 'asıl solcular ODTÜ’den
gitsin' gibi söylemlerle provokasyon
yaratmaya çalıştılar. Ancak Dev-
Genç’liler tarafından okuldan uzak-
laştırıldılar. Çalışmalar boyunca öğ-
renci meclisleri anlatıldı, birçok öğ-
renciyle tanışıldı. Aynı zamanda 21
Eylül’de Mamak’da yapılacak olan
Grup Yorum konserine çağrı yapılıp
bildiri dağıtıldı. ODTÜ de ise ayrıca
Dev-Genç’in 45. yıl kutlamalarının
devrim stadında yapılacağı duyurul-
du.

Seher Şahinler'in
Coşkusuyla Konsere
Hazırlanıyoruz

AFYON: Dev-Genç’liler Af-
yon Kocatepe Üniversitesi önünde,
üzerinde Grup Yorum konserini ve Se-
her Şahin’i anlatan bildiriler dağıttı-
lar. Çalışma sırasında AKP’nin katil

polisleri kimlik kontrolü bahanesiy-
le tacizlerine devam etti. Dev-Genç’li-
ler tacizlere aldırmayarak çalışmala-
rını sürdürdü. Okuldaki kayıtların
internetten yapılıyor olması dolayı-
sıyla ilk günlere göre öğrenci yo-
ğunluğunda bir azalma vardı, top-
lamda 54 bildiri dağıtılarak, planlan-
dığı şekilde saat 11.00’da çalışma ta-
mamlandı.

AKP’nin Katil Polisleri
Uyuşturucu Çetelerine
Değil, Devrimci
Öğrencilere Saldırıyor

ANTEP:Antep’te Dev-Genç’li-
ler 4 Eylül günü Seher Şahin Reh-
berlik ve Dayanışma Masası’na ya-
pılan saldırıyı ve gözaltıları teşhir et-
mek için Balıklı Meydanı’nda basın
açıklaması yaptı. Ozalitlerin de olduğu
açıklamada;  “Biz Antep polisinin ne-
den saldırdığını biliyoruz, 2 gündür
masamız açık neden son gün saldır-
dıklarını biliyoruz. Antep halkının
Dev-Genç’lileri sahiplenmesidir ha-
zımsızlıklarının sebebi. Bu yüzden 2
arkadaşımıza onlarca polis ve biber
gazlarıyla saldırıp gözaltına aldılar.
Ama bu uğraşları boşuna… Bizler Se-
her Şahin’in yoldaşlarıyız. Seher Şa-
hin’i de bu masayı açtığı için 8 Eylül
1991’de Mimar Sinan Üniversite-
si’nde katlettiniz. Ne oldu? Seher
Şahin’in adını şimdi açtığımız ma-
salarda yaşatıyoruz” denildi. Hesap
soran sloganların atıldığı eyleme hal-
kın ilgisi yoğundu. Arka taraftan
ozaliti göremeyen halkımız ön tara-
fa gelip alkışlayarak eyleme destek
verdi. Açıklamaya 12 kişi katıldı.

ÇANAKKALE: Dev-Genç’li-
ler 1 Eylül’de Çanakkale 18 Mart Üni-
versitesi'nde masa açtı. Masa açılır
açılmaz, ÖGB şefi ve adamları ma-
sanın etrafını sarmaya başladı. Ma-
sanın derhal kaldırılmasını ve kim-
liklerin gösterilmesini isteyen ÖGB
şefine Dev-Genç’liler masayı kal-
dırmayacaklarını söyledi. 

Ülkemizde Gençlik

Seher Şahin Üniversitelerimizde
Mücadelemizde Yaşıyor!
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Akşam Kordon’da Öğrenci
Meclisleri Girişimi ile ilgili bildiri da-
ğıtımı, anket çalışması ve dergi tanı-
tımı yapıldı. Masa açılır açılmaz hal-
kın yoğun ilgisiyle karşılaşıldı. Bunu
fark eden katil polis masanın yanına
gelip, Dev-Genç’lileri taciz etti...
Masa saat 21.00’de iradi olarak ka-
patıldı.

Ertesi gün ise  üniversitede kayıt
yapan öğrencilere okulun ve Çanak-
kale’nin krokileri dağıtıldı, Öğrenci
Meclisi ve anket çalışması yapıldı.
Aynı zamanda otobüs hatlarının ve
yurt listelerini üniversitelilere ulaştı-
ran Dev-Genç’liler saat 15.00’de
okuldan ayrıldılar.

Akşam saat 18.00'de Kordon'da
masa açan Dev-Genç’liler öğrenci
meclislerinin tanıtımını yaptı, halkın
yoğun ilgisiyle karşılaştı. Masanın son
anlarında Dev-Genç’lilerin yanına
gelen katil polis önceki gün olduğu
gibi GBT yapmak istedi. Kimlikleri-
ni vermeyen Dev-Genç’lileri gözal-
tıyla tehdit eden katiller, masa iradi
olarak kapatıldıktan sonra Dev-
Genç’lileri takip etmeye başladı, bir
süre sonra takipten vazgeçen polisler
bir kez daha ne kadar aciz oldukları-
nı göstermiş oldular.

Saldırı ve Direniş
ESKİŞEHİR: Eskişehir’de

Anadolu Üniversitesi’nde Dev-
Genç’liler 2-3-4 Eylül tarihlerinde Se-
her Şahin Rehberlik ve Dayanışma
Masası açtı. 5 Eylül günü ise Os-
mangazi Üniversitesi’ndeydiler.

Üniversiteye girdikleri andan iti-
baren ÖGB’ler tarafından adım adım
takip edilen Dev-Genç’liler masa aç-
mamaları için önce tehdit edildiler. İlk
saldırı kütüphane karşısına pankart
açıldığında gerçekleşti. Tehditler sa-
vuran onlarca ÖGB, Dev-Genç’lile-
re saldırdı. “Seher Şahin Rehberlik ve
Dayanışma Masası/Dev-Genç” yazı-
lı pankartı söküp, Yürüyüş Dergile-
ri’ni yırttılar. Saldırıya direnen Dev-
Genç’liler ajitasyonlarla halka saldı-
ranların değil, demokratik haklarını
kullanmak isteyen öğrencilerin yap-
tığı çalışmaların meşru olduğu anla-
tılarak okula kayıt için gelen öğren-
cilere, velilere sahiplenme çağrısı

yapıldı.
Saldırıları teşhir etmek için saat

14.30’da eylem yapılması kararlaştı-
rıldı. Yapılan eyleme DHF, SDP,
Gençlik Muhalefeti katıldı. Dev-
Genç’liler üniversitelerde akademik
özgürlüğün olmadığını, üniversitele-
rin ticarethane olarak kullanılmasına
karşı bilimsel demokratik, halk için
eğitim talepleri ile mücadeleyi bü-
yüteceklerini, Seher Şahin gibi dire-
neceklerini ve asla vazgeçmeyecek-
lerini söyleyerek açıklamalarını son-
landırdılar. Eylem sonrasında ÖGB ve
sivil polisin tacizlerine rağmen Dev-
Genç’liler dergilerini ve bildirilerini
dağıtmaya devam ettiler.

Eskişehir’de kayıt döneminde
Anadolu ve Osmangazi Üniversite-
si’nde sürdürülen çalışmalarda toplam
420 bildiri ve 30 adet Yürüyüş Der-
gisi halka ulaştırıldı. Birçok akade-
misyen, öğrenci ve veli ile tanışıldı.
Dev-Genç’e ulaşabilmeleri için adres
ve telefon numaraları verildi.

Keyfi Dayatmalara
Boyun Eğmeyiz
İZMİR: 4 Eylül Perşembe günü

Dev-Genç'liler İzmir Dokuz Eylül
Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde
Seher Şahin Rehberlik Masası açtılar.
Masaya kayıt yaptırmaya gelen öğ-
renciler ve aileleriyle birebir ilgile-
nildi. Masanın ilerleyen saatlerinde
Dev-Genç'lilerin yanına gelen ÖGB
tehditlerde bulundu. Dev-Genç'liler de
bunun keyfi bir dayatma olduğunu be-
lirtti. 6 ÖGB Dev-Genç’lilere, masaya
saldırdı. Saldırı sırasında okula kayıt
yaptırmak için gelen öğrencilere ve ai-
lelere ajitasyon çekildi. Daha sonra
saldırının olduğu yere tekrar masa
açıldı. Dev-Genç’liler keyfi dayat-
malara boyun eğmeyeceklerini tekrar
gösterdiler. Masa tekrar açıldıktan
sonra ÖGB saldırmaya cesaret ede-
medi. Dev-Genç'liler daha önce ka-
rarlaştırdıkları saat olan 12.00’de
masayı topladılar. 3.5 saat süren ça-
lışmada 200 bildiri ve 1 Yürüyüş Der-
gisi halka ulaştırıldı.

KOCAELİ: Dev-Genç'liler 4
Eylül'de Kocaeli Üniversitesi’nde
Seher Şahin bildirileri dağıttılar. El-
den bildiri dağıtımı 3 saat sürdü.

Toplamda 75 bildiri öğrencilere ulaş-
tırıldı.10.00’da başlayan dağıtım
13.00’da sona erdi.

Eskişehir’de Adalet
Nöbeti 48. Haftasında

48. haftasına ulaşan “Ali İsmail
İçin Adalet Nöbeti” 5 Eylül günü ya-
pılan bir saatlik oturma eylemiyle de-
vam etti. Eylem boyunca AKP’nin
baskıcı, katliamcı politikalarının teş-
hir edildiği konuşmalar yapıldı. Yol-
dan geçenler gerek alkışlarla gerek-
se oturma eylemine katılarak eyleme
destek verdi. Oturma eyleminin ar-
dından yapılan açıklamada Ethem
Sarısülük davasında ödül gibi ceza ve-
rilse de katillerin halkın adaletinden
kurtulamayacağı ifade edildi. Adalet
Nöbeti haftaya yine aynı yerde aynı
saatte bir arada olma çağrısıyla slo-
ganlarla sona erdi.

Öte yandan üniversitelerde ka-
yıt haftası olması nedeniyle Osman-
gazi Üniversitesi’nde Seher Şahin
Rehberlik ve Dayanışma Masası açan
Dev-Genç’lilere ve Anadolu Üniver-
sitesi’nde stant açan devrimci, de-
mokrat gençliğe yönelik ÖGB terörü
teşhir edildi. Ali İsmail’in de bir üni-
versite öğrencisi olduğu, saldırıların
ÖGB’lerle sınırlı kalmayıp, AKP’nin
rektörlerince planlandığı anlatıldı.

Akşehir’de Katil AKP
Polisleri Provokasyon
Peşindeydi, Fakat 2040
Adet Bildiri Dağıtımına
Engel Olamadılar!

Dev-Genç'liler Akşehir Müze So-
kağı’nda, Grup Yorum 21 Eylül'de
Ankara'da yapılacak olan konser için
stant kurdular. 6 Eylül’de açılan stan-
ta halkın ilgisinden rahatsız olan si-
vil polisler, faaliyeti provoke etmek
için önce tacizde bulundular. Ardın-
dan Dev-Genç’lilere “Stant için izin
alındı mı? Siz kim için yapıyorsunuz
bu konseri? Size bu kadar özgürlük
çok, bu standı en geç 17’ye kadar kal-
dıracaksınız, kaldırmazsanız dağıta-
cağız” diyerek tehdit ettiler. Dev-
Genç’lilerin standı kaldırmayacakla-
rını ifade etmesi ve direnip polisin bu
tutumunu halka teşhir etmesi karşı-
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sında polis çekip gitmek zorunda
kaldı. 

1000 adet bildiri ve saat 10’da baş-
lanıp, 17’de bitirme hedefiyle başla-
nan çalışma, katil polislere cevap
olması için saat 19.30’a kadar sür-
dürüldü ve toplamda 2040 adet bildiri
halka ulaştırıldı.

Liseliyiz Biz, Umuduz,
Geleceğiz

Liseli Gençlik İstanbul'daki yok-
sul Filistin Mahallesi’ndeki halkla bu-
luşmasını anlatıyor: 

"Halkın çelişkiler içinde yaşadığı
bir mahalleye gittik. Otuz gündür
bir sofra kurduk, acılarımızı, umut-
larımızı, düğünlerimizi, cenazeleri-
mizi hep bu sofrada paylaştık.

Bu halkın çocuklarıyız diyoruz.
Halkımıza yaşatılanı en derinimizde
yaşadık, gördüklerimizle daha da bü-
yüdü bu düzene olan öfkemiz.

Filistin Mahallesi'ne gittik. Yı-
lanların gezdiği, yolu bile olmayan so-
kakları, dışarıdan eve bile benzeme-
yen yerlerde insanların nasıl yaşadı-
ğını gördük. Biz bizlere ‘çocuk’ di-
yenlere ‘devrimcilik yapamazsın’ di-
yenlere yatağa aç giren küçücük ço-
cukları gösterdik, her gün sabahın
6’sında kalkıp da tekstil atölyesinde
çalışan çocukları gösterdik. Hani sizi
destekleyecek olan halk diyenlere
de göstermek için bir yemek verdik
31 Ağustos Pazar günü. Kurduk sof-
ramızı yine coşkuyla, umutla, halkla.
Mahallenin gençleriyle taşıdık san-
dalyelerimizi. Yemeği tabaklara ma-
halledeki ablalarımızla doldurduk.
Bir bir çaldık kapıları “Bu gün yemek
yapmayın beraber yiyelim” dedik.
Yüz altmış kişi geldi soframıza. Kimi
yemedi “yanınıza geldim çocuklar”
dedi, kimi evde bıraktığı çocuğuna da
götürdü, kiminin kocası izin verme-
di gelmesine, kimi de düğününü ce-
nazesini bırakıp geldi. Acısıyla tatlı-
sıyla yedik yemeğimizi.

Gencecik heyecanlı yürekleri-
mizle anlattık ne istediğimizi, neden
bu mahalleye geldiğimizi. “Aynı bu
yemeği yaptığımız gibi yapacağız
emek vererek, sizinle beraber yapa-
cağız.” dedik. Güldük, eğlendik, ka-
lan yemeğimizi yoksul ailelerimize

dağıttık. Sonra da oturup bir güzel çay
içtik. Ve biz bu yemekten sonra “her
yere gideceğiz” dedik. Biz gitmezsek
uyuşturucu gidiyor, yozlaşma gidiyor.
Bu yüzden koşar adım gideceğiz tüm
yoksul mahallere gencecik yürekle-
rimizle…"

Devrimciler Bizim İçin,
Herkes İçin Mücadele
Ediyor

Gençliğin istemlerine ve eğitim so-
runlarına en iyi cevap olacak örgüt-
lenme biçimi öğrenci meclisleri giri-
şimi çadırı, Bursa'nın Teleferik Ma-
hallesi’nde 4 Eylül günü kuruldu.

Çok değişik kesimlerden, düşün-
celerden gençliği bağrında toplayacak
eğitim sorunlarına çözüm yollarının
tartışılacağı ve gençliği harekete ge-
çirecek olan öğrenci meclisleri çadı-
rı, 10 gün boyunca kurulu kalacak.
Çadırı ve stant masasını ziyarete ge-
lenlere öğrenci meclislerinin hazır-
ladığı anket yapılarak meclislerin
amacından bahsedildi. Birinci günün
akşamında 'Üç İdiot' filmi izlendi.
İkinci gün mahalle halkı liselile-

ri sahiplendiğini öğrenci meclisleri ça-
dırına evde hazırlanan yemekler, po-
ğaçalar, içecekler, gece için battani-
ye ve birçok ihtiyacı karşılayarak
gösterdi. Akşam izlenilen 'Koro' fil-
min gösterimiyle başlayan etkinlik
mahalle çocuklarının okuduğu şiirler
ve ardından çekilen halaylarla devam
etti. Son olarak bağlamasını alıp ça-
dıra ziyarete gelen mahalle gencinin
çalıp söylediği türkülerle gün sona
erdi.

Üçüncü gün mahallede gezilerek
yozlaşma konulu anket çalışması ya-
pıldı. Mahalle gençleri ve ailelerle
yozlaşma üzerine ve okullarda yaşa-
nılan eğitim sorunlarıyla ilgili sohbet
sırasında mahallede birçok gencin
uyuşturucu kullandığını ve arkadaş-
larının bonzai kullandığını ve son za-
manlarda yaygınlaştığını söylediler.
Akşam saatlerinde mahalle çocukla-
rının seçip söylediği türkü yarışması
yapıldı. Bursa Haklar Derneği Müzik
Grubu “Grup Yarın”ın eşlik ettiği
türkü yarışması sonrası, müzik din-
letisi yapılarak halkın türküleri ses-
lendirildi.

Dördüncü gün havanın yağışına
aldırış etmeden programa devam edi-
len liseli çadırında gün içinde mahalle
gençleri ile toplanılarak öğrenci
meclisleri, genel sorunlar ve yozlaş-
ma ile ilgili sohbet edildi. Yapılan soh-
betlerde çadırı hiç yalnız bırakmayan
mahalle çocuklarına çadır ve dev-
rimciler hakkında düşünceleri sorul-
ması üzerine, “Halk Cephesi'nin bi-
zim için yaptığı faaliyetlere çok se-
verek katılıyorum ve seviyoruz ve ma-
hallede kurum açılsın başka bir şey is-
temiyorum. Devrimciler uyuşturu-
cuya karşı ve bağımlıların vazgeçmesi
için eylemler yapıyorlar. Devrimciler
bizim için, herkes için mücadeleye de-
vam ediyor. Berkin için, Soma için ey-
lem yaparlar. Devrimciler savaş ya-
par, savaşarak uyuşturucuya karşı
gelirler. Polisler bir şey yapmaz göz
göre göre okullarda uyuşturucu satı-
lır” diyerek düşünceleri paylaştılar.

Halkın Sesi Grup Yorum
Kavga Türkülerini
Manavgat'ta Söyledi
İbrahim Sözen Gençlik Merke-

zi'nde yapılan Grup Yorum konseri,
yaklaşık üç haftalık çalışmanın ar-
dından gerçekleştirildi. Çalışmaları
kapsamında iki hafta boyunca Ma-
navgat Merkezde masa açıldı.

6 Eylül günü saat 19.30’da salo-
nu doldurmaya başlayan Yorum se-
venler Antalya Dev-Genç'in konser
salonuna girmesiyle daha da coşku-
landı. DEV-GENÇ pankartı ve fla-
malarıyla, "Mahir Hüseyin Ulaş Kur-
tuluşa Kadar Savaş" sloganlarıyla
salona giren Dev-Genç'liler konser sa-
lonundaki coşkuyu arttırdı. Konsere
gelenler Dev-Genç'lilerin sloganları-
na eşlik etti.

Antalya Halk Cephesi adına ya-
pılan konuşmada; emperyalizmin or-
tadoğudaki saldırılarının ezilen halk-
ları asla teslim alamayacağı ifade
edildi. “Biz kavgayı Mahirlerden öğ-
rendik” diyen Halk Cephesi sözcüsü
konuşmasını Dayı'nın tarihe geçen
“Biz kazanacağız, çünkü biz halkız ve
haklıyız” sözleriyle bitirdi. Konuş-
manın ardından Grup Yorum sahne
aldı. Grup Yorum Çav Bella şarkısı-
nı konsere gelen çocukları sahneye ça-
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ğırarak onlarla birlikte söyledi. Yak-
laşık 1500 kişinin katıldığı konser
Haklıyız Kazanacağız marşıyla sona
erdi.

Öğrenci Meclisleri,
Birliktir, Güçtür!
Gücümüze Sahip Çıkalım

Antep Öğrenci Meclisleri Girişi-
mi 7 Eylül'de 'Rang De Basanti (Sa-
rıya Boya)' filminin gösterimi yapıl-
dı. Film izlenmeden önce gündem
hakkında sohbetler edildi. Çürük dü-
zenin başta öğrenciler ve halkın bü-
tünü üzerinde yaymaya çalıştığı yoz-
laşmanın, insanları dünya üzerinde ge-
lişen olaylara karşı nasıl da ilgisiz hale
getirdiği üzerine tartışıldı ve izlene-

cek olan filmin öneminin üzerinde du-
ruldu.

Antep Öğrenci Meclisi Girişimi
Yeşilsu Meydanı’nda masa açtı. 9 Ey-
lül’de açılan masaya halk “Çocuklar,
halkı aydınlatmak için mücadele et-
meniz çok güzel, sağolun. Sonuna ka-
dar arkanızdayız” diyerek destek ver-
di. 

Masa başına toplanıp bildiri alan
ve dergi okuyan çocuklar da “Abi, biz
de size yardım edelim mi? Bir daha
eylem yapın biz de katılalım.” söz-
leriyle faşizmin kenda İrfan Ağdaş’ı
anlatarak giren dağıtımcılar tüm ka-
pıları çaldılar. 13 kişinin katıldığı ve
2 saat süren dağıtımda 120 dergi
Alibeyköy halkına ulaştırıldı.

Bağcılar: 6 Eylül’de Pazar günü Bağ-
cılar Fatih Yürüyüş Yolunda Yürüyüş
Dergisinin tanıtımı yapıldı. Tanıtım-
da AKP’nin riyakâr siyasetiyle ileri-
ci, demokrat insanların yaşadığı ma-
hallelere bizzat yerleştirdiği gerici ör-
gütlerle işbirliği yapan din bezirgân-
ları ile Filistin’deki haklı mücadele vş
Dergisi halka ulaştırıldı. Çöğürlü’de
açılan masa ise birçok tutsak ürünü
sergilendi. Bir Devrimci Dursun Ka-
rataş ve Halkın Avukatı kitapları ile
Grup Yorum 25. Yıl CD’si halka
ulaştırıldı.

Dev-Genç'liler 8 Eylül’de de Aşa-
ğı Okçular Mahallesi’nde dergi da-
ğıtımı yaptılar. Yapılan dergi dağıtı-
mında 38 dergi halka ulaştırıldı.

“Ekmek, Adalet, Özgürlük için
Yürüyüş Okuyalım Okutalım” kam-
panyası çerçevesinde yapılan çalış-
malar bu hafta da Türkiye’nin çeşit-
li yerlerinde devam etti. 

İSTANBUL
Alibeyköy: 6 Eylül’de Eyüp Hak-

lar Derneği’nde bir araya gelen Yü-
rüyüş okurları önlüklerini giyerek
dergi dağıtımına başladılar. Alibey-
köy’ün Saya Yokuşu bölgesinde,
genç yaşlı, kadın erkek demeden
halkın ortak sorunlarını ve çözümle-
rini dile getiren Yürüyüş’ü halkla bu-
luşturdu. Gülistan Sokak’ilerini erken
yaşlarda büyümek zorunda bıraktığını
göstermiş oldular. 2 saat açık kalan
masada Yürüyüş Dergisi'nin tanıtımı
yapıldı, 350 bildiri ve 10 tane Yü-
rüyüş Dergisi halka ulaştırıldı. 

Bağcılar: 6 Eylül’de Pazar günü
Bağcılar Fatih Yürüyüş Yolu’nda,
Yürüyüş Dergisi’nin tanıtımı yapıl-
dı. Tanıtımda AKP’nin riyakâr siya-
setiyle ilerici, demokrat insanların ya-
şadığı mahallelere bizzat yerleştirdiği
gerici örgütlerle işbirliği yapan din
bezirgânları ile Filistin’deki haklı
mücadele ve Filistin davasına ger-
çekten sahip çıkan devrimciler an-
latıldı. 6 kişinin katıldığı 2 saat süren
çalışmada 42 dergi halka ulaştırıldı.

BURSA: 5-6-7 Eylül günleri
Bursa’nın Teleferik,  Panayır Mah. ve
Gemlik ilçesinde Yürüyüş Dergisi ta-
nıtımı yapan Halk Cepheliler, Hasan

Ferit Gedik için verilen adalet mü-
cadelesini ve Bursa Teleferik Ma-
hallesi’nde açılan liseli çadırını ama-
cını halka anlattılar. Uyuşturucu kul-
lanımının yoğun olduğu ve artarak
devam ettiği Teleferik Mahallesi’nde
yozlaşmaya karşı kampanya başlatan
Bursa Halk Cephesi, açılan liseli
çadırının eğitim sorunlarına çözüm
bulma kadar, aynı zaman da yozlaş-
ma uyuşturucuya karşı birlikteliği-
mizi sağlayıp sorunlarımıza birlikte
çözüm üreteceğimiz alan olduğunu
Teleferik halkına anlatılar. Gemlik il-
çesi, Panayır ve Teleferik Mahalle-
lerinde toplam 75 Yürüyüş Dergisi
halka ulaştı.

ANTALYA: Antalya'nın yoksul
mahallelerinden olan Göksu Mahal-
lesi’nde 23 adet Yürüyüş Dergisi
okurlarına ulaştırıldı. 4 Eylül’de ya-
pılan çalışmaya 6 Yürüyüş okuru ka-
tıldı. 

HATAY: Dev-Genç'liler 2-3-4
Eylül günleri Aşağı Okçular ve Har-
biye’de Yürüyüş Dergisi dağıtımı
yaptılar. Çalışmada mahalledeki yoz-
laşma sorunu ve AKP beslemesi IŞİD
çetesi hakkında sohbet edildi. Yapılan
çalışmalarda Aşağı Okçular’da 26,
Harbiye’de 50 dergi halka ulaştırıldı.

ANTEP: Düztepe Mahallesi’nde
4 Eylül’de dergi dağıtımına çıkan
Halk Cepheliler tek tek halkın kapı-
sını çalıp Hasan Ferit Gedik’i mahalle

halkına anlattı. Çalışmada 20 Yürü-
yüş dergisi halka ulaştırıldı.

7 Eylül’de ise mahalledeki kah-
veler ve esnafları gezen Halk Cep-
heliler 32 dergiyi halka ulaştırdılar.

AMED: Amed'te Yürüyüş Der-
gisi okurları 29 Ağustos Cuma günü
Yenişehir Ofis Semti’nde 14 Yürüyüş
Dergisi’ni halka ulaştırdı. Çalışma-
da uyuşturucuya karşı mücadele ve
Amed de uyuşturucu kullanımı üze-
rine sohbet edildi. Hasan Ferit Gedik
Uyuşturucu ile Savaş ve Kurtuluş
Merkezi anlatılınca; burada açılma-
sı lazım her köşe başında içiliyor,
uyuşturucuya karşı böyle kampan-
yalar çok güzel, destekliyoruz di-
yenler oldu.

4 Eylül’de ise Yürüyüş okurları
Bağlar Kaynartepe Mahallesi’nde
dergi dağıtımı yaptı. 15 Yürüyüş
dergisi halka ulaştırıldı.

ÇANAKKALE: Çanakkale’nin
Esenler Mahallesi'nde 9 Eylül'de
Halk Cepheliler Yürüyüş’ün 433.
sayısını halka ulaştırdı. Mahalle hal-
kıyla özellikle son aylarda kullanımı
gün gün artan uyuşturucu ve Bonzai
maddesi ile ilgili sohbet edildi ayrı-
ca 16 Eylül’de Esenler Mahalle-
si’nde açılacak olan Öğrenci Mecli-
si çadırının da duyurusu yapıldı.
Mahalle halkı çadıra kesinlikle ge-
leceklerini belirtti. Üç saat süren
dergi dağıtımında toplam 52 dergi
halka ulaştırıldı.

Yürüyüş İrfan’ın Vurulduğu Sokakta
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Oligarşi, onyıllardır Kürt halkını
asimile etmek için anadilini konuş-
masını, eğitim görmesini yasakladı.
Kültürünü yasakladı. Onca bedeller
ödenmesine rağmen bugün bile halen
Kürt halkımıza resmi dairelerde ana-
dilinde konuşması yasak. Eğitim gör-
mesi yasak. Ödenen onca bedellerden
sonra vermek zorunda kaldığı kimi
tavizleri de adeta lütuf gibi sunmak-
tadır. 

AKP’nin “demokrasi” paketle-
rinden birinde özel okullardan Kürtçe
derslerin verilmesine olanak tanıyan
yasal düzenlemeler yapılmıştı. Bu
da adeta bir lütuf olarak sunuldu. 

Yapılan düzenlemede şöyle den-
mektedir: “Özel okullarda Bakanlar
Kurulu kararıyla tespit edilen Türk
vatandaşların günlük yaşamlarında
geleneksel olarak kullandıkları farklı
dil ve lehçelerde eğitim ve öğretim
yapabilir.”

Yapılan düzenleme Kürtçe’ye
özgü bir durum değildir. Herkes gün-
lük yaşamda kullandığı farklı dil ve
lehçelerde özel okullara giderek eği-
tim yapabilir deniyor. Fakat bunun
gerçekleşmesi mümkün değildir. 

Birincisi, ilköğretim zorunlu ol-
masına rağmen bir milyona yakın
çocuğun okula gidemediği ülkemizde,
kim nasıl özel okullara giderek Kürtçe

eğitim alacak? Bunun gerçekleşmesi
fiilen mümkün değildir. 

İkincisi; anadilde eğitim haktır.
Birilerinin birilerine verdiği bir lutuf
değildir. Bir devlet kendi vatandaş-
larına anadilinde eğitim hakkını ko-
şulsuz tanımak ve egitimini yapması
için gerekli koşalları hazırlamak zo-
rundadır. 

AKP, Kürt halkına bu hakkı ver-
miyor. Tam tersine, “özel okullarda
anadilde eğitim yapabilirsiniz” demek,
anadilde eğitimin farklı bir biçimde
engellenmesidir. 

Kürt halkı bu devlete kazandığı
her kuruşun vergisini ödüyor. Bir
devlet “vatandaşım” diyerek vergisini
aldığı tüm kesimlere anadilde eğitim
hakkını tanımak zorundadır. 

Onun için Kürdistan Dev-Genç
olarak diyoruz ki; “anadilinde eğitim’
bile diyemediğiniz “Türk vatandaş-
ların günlük yaşamlarında geleneksel
olarak kullandıkları farklı dil ve leh-
çelerde eğitim ve öğretim yapabilir”
gibi demagojilerinizi kabul etmiyoruz.
ANADİLİMİZDE KÜRTÇE EĞİTİM
HAKKIMIZI İSTİYORUZ!

Kürdistan Dev-Genç olarak
diyoruz ki; BU KAVGADA
BİZ DE VARIZ!

Haziran Ayaklanması’nda yakın
mesafeden AKP’nin katil polisleri
tarafından vurulan ve 269 gün sonra
yaşamını yitiren Berkin Elvan’ın ka-
tilleri hala yargılanmadı. Ceylan Ön-
kollar’ın, Uğur Kılıçlar’ın, Enes Ata-
lar’ın katilleri hala yargılanmadı.
Katiller ellerini kollarını sallayarak
yeni Berkin’leri, Ceylanlar’ı, Uğur-
lar’ı katletmeye devam ediyor. 

Berkin Elvan, direnişin ve adalet
mücadelesinin sembolü olmuştur.
Berkin Elvan şehit düştüğündü ül-
kemizin dört biryanında milyonlarca
kişi adalet için, katillerin cezalandı-
rılması için meydanlara çıkıp öfkemizi
haykırdık... Okulları boykot ettik... 

Berkin Elvan Adalet mücadele-
sinin sembolü olmuştur.  Berkin El-
van’ın katillerinin cezalandırılmasını
sağlamak biz gençliğin boynunun
borcudur. 

Okulların açılışında Berkin Elvan
sloganlarıyla, pankartlarıyla, kuşla-
malarıyla girelim okullara... 

Yazı tahtalarını Berkin’in resimleri
ve Berkin’e adalet isteyen sloganla-
rıyla dolduralım. İlk dersimizin ko-
nusu Berkin Elvan için adalet istemek
olsun. ...

Kürdistan Dev-Genç olarak
diyoruz ki; BU KAVGADA
BİZ DE VARIZ!

AKP, uyuşturucuyla gençlerimizi
zehirliyor. Uyuşturucu artık okullarda
gizli saklı satılmıyor, açıktan satılıyor.
Kürdistan gençliği de oligarşinin en
çok uyuşturmak istediği gençlerden
birisidir. Çünkü gençlik bu düzenin
en çok korktuğu kesimdir. Ne kadar
uyuşturmaya çalışırlarsa çalışsınlar,
ne kadar yozlaştırmaya çalışırlarsa
çalışsınlar gençlik halkın en saf, en
temiz, en dinamik kesimidir. Uyuş-
turucuya, yozlaşmaya karşı Dev-
Genç olarak Kürdistan’da da sa-
vaşı büyüteceğiz. Uyuşturucuya,
yozlaşmaya izin vermeyeceğiz.
Gençlerimizin zehirlenmesine izin
vermeyeceğiz. 

YAŞASIN DEV-GENÇ 

YAŞASIN DEV-GENÇ’LİLER!

* Anadilde Eğitim Lütuf Değil Haktır!
Anadilde Eğitim İstiyoruz!..

* Berkin Elvan’ın Katilleri Hala Cezalandırılmadı! 
Berkin Elvan İçin Adalet İstiyoruz!..

* AKP, Uyuşturucuyla Gençlerimizi Zehirliyor,
Yozlaştırıyor! Uyuşturucuya ve Yozlaşmaya Karşı
Mücadelede Biz De Varız!

Tek Yol DevrimTek Yol Devrim
Kürdistan’daKürdistan’da

15 Eylül’de Okullar Açılıyor!
Kürdistan’da Dev-Genç Olarak 
Diyoruz ki; Bu Kavgada Biz De Varız!
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Soma’da 307 madencinin pat-
ronlar ve onun kollayıcısı AKP
tarafından katledilmesi henüz ha-
fızalarda tazeyken, son olarak TO-
RUNLAR inşaatın asansörünün
düşmesi sonucu 10 işçi daha ya-
şamını yitirdi. 
İş cinayetleri gazetelerden, ha-

berlerden inmiyor. Son bir-iki haf-
tanın haberleri bu gerçeği gözler
önüne seriyor. 

“Üretime başlamayan madene
9. kurban!” diye yazıyordu 1 Eylül
tarihli gazetelerde. Amasra'da komşu
sahadan 10 kat fazla kömür üretip
kendi termik santralinde yakma he-
defindeki HEMA A.Ş. madende daha
üretim başlamadan 9 işçi yaşamını
yitirmişti. 

Soma’nın kanı daha kurumadı…
Soma İmbat madenciliğe ait ocakta
2 Eylül günü meydana gelen iş cina-
yetinde bir madenci daha öldü. 

6 Eylül günü Mecidiyeköy’deki
TORUNLAR GYO Rezidans inşaa-
tında asansör düşmesi sonucu 10 işçi
daha iş cinayeti sonucu katledildi. 
İş cinayetleri birer ikişer kişilik

cinayetlerden çıkıp toplu katliamlara
dönüştü. 
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi

verilerine göre 2014’ün ilk sekiz
ayında 1.270 işçi, iş cinayetleri so-
nucu yaşamını yitirdi. Yaşamını yi-
tiren işçilerin 325’i maden, 227’si
inşaat, 162’si tarım ve 92’si taşı-
macılık iş kolunda çalışıyordu. 

Bu rakamlara eylül ayında yaşanan

iş cinayetleri dahil değildir. 
2013 yılında ise 1.235 işçi iş ci-

nayetlerinde hayatını kaybetmişti. 
İş cinayetlerinde ölümler yıllara

göre katlanarak artıyor. Ve artık tek
tek cinayetlerden çıkıp toplu katli-
amlara dönüşmektedir. 

2014 yılı haziran ayında iş cina-
yetlerinde 141 işçi öldü. Soma maden
katliamından bir ay sonra bu kadar
çok ölümle karşılaşılıyor olması ve
iş cinayetlerinin kitlesel biçimde de-
vam etmesi iş ve işçi güvenliği ko-
nusunda yeterli önlemlerin alınma-
dığının açık göstergesidir. 

AKP hükümeti döneminde ekono-
mideki paylarını fazlasıyla arttıran ma-
dencilik ve inşaat sektörünün aynı za-
manda iş cinayetlerinin en çok yaşandığı
iş kolları olması da dikkat çekicidir. 

2014 yılının ilk altı ayında ölen
946 işçiden 19'u 18 yaşın altındadır.
Bu işçilerden 7'si ise 14 yaşın altında
bulunmaktadır. Çocukların işçi olarak
çalıştırılması yasakken, iş cinayetleri
sonucu katledilmeleri işçi sağlığı ve

iş güvenliği konusunun bir başka
vahim noktasıdır. 

AKP İşçilerin Değil,
Patronların Partisidir 
Ölümlerimizden
Patronlar Kadar AKP de
Sorumludur 

TORUNLAR GYO’nun rezi-
dans inşaatında 10 işçinin katle-
dilmesi, bir kez daha AKP’nin halk

düşmanı yüzünü ortaya serdi. Pat-
ronlarla kolkola işçileri katlettiğini
gösterdi. Teşhir olan AKP her zamanki
yalan ve demagojilere sarıldı. 

Halk düşmanı AKP, daha önceki
sayısız iş cinayetinde yaptığını, en
son Soma madenlerindeki katliam
sonrası yaptığını 10 inşaat işçisinin
katliamı sonrası da yaptı. 

Önce başbakanından bakanlarına,
milletvekillerine konu hakkında açık-
lama yapan tüm hükümet yetkilileri
cinayeti “iş kazası, kader” olarak
nitelediler. 

Sonra ölen işçilere ve ailelerine
nasıl sahip çıktıklarını açıkladılar.
“Olayın soruşturulacağı, ihmali ola-
nın cezalandırılacağı”nı ve bundan
sonra alınacak önlemleri sıraladılar. 

8 Eylül günü Başbakan Yardımcısı
ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç,
Bakanlar Kurulu'nda, “İş Güvenliği
Eylem Planı hazırlanması ve ka-
muoyuna açıklanması yönünde ka-
rar alındığını” bildirdi. 

Arınç, hayatını kaybeden 10 işçi

TAYYİP ERDOĞAN’IN İMAM HATİP’TEN ARKADAŞI TORUNLAR 
İNŞAAT’TA 10 İŞÇİ, YÜK ASANSÖRÜNÜN DÜŞMESİYLE KATLEDİLDİ
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İşçileri Öldürmeye Devam Ediyor 

Örgütlenelim, Hesap Soralım



ile ilgili yaptığı açıklamada ise;
“Bu yurttaşlarımızın her birine
sosyal güvenlik anlamında ölüm
geliri, ölüm aylığı ve diğer öde-
melerin süratle yapılmasına karar
verildi” dedi. 

Olayın soruşturulması için Baş-
bakanın sorumluluğundaki Baş-
bakanlık Teftiş Kurulu’nun gö-
revlendirileceğini söyleyen Arınç,
“İLO'nun 167 sayılı inşaat işle-
rinde güvenlik ve sağlık sözleşmesi
ile 176 sayılı maden işyerlerindeki
güvenliğin sağlanmasına ilişkin
sözleşmesinin onaylanmasını uygun
bulan tasarıların bir an önce TBMM'ye
gönderilmesinin kararlaştırıldığını ve
yeni yasama döneminin başında bun-
ların kanunlaştırılacağını” bildirdi. 

Verdikleri sözlerin hiçbirini tut-
madılar. İşte en yakın örneği, So-
ma’dır. Ölen işçilerin ailelerine sözde
yardım edilecekti. Yardım etmediler. 

Soruşturma açıp, sorumluların ce-
zalandırılacağını söylediler. Göster-
melik birkaç kişi tutuklandı. Tepkiler
yatıştıktan sonra onlar da serbest bı-
rakılacaktır. Bugüne kadar işçi cina-
yetlerinden ceza alan hiçbir patron
olmamıştır. Çünkü AKP patronların
partisidir. Çıkardığı yasalar ve dü-
zenlemelerle işçilerin katledilmesinde,
azgınca sömürülmesinde, patronların
kar hırsını arttırmada pay sahibidir. 

AKP, İktidarı Boyunca
Halkın Yararına Bir
Kanun Çıkartmamıştır 

AKP’li Arınç her zamanki gibi
yalan söylemekte, demagoji yapmak-
tadır. Çıkarılacağı söylenen yasalar
ve düzenlemeler ondan öncekiler gibi
işçilerin, emekçilerin yararına değil
patronların çıkarına göre yapılmıştır. 

2012 yılında çıkarılan 6331 sayılı
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, AKP
iktidarı ve burjuva medya tarafından
“devrim” diye sunulmuştu. Ancak
bunun yalan olduğunu iş cinayetle-
rinde katledilen işçiler yalanlamak-
tadır. Yasa çıktıktan sonra 2013 yılında
iş cinayetlerinde 1235 işçi katledi-
lirken, 2014 yılının ilk sekiz ayında
bu rakam 1270 işçi olmuştur. 

TORUNLAR GYO Rezidans in-
şaatında 10 işçinin katledilmesinin

ardındaki gerçekler de AKP’nin iki-
yüzlülüğünü ve halk düşmanı yüzünü
ortaya koymaktadır. 

“Batıda inşaat büyüklüğüne göre
iş güvenliği uzmanı şartı varken,
Türkiye’de uzmanlar inşaatta çalışan
işçi sayısına göre belirleniyor. Taşeron
sistemiyle çalışan sayısı az gösterilip,
30 günlük denetim birkaç güne dü-
şürülebiliyor.” (9 Eylül 2014, Milliyet
Gazetesi) 

2012 yılında AKP’nin çıkardığı
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na
göre işçilerin çalıştıkları yerlerde eği-
tilmeleri zorunluluğu getirildi. Eği-
timlerin zorunlu saati ise 16 saat.
Ancak, TORUNLAR İnşaatta çalışan
işçilerden bazıları “1 saatlik teorik
eğitim aldıklarını ve bunun için de
para ödediklerini” öne sürdüler. 

Yani sözde yasada zorunlu olduğu
belirtilen eğitim, yasadaki işçi lehine
görünen tüm konular gibi kağıt üze-
rinde kalmakta, dahası uygulanmasının
maliyeti de işçilere yüklenmektedir. 

Kağıt üzerinde kalan örneklerden
biri daha: “Resmi mevzuata göre, ‘or-
tam gözetimi’ için iş güvenlik uzman-
larının sahada olması gerekiyor. Diğer
işçilerle birlikte mesaiye gitmesi, kul-
landıkları cihazları kullanması gere-
kiyor. Ancak, iş güvenliği uzmanları
için zorunlu alan mesaisinin işçi sa-
yısıyla kısıtlanması etkin güvenlik
kontrolünü pratikte ortadan kaldırıyor.” 

Emperyalist tekeller, holdingler
için bir gecede kanunlar çıkartan
halk düşmanı AKP, söz konusu olan
emekçiler olduğunda kılını dahi kı-
pırdatmamaktadır. Dahası halkın aley-
hine olan yasaları sanki halk için çı-
kardığı yalanına halkı inandırmakta

da ustalaşmıştır. 

Katil TOKİ’dir 
Katil AKP’dir

TORUNLAR inşaatın TOKİ ko-
ruması altında çalıştığı ortaya çıktı.
Bu ne anlama geliyor? 

TORUNLAR GYO Rezidans in-
şaatı lüks proje ve TOKİ onaylı ol-
duğu için TORUNLAR’a koruma
kalkanı sağlanmış oluyor. TOKİ onay-
lı olduğu için okul ve hastane bina-
larıyla bir sayıldığı, bu nedenle de
“Yapı Denetim Kanunu” kapsamı
dışında kaldığı ortaya çıktı. “Kamu
yararı” statüsünde olan inşaat 24
saat çalıştırabilirler. 

TOKİ doğrudan Başbakanlık’a
bağlıdır. Adeta kanunların üstünde ve
kanunların dışında bir yetkiye sahiptir. 

TOKİ demek denetimden muaf
olmak demektir. 

TOKİ demek rant demektir, soy-
gun ve talan demektir. 

“Kamu yararı” kılıfı altında her
yeri kamulaştırabilir. İnşaat yaptığı
alanda Başbakanlık dışında hiçbir
koşulda denetlenemezdir. 

TOKİ’nin kaynakları nelerdir, sa-
hip olduğu zenginlik ne kadardır
Başbakanlık dışında kimse bilemez.
TOKİ adeta bir zırhtır. 
İşte TORUNLAR GYO bu zırhın

onayını almıştır. Yani bu zırhın ko-
rumasını almıştır. İşte bu zırh altında
yüzlerce işçiyi kölece, insanlık dışı
koşullarda çalıştırmaktadır. Yaşanan
katliamdan TORUNLAR gibi TOKİ
ve sadece onun denetiminde olduğu
Başbakanlık sorumludur. Gerçek katil
bunlardır. 

Halkalı'da bir site inşaatında çalışan
yüzlerce işçi, çalışma koşullarının
kötü olduğu gerekçesiyle eylem yaptı.
İş bırakan işçiler şantiye önünde top-
lanarak pankart açtı, ateş yakıp yol
kapattılar. 
Çalışma şartlarının kötü olduğunu
söyleyen işçiler, “Biz bu şartlarda
çalışmak zorunda mıyız?
Yemeklerimizden böcek ve kurt çıkı-
yor. Hepimiz sağlık sorunları yaşıyo-

ruz. Maaşlarımızı düzenli alamıyo-
ruz” diyerek sorunlarını dile getirdi-
ler. 
Patronlarının taleplerine kulak verme-
diğini söyleyen işçiler şantiye önünde
toplanarak attıkları sloganlarla çalış-
ma koşullarını protesto ettiler. Yolu
trafiğe kapatarak inşaat malzemelerini
de yakan işçiler taleplerine cevap
verilinceye kadar eylemlerine devam
edeceklerini söylediler. 

Biz Mücadele Etmezsek, Hakkımızı Aramazsak,
Kimse Bize Hakkımızı Vermez 
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Katletmek Serbest 
Katliamı Protesto 
Etmek Yasak
İstanbul Mecidiyeköy’deki

rezidans inşaatında 10 işçinin
katledildiğini öğrenen pekçok
demokratik kurum, dernek,
parti katliamın olduğu TO-
RUNLAR GYO rezidans in-
şaatına gelerek katliamı pro-
testo etmek istedi. 

Katliamı engellemek, iş-
çinin güvenliğini sağlamak
için hiçbir önlem almayan
AKP, polisini, TOMA’sını kat-
liamı protesto etmeye, işçilerle
dayanışmaya gelenlerin üze-
rine gönderdi. 

Soma maden katliamında
günlerce Soma’da adeta ola-
ğanüstü hal ilan ettiler. Katli-
amlarını gizlemek, hesap sor-
manın önüne geçmek, kade-
rinize boyun eğin dedirtmek
için azgınca saldırdılar. Soma
maden işçileriyle dayanışmaya
gelen Halk Cepheliler’e karşı
linç saldırıları örgütlediler. 

Engelleyemeyeceksiniz.
Siz katlettikçe öfkemiz, kini-
miz daha da büyümektedir.
Hesap soracağımız günler
daha da yakınlaşmaktadır. 

AKP’ye ve İş
Cinayetlerine
Karşı Örgütlenelim
Hesap Soralım 

Patronlar, işçileri daha çok
kar hırsıyla azgınca sömürü-
yorlar. Daha çok kar etmek
için işçileri daha çok çalıştı-
rıyor, daha az hatta yok de-
necek kadar önlem alıyor, kö-
lece çalışma koşullarına mah-
kum ediyorlar. 

Patronlar her yıl karlarını
daha da büyütürlerken, işçiler
de her yıl daha çok ölüyor iş
cinayetlerinde. 

AKP iktidarı patronlarla
kol kola işçileri, iş cinayetle-
riyle katletmeye devam ediyor.
Utanmazca “kaza”, “kader”

diyorlar. İşçiler aleyhine, pat-
ronlar lehine yasalar çıkarmaya
devam ediyorlar. 

Patronlar ve AKP örgütsüz-
lüğümüzden güç almaktadır.
Onları pervasızlaştıran bizim
örgütsüzlüğümüz, birlikte ha-
reket etmeyişimizdir. 

Örgütlenelim, mücadele
edelim, hesap soralım. 
İşte bu bilinçle Kınık’ta

Maden İşçileri Yardımlaşma
ve Dayanışma Derneği kuruldu.
Kuruluşu 31 Ağustos tarihinde
Kınık’ta yapılan Grup Yorum
konseriyle duyuran dernek
Soma madenlerinde çalışan
maden işçilerinin örgütlü gücü
olma iddiasındadır. 

Çözümsüz ve çaresiz deği-
liz. Çözüm ve çare birlikteli-
ğimiz ve örgütlülüğümüzdür.
Her biçimde örgütleneceğiz.
Sadece sendika değil, birlik-
teliğimizi sağlayacak, irademizi
ortaya koyacak her biçimde
örgütleneceğiz. Hiçbir biçimle
sınırlamayacağız. Kendi öz ör-
gütlülüklerimizi yaratacağız.
İşçi Komitelerini ve Meclis-
lerini kuracağız. 

“Kaza, kader değil katliam”
diyoruz. AKP’nin “soruştu-
racağız, sorumlular ve ihmal
varsa cezalandıracağız”, “ya-
sal düzenlemeler yapacağız”
yalanlarına inanmayalım. Bir-
kaç protesto ile cinayetleri unut-
turmayalım. Hesap soralım.
Hesap sormak kendimizi hiçbir
mücadele biçimiyle sınırlan-
dırmadan her türlü meşru mü-
cadele biçimlerini kullanmaktır. 

Kim ki örgütlenmemize,
birliğimize engel oluyor, onlar
patronlar gibi, AKP gibi işçi
düşmanlarıdır. 

Kim ki hesap sormamıza
“provokasyon” diyerek, “ya-
salara karşı gelmeyelim” di-
yerek, “sağduyu” diyerek engel
oluyorsa onlar işçi düşmanlarıdır. 
İşçi düşmanlarına karşı ör-

gütlenelim, birleşelim, hesap
soralım! 

- 1977'de kurulan To-
runlar Grubu'nun sahibi
Aziz Torun, Tayyip Er-
doğan'ın İmam Hatip
Lisesi'nden arkadaşı. Şir-
ketin yönetim kurulunda
yer alan Ali Coşkun ise,
58 ve 59. hükümette Sa-
nayi ve Ticaret Bakanlığı
yaptı. Şirket ortaklarından
Mehmet Torun ise, For-
bes'in 2013'te yayınladığı
en zengin Türkler liste-
sinde 580 milyon dolarlık
servetiyle 78. sırada yer
alıyor.

- Torunlar Rezidansı,
imar planına aykırı olarak
inşa ediliyor. İlk yapılan
ve İdare Mahkemesi ta-
rafından durdurulan proje,
çok küçük değişiklikler
yapılarak, fakat aynı za-
manda inşaat hakkı %80
artırılarak yeniden onay-
latıldı. Halihazırda inşaata
verilen ruhsatın iptali
için açılan 2 dava sürü-
yor. 

- Torunlar, internet si-
tesinde bir açıklama ya-
parak, 10 işçinin öldürül-
düğü asansörü GEDA Ma-
jör Limited'in yaptığını
duyurdu. GEDA Majör
bunun üzerine internet si-
tesini birkaç saatliğine ka-
pattı. Cinayetin sorumlu-
ları siteyi kapatarak hangi
gerçekleri gizlemek iste-
di?

- Torunlar Grubu, iş
sağlığı ve güvenliği hiz-
metini NCA isimli bir
şirketten alıyordu. Bu
şirket aynı hizmeti Soma
Grubu'na da veriyordu.
NCA isimli şirket, 10 iş-
çinin ölümünün ardından
hızla, internet sitesindeki
referanslar listesinden,
Soma Grubu'nun patronu
Alp Gürkan'ın imara ay-
kırı yaptırdığı Spine Tower

ve Özdilek Levent Kule-
si'ni kaldırdı.

- 40 katlı olması plan-
lanan TOKİ onaylı To-
runlar GYO'nun rezidan-
sının 1 Ağustos 2014 ta-
rihinde bitirilmesi plan-
lanmıştı. Ama verilen sü-
rede bitmedi. Gecikme
nedeniyle satamadığı evler
ve dükkanlar yüzünden
zarar eden şirket, İstanbul
Valiliği'ne bağlı Mahalli
Çevre Kurulu'ndan 24
saat çalışma izni istedi.
Yani Vali Avni Mutlu,
bizzat kendisi izin vermişti
inşaatta geceli gündüzlü
çalışılmasına.

Tamamlanacak dai-
relerin fiyatları 700 bin
ile 4 milyon dolar ara-
sında değişiyor.

- Torunlar rezidans in-
şaatında 5 ay önce, 9 Ni-
san'da Erdoğan Polat isim-
li bir işçi asansörden dü-
şerek ölmüştü. Bu cina-
yetten sonra hazırlanan iş
müfettişleri raporuna göre,
inşaatın durdurulması ka-
rarı verilmesi gerekiyordu.
Ancak devletin durdurma
kararı yerine süre verilerek
para cezası kesildi. 

Kazanın nedeni, "mo-
noray iskele sisteminin
kurulumundan sonra ge-
rekli güvenlik testlerinin
yapılmaması" idi.

- Torunlar Rezidans’ın
dikildiği alan aslında dep-
remde toplanma alanı
olarak planlanmış. İnşaat
yapılmasının yasak olduğu
bir alan.

- İstanbul Tabip Odası,
4 ay önce 15 Mayıs'ta
yazdığı bir tweet mesa-
jında "Bugünden sesleni-
yoruz, maalesef yarın bu
inşaatlarda 8-10 işçi kar-
deşimizi kaybedeceğiz."
diye yazmıştı. 

10 İŞÇİYE MEZAR YAPILAN TORUNLAR
REZİDANSI’NA İLİŞKİN GERÇEKLER
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Beşiktaş Belediye Başkanı Murat
Hazinedar, grevdeki BELTAŞ işçi-
lerinin mücadelesini engellemek için,
7 Eylül'de Dünya Barış Parkı’nda,
halk ile işçileri karşı kaşıya getirmek
için "Parklarımızı birlikte temizli-
yoruz" adı altında bir faaliyet dü-
zenledi.

Saat 09.30’da işe geri alınma ta-
lebiyle parkta basın açıklaması yap-
mak isteyen işçiler parka doğru yü-
rüyüşe geçtiler. Polis işçilerin parka
girmesini engellemeye çalışsa da iş-
çiler polisle yaşanan arbedenin ar-
dından içeriye girdiler. Parkın giri-
şinde yapılan oturma eyleminde slo-
ganlar ve ajitasyonlarla Beşiktaş hal-
kına Murat Hazinedar’ın işçi düşmanı
olduğunu ve BELTAŞ işçilerinin
haklı talepleri doğrultusunda sonuna
kadar direneceklerini haykırdılar.

Saat 10.30’da Hazinedar’ın parka
gelmesiyle birlikte işçiler ve polis
arasında tekrar arbede yaşandı. Bu
sırada kürsüden konuşma yapan Ha-
zinedar, “İhale verilmiş, bunlar ihaleyi
iptal et diyorlar, ben nasıl halkın pa-
rasını çarçur ederim? Ben Allah kor-
kusu olan bir insanım, kimse işten
atılmadı, sendikacılar yalan söylüyor.
Sadece parkları kirleten birkaç işçi
var, onları bir de ilçe binamızı işgal
eden birkaç işçiyi almayacağız” de-
magojileriyle nutuk atmaya çalışınca
işçiler tarafından yuhalandı.

Devrimci işçiler ise, sendikacıların
“provokasyona gelmeyin” çağrılarıyla
“işçilere susun” vs… söylemlerine

karşı çıkarak provokatörlerin karşı
tarafta olduğunu, seslerini kesmelerini
söyleyerek, “İşçi Düşmanı Murat
Hazinedar", "İşçiyiz Haklıyız Kaza-
nacağız", "Direne Direne Kazana-
cağız” sloganlarıyla protestolarını
yükselttiler.

Daha sonra çevik kuvvet polisi
işçilerin önüne barikat oluşturdu. Be-
lediye başkanının parktan ayrılma-
sından sonra işçiler çadırlarına geri
dönmek için hazırlık yaparken, Ha-
zinedar tarafından otobüslerle getirilen
ve kim oldukları belirsiz kişilerin
önce sataşmaları sonra da grev söz-
cülerine taş atmaları sonucu ortaya
çıkan arbedede çevik kuvvet polisleri
işçilerin üstüne saldırdı. Polisin biber
gazı ve coplarla işçilere saldırması
sonucu Savaş Doğan ve Nedim…
adında iki işçi çeşitli yerlerinden ya-
ralanarak hastaneye kaldırıldı.

Beltaş İşçilerinin Direnişi
Bizim Direnişimizdir

Devrimci İşçi Hareketi BELTAŞ
İşçileri Meclisi yaptığı açıklama ile
Beşiktaş Belediye Başkanı Av. Murat
Hazinedar’ın işçi ve halk düşmanı
olduğunu ifade etti. Açıklamada BEL-
TAŞ direnişinin nasıl geliştiği şöyle
anlatıldı:“ 4 yıl önce işçiler DİSK /
GENEL – İŞ Sendikasında örgüt-
lenme çalışmaları başlatınca işçiler
belediye tarafından işten atılmıştı.
Belediye binası önünde direnişe baş-
layan işçilerin talepleri kabul edildi
ve işçiler işe geri alındı, sendikal

yetkilerinin tanınması yolunda adım
atıldı. Ancak işçi düşmanı belediye
yönetimi sendikanın yetkisi aleyhine
iki ayrı dava açarak işçilerin toplu
sözleşme yetkilerini kullanmalarını
engelledi. Yaklaşık 3 yıl bekleyen
işçiler, davalar sonuçlanmayınca meş-
ruluklarından aldıkları güçle sendikal
yetkilerini almaya karar verdiler ve
direndiler. İki işçinin direnişi sendikal
yetkiyi kazandırdı. Polisin, beledi-
yenin ve işbirlikçi sendika yöneti-
minin saldırılarına rağmen kararlılıkla
direnen işçiler son olarak CHP Be-
şiktaş İlçe binasını işgal ederek di-
renişlerini büyüttüler. İşgalle birlikte
açlık grevine de başlayan işçilerin
direnişi kazandı. Bir kez daha direnen
kazandı! Belediye yönetimi sendi-
kanın yetkileri önünde engel olan
davalarından vazgeçti. Ve işçiler sen-
dikaları aracılığıyla toplu sözleşme
yetkisini kazandılar. Bu sefer de be-
lediye yönetimi toplu sözleşme gö-
rüşmelerini uzattı. Çıkmaza soktu
ve sendika yönetimi grev kararı almak
zorunda kaldı. Belediye yönetimi bu
süreçte parkların temizlik işlerinin
ihalesini özel şirket POLEN'e verir-
ken, BELTAŞ’ta çalışan işçilerin ta-
mamı işten çıkarttı. İşçiler haklı
olarak direnişe başladılar.”

BELTAŞ işçileri halen Beşiktaş
Belediye Başkanlığı binası önünde
direnişlerini sürdürüyorlar. Yakın ta-
rihte açlık grevine başlayan işçilerden
dördü halen açlık grevi eylemine de-
vam ediyor. 

İşçi Düşmanı Murat Hazinedar Grevdeki İşçilerin Üzerine
Polis ve Çeteleri Saldırttı!
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Kaza Değil, Kader Değil
Cinayet!

Birleşelim, Örgütlenelim, Hesap
Soralım!

Devrimci İşçi Hareketi Mecidi-
yeköy’de yıkılan Ali Sami Yen Sta-
dı’nın arazisinde Torunlar Holding
tarafından yaptırılan rezidans inşaa-
tında, işçileri taşıyan asansörün 32
kattan zemine çakılması sonucu 10
işçinin katledilmesi ile ilgili 6 Eylül’de
bir basın açıklaması yaptı. 

Yapılan açıklamada: “Aynı fir-
manın Bursa-Korupark AVM inşaa-
tında 2012-Nisan Ayında vincin halatı
kopması sonucu 4 işçi yaralanıp 1
işçi hayatını kaybetmişti!

Yine Torunlar Rezidans'ın inşaa-
tında geçtiğimiz Nisan ayında 19
yaşındaki montaj işçisi Erdoğan Polat
aynı şekilde katledilmişti. Polat'ın
katledilmesinin ardından inşaatla
ilgili hazırlanan müfettiş raporunda;
sepeti yere çakılan monoray iskele
sisteminin doğru kurulup kurulma-
dığının anlaşılması için gerekli gü-
venlik testlerinin yapılmadığı, bağlantı
elemanlarının bir testten geçirilmediği,
kullanımına ilişkin üzerinde bir tali-
matnamenin olmadığı, risk değer-
lendirmesinin uygulanmadığı belir-
lendi. Ayrıca işçi Polat’ın mesleki
eğitiminin olmadığı ve emniyet ke-
merini bağlayacak dikey yaşama hat-
tının bulunmadığı saptandı.

Katliamın sebebi açıktır.
10 işçinin katledildiği Torun Cen-

ter inşaat sahibi Torunlar GYO
2014'ün ilk 6 ayında yılın aynı dö-
nemine göre % 965 kar açıklamıştı.
Patronların kar hırsı işçilerin canını
almaya devam ediyor.

Biz bu sahneye daha önce de
tanık olduk. Soma'da maden emek-
çilerinin katledilmesinde, Soma ma-
denlerinin 302 maden emekçisine
mezar olmasında görmüştük.

Her iki katliamda da emekçilerin
katilleri aynıdır. Ceplerini daha fazla
doldurmak, karlarını daha fazla bü-
yütmek için emekçilerin canlarını
hiçe sayıp önlem almayan kapitalist
patronlardır. İşçi katliamlarına ortak
olan iktidardır. 10 işçinin katledildiği
Torunlar Holding'in önünde toplanıp
eylem yapmak isteyen insanlara sal-
dırarak bu katliam ortaklığını çok
açık gösteriyor.

Bizler Devrimci İşçi Hareketi ola-
rak diyoruz ki, işçileri emekçileri
örgütleyecek birleştirecek ve hesap
soracağız! Yaşanan tüm işçi katli-
amlarının hesabını soracağız!” söz-
lerine yer verildi. 

Devrimci İşçi Hareketi
Yoksul Halkın Yanında!

Devrimci İşçi Hareketi Kıraç Ku-
ruçeşme’de 3 Eylül'de Çarşamba Pa-
zarı girişinde masa açtı.

Masada İşçi Hareketi Gazetesi'nin
2.sayısı, Yürüyüş dergisi, İşçi Sınıfı
Mücadelesi ve Devrimci İşçi Hareketi
broşürü; Diren Kazova DİH Koope-
ratifi", "Haklıyız Kazanacağız" slo-
ganları yazılı rozetleri ve Halk Cep-
hesi piknik davetiyeleri halka ulaş-
tırıldı. Devrimci İşçi Hareketi Hukuk
Komisyonu bildirisi dağıtıldı. Halkla
sohbetler edildi. Ve 14 Eylül Pazar
günü Halk sofrası pikniğine çağrı
yapıldı.

Zafer Direnen Sarıyer
Belediye İşçilerinin Oldu!

Sarıyer Belediyesi park-bahçe iş-
çileri tüm taleplerini kabul ettirerek
zaferlerini ilan ettiler. 12 Haziran’da
yol, yemek ve mesai ücreti istedikleri
için işten atılan ve 82 gündür belediye
önünde kurdukları çadırda direniş-
teydi. 

5 Eylül Cuma sabahı işe girişleri
yapılan 4 işçi, yeni iş sözleşmelerine

yol, yemek, mesai ücretlerinin ko-
nulması ve belediye sınırları dışında
çalışmanın kaldırılması şartlarının
da kabul edilmesiyle zaferlerini ilan
ederek öğlen yaptıkları basın açık-
lamasıyla direniş çadırlarını kaldır-
dılar. Üstelik direnen 4 Sarıyer işçi-
sinin kazandıkları bu haklardan sadece
kendileri değil 72 işçi yararlanacak.

İşçiler zaferlerini yaptıkları açık-
lamayla aynı gün basına ilan ettiler
Belediye önünde. "Yaşasın Direniş
Yaşasın Zafer-Direnen Sarıyer Be-
lediye İşçileri" imzalı pankartın ar-
kasında toplanan işçiler yaptıkları
açıklamada; hak verilmez alınır bi-
linciyle, umutsuzluğa düşmeden, tam
86 gündür tüm baskılara, basının
sansürüne rağmen direndiklerini, ka-
zanacaklarına olan inançlarıyla Sa-
rıyer halkına giderek direnişlerini
anlattıklarını ve direnişi 86. gününde
zaferle taçlandırarak tüm taleplerini
elde ettiklerini anlattılar. Haklı mü-
cadelelerinde her an yanlarında olan
ve doğru yol yöntemi kendilerine
gösteren, zaferi kazanmalarında bü-
yük payı olan Devrimci İşçi Hare-
keti’ne teşekkür ederek, kendilerine
destek veren Sarıyer halkına, çadır-
larını ziyaret eden, geçerken selam
veren, eylemlerine katılan herkese
teşekkür ettiklerini söylediler.

Ardından (DİH) Devrimci İşçi
Hareketi adına yapılan konuşmada
ise, 4 işçinin burada verdiği müca-
delenin sadece kendileri için değil
tüm taşeron işçileri adına verilmiş
bir mücadele olduğuna değinilerek,
"evet taşeronu yaygınlaştıran, başı-
mıza saran AKP iktidarıdır, ancak
CHP’li belediyeler de bu sistemi çok
iyi kullanarak işçileri işsizlikle terbiye
ederek, daha ucuza çalıştırmanın bir
aracı olarak kullanıyor" denildi.

Konuşmaların ardından slogan ve
zafer halayı çekilerek açıklama biti-
rildi. 
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“Merhaba,

Ben Özgür Tutsak Türkan Özen.
19 yıldır tutsağım. 1 aydır Şakran
Kadın Kapalı Hapishanesi'nde misafir
tutuklu olarak kalıyorum. Tepecik Gö-
ğüs Hastanesi'ne yatışım yapıldıktan
sonra Şakran Kadın Hapishanesi'ne mi-
safir tutuklu olarak kaydım yapıldı.

2 Temmuz 2014 tarihinde Tepecik
Göğüs Hastanesi'nde akciğer ameliyatı
oldum. Ameliyatta sol akciğerimin
yarısı alındı. Bir ay hastanede kaldım.

Hastalığımın adı Bronşektezi. En
belirgin belirtileri; nefes darlığı, ök-
sürük, lopların sönmesine bağlı ola-
rak enfeksiyon gelişmesi, ağızdan
kan gelmesi.

Bu hastalığın teşhisi 4 yıl önce
Uşak Devlet Hastanesi'nde konuldu.
Bugüne kadar onlarca defa hastane-
ye gitmeme, etkilerini anlatmama
rağmen tam bir teşhis konulabilmesi
için ileri tetkikler yapılmadı. Teşhis
konulduğunda ağzımdan kan gelme-
ye başlamış, ölümcül olabilecek nok-
taya gelmişti.

Böyle olmasına rağmen sevklerim
geciktirildi. Bilgim dışında değiştirildi.
Aylar sonra hastaneye yatış yaptıra-
bildim.

21 Ağustos günü Tepecik Göğüs
Hastanesi'nde kontrolüm var. Ancak
gününde götürülüp götürülmeyece-
ğimi bilmiyorum. Çünkü 15 Ağus-
tos'ta başka bir hastalığımdan dolayı
Yeşilyurt Hastanesi'ne götürüldüm.
Aynı zamanda Tepecik Göğüs Has-
tanesi'ndeki kontrolüme bir hafta
önce 15 Ağustos'ta götürüleceğim
söylendi.

Daha sonra Tepecik Göğüs Has-
tanesi'ne gidilemeyeceğini, bundan
dolayı da bu kontrolümü Yeşilyurt
Hastanesi'nde yaptırmam istendi.
Beni ameliyat eden, bir ay sonraya
kontrol günü veren doktorlar Tepecik
Göğüs Hastanesi'nde olmasına rağ-
men, Yeşilyurt Hastanesi'nde yaptır-
mak istenmesi, tutsakların sağlığının
hiçe sayılması ve tecrit politikalarının
yansıması diye düşünüyorum.

Bu, hapishaneden çıkıştan hasta-
neden dönünceye kadar birçok aşamada
karşımıza çıkıyor. Hapishaneden çı-
karken ayakkabı araması dayatıldığı için
ring aracına kadar çıplak ayakla gitmek
zorunda kalıyoruz. Demirden kafesi an-
dıran ring aracının içinde bulunan ka-
merayı kapattığımız için irade savaşı
başlıyor ondan sonra. Bir sonraki aşa-
mada ise doktor odasına girerken ke-
lepçeli olarak konuşmaya, hastalığımızı
anlatmaya zorlanıyoruz.

Söz konusu olan tutsaklar, dev-
rimci tutsaklar olunca insan hakları,
hasta hakları uğramıyor buralara.

Genel olarak hastane sevklerimiz
çok geç çıkıyor, çıktığında ise bu tür
sorunlardan dolayı muayene olama-
dan geri dönebiliyoruz.

Örneğin bir arkadaşımız 20 Ağus-
tos günü Aliağa Devlet Hastanesi'ne
gitti. Muayene olurken askerin dışa-
rı çıkmaması, doktorun da buna onay
vermesinden dolayı muayene ola-
madan geri döndü.

Bunlardan dolayı hastane yolcu-
lukları işkenceye dönüşebiliyor. Sı-
caklar da eklendiğinde iyileşmek için
gittiğimiz hastaneden giderken oldu-
ğundan daha çok hasta olarak dönü-
yoruz.

Benim 15 Ağustos Yeşilyurt Has-
tanesi sevkli dönüşüm de böyle oldu.
Dahiliye bölümüne gitmem gerekir-
ken endokrin bölüm doktoruna çıka-
rıldım. Tedavi anlamında bir sonuç
alamadan geri döndüm. Sağlık dos-
yamın kayıp olması, daha önce yapı-
lan teşhis, tomografi, MR ve rapor-
larımın kayıp olan sağlık dosyamda
olması tedavi olmamın önünde ayrı-
ca bir engel oluşturdu.

Tüm bunlara, hastalıklara rağmen
moralimiz, coşkumuz iyi. Gücümü-
zün, moralimizin kaynağı büyük ai-
lemiz... Gelecek umudumuz. Bu
umutla tüm ailelerimizi sevgiyle ku-
caklıyorum.

Türkan Özen

Uşak Kadın Hapishanesi

Merhaba,

Ben Filiz Gencer, Sevgi Saymaz’la
rahatsızlıklarımız için 26.08.2014 ta-
rihinde çıktığımız hapishane revirin-
de Ahmet Kürşat Çelik isimli dokto-
run sözlü tacizine uğradık.

Tartışma adına sarf ettiği küfürlü
sözleri nedeniyle seviyeyi düşürme-
mesi için uyardık. Bu defa müstehcen
anlatımlara girişerek üslubunu daha da
çirkinleştiren bu ahlaksız hakkında
görevini kötüye kullanmak, hekimlik
vazifesini yerine getirmemek ve ah-
laksızlık yapmaktan Tabipler Odası'na
şikayette bulunuyoruz. Bu odanın
Uşak'ta şubesi var mı bilmiyoruz.
Muhtemelen İzmir'e bağlıdır. Avu-
katımız olarak bizim yerimize şika-
yetimizi bildirirseniz memnun oluruz.
Ayrıca suç duyurusu vb. konusunda
hukuki olarak yapılabilecekleri de
size bırakıyoruz. Biz konuyu hapis-
hane idaresine de bildirdik. Gereği ya-
pılmazsa mahkemeye başvuracağız.
Çalışmalarınızda kolaylıklar diliyoruz.

Sevgilerimizle”

Filiz Gencer

Uşak Kadın Hapishanesi

Yukarıda yazılı bulunan tutsak
evlatlarımızın yaşadığı; tecrit politi-
kasıyla tedavilerinin nasıl engellendiği
ve bu süreç içerisinde hastalıklarının
ilerlemesi, AKP’nin ve onun gerici ha-
pishane yönetiminin sorumluluğun-
dadır. Buradan uyarıyoruz sizleri,
evlatlarımızın başına gelecek en ufak
bir sorunda sorumlusu siz hapishane
yönetimi olacaktır. İşte o zaman ana-
ların öfkesinden korkun.

Derhal Şakran Kadın Hapishane-
si’nde kalan evladımız Türkan
Özen’nin hastalığı doğrultusunda
oyalanmadan yapılması gereken kont-
rollerin yapılması ve tedavi olması ge-
rekmektedir. Geçen her bir gün evla-
dımızın sağlığını etkilemektedir. Bu
sebeple buradan bir kez daha söylü-
yoruz. Hasta tutsaklar derhal serbest
bırakılsın.

TAYAD’LI AİLELER

Tecrit İşkencedir! Tecrite Son!
TAYAD’lı Aileler
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Yunanistan Hapishanelerinde 12
Türkiyeli Özgür Tutsağı Mektupları-
mızla Yalnız Bırakmayalım. 

Onlar dünya halklarının onurunu ko-
ruyan devrimciler. Anadolu halklarının
direnme umudunun savunucuları. Yu-
nanistan devleti, Amerikan emperya-
lizminin ve Türkiye faşizminin işbirli-
ği ile onları tutukladı. Komplolarla
haklarında uzun yıllara varan cezalar
vermek istiyor. 

Emperyalizm ve faşizme karşı mü-
cadele etmek, savaşmak onurdur. 

Yunanistan'daki 12 Özgür Tutsak
Türkiye'deki Özgür Tutsaklar gibi, di-
siplin cezalarına, onursuz aramalara,
iade tehditlerine, işkencelere ve tecri-

te karşı direniyor. 
Halkımız, yoldaşlarımız, dost-

larımız... 
Şimdi mektuplarımızla Yuna-

nistan' daki vatansever devrimci-
leri yalnız bırakmayalım. 

Emperyalizmin komplolarına
karşı Anadolu halkının birliğini,
gücünü bir kez daha gösterelim.

Tecrit duvarlarını mektuplarımızla par-
çalayalım. Anadolu kokan, vatan kokan,
selamlarımızla tutsaklarımızı kucakla-

sıyalım. 
YUNANİSTAN'DAKİ TUTSAK-

LARIN ADRESLERİ
-Harika Kızılkaya, Fadik Adıya-

man;
KATASTIMA KRATISIS GYNAI-

KEION FLMAKON THIBAS B-4
ELEONAS 32200 BOIOSTIAS THI-
BA/GREECE

-Şerif Turune, Mustafa Yılmaz:
FYLAKES KORIDALLOU TK.

18110 KORIDALLOS ATHENS/GREE-
CE

- Sinan Oktay Özen, Hasan Bi-
ber(Sabri Düz), Mehmet Yayla, Cengiz
Bayır(İsmail Akkol), Erdoğan Çakır,
Hüseyin Fevzi Tekin;

KATASTIMA KRATISIS LARI-
SA PTEROUGA-E TK. 40101 LARİ-
SA/GREECE

- Bilgehan Karpat:
DIKASTIKI FYLAKI NAYPLIOU

A4-2 TK.21100 NAYPLIOU/GREECE
-Mehmet Ali Yılmaz:
DIKASTIKI FYLAKI IOANNION

KATASTIMA KRATISIS STAVRA-
KIOU TK.45110 IOANNINA/GREE-
CE

Özgür TutsaklardanÖzgür Tutsaklardan

“... Yarın sevgili Dayımızın şehitlik
günü... Dayısız geçen altı yıl... Altı yıl-
da ne çok şey yaşandı. Yaşadık ve yaşı-
yoruz. Mezarında rahattır. Çünkü çizdiği
yoldan yürüyüşümüzü sürdürüyor, önü-
müze dikilen engelleri aşıyor, yıkıyoruz...
Halkların baş düşmanı ABD'nin "terör
listesi"nin en başında yeralmanın, başı-
mıza ödüller konulmasının onurunu ya-
şıyoruz. Tüm bunların yol göstericisi sev-
gili Dayı'nın değerli anı önünde bir kez
daha saygıyla eğiliyor, anılarına bağlı
kalacağız diyoruz...” (Özgür Tutsak Ali
Osman Köse’nin mektubundan alınmış-
tır”

Gazi Halk Meclisi, 5 Eylül'de Merkezi Cami önünde halk
toplantısı yaptı. İlk olarak toplantıdan önce mahallede esnaf
camlarına ve çevreye toplantıya çağrı afişleri asıldı. Daha son-
ra ise mahallede masa açılarak sesli çağrılar yapıldı.

Toplantı başlama saati geldiğinde toplanan halka Gazi Halk
Meclisi sözcüsü Ali Akkurt toplantının nedenini, mahalledeki
sorunlar hakkında neler yapabileceğini sorarak mahalle hal-
kından söz almalarını istedi.

Mahalle halkından söz alan biri "Ben Gazi Merkez Cami
cemaatinden olan bir insanım. Öncelikle son zamanlarda ma-
hallede dönen dedikodulardan çok rahatsız durumdayız. Gazi
Merkez Cami çevresinden IŞİD’e yardım ediliyor ve adam
yetiştiriliyor, şeklindeki dedikodular bizi çok rahatsız ediyor.
Böyle lanet bir örgütle bizim kesinlikle işimiz olmaz. Eğer
böyle IŞİD’e yardım edenler varsa çevremizde gelin beraber
araştıralım, hep beraber mahallemizden kovalım" dedi.

Daha sonra söz alan Gazi Merkez Cami başkanı : "IŞİD gibi
eli kanlı örgütleri lanetliyorum. Son dönemde böyle söylenti-
ler geçmesi gerçekten bizi çok üzüyor. Dünya görüşlerimiz fark-
lı olabilir. Ama biz bu mahallede nasıl Alevi - Sünni, Türk -
Kürt - Zaza hep beraber kardeşçe yaşıyorsak mahallemizde-
ki sorunları da hep beraber el ele vererek çözebiliriz. Ayrıca
Halk Cephesine mahallemizdeki uyuşturucuya karşı verdiği mü-
cadeleden dolayı teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Daha sonra söz alan Hasan Ferit Gedik Bağımlılıkla Savaş
ve Kurtuluş Merkezi çalışanı Çağrı Avcı ise "Bildiğiniz gibi
birkaç gün önce mahallede dolaştığım sırada bana serseriler ta-
rafından saldırı gerçekleşti, ama biz yılmayacağız. Biliyorsu-
nuz tedavi merkezimiz yıkım tehdidi ile karşı karşıya. Bura-
dan cami cemaatine sesleniyorum; Bu tedavi merkezi hepimizin,
gelin hep beraber buraya sahip çıkalım” çağrısı yaptı.

Daha sonra Halk Cephesi sözcüsü söz alarak; “Evet, Mer-
kez Cami ve çevresindeki yerlerle ilgili böyle söylemler yer alı-
yor. Bu söylentiler hakkında araştırmamız devam ediyor. Bizim
insanların giyimiyle kuşamıyla ilgili bir sorunumuz yok. Biz üni-
versitelerde başörtüsü yasaklandığında sokağa çıkarak buna kar-
şı gelen tek siyasetiz. Bizim mahallede asıl sorunumuz uyuştu-
rucu. Bunun üzerine kafamızı yoralım. Nasıl mücadele edebi-
liriz, neler yapabiliriz hep birlikte bunları tartışalım. Eğer bizim
mahallemizde yaşayan, çoluk çocuğu olan kadınlar yollarda uyuş-
turucu batağına düşmüşse biz de buna sessiz kalıyorsak bize ya-
zıklar olsun. Mahallemizde hep birlikte Halk Meclislerinde yoz-
laşmaya, uyuşturucuya karşı birleşelim" dedi. Ve son olarak geç-
tiğimiz günlerde cami hocasını arayıp Halk Cephesi adına ölüm-
le tehdit edildiğini söyledi. Bunu yapanlar bizi birbirimize dü-
şürmeye çalışan şerefsizlerdir, bunlara inanmayalım" dedi.

Toplantıya ilgi yoğundu. 250 den fazla insan katıldı.

Görüşlerimiz Farklı Olabilir Ama
Ortak Sorunlarımızın Çözümü İçin Birleşebiliriz

53

14 Eylül
2014

Yürüyüş

Sayı: 434

Yunanistan Özgür Tutsaklarına
Mektup Yazalım



Şu haberleri yanyana getirdiğinizde, Alman hukuku-
nun, polisinin ırkçı tablosu çok açık değil mi?

1- Berlin ve Bielefeld'deki kundaklamalardan sonra,
4 Eylül'de Oldenburg ve Mölln’deki camilere de molotof
kokteyli ile saldırılar düzenlendi.

2- NSU davasında, 4 Eylül'de yapılan 136. duruşma-
da, 1998 yılında Nazi katil Beate Zschaepe adına tutulan
garajın tespit edilip, arama yapıldığı, ama arama doğru düz-
gün yapılmadığı için NSU çetesinin ellerini kollarını sal-
layarak gezmeye devam ettiği açığa çıktı. Tanık komiser,
bir savcının deliller üzerine tutuklama emri çıkardığını an-
cak diğer savcının ertesi gün bu emri kaldırdığını belirt-
ti.

3- Devrimci tutsak, ölüm orucu gazisi Özkan Güzel'e
demokratik faaliyetleri nedeniyle 2 yıl 4 ay hapis cezası
verildi.

Alman polisi ve yargısı, el birliğiyle, biz Türkiyelile-
ri ve tüm göçmenleri, mevcut hak ve özgürlüklerden ya-
rarlanamaz hale getirmek istemektedir. 

Baskınlar, tutuklamalar ve bu cezalarla, tüm demokrat,
ilericiler, yabancılar, sindirilmek, yıldırılmak isteniyor.

Yılmayacağız, sinmeyeceğiz. 

Özkan ve tüm üyelerimize, çalışanlarımıza verilmiş ve
verilecek cezalar, bilinmelidir ki, bizi yıldıramayacak. 

Tam tersine, ırkçılığa, hukuksuzluğa, adaletsizliğe kar-

şı daha güçlü daha örgütlü bir mücadele vermemiz ge-
rektiğini görüyoruz. Ve bunu yapacağız. 

Tüm halkımızı, her milliyetten tüm insanları da bu hak-
sız, hukuksuz, Nazi geleneğini sürdüren cezalara karşı ta-
vır almaya çağırıyoruz.

5 Eylül 2014 

ANADOLU FEDERASYONU

Londra’da Yürüyüş Dergisi standı 6 Eylül günü de
açıldı. Stant boyunca her hafta olduğu gibi halkla gün-
cel konulardan sohbet edildi.

Stantta yine Filistin bayrağı ve kızıl bayrak açıldı. Em-
peryalizm ve Siyonizm’in Filistin halklarına yönelik sal-
dırılarını teşhir eden resim ve karikatürler asıldı. Hal-
kımız ayrıca yardım kutusuna bağışta bulundu.

Almanya’da tutuklu bulunan Özgür Tutsaklardan dört
Anadolu Federasyonu üyesinin yargılanmasına 2 Eylül ta-
rihinde başlanmıştı. Dava 4 Eylül Perşembe günü devam
etti.

Stuttgart Yüksek Eyalet Mahkemesi'nde (Oberlan-
desgericht-Stuttgart) Anadolu Federasyonu Üyesi Yusuf
Taş, Özgür Aslan, Sonnur Demiray ve Muzaffer Doğan
zafer işaretleriyle mahkeme salonuna girerken, izleyici-
ler de alkışlarla, ayakta selamladılar Özgür Tutsakları.

Sabah saat 9.30'da başlayan duruşmaya, önceki du-
ruşmada kimlik bilgilerini ve ikamet adreslerini verme-
yi reddeden tutsaklardan yeniden bu bilgiler istendi.
Tutsaklar, bunun keyfi bir yaptırım olduğunu, bilgilerin
mahkeme heyetinde olduğunu, bu ve benzeri hiçbir soruya
yanıt vermeyeceklerini tekrar ifade ettiler. Bunun üzeri-
ne mahkeme heyeti, Özgür Aslan ve Sonnur Demiray'ın
kimlik bilgileri ve haklarındaki bazı iddiaları teyid ettir-
mek için bir eyalet komiseri ve bir polis komiserini tanık
olarak çağırdı. Özgür Aslan'a karşı tanıklık yapan eyalet
komiseri, Özgür'ün doğum tarihi ve Almanya'da her gün
yüzlerce insana yapılan bir-iki bilet-polis kontrolüne

denk gelişinden başka hiçbir şey söyleyemedi. Avukatların
müdahalesi sonucu hakim, bu zoraki tanığa, tutsaklar ara-
sında Özgür'ü gösterip gösteremeyeceğini bile sormak zo-
runda kaldı. Keza, Sonnur için gelen polis komiseri de, aynı
komediyle kimlik bilgileri ve Almanya'ya ne zaman gel-
diği vs. -ki zaten mahkemenin yabancılar polisinden ala-
bileceği rutin bilgileri- vererek ortaklık etti. Mahkeme he-
yeti, bu yalancı tanıklarla 'suçlu' bulma oyununu şimdi-
lik belirsiz bir tarihe ertelediğini açıkladı. Sonrasında, tut-
sak avukatlarının söz alarak, demokratik mücadelenin meş-
ru bir hak olduğunu bunun yasaklanamayacağını ve tüm
dünyada bunun çok önemli örneklerinin olduğunu tekrar
belirtikleri açıklamalarından sonra duruşma sona erdi. Bir
sonraki oturum için 9 Eylül Salı sabahı saat 9.30 tarihi be-
lirlendi.

Yeni duruşma tarihi: 9 Eylūl 2014 Salı
Yer: Stuttgart Yūksek Eyalet Mahkemesi

(Oberlandesgericht Stuttgart)
Saat: 9.30

Adres: Olgastraße 2, 70182 (Olgaeck durağı)

Av ru pa’da Anadolu Federasyonu Üyeleri Davası

9 Eylül’de Devam Edecek

Irkçılara Özgürlük, Devrimcilere Ceza!

Gerçeklerin Sesi Yürüyüş Dergisi
Halklarımızın Umudunu Büyütmeye

Devam Ediyor 
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5 Eylül'de gerçekleşen Hasan Balıkçı Halk Festivali
çalışmalarına Karayusuflu ve Hasan Balıkçı’nın köyü olan
Kayışlı Köyünde devam edildi. 60 adet festival afişi ya-
pıştırılıp yaklaşık 50 adet bildiri halka ulaştırıldı.

Hasan Balıkçı Halk Festivali'nde Binler
Umudun Türkülerinde Buluştu

Adana Akkapı Mahallesi’nde Hasan Balıkçı Halk Fes-
tivali büyük bir coşkuyla düzenlendi. 5 Eylül günü sabah
kurulmaya başlanan sahnenin ardından pankartlar asıla-
rak stantlar kuruldu. 

Hazırlıkların bitmesinin ardından ilk olarak Adana Öz-
gürlükler Derneği Müzik Grubu sahneye çıkarak türkü-
lerini söyledi. Çerçür Tiyatrosu sergilediği oyunlarla fes-
tivale katılanları güldürürken Hasan Balıkçı’yı andı. Ada-
na Halk Cephesi'nin mesajında Akkapı halkı örgütlenmeye
ve mücadele etmeye çağırıldı. Konuşmanın ardından slo-
ganlar eşliğinde Grup Yorum sahneye çıktı. Türküler,
marşlar ve halaylar söyleyen Grup Yorum aralarda yap-
tığı konuşmalarda güncel konular üzerine düşüncelerini
Akkapı halkıyla paylaştı. Festivale 8 bin kişi katıldı.

İsviçre TAYAD Komitesi kurulduğundan beri yaptı-
ğı ev ziyaretlerine devam ediyor. Halkın yanında ve halk-
la bütünleşmek için halka gitmenin, onların dertlerini din-
leyip ortak olmanın en iyi yol olduğunu bilen İsviçre TA-
YAD Komitesi; 7 Eylül' de de ev ziyareti yaptı. Gittikle-
ri evlerde halkın sorunlarını dinleyen, çözümler arayıp dert-
lerine ortak olmaya çalışan TAYAD’lılar, hep sevgiyle kar-
şılanıyorlar.

Almanya Nürnberg Alevi Kültür Merkezinde 24
Ağustos günü, Dev Genç’liler ve BDAJ Nürnberg gen-
çliği (BDAJ'un Türkçesi: Nürnberg Alevi Gençler Birli-
ği) beraber bahçe çalışması yaptılar. Çalışma esnasında
Grup Yorum’un türkülerini dinlediler, fıkralar anlattılar,
sohbet ettiler. Gençler yağmurun altında toprağa emek ve-
rilince nasıl güzel olacağını görmek için çalıştılar. 

BDAJ Nürnberg "Biz Alevi gençliği olarak her konu-
da her koşulda, her alanda kültür, eğitim, sanat veya siyaset
desteğimizi, kardeşliğimizi göstermeye devam edeceğiz.
Bütün Dev Genç’lilere teşekkür ediyoruz" diyerek bir açık-
lama yaptı.

7 Eylül günü Köln Sanat Atölyesi'nde Türkiye'den mi-
safir olarak gelen Semiha Eyilik ile Türkiye’de halkın mü-
cadelesinde güncel gelişmeler, mücadelede ısrar, meşruluk
bilinci mahallelerde çalışmalar gibi pek çok konuda somut
örneklerle ve sorularla geçen bir söyleşi gerçekleştirildi. 

17 kişinin katıldığı söyleşi sonunda birlikte yemek ye-
nilerek etkinlik bitirildi.

İsviçre TAYAD Komitesi düzenli olarak yaptığı bil-
gilendirme masasını bu hafta aynı gün iki ayrı yerde açtı.
7 Eylül günü Zürich'de açılan masada, Fransa’daki has-
ta tutsak Zehra Kurtay ve Almanya’daki hasta tutsak Öz-
kan Güzel nezdinde tüm hasta tutsakların durumu, ül-
kelerin demokrasi ve adalet anlayışı üzerine örneklerle
bilgiler verildi. 

İsviçre TAYAD Komitesi'nin düzenlediği bilgilen-
dirme masalarından birinde Türkçe, diğerinde Alman-
ca bildiriler dağıtıldı, ‘Hasta Tutsaklar Serbest Bırakıl-
sın’ kampanyası için imzalar toplandı.

Anadolu Federasyonu' nun birçok çalışmasına da katı-
lan, destek olan Ölüm Orucu gazisi Özkan Güzel, Alman
mahkemeleri tarafından 2 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Özkan Güzel'e yöneltilen suçlamalar, iddianamede ol-
duğu gibi, kararda da aynıydı: Irkçılık karşıtı eylemler yap-
mak, konser düzenlemek, dergi dağıtmak gibi tamamen
yasal, demokratik, meşru çalışmalar, Alman polisi ve yar-
gısı tarafından suç sayıldı. 

Bilindiği gibi, bazı üye ve çalışanlar da 2 Eylül'de Stutt-
gart' ta başlayan davada yargılanmaktadırlar. 

Onların durumu da Özkan Güzel gibidir. Onlar da aynı
şekilde demokratik haklarını kullandıkları için suçlanmakta,
haklarında ağır cezalar istenmektedir. 

Özkan Güzel'e verilen "ceza" hukuki değildir. Al-
manya'nın kendi hukukuna göre bile hukuka uygun de-
ğildir. 

Bu karara göre, Alman hukuku, bizzat yasalarda tanı-
nan hakların kullanılmasını cezalandırmış olmaktadır.

Almanya ya bunları hak ve özgürlükler kapsamından
çıkarmalı, ya da bu keyfi, hukuksuz cezayı bozmalıdır.

Özkan Güzel’e Verilen Ceza, Almanya'da Düşünce Özgürlüğü ve
Örgütlenme Hakkı Olmadığının İlanıdır!

Alevi Gençliğinin Yeri
Devrimci Gençliğin Yanıdır

Tutsakların Sesi Olmaya
Devam Ediyoruz

Memleketimizde Ne Yaşanıyorsa
Hepsi Bizim de Sorunumuzdur

Halkımızın Acı ve Güzel Günlerinde
Yanında Olmaya Devam Edeceğiz

Hasan Balıkçı’yı Mücadelemizde Yaşatacağız!
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“Biz dünyanın her yerinde aynı dille konuşuyoruz.
Filistin’de, Kolombiya’da, Nepal’de, Türkiye’de,
Kore’de, Vietnam’da. Dünyanın en geniş coğrafya-
sında konuşulan dil bizimki oldukça, Amerika halkla-
rı teslim alamaz.” 

Ali Rıza Demir

21 Eylül - 27 Eylül

Turan KILIÇ, Uğur SARIASLAN,
Yusuf BAĞ:

Buca Hapishanesi’nde 21 Eylül 1995'te özgür tut-
saklara karşı gerçekleştirilen saldırıda, direniş destanı
yazarak şehit düştüler.

Turan Kılıç, 1958
doğumlu, iki çocuk ba-
bası bir emekçiydi. İz-
mir’in Kınık ilçesi Taş-
tepe köylülerinin önde-
riydi. Hareketin bölgede
verdiği bütün görevlere
koşturdu.

Yusuf Bağ, 1970 Kayseri-Pınarbaşı
doğumludur. Çerkez milliyetinden ve
İzmir’in ilk Dev-Genç’lilerindendi. Eylül
1993’te tutsak düştü.

Uğur Sarıaslan, 1971 Kayseri do-
ğumludur. İzmir’de Liseli Dev-Genç
saflarında görev aldı.

Aydın YALÇINKAYA, Vedat ÖZDEMİR:

Ordu'nun Aybastı İl-
çesi’nde faşist cuntaya
karşı direnişi örgütleyen
Devrimci Sol militanla-
rından Aydın Yalçınkaya
ve Vedat Özdemir, ör-
gütlerinden bağımsız
olarak dağa çıkmış olan

Devrimci Yol militanlarından Feridun Aydınlı ve
Mehmet Kuru ile birlikte 25 Eylül 1980'de Aybastı'da
jandarma pususunda şehit düştüler.

Aydın Yalçınkaya

Turan Kılıç

Bedii CENGİZ:

1960 Mersin Kazanlı doğumluydu.
1975’te mücadeleye katıldı. Memur ör-
gütlenmesinde çeşitli görevler aldı.
Cuntayla birlikte 11 yıl tutsak olarak
direniş içinde yaşadı. Tahliye edildiğinde
yeri yine belliydi. Parti Kuruluş Kong-
resi’ne katıldı. Şehit düştüğünde Genel

Komite üyesiydi. Devrimci İşçi Hareketi sorumluluğu
ve Seher Şahin Silahlı Propaganda Birliği’nin komu-
tanlığı göreviyle partili yaşamına başlamıştı. Partinin
kuruluşunun ardından önemli sorumluluklar üstlenerek
bunları yerine getirmeye hazırlanırken 25 Eylül 1994’de
kazayla yaralandı, illegalite koşullarında hareketin gü-
venliğini düşünüp hastaneye kaldırılmasına izin ver-
meyerek, kanıyla umudun adını yazarak şehit düştü.

Bedii Cengiz

Yusuf Bağ

Uğur Sarıaslan

Vedat Özdemir

Zeynep Arıkan GÜLBAĞ:

1968 Malatya Hekimhan doğumlu-
dur. 1986-87’de İstanbul Üniversitesi’nde
öğrenciyken katıldı mücadeleye. Yaklaşık
5 yıl Dev-Genç içinde çeşitli görevler
aldı. 92’de, Büyük Direniş’te ölümü
birlikte kucaklayacakları Kazım Gülbağ
ile evlendi. Daha sonra İstanbul SPB

Komutanı olarak mücadelesini sürdürürken tutsak
düştü. Harbiye Orduevi’ne LAWla saldırı düzenlemekten
yargılanmıştı. Tutsaklık koşullarındaki Büyük Direniş’te
bedenini silah yaptı. Ölüm orucunda hastane hastane
dolaştırılırken mengelelere karşı direndi. Tahliye edil-
diğinde Armutlu direniş mahallesinde direnişini sür-
dürerek 27 Eylül 2001’de ölümsüzleşti.

Zeynep A. Gülbağ

Ali Rıza DEMİR:

9 Kasım 1973’te Adıyaman’ın Mer-
kez Gökçay (Karikan) Köyü’nde doğdu.
1991’de İTÜ Tekstil Mühendisliği öğ-
rencisiyken devrimci hareketin saflarında
mücadeleye katıldı. 1994’te tutsak düştü.
F Tipi saldırısına karşı 1. Ölüm Orucu
Ekibi’nde yer aldı. Sakat bırakılıp tahliye

edildi. O, ihanetin bataklığını değil, direnmenin onurunu
seçti. Katliamlara, zorla müdahalelere, tahliyeye, polisle
işbirliği yapan ailesine karşı 343 gün boyunca direnerek,
27 Eylül 2001’de Armutlu’da kahramanlar kervanına
katıldı.

Ali Rıza Demir

Bülent KARATAŞ:

Dersim Hozat Türk Taner Köyü,
1974 doğumlu olan Bülent; evli ve iki
çocuk babasıydı. Hayvancılıkla ve kah-
vehanelerde çalışarak geçimini sağlı-
yordu. Devrimcilere yardım ettiği için,
1997 yılında kısa süreli tutsaklık yaşadı.
27 Eylül 2007’de odun toplamak için

gittiği ormanda özel tim tarafından katledildi. 

Bülent Karataş



Ulucanlar Şehitleri:
26 Eylül 1999’da Ulucanlar Hapishanesi’nde düzenlenen ve bombaların, kurşunların kullanıldığı, hapishanenin

bir işkencehaneye çevrildiği saldırıda, kahramanca direnerek şehit düştüler.

İsmet KAVAKLIOĞLU, 1963’de Balıkesir Gönen’de doğdu. 1979’da mücadeleye katıldı. 12 Eylül yıllarında
örgütsüz bir devrimci olarak yaşadı. Hareket ile yeniden bağ kurduğunda Bursa ve Balıkesir çevresinde,
Karadeniz’de çeşitli legal ve illegal görevler aldı. Tutsaklık yaşamında birçok direniş örgütledi. Ulucanlar Tutsak
Örgütlenmesi’nin sorumlusuydu.

Ahmet SAVRAN, 1967’de Aydın’da doğdu. Manisa Spor Akademisi’nde Dev-Genç’lilerle tanıştı. 1994’te öğ-
retmenliğe başladı. Devrimci Memur Hareketi içinde mücadelesini sürdürdü.

Aziz DÖNMEZ, 1981 Tokat Almus doğumlu. Konfeksiyon, deri atölyelerinde işçiydi. 1996’da Cephelilerle
tanıştı. Demokratik mücadele içinde yer aldı.

Halil TÜRKER, 1973, Tokat Aktepe doğumlu. 1993’te örgütlü mücadeleye katıldı. TKP/ML Davası’ndan
tutsak düştü.

Nevzat ÇİFTÇİ, 1967, Elazığ Karakoçan doğumlu. 1987’de hareketinin saflarında yer aldı. TKİP Davası’ndan
tutsak düştü. Merkez Komite üyesiydi.

Ümit ALTINTAŞ, 1972, Muğla Çaybükü doğumludur. 1991 sonunda örgütlülük içinde yer aldı. TKİP
Davası’ndan tutsak düştü. Merkez Komite üyesiydi.

Abuzer ÇAT, 1968, Malatya Haçova Köyü doğumludur. 1996'da MLKP Davası’ndan tutsak düştü. 1996 Ölüm
Orucu gönüllüsüydü. 

Zafer KIRBIYIK, 1971 doğumludur. Gazi Üniversitesi'ndeyken
mücadelede yerini aldı. TİKB Davası’ndan tutsak düştü.

Mahir EMSALSİZ, 1974 Samsun doğumludur. Üniversitede
mücadeleye katılmıştır. MKP davasından tutsak düştü.

Önder GENÇASLAN, 1973 Çankırı doğumludur. Üniversite
sürecinde örgütlü mücadeleye adım attı. MKP Davası’ndan tutsak
düştü.

Aziz Dönmez

Abuzer ÇatÜmit AltıntaşNevzat ÇıftçiHalil Türker

Ahmet Savranİsmet Kavaklıoğlu

Mahir EmsalizZafer KırbıyıkÖnder Gençaslan

24 Eylül 1996 Diyarbakır Hapishanesi Şehitleri
Mehmet ASLAN, Kadri DEMİR, Edip DÖNEKÇİ, M.Nimet

ÇAKMAK, Erkan Hakan PERİŞAN, Rıdvan BULUT, Hakkı
TEKİN, Mehmet Kadri GÜMÜŞ, Cemal ÇAM, Ahmet ÇE-
LİK

24 Eylül 1996’da, oligarşinin planlı bir şekilde gerçekleştirdiği
saldırıda, Diyarbakır’da özel timler tarafından demir çubuk, cop
ve kalaslarla dövülerek katledildiler.

M.Nimet Çakmak Mehmet K. GümüşHakkı TekinRıdvan BulutErkan H.Perişan Ahmet ÇelikCemal Çam

Edip DönekçiKadri DemirMehmet Aslan



Ahmet BAŞCAVUŞ, Nurettin TOPAL:

27 Eylül 1992’de Sivas’ın Zara Bü-
yükgüney Köyü’nde oligarşinin askeri
güçleriyle girdikleri çatışmada şehit
düştüler. Nurettin Topal, 1972 Sivas
Hafik doğumludur. 1989’da İstanbul’da
mücadeleye katıldı. Çiftlik Halk Kültür
Dayanışma Derneği’nde çalıştı.  Ahmet
Başçavuş, Denizli Tavas doğumludur.
10 yaşındayken Belçika’ya gitmiş, 14-
15 yaşlarında yurtdışında mücadeleye
katılmıştı. Avrupa'nın "nimet'leri, yoz
yaşam ve kültürü onun için değildi. O
ülkesi için savaşmak istiyordu. Tıpkı
Fintöz gibi. Gönlünde hep kırlar vardı.

Ahmet Başcavuş

Nurettin Topal

Pablo NERUDA:

Neruda, 1904 yılında Güney Şili'de
doğdu. 20 yaşındayken Şili'nin en büyük
şairlerinden biri oldu. Bir sosyalistti.
Sosyalist Allende iktidarı döneminde
çeşitli görevler de üstlendi. 1973 yılında
faşist general Pinochet'in Allende hü-
kümetine karşı gerçekleştirdiği darbeye

karşı, direniş içinde yer aldı. İşbirlikçi generallere
karşı halkın özgürlük kavgasının sesi olmaya devam
etti. Cuntanın   saldırılarının yoğunlaştığı dönemlerde,
Neruda halkın yanında olmakta tereddüt duymayan
gerçek bir vatansever olarak 23 Eylül 1973'te yaşama
veda etti.

Pablo Neruda

Bir yoldaşı Bedii Cengiz’i anlatıyor: 
«Kiminle tanışmışım haberim yok»  
Birgün bir evde çalışmalarımızı yapıyorduk. Ev-

deki arkadaşlardan birinin yanında başka biri
daha girdi içeri.  Giyimi işçiyi andırıyordu.
Sadeliği ve emekçiliği gözlerinden oku-
nuyor, her işe  yansıyordu. Sohbetleri-
mizde Arap olduğunu öğrenmem de
beni çok sevindirmişti. Bölgemizde
hep yaşıtım, genç arkadaşlarla tanış-
mıştım. Ama o gün yaşça büyük, hem
de kendi milliyetimden bir abiyle ta-
nışmak bana gurur verdi. Çünkü bu-
lunduğum çevrede "Acilcilerin"
çoğu devrimciliği bırakmış geçim
derdine düşmüşlerdi. Bırakanlar ara-
sında Bedii Cengiz'le hapishanede
yatan insanlar da vardı. Ama Bedii
Cengiz hapishaneden çıkar çıkmaz sa-
vaşa koşmuştu. 

Mücadele içerisinde hep isimsiz kah-
ramanlardan bahsedilirdi, tam kavrayamaz-
dım. Refik (yoldaş) Bedii'yi Hasan ismiyle ta-
nıyordum ve konumunu bilmiyordum. Şehit düş-
tüğünde öğrendim isimsiz kahraman olduğunu ve
konumunu. Bana "ben kiminle tanışmışım haberim
yok" dedirtti. Bunları dedirten şey Refik Bedii'nin
mütevazılığıydı, sadeliğiydi. Yöneticiydi, Komutandı
ama bir işçi gibi çalışıyordu. Herkesin dilinden an-
lıyordu. Kahve  içmeyi severdi ve  gittiği her evde
kendi elleriyle kahve yapar ve sohbet ederdi. Birgün
sohbet ederken "Refik bey diye 'O polis nokta-
sından nasıl geçtin?' diye sordum. Arapça konuşarak

anlatmaya başladı, ama önce evdeki diğer arka-
daşlara “kusura bakmayın biz ana dilimizle ko-
nuşacağız yanlış anlamayın” dedi. Ve anlatmaya
başladı. "Bölgeyi tam olarak bilmiyordum ama

görevimi yerine getirmek zorundaydım, kar-
şıma polis noktası çıkacağını ve riskli ol-

duğunu biliyordum. Biz meşruyuz, bunu
bilince çıkardın mı her şeyin üstesinden
gelirsin dedi. Ve polis noktası karşısına
çıktığında soğukkanlılıkla selam ve-
rerek geçip gitmiş ve görevini ta-
mamlamış. 

Refik Bedii herşeyi, her işi eğitime
çevirirdi. O şehit düştükten sonra
onunla ilgili şu anlatımlar da Refik
Bedii'nin önderliğe, Parti-Cephe'ye
bağlılığını ve inancını defalarca ka-
nıtlıyordu. Birgün bir yoldaşımızla

birlikte bir görevi yerine getirirken
yoldaşımız Bedii'ye "ben çok yorul-

dum artık yürüyemiyorum" demiş.
Bedii de ona “ben de çok yoruldum, fi-

ziken gücüm kalmadı ama İNANCIMLA"
yürüyorum” demiş. Küçük iş, büyük iş demeden
her işe o inançla koşardı. Yine buradan şunu çok
somut gördüm, devrimin hamalı idi. O gerçekten
her şeyiyle adsız bir devrim hamalıydı.

Anıları Mirasımız

Taylan ÖZGÜR:

23 Eylül 1969'da İstanbul'da Beyazıt
Meydanı'nda katledildi. Taylan Özgür'ün
öldürülmesi, kontrgerillanın ilk planlı
cinayetlerinden birisiydi. Taylan, ODTÜ
Sosyalist Fikir Kulubü üyesiydi. Ame-
rikan Elçisi Commer'in  arabasının OD-
TÜ'de yakılması eylemine katılan dev-

rimcilerden biriydi.

Taylan ÖZGÜR



ÖÖğretmenimizğretmenimiz

Hangi şart ve koşulda olursanız olun, eylemde,
düşüncede, savaşta çevrenize karşı sabırlı,

soğukkanlı ve adaletli olacaksınız.  
Unutmayın ki,  biz devrim ve sosyalizm mücadelesi

veren, iktidarı alma, halk iktidarını  kurma
iddiasında olan bir hareketin savaşçılarıyız. 

Bu hareketin ideoloji ve politikasıyla halkımızın
emperyalizm ve oligarşinin sömürü çarkından

kurtulup bağımsızlığına kavuşacağına olan 
inanç ve güvenle, düzenle ilişkimizi koparıp gönüllü

olarak bu safta yerimizi almışız. 
İlkeleri, değerleri, gelenekleri, disiplini bizi de ifade
ettiği için güvenle kendimizi bu yapıya dahil etmiş,

onun ayrılmaz parçası olmuşuz. 
Yani inanarak, isteyerek hem de her türlü

fedakârlığı, ölmeyi, öldürmeyi göze alarak parçası
olduğumuz gönüllüler birliğinde herkes sınıf

bilincine ve adaletine uygun davranmak, yapının
gelenek, değer ve disiplinine uymak zorundadır.



HHALK CEPHESİ SİLOPİ’DE HALK CEPHESİ SİLOPİ’DE 

EZİDİ HALKININ YANINDAEZİDİ HALKININ YANINDA

KAHROLSUN HALK DÜŞMANI IŞİD, KAHROLSUN HALK DÜŞMANI IŞİD, 

KAHROLSUN IŞİD’İ YARATAN KAHROLSUN IŞİD’İ YARATAN 

EMPERYALİSTLER VE İŞBİRLİKÇİLERİEMPERYALİSTLER VE İŞBİRLİKÇİLERİ

YAŞASIN YAŞASIN 

HALKLARIN KARDEŞLİĞİHALKLARIN KARDEŞLİĞİ AKP’nin Katil Çetelerini Biz Yargılayacağız!
Halkımız 15 Eylül’de Kartal Adliyesi’nde Buluşalım!

in
fo

@
yu

ru
yu

s.co
m

w
w

w
.y

u
ru

y
u

s
.c

o
m


