
AKP’nin Halk Düşmanı Polisi Ankara’da
‘Parasız Eğitim’ İsteyen Dev-Genç’lilere 
BİBER GAZI, PORTAKAL GAZI

VE COPLARLA SALDIRDI!

AKP İktidarında Gaz
Bombası İle Katledildiler

1 Mayıs 2007:
İbrahim Sevindik

 4 Nisan 2009:
Mahsum Karaoğlan

6 Ekim 2009: İshak Kalvo

9 Ekim 2009:  Mehmet Uytun

27 Nisan 2011: Kazım Şeker

31 Mayıs 2011:
Metin Lokumcu

12 Haziran 2011: Hatice İdin

26 Temmuz 2011:
Doğan Teyboğa

28 Ağustos 2011:
Yıldırım Ayhan

21 Mart 2012: Hacı Zengin

 27 Mayıs 2012: Çayan Birben

İşkence Yapmak Şerefsizliktir! 
İnsanlık Onuru İşkenceyi Yenecek! AKP’nin Bütün Karakolları İşkence Merkezidir!

İşkencecilerden Hesap Sorduk Soracağız!

İŞKENCE YAPMAK ŞEREFSİZLİKTİR!
24 KARAKOL’DA 24 ÖLÜM! 

24’ÜNDE DE KAMERALAR BOZUK!
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süreç içinde görev ve sorumluluk bilinçlerinin

zayıflaması, gerilemesi kaçınılmazdır. 

Devrimci heyecan, devrimci so rumluluk yerine
getirilen küçük küçük pratik gö revler üzerinde

kökleşip gelişir. 

De neyim ve tecrübe böyle kazanılır. Büyük işleri
yapmanın temeli küçük işler yapıla rak örülür.

Oysa pratik görevlerden so yutlanmış tüm büyük
söylemler, devrim ci heyecandan, tecrübe

kazanmaktan, so mutu kavramaktan uzaktır. 

Dolayısıyla bu soyut söylemler gelişmenin değil,
an cak ve ancak çürümenin, 

yozlaşmanın belirtisidir....
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İstanbul Fatih’te 7 polis ortalaları-
na almışlar bir kişiyi tekme, tokat,

yumruk, cop vuruyorlar. Yıkıyorlar
yere. Genç yığılmış yerde ikibüklüm
kendini korumaya çalışıyor. Kafası-
na gözüne, midesine her tarafına peş
peşe tekmeler yağıyor. Bir polis ge-
rinip gerinip indiriyor copu. Kenardan
kadın ve çocuk çığlıkları geliyor.
Diğer sokaklardan çığlık sesini du-
yanlar da olay yerine geliyor. Gelen
bir vatandaş üzerine tekme ve copla-
rın yağdığı yerde yatan genci koru-
maya çalışıyor. Ama işe yaramıyor.
Olay yerine çığlık sesini duyan baş-
ka polis ekipleri geliyor. Onlar da ge-
lir gelmez yorulan meslektaşlarına
yardım ediyor; hepsi bir taraftan ka-
paklanmış yerde yatana bir tekme, bir
cop vurmak için birbirleriyle yarışı-
yorlar. Halktan insanların olay yeri-
ne gelmesinden rahatsız olan polisler
yerde yatan genci kaldırıp kimsenin
göremeyeceği ara bir sokağa götürü-
yor. Dayak orda da sürüyor. Polisler
şimdi daha çekincesiz vuruyor. Bir po-
lis hırsını alamamış; belindeki pa-
laskasını çıkartıyor gerinip gerinip in-
diriyor gencin vücuduna. Yerde yatan
genç kafasına, gözüne inen cop ve tek-
melerden korunmak için içgüdüsel
olarak başını kollarının arasına almış
korunmaya çalışıyor. Bu kez polisler
kollarını arkadan kelepçeleyip öyle
dövüyorlar. Kolları ağrımış bir poli-
sin: İki eliyle tutmuş copu: Gerinip ge-
rinip tüm gücüyle indiriyor. Ara so-
kakta da rahat edemiyorlar; yerde ya-
tan genci ekip otosuna götürüyorlar,
ekip otosu uzaklaşıyor. Kamera çe-
kimi yapılan yerin dışına çıkıyor. İş-
kence Yenikapı’da daha ıssız bir yer-
de sürüyor.

Böyle bir saldırıya hiç bir neden
gösterilemez, fakat saldırı nede-

ni AKP’nin polislerinin gerçek nite-
liğini de ortaya koymaktadır. Hami-
le bir kadını hastaneye yetiştirmeye
çalışan Ahmet Koca adındaki genç,
polislerden yol istemiş. Senmisin

AKP’nin polisinden yol isteyen...
Bütün bunlar hem de hastaneye ye-
tiştirilmeye çalışılan hamile bir ka-
dının, eşinin ve çocuklarının gözü
önünde gerçekleşiyor. Duyduğumuz
çığlıklar onların çığlığı... Olay halk-
tan bir kişinin bu  saldırıyı cep tele-
fonu ile kaydetmesi üzerine basına
yansıdı ve haberimiz oldu. Bu, tesa-
düfen haber olan insanlık dışı bir iş-
kencedir. Emin olun her gün yurdun
her tarafında buna benzer onlarca ör-
neği yaşanmaktadır.

Geçtiğimiz hafta içinde Gençlik
Federasyonu üyeleri Kürecik’te

yapılan radar sistemine karşı 2011 yı-
lında Kocaeli’de “Füze Kalkanı De-
ğil, Demokratik Lise İstiyoruz”
yazılı pankart açtıkları için tutuklanan
Gülşah Işıklı ile Meral Dönmez’in
serbest bırakılması için yaptıkları iki
günlük açlık grevinin arkasından
TBMM’ne yürümek istediler. Fakat
işkenceci polisler buna engel oldu.
Dev-Gençliler’e biber gazı ve coplarla
saldırdı. O kadar çok gaz sıktılar ki,
çevredeki esnaflar, yoldan geçen halk
bile gazdan hastanelik olacak şekilde
rahatsızlandı. Gençlerin biber gazının
etkisini azaltmak için limon kullan-
dığını gören polis bu sefer limonun
etki yapmadığı portakal gazı kullan-
maya başladı. Polis, gazı özel bir alet-

le, doğrudan insanların yüzünü, gö-
zünü hedef alarak sıktı.   Eylemi da-
ğıtmak gibi bir amacı yoktu polisle-
rin, doğrudan öldürme kastıyla, ku-
durmuş köpekler gibi saldırıyordu po-
lisler. Somut örnekleri var: AKP ik-
tidarında 11 kişi polisin sıktığı gaz-
larla öldürüldü. 

2007 yılında AKP iktidarı tarafın-
dan çıkartılan “Polis Vazife ve Se-

lahiyetleri Yasası'nda yapılan deği-
şiklikten bu yana 107 kişi polisler ta-
rafından katledildi. BUNLARDAN
24’Ü POLİS KARAKOLLARIN-
DA İŞKENCEYLE KATLEDİL-
Dİ! AKP’nin tüm karakolları iş-
kencehanedir. Hamile bir yakınını
acil hastaneye yetiştirmek isterken so-
kak ortasında bir gencin başına ge-
lenleri tüm halkımız izledi. Sokak or-
tasında bunları yapan polislerin ka-
rakollara götürdüklerine neler yapa-
bileceklerini tahmin edersiniz.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde
2001 yılında DHKP-C savaşçısı

Yunus Güzel’in işkenceyle katle-
dilmesinden sonra karakollarda hüc-
relerin içine kamera yerleştirildi.
Daha sonra AB uyum yasaları çerçe-
vesinde sorgu odalarında da kamera
ile kayıt yapılması zorunlu hale geti-
rildi. Ancak gerçek olan şu ki, bütün
karakollar işkencehane olarak işl-
evini sürdürüyor.

24 KARAKOLDA 24 KİŞİ İŞ-
KENCE İLE ÖLDÜRÜLDÜ.

24 KİŞİNİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ
BU KARAKOLLARIN 24’ÜNDE
DE TEK BİR KAMERA KAYDI
YOK! 24 KARAKOLDA DA KA-
MERALARIN “BOZUK” OLDU-
ĞU AÇIKLAMASI YAPILDI. Ne-
den bozulduğuna ilişkin ise tek bir so-
ruşturma açılmadı. Ölen öldü, AKP ta-
rafından korunan işkenceciler işken-
ce yapmaya devam ediyor. 

Yine geçtiğimiz hafta içinde 276
kişi kapasiteli Urfa E Tipi Ha-

pishanesi’ne 1050 kişi doldurulmasına

AKP’nin Bütün Karakolları İşkence Merkezidir!

2007 yılında AKP iktidarı
tarafından çıkartılan

“Polis Vazife ve Selahiyetleri
Yasası'nda yapılan

değişiklikten bu yana
107 kişi polisler tarafından
katledildi. BUNLARDAN

24’Ü POLİS
KARAKOLLARINDA

İŞKENCEYLE
KATLEDİLDİ! 

İşkence Yapmak Şerefsizliktir!
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isyan eden 18 ile 25 yaşları arasındaki
tutuklulardan 13’ü diri diri yakılarak
katledildi. Adalet Bakanı Sadullah Er-
gin’in açıklamasına göre kapasite
fazlalığı var fakat başka ne bir kusur,
ne bir ihmal, ne de devletin bundan
dolayı bir sorumluluğu var. Adli tu-
tuklular vantilatör yüzünden birbir-
leriyle kavga etti ve koğuştaki eşya-
ları yakmaları sonucu 13 tutuklu du-
mandan zehirlenerek ve yanarak öldü.
Bakanın açıklamasında 6 kişilik hüc-
reye neden 18 kişinin doldurulduğu-
nun cevabı yok. Yangın başladıktan
sonra üzeri kilitli olan kapıların neden
açılmadığının cevabı yok. Gardiyan-
lara, hapishane idaresine toz bile
kondurulmuyor. Suçlu tamamen diri
diri yanan tutuklular...

Fatih’te Ahmet Koca adındaki gen-
ce yapılan işkence haberinin tel-

evizyonlara yansıdığı aynı gün (20
Haziran 2012) İstanul polisi Asayiş-
te kullanmak üzere alınan yeni “man-
yetik cop”un tanıtımını yaptı. Cop-
lar metalden yapılmış. Kapalı halde
20 santimetre açılınca 60 santimetre
oluyor. Manyetik copların diğer adı da
“teleskopik cop.” İç içe geçtiği için
teleskoba benziyor. Manyetik copun
en önemli özelliği polisin copu çek-
tiği andaki çıkarttığı sesin “caydırı-
cılığı...” Şırak diye çıkan ses karşı-
dakilerinde büyük bir korku yarata-
cakmış. Yapılan açıklamaya göre
“vatandaşın huzur ve güvenliği”
için bu coplardan 6 bin adet alınmış.
Psikolojik, fiziki... halka zulmün en
ince ayrıntılarına kadar düşünülerek
yapılmış bir cop...

Korkuyla sağlanan “huzur ve gü-
venlik...” Kimin güvenliği? Hal-

ka karşı kullanılan cop nasıl kimin hu-
zur ve güvenliğini sağlayacak? Elbette
halkın değil. Bu kadar pervasızlık ol-
maz. Fatih’teki gence alçakça, yapı-
lan işkencelerin izlettirildiği aynı
gün bu copların tanıtımı yapıldı.
Daha coplar kafamıza, sırtımıza ora-
mıza, buramıza inmeden adıyla, çı-
kardığı sesle 75 milyon halkımıza “ta-
nıtım” adı altında cop çekildi. Aklı-
nızı başınıza almaz, bize karşı gelir-
seniz Fatih’teki genç gibi yaparım sizi
diyor AKP’nin polisi... 

İşkence yapmak şerefsizliktir! AKP
iktidara gelirken “işkenceye sıfır tö-

lerans” demişti. AKP’nin tüm kara-
kolları işkence merkezi olarak çalış-
maktadır. Tüm işkenceciler AKP’nin
koruma zırhıyla korunuyor.   24 ki-
şinin işkenceyle katledildiği 24 ka-
rakolda kamera kayıtları silinerek
işkenceciler korunduğu gibi Engin
Çeber davasında kamera görüntüleri
durmasına rağmen işkenceci katiller
zaman aşımıyla serbest bırakılmaya
çalışılıyor. 

AKP iktidarı da kendinden önce-
kiler gibi işkencecidir. Faşist

devlet bugüne kadar onlarca dev-
rimciyi işkenceyle katletti. Bu devlet
Osmanlı’dan bugüne işkencenin en
aşağılık yöntemlerine başvurmuştur.
İşkence, halkı düşman olarak gören
faşist devletin halkı sindirme yönte-
midir. 

İşkence yapmak tüm dünyada en
aşağılık insanlık suçudur. Ve bu suç,

şu ya da bu polisin bireysel tavırları
sonucu yapılmıyor. Devlet, polisleri-
ne işkencenin en ince ayrıntılarını öğ-
retmek için özel eğitimlerden geçiri-
yor. İşkence yapmak için özel işken-
ce aletleri satın alıyor. İşkence, ikti-
darlar tarafından sistemli bir şekilde
sürüyor. AKP iktidarında ise işkence
sadece işkencehanelerde yapılmıyor.
Manyetik cop gösterisinde olduğu
gibi, her eylemin gazla boğulduğu gibi

işkence tüm halka yapılıyor. 

Halkımız, işkence yapmak insan-
lık suçudur. İşkence yapmak şe-

refsizliktir. İşkenceyi yaptıran faşist
devlet olduğu için işkenceciler hiç bir
zaman cezalandırılmadı ve cezalan-
dırılmıyor. 

İŞKENCECİLERDEN SADECE
HALKIN ADALETİ İLE HESAP

SORULUR. HESABI SADECE
DEVRİMCİLER SORAR! 

Teşkilat olarak AKP’nin tüm pol-
isleri halkın düşmanıdır. Mesele

bir teşkilat içindeki “çürük elmalar”
meselesi değildir. Polisler kurum ola-
rak halkın düşmanlarıdır. Aldıkları
eğitim de düşman diye tanımladıkla-
rı halktır. 

İşkenceci halk düşmanı polisleri
mahallelerinize sokmayın. Onlara

kiralık ev vermeyin. Aynı apartman-
da oturmayın. İşkenceci polislerle
hiç bir alışveriş ilişkisinde bulunma-
yın. Onlarla girdiğiniz her ilişkide
mutlaka size zarar verirler. Onlar ka-
tildir. İşkencecidir. Hırsızlık, yolsuz-
luk, rüşvet, uyuşturucu, namussuz-
luk... her türlü pislik onlardadır. Se-
lam dahi vermeyin polislere. 

Halk düşmanlarına halkın adale-
tinin tecelli etmesi için devrim-

cilere yardımcı olun. İnsanlık suçu iş-
leyen işkencecilerden hesap sorul-
maması işkencelerin devam etmesi
demektir. Yıllardır halka çektirilen
zulmün sorulacak hesabı var. Halk
işkencelerle, saldırılarla, katliam-
larla açlıkla sesini çıkartamaz hale
getirildi. 

Halkımız, korkmayın! Zulüm hep
böyle sürüp gitmez. İşkenceci

polislerin işkenceleri, katliamları kar-
şısında bu halkın onurlu evlatları
devrimciler her zaman alınlarının
akıyla direndiler. Polisin en aşağılık
işkenceleri karşısında teslim olmadı-
lar. Canlarını verdiler halkına ihanet
etmediler. İnançlarına, değerlerine
sahip çıktılar. 

İnsanlık dışı işkenceci polislere
karşı devrimcilerin yanında yer

alın. İşkence yapmak şerefsizliktir.
İşkenceciler cezasız kalmayacak!
YAŞASIN HALKIN ADALETİ... 

Halkımız, işkence yapmak
insanlık suçudur. İşkence

yapmak şerefsizliktir.
İşkenceyi yaptıran faşist

devlet olduğu için işkenceciler
hiç bir zaman

cezalandırılmadı ve
cezalandırılmıyor. 

İŞKENCECİLERDEN
SADECE HALKIN

ADALETİ İLE HESAP
SORULUR. HESABI

SADECE DEVRİMCİLER
SORAR! 
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AKP’nin işkenceci-katil polisine
yönelik cezalandırma eylemleriyle
bir kez daha tartışılan ve gündeme
çıkarılan polisin işkenceci katliamcı
yüzü ve halkın adaleti oldu. 

Burjuva medya dahi artık polisin
işkenceciliğini gizleyemez, haklı
çıkaramaz durumda. Bundandır ki
medya polise yönelik eylemleri ka-
ralayamaz hale geldi. Çünkü
AKP’nin halk düşmanı polisi, halkın
en meşru, hatta yasal taleplerine

karşı şiddeti tek yol olarak ele al-
maktadır. Bütün TV kanalları, ga-
zeteler gün geçmiyor ki polisin bir
işkence haberinden, gaza boğulmuş
insanlardan bahsetmesin. Budur
halkın adaletinin meşruluk kaynağı. 

AKP’nin polisi, basit bir sokak
kavgasından, Fenerbahçe taraftar-
larına olduğu gibi futbol karşılaş-
malarına, hastanelere, okullara,
meşru-demokratik bir eylemden,
trafikte tartıştığı şoförlere kadar
hemen herkese çocuk, kadın, yaşlı,
hasta demeden saldırmakta adeta
gaz bombardımanına tutmaktadır. 

Sadece sokakta veya eylemlerde
değil, ekip otolarından, sıradan
mahalle karakollarına, siyasi şube
işkencehanelerinden jandarma ka-
rakollarına kadar yapılan işkence
ve halk düşmanlığı AKP polisinin
tek ve vazgeçilmez yöntemi haline
gelmiştir. 

Bütün bu işkenceler ve katli-
amlar “işkenceye sıfır tolerans”
demagojisi etrafında sürdürülmek-
tedir. AKP, karakolların hepsinin
kameralarla donatıldığını, artık hiç-
bir polisin işkence yapamayacağını,
hatta ve hatta po-lislerin kasklarına
dahi kamera yerleştirdiğini belir-
terek, işkenceye, kötü muameleye
izin verilmeyeceğini tekrarlayıp

durmaktadır. 

AKP’nin demagojilerine karşın
işte gerçekler: 

AKP’nin iktidar olduğu 2002’den
bu yana, 129 faili meçhul cinayet
gerçekleşti. Aynı tarihlerde yargısız
infaz, dur ihtarına uymama veya rast-
gele ateş açılma sonucu 428 kişi ha-
yatını kaybetti. AKP iktidarı döne-
minde sayısız işkence ve kötü mua-
mele vakaları kayıtlara geçerken,
gözaltında veya cezaevlerinde ölüm
vakaları artarak devam ediyor. 2002
den bu yana gözaltında veya ceza-
evinde 322 kişi işkeceyle katledildi. 

AKP iktidarının 2002-2009 yılları
arasında 29 Bin 511’i polis olmak
üzere 34 bin 931 kolluk kuvveti hak-
kında işkence nedeniyle şikayette
bulunuldu. Savcılar 20 Bin kolluk
gücü hakkında “takipsizlik” kararı
verirken, sadece 8 Bin 415 kişi hak-
kında kamu davası açıldı. Mahke-
melere giden davaların ise yüzde 90
oranında beraatla sonuçlandı. 

İzmir'de “dur ihtarına uymadı”
denilerek polis tarafından açılan ateş
sonucunda öldürülen Baran Tursun
adına kurulan vakıf, TBMM İnsan
Hakları İnceleme Komisyonu'na baş-
vurarak “polis karakollarında ölü bu-
lunanlar” ve “faili polis olan ölüm
olaylarının” incelenmesini istedi. Va-

24 Karakol’da 24 Ölüm! 
24’ünde de Kameralar Bozuk!

AKP’nin Bütün Karakolları İşkence Merkezidir!

AKP İKTİDARINDA; 

 129 faili meçhul cinayet

 428 kişi dur ihtarına uymadı
denilerek katledildi

 322 kişi gözaltında ve hapis-
hanede işkenceyle katledildi,

 2002-2009 yılları arasında 29
bin 511’i polis olmak üzere 34
bin 931 kolluk kuvveti hakkında
işkence nedeniyle şikayette bulu-
nuldu. 

 20 bin polis, jandarma ve
gardiyan hakkında “takipsizlik”
kararı verildi. 

 8 bin 415 polis, jandarma ve
gardiyan hakkında kamu davası
açıldı. Bu davaların yüzde 90’ı
beraat ettirildi. 

 2007 yılında “Polis Vazife ve
Salahiyetleri Yasası'nda  yapılan
değişiklikten sonra bugüne
kadar polis tarafından 24’ü
karakollarda işkenceyle olmak
üzere toplam 107 kişi öldürüldü. 

 24 kişinin işkenceyle öldürül-
düğü 24 karakolun 24’ünde de
kameralar bozuk dendi. 

Ahmet Karlangaç, Baki
Erdoğan, Ömer Aydoğmuş, Ali
Rıza Ağdoğan, Birtan Altınbaş,
Bülent Ülkü, İsmet Güvenç,
Hanım Gül, Mustafa Işık, Rıfat
Özgüner, Mehmet Ali Karasu,
Yunus Güzel, Engin Çeber,
Hayrettin Eren, Lütfiye Kaçar,

Yusuf Erişti, Ali Efeoğlu,
Ayhan Efeoğlu, Hüsamettin
Yaman, Soner Gül, Düzgün
Tekin, Erdoğan Şakar, İsmail
Bahçeci, Recep Güler, Ayşe
Nur Şimşek, Mehmet Ali
Mandal, Neslihan Uslu, 
Metin Andaç, Hasan Aydoğan.

İşkenceci Polislerin Gözaltına Alıp İşkencede
Katlettiği ve Kaybettiği Cephe Savaşçıları!

İŞKENCE YAPMAK ŞEREFSİZLİKTİR!6

Yürüyüş

24 Haziran
2012

Sayı: 24



kıfın raporunda; 

“Polis Vazife ve Sala-
hiyetleri Yasası'nda 2007
yılında yapılan değişiklikten
bu yana 24’ü karakollarda
olmak üzere faili polis olan
107 ölüm vakası gerçek-
leştiğini belirtiyor.” 

Bu ölümlerin 24’ü de
karakollarda yapılan işken-
celer sonucudur. Ancak bu
ölümler için ne, tek bir iş-
kence soruşturması, ne de
hakkında işlem yapılan bir
polis vardır. Çünkü polisin
tuttuğu tutanaklar bütün
ölümlerin intihar, hastalık
veya doğal ölümler sonucu olduğunu
söylenmiştir. 

24 Karakol 24 Ölüm… 
İşkenceyi ve “kötü muameleyi”

önleme adı altında polislerin kask-
larına dahi kamera takan AKP, ne-

dense karakolda öldürülenlerin “fa-
illerini” bulamamış. Çünkü bu ölüm-
lerin olduğu karakollarda kameralar
bozukmuş! 

Ne tesadüf değil mi, işkenceyle
ölümün olduğu 24 karakolun 24’ünde
de kameralar bozulmuş. Nasıl bo-
zulmuş, ne zaman bozulmuş, kim

bozmuş ve neden tamir
edilmemiş, bunlara bir
cevap yok. Bu ölümle-
rin nedenlerini kim so-
ruşturmuş, tabi ki iş-
kenceyle öldüren po-
lisler, onlarda kendile-
rini aklamışlar. 

İşte AKP’nin işken-
ceci, katil ve aynı za-
manda savcı-hakim
polisleri. Vuruyorlar,
her türden zehirli gazla
boğuyorlar, işkenceler-
de katledip, sakat bıra-
kıyorlar daha sonra da
kendilerini aklıyorlar…
Çünkü düzen içerisinde

hesap soran yok. AKP, “polisin elini
soğutmayalım” anlayışını kendisine
destur edinmiştir. Bundandır ki po-
lisine, jandarmasına ve bütün işken-
ceci güruhuna sahip çıkmaktadır. 

Zulme uğrayan, hakkını aradığı
için işkencelerden geçirilen, gaza

 Mustafa Kökçe 36 yaşında
İstanbul’da KARAKOLDA
öldürüldü 2007 

 Dariusz Witek, İstanbul’da
KARAKOLDA öldürüldü 2007 

 Gökhan Belgüzar,
İstanbul/Osmaniye KARAKOLDA
öldürüldü 2007 

 Festus Okey, 35 yaşında
İstanbul’da KARAKOLDA
öldürüldü 2007 

 Hakkı Cangı, 26 yaşında
Çanakkale/Anafartalar KARAKO-
LUNDA öldürüldü 2007

 Abbas İnan, 39 yaşında
Çanakkale/Anafartalar KARAKO-
LUNDA öldürüldü 2008 

 Orhan Oflaz 28 yaşında
Antalya’da KARAKOLDA
öldürüldü 2008 

 Ahmet Laçin, 23 yaşında
İstanbul’da KARAKOLDA
öldürüldü 2008 

 Metin Yüksel, 27 yaşında

Zonguldak’ta KARAKOLDA
öldürüldü 2008 

 Selçuk Yıldır 32 yaşında
Kocaeli’nde KARAKOLDA
öldürüldü 2008

 Ahmet Akbaş, 43 yaşında
İstanbul/ Esenler KARAKOLUN-
DA öldürüldü 2009 

 Serkan Çedik, 25 yaşında
Bursa’da KARAKOLDA
öldürüldü 2009 

 Osman Aslı, 20 yaşında
İstanbul/Firüzköy KARAKOLUN-
DA öldürüldü 2009 

 Abdurrahman Sözen, 24 yaşında
İzmir/Gümüşpala KARAKOLUN-
DA öldürüldü 2009 

 Resul İlçin, 52 yaşında
Şırnak/İdil KARAKOLUNDA
öldürüldü 2009 

 Ahmet Cömert, 23 yaşında
Kocaeli/Darıca KARAKOLUNDA
öldürüldü 2009

 Kenan Yılmaz SULTAN GAZİ

Polis Karokolu’nda fenalaştı,
ambulansla hastaneye götürülürken
öldü. 

 WİLLEM TYAS /İngiliz/
Antalya'nın Manavgat İlçesi Şelale
Polis Karakolu’nda ölü bulundu,
64 yaşında. 

 HAMEDU LOUFA SAYID/
Mersin’de Yumuktepe Polis
Karakolu nezarethanesinde ölü
bulundu, 26 yaşında 

 Özcan Kurtuluş, 23 yaşında
İzmir’de KARAKOLDA öldürüldü
2010 

 Murat Konuş, 43 yaşında
İstanbul’da KARAKOLDA
öldürüldü 2010 

 Fuat Bayoğlu, yaşında
İstanbul/Beyoğlu KARAKOLUN-
DA öldürüldü 2010 

 Erhan Turan, 28 yaşında
İstanbul/Şişli KARAKOLUNDA
öldürüldü 2010 

AKP’ni̇̇n İşkence Merkezleri̇nde İşkenceyle Katledi̇̇ldi̇ler!
İşkenceleri̇̇ni̇̇n Üzeri̇̇ni̇̇ Örtmek İçi̇n Kamera Görüntütleri̇̇ni̇̇ Yok Etti̇ler!
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DHKC’nin, 15 ve 16 Haziran
günlerinde İstanbul Avcılar ve Ga-
ziosmanpaşa’da polise yönelik silahlı
eylem gerçekleştirmesinin ardından,
halkın adaleti karşısında korkuya
kapılan polis, burjuva basın aracılı-
ğıyla eylemlerin sorumlusu olarak
iki kişinin fotoğraflarını yayınladı.
Eylemlerle bir ilgisi olmayan bu fo-
toğraflarla, 2 devrimciyi katletme
hazırlıkları yapan polis, Halkın Hu-
kuk Bürosu (HHB) ve TAYAD’lı
Aileler tarafından yapılan eylemlerle
teşhir edildi.

HHB, “İstanbul Polisi Katliam
Peşinde!” başlıklı ve 20 Haziran ta-
rihli duyuruda, 21 Haziran’da Çağ-
layan Adliyesi C kapısı önünde ya-
pacakları basın açıklamasının ardın-
dan, sorumlular hakkında suç du-
yurusunda bulunacaklarını açıkladı.

“Müvekkilerimizin yaşamına yö-

nelecek her türlü saldırıdan İstanbul
Valisi ve İstanbul Emniyet Müdürü
sorumludur. Müvekkillerimizi hedef
gösterenler hakkında suç duyuru-
sunda bulunuyoruz.” denilen açık-
lamada, fotoğrafları basına dağıtılan
müvekkilerinin ailelerinin de suç
duyurusunda bulunacakları belirtti.

Açıklamada ayrıca, “İstanbul Va-
lisi, Emniyet Müdürlüğü ve burjuva
medya el ele verdiler. Hükmü kesip
infaza koydular. Her yerde ‘polis
katilleri’ diye fotoğrafları bastırılan
devrimciler bizim müvekkillerimiz-
dir. Şayet haklarında böyle bir iddia
varsa bu iddiayı soruşturacak, ko-
vuşturacak ve hükmü infaza koyacak
makamlar bellidir. Ancak başta İs-
tanbul Valisi olmak üzere, olaya fail
yaratmak için ‘suçluları bulduk’
yaygarası koparıp, müvekkillerimizin
ve onlarla birlikte başka insanların

da yaşam haklarının gaspına kadar
varacak iğrenç bir oyun oynamak-
tadırlar. Bu oyunda burjuva medya
da katliam zemini yaratmak için rol
üstlenmiştir. Bu oyuna seyirci kal-
mayacağız. Üzerinde gizlilik kararı
olan bir soruşturma kapsamında hiç
kimsenin fotoğraflarını yayınlaya-
mazsınız! Demokrasicilik oyunu oy-
nanan bir ülke bile olsa suçu sabit
oluncaya kadar herkes masumdur.
Kimseyi hedef gösterip bir katliama
zemin hazırlayamazsınız. Bu oyuna
seyirci kalmayacak, bu ülkenin onur-
lu evlatlarını sahipleneceğiz. Herkesi
halkın evlatlarını sahiplenmeye, bir
katliamın ortağı olmamak için so-
rumlu davranmaya ve göz göre göre
yapılan bir katliam hazırlığını en-
gellemeye çağırıyoruz” denildi.

boğulan halkın acılarını kim dindi-
recek. Karakolda işkenceyle öldürülen
halkın 24 evladının hesabını kim so-
racak. Dur ihtarına uymadığı gerek-
çesiyle öldürülen gençlerimizin, dö-
vülen memurlarımızın, işçilerimizin,
tutsak yakınlarımızın, Urfa Hapis-
hanesinde diri diri yakılan tutsakların
hesabını kim soracak? Düzenin yar-
gısının sormayacağı kesin. Çünkü
oligarşinin hukuk sistemi asıl olarak
halka karşı işlenen suçların meşru-
laştırıldığı, katillerin aklandığı si-
temdir. 

Bu halkın çocuklarını, onurlu ev-
latları devrimcilerini İşkencehane-
lerde, hapishanelerde, dağlarda, kuytu
yerlerde korkakça sorgusuz-sualsiz
infaz eden katiller, ellerini-kollarını
sallayıp gezdiği sürece halkın acısı
hep canlı kalacak. 

Halkın Adalet Özlemi
Er-Geç Gerçekleşecektir! 

Halkın adalet özlemi can alıcı,
hava-su-ekmek kadar temel ve vaz-

geçilmezdir. HALK  ADALETE SU-
SAMIŞTIR. Her koşul ve fırsatta
haksızlıkları dile getirmekte, oligar-
şinin düzeninde adalet olamayacağını
söylemektedir. Bu halkın adaletten
vazgeçtiği anlamına gelmemektedir.
Tam tersi gerçek adaletin tecelli et-
mesini beklemektedir. Gerçek adalet,
halkın uyguladığı adaletidir. 

Oligarşinin düzeninde ise adalet
yok. AKP iktidarında adaletin A’sı
yok. AKP’nin polisi, jandarması,
savcı ve hâkimi, bürokrasisi bir bütün
olarak halkın baskı-terör altında tu-
tularak sömürülmesi üzerine kurgu-
lanmıştır. Buna itiraz eden herkes
AKP için terörist, düşmandır. AKP,
düşman gördüğü halkı sindirmek,
kendine karşı mücadele etmesini en-
gellemek için işkencenin, baskının
her türlüsüne başvurmaktadır. AKP
iktidarı için, her türlü yöntemi meşru
görmekte dir. Yapılan baskıların, iş-
kencelerin hiçbiri kendiliğinden mey-
dana gelen veya işgüzar polislerin
yaptığı uygulamalar değildir. Bir
devlet politikası, AKP politikasıdır. 

Halka karşı işkencenin, baskının,
terörün sistematik olarak devlet eliyle
uygulandığı yerde, devletin “adalet”
kurumlarından beklentiye girmek ol-
mayacak duaya amin demektir.
AKP’nin politikalarına çanak tutmak,
halkın oyalanmasına, katledilmesine
destek vermektir. 

Adaleti ancak ve ancak halkın
birleşmiş, örgütlü gücü sağlar. Bun-
dandır ki AKP’nin polisi, halkın ör-
gütlenmemesi için kesintisiz saldırı-
larını sürdürmekte, halkın meşru ör-
gütlenmelerini dağıtmak için ope-
rasyonlarına aralıksız devam etmek-
tedir. 

Ancak halk çaresiz değildir. Bir-
leşmiş halkın gücü ve yaratıcılığını
hiçbir güç engelleyemez. AKP’de
bütün baskı ve terörüne rağmen en-
gelleyemeyecek. 

Halkın evlatları, savaşçıları bütün
baskı, denetim, gözdağlarına karşın
örgütlenecek hesap sormaya devam
edecektir. AKP halka hesap verecektir. 

AKP’nin İstanbul Valisi ve Emniyet Müdürü
Bir Katliam İçin Zemin Hazırlıyor!
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19 Haziran’da İstanbul polisi “16
Haziran’da Gaziosmanpaşa’da öl-
dürülen polislerin failleri” diye ba-
sına  iki kişinin fotoğraflarını ve ka-
mera görüntüleri diye bazı görüntüler
dağıttı. Televizyonların akşam ha-
berlerinde, bu resim ve görüntülere
dayanılarak haber yapıldı. 

Resim ve görüntüleri dağıtılan
bu kişiler demokratik kurumlarda
çalışan ve demokratik faaliyetle-
rinden dolayı polis tarafından ta-
nınan bilinen kişilerdir. 

Fotoğrafları dağıtılan evlatlarımız,
eylemle ilgili gerçek failleri bula-
mayan İstanbul Valisi ve Emniyet
Müdürü tarafından yeni bir katliam
için hedef gösterilmektedir. 

Basını uyarıyoruz: Polis kaynaklı
yalan haberlerle yeni bir katliama
ortak olmayın.

Özellikle Kanal D Ana Haber
Bülteni sunucusu Mehmet Ali Bi-
rand ve ATV Anaber Yönetmeni
Erdoğan Aktaş’ı uyarıyoruz! 

Polisin yalan haberlerine daya-
narak evlatlarımızı hedef göstermeyin. 

Polisin katliamlarına alet olma-
yın!

Polis bugüne kadar yüzlerce dev-
rimcinin katledilmesine meşruluk
kazandırmak için burjuva medyayı
kullanmıştır. 

Tekrar tekrar uyarıyoruz; 19
Aralık katliamındaki rolünüzden ders
alın. Habercilik adına polisin yap-
tırdığı ettirdiği haberlerle yeni bir

katliama ortak olmayın. 

Bugüne kadar polisin onlarca ya-
lan haberine tanık oldunuz. Alet ol-
dunuz. Katliamlara zemin hazırladı-
nız. 

Emniyet müdürleri, Valiler gelip
geçicidir. Habercilik adına yaptığınız
yayınlarla evlatlarımızın kanının akı-
tılmasına ortak oluyorsunuz. Bu suç-
larınızdan asla silinmeyecektir. Meh-
met Ali Birand bu konuda sabıkalıdır. 

Polisin bu tür  haberlerini hiçbir
sorumluluk taşımadan yayınlamış ve
polis terörüne meşruluk zemini ya-
ratmıştır. Yine aynı şeyi yapıyor. 

Yapmayın! Sizlerin de çocukları
var. Sizler de ana babasınız. Polisin
katliamlarına ortak olmayın!

Haberlerinizde yayınladığınız o
resimlerin,  görüntülerin Gaziosman-
paşa’daki eylemle ne ilgisi var? Yıl-
ların gazetecisisiniz. Polisin dağıttığı
resim ve görüntülerle yapılan eylemler
arasındaki bağlantıyı nasıl kurdunuz?
Tüm Türkiye’de ses kayıtları, görüntü
kayıtları havada uçuşuyor. Görüntü-
den, sesten çok ne var piyasada.
AKP’nin polisi AKP gibi düşünmeyen
her kese istediği zaman bir ses kaydı,
bir görüntü kaydı uyduruyor. 

Sizleri AKP polisinin bu kom-
plolarına ortak malzeme olmamanız
için, ortak olmamanız için uyarıyoruz.
Kendinizi kullandırmayın. Katliama
ortak olursunuz. Bunun sorumluluğu
ağırdır. 

Yaptığınız haberlere tekrar bakın:

Polisin dağıttığı resim ve görüntülerle
yapılan eylemlerin ne ilgisi var? Hiç
bir ilgisi yoktur. O zaman neye da-
yanarak evlatlarımızı hedef gösteri-
yorsunuz? Polisin evlatlarımıza yö-
nelik yapacağı bir katliamdan siz de
sorumlu olacaksınız. 

AKP’nin İstanbul valisi Hüseyin
Avni Mutlu ve İstanbul Emniyet
Müdürü Hüseyin Çapkın’ı Uyarı-
yoruz: Evlatlarımızın canına kastet-
mekten vazgeçin. Evlatlarımızı kat-
letmekten vazgeçin. Bu faşist devlet
on yıllardır sizin gibileri çok kullan-
mıştır. Bir katil yetiştirip halk ço-
cuklarını katlettirmiş işi bittiğinde
de bir kenara atıvermiştir. 

Halkımız; AKP’nin İstanbul valisi
Hüseyin Avni Mutlu ve İstanbul Em-
niyet Müdürü Hüseyin Çapkın, ey-
lemcileri yakalayamamanın  aczi
içinde bilinen tanınan devrimcileri
hedef gösteriyor. Polis burjuva basına
yaptırdığı haberlerle yapacağı bir
katliama zemin hazırlıyor. Resimleri
dağıtılan kişiler devrimcilerdir. Dev-
rimci çalışmaları nedeni ile polis ta-
rafından bilinen, onlarca kez gözaltına
alınan Dev-Genç’lilerdir. 

Onlar sizin de evladınızdır.
AKP’nin evlatlarımızı katletmesine
izin vermeyelim... AKP’nin katliam
girişimlerini boşa çıkartalım. 

BİZ DOĞURDUK SİZE ÖL-
DÜRTMEYECECEĞİZ!

20 Haziran 2012  

TAYAD

Biz Doğurduk
Size Öldürtmeyeceğiz 

TAYAD’lı Aileler de, 22 Haziran günü
İstanbul Emniyet Müdürlüğü önünde eylem
yaparak, devrimcilere yönelik bu katliam
hazırlığının önünde duracaklar. Eyleme
katılım çağrısında bulunan TAYAD’lı Ai-
leler, “Polis bugüne kadar yüzlerce dev-
rimcinin katledilmesine meşruluk kazan-
dırmak için burjuva medyayı kullanmıştır.

Sizleri, AKP polisinin bu kom-
plolarına ortak olmamanız için
uyarıyoruz. Resimleri dağıtılan
kişiler devrimcilerdir. Devrimci
çalışmaları nedeniyle polis ta-
rafından bilinen, onlarca kez
gözaltına alınan Dev-Genç’liler-
dir. Komploları ve kontra ha-
berleri teşhir etmek için yapa-
cağımız eylemimize tüm halkı-
mızı çağırıyoruz” dediler.
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Basına ve Halkımıza Duyurulur!

AKP’nin İstanbul Valisi ve Emniyet
Müdürü bir katliam için zemin hazırlıyor!



Erdal Dalgıç 1966 doğumlu 46
yaşında delikanlı bir yürek. Milyon-
larca yoksul halkımızdan birisiydi.
12 yaşındaki birisi henüz çocuktur.
Yoksul halk çocukları 12 yaşında
emekçidir. Erdal’da bir kuyumcu dük-
kanında çırak olarak çalışmaya baş-
ladığında 12 yaşındaydı. Pahalı ma-
denleri işliyorlardı ama aldığı yevmiye
karnını doyurmaya yetmiyordu. O
yaşta karın doyurma savaşının tam
ortasındaydı. 1979 yılında buzdolabı
tamircisinin yanında çalışmaya başladı.
Sonra bakkalcılık, tezgahtarlık, hay-
vancılık, şoförlük, inşaat işçiliği, fab-
rikalarda ağır işçilik... Sömürü düze-
ninde hayatta kalabilmek için bir çok
işte çalıştı. 

Eski döneklere, küçük burjuvalara
sorarsan devrimcilik “gençlik heye-
canı”dır. Özellikle de üniversitenin
ilk yıllarında yapılıp geçen gençlik
heyecanıdır. 

Erdal devrimciliğin öyle olmadığını
bir kez daha gösterdi. Devrimcilerle
tanıştığında 32 yaşındaydı. 

Sömürü düzenini, açlığı, yoksul-
luğu, işsizliği çok iyi tanıyordu. Dev-
rimcilerle tanıştıktan sonra bu düzenin
nasıl yıkılacağını öğrendi. Devrimci-

lerle tanıştıktan sonra yeniden doğmuş
gibiydi Erdal: Benden geçti demedi.
32 yaşında dört elle sarıldı kavgaya.
Tüm saflığıyla, tüm doğallığıyla her
şeye hazırım dedi. 

Her şeye hazırım demek bir dev-
rimci için düzenle olan tüm bağla-
rını koparmaktır. Düzenle tüm bağ-
larını koparttı. Büyük iş, küçük iş
demedi. Devrimci mücadelenin her
işi onun için yapılması gerekendi. 

Bir dönem Ankara’nın, Çorum’un
yoksul gecekondu mahallelerinde ça-
lıştı. Dergi dağıttı, derneklerde çalıştı.
Aynı zamanda gerillalarla ilişki için-
deydi. Gerillaların lojistik ihtiyaçlarını
sağladı. 

Onun yüreği hep delikanlı yüre-
ğiydi. Yaşı ilerlerken onun yüreği
devrimciliğinin gelişmesine paralel
olarak gençleşti. 38 yaşında gerillaya
katılmak istediği bir süreçte tutsak
düştü. İşkencelerden geçirildi. İşken-
cecileri tanıdı. Sorulacak hesapları
bir bir yazdı kenara. 

2004 yılından 2008 yılına kadar
Ankara Sincan F Tipi tecrit hücrele-
rinde tutsak kaldı. 

Oligarşi tecrit hücreleriyle dev-
rimciliği bitirmek istiyordu.  Erdal F
Tipi tecrit hücrelerinde örgütlülüğünü
daha da büyüterek çıktı dışarı. 

Erdal, örgütü vücuttaki kana ben-
zetiyordu. “Vücudun damarlarında
kan olmasa vücutdaki bütün organlar
ölür” diyordu. Örgüt de benim için,
devrim için vücuttaki kan gibidir di-
yordu. Tahliye olduktan sonra direk
örgütüne koştu. Verilecek her göreve
hazırım dedi. Silahlı propaganda bir-
likleri içinde yer almayı, bu alanda
mücadeleyi geliştirmeyi özellikle is-
tiyordu. 

Çünkü sorulacak hesap çoktu. Hal-
kımız her gün AKP’nin zulmü altın-
daydı. Faşist devlet her gün insanla-
rımızı katlediyordu. Halka her türlü

46 Yaşında Delikanlı Bir Savaşçı... 
Ant Olsun ki, Hesabını Soracağız

Bu Delikanlı Yürekler
Hiç Susmayacak

KIRKALTISINDA
DELİKANLI
ellerin
çok dert görmüş
ellerin Erdal
ellerin emekçi

ellerinde isyanlar patlar şimdi
ellerinde büyür umut
ellerin devrim gibi

gözlerin çok acı görmüş
gözlerin erdal
tarih gibi
gözlerin umutlu
gözlerinde bir tebessüm
hayata karşı dik bir duruş
direncin resmi gibi

ömrün Erdal
delikanlı ömrün
sessiz ömrün
ömründür zindandan geçer
ömründür dağlarda gezer

zulmün önündesin şimdi
aklına düşüyor
Engin'in kırılan kemikleri
dimdik ayaktasın şimdi
hatırlıyorsun bir daha
Ferhat'ın felç olmuş bedenini

ellerin Erdal
ellerin sabırsız
yanıyor ellerin
dokunuyorsun tetiğe

gözlerinde parlıyor kıvılcımlar
umrunda bile değil saplanan
kurşunlar
haklıyız diyorsun
haklıyız kazanacağız!
ömrün kırk altısında
bir delikanlı
ömrün bir destan şimdi

18 Haziran 2012
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zulmü reva görüyordu. Yaptıklarının
yanlarına kar kalmasını istiyorlardı. 

Erdal çok iyi tanıyordu onları. iş-
kencelerden, katliamlardan tanıyordu. 

17 yaşında Yürüyüş dergisi satar-
ken AKP’nin işkenceci polisleri sır-
tından vurarak Ferhat Gerçek’i felç
etmişlerdi. Engin Çeber’i günlerce
süren işkenceyle katletmişlerdi. Tecrit
hücrelerinde onlarca yoldaşı şehit
düşmüştü. 

46 yaşındaydı ama onun yüreği
17 yaşında felç edilen Ferhat’ın ya-
nındaydı. Engin’in katillerinden hesap
sormakla yanıp tutuşuyordu. Her gün
halkımıza çektirilen onca zulmün
onca işkencenin hesabını sormanın
sabırsızlığıyla yanıp tutuşuyordu. 

Halkımız adaletsizliğe adeta su-
samıştı. İçine bir taş gibi oturmuştu
adaletsizlik. Açlık gibi adaletsizlik
de büyümüştü. 

Erdal hep bunları düşünüyordu.
Şehitlerimizin yükü omuzlarındaydı.
Tutsaklarımızın yükü omuzlarındaydı.
“Ömrüm 19 Aralık Şehitlerimize ve
beni yeniden yaratan Özgür tutsak-
lara borcumdur. Feda olsun...” de-
mişti Erdal.  Esirgemedi ömrünü, 46
yaşında adalet için, şehitlerimiz için,
tutsaklar için, halkımız için sürdü be-
denini namluya. Çıktı adalet arayışına.
Ömrünü halkına armağan etti. 

15 Haziran tarihinde İstanbul Avcılar’da 16 Haziran’da
Gaziosmanpaşa’da polislere yönelik yapılan eylemler üzerine
DEVRİMCİ HALK KURTULUŞ CEPHESİ (DHKC) Basın
Bürosu tarafından 16 Haziran tarih ve 390 No’lu bir açıklama
yapıldı. Posta yoluyla elimize ulaşan açıklamada eylemler

hakkında şöyle deniyor: 

“1- 15 Haziran 2012 Cuma günü akşam saat 21.30
sıralarında İstanbul Avcılar Emniyet Müdürlüğü Avcılar
Polis Merkezi’nde çalışan AKP’nin halk düşmanı, iş-
kenceci polislerinden Muammer Sabri Yiğit savaşçı-
larımız tarafından işkencede katledilen Engin Çeber’in
katillerini cezalandırma eylemi sırasında katledilen
Erdal Dalgıç’ın, işkencelerin ve halka yapılan zulmün
hesabını sormak için cezalandırılmıştır. Yapılan ceza-
landırmada onüç kurşundan üçü isabet eden işkenceci
Sabri Yiğit yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştır. 

2- AKP’nin işkenceci polisi Muammer Sabri Yiğit’in
cazalandırılması eyleminde seken bir kurşundan oradan
geçen halkımızdan bir kişi hafif yaralanmıştır. Tüm
özen göstermemize rağmen istemeden neden olduğumuz
bu yaralanmadan dolayı yaralanan kişiden, yakınla-
rından ve halkımızdan özür diliyoruz. Tüm tedavi
masrafları örgütümüz tarafından karşılanacaktır. 

3- 16 Haziran 2012 tarihinde savaşçılarımız tarafından
Etiler işkence merkezinde çalışan polis ekibine Gazios-
manpaşa’da bir saldırı düzenlenmiştir. Eylemde ağır ya-
ralanan polis Zekeriya Yurdakul kaldırıldığı hastanede
ölmüştür. 

AKP’nin işkenceci halk düşmanı 
polislerini uyarıyoruz;

Biber gazı, portakal gazı ile halka saldırmaktan vaz-
geçin. Her hak talebini gaza boğmaktan vazgeçin. Halka
zulümden vazgeçin. 

Sabrımız kadar öfkemiz de büyüktür. 
Yaptığınız işkenceler, katliamlar yanınıza kar kalacağını

sanıyorsanız yanılıyorsunuz. 

Halk Adaletsiz Kalmaz! Haykırmaya
Devam Edeceğiz. İşkence Yapmak
Şerefsizliktir! İşkence Yapmaktan Vazgeçin!
Her Hak Talebini Gaza Boğmaktan
Vazgeçin! Biber Gazı, Portakal Gazı ve
Bilimum Gazlarınızla Halkımızı
Katletmekten Vazgeçin!

Bu halkın silahsız, savunmasız, yaralı, hasta, tutsak
evlatlarını, dünyanın en soylu damarı olan devrimci ev-
latlarını katlettiniz.

Sustuk... Bekledik... Adalet istedik. Artık yeter.
Artık Türkiye’de hukukun olmadığını anlatacağız. 
O sustuğumuz zamanlarda biriken öfkemizden korkun.

Korkunuzu büyüteceğiz.
Halkımızı, şehitlerimizi adaletsiz bırakmayacağız!
Adalet istedik vermediniz, vermeyeceksiniz...
Ama zorla alacağız!
Halka ve yoldaşlarımıza kalkan elleri-jopları  kıracağız.

AKP’nin işkenceci polislerinden hesap sormaya devam
edeceğiz.”

Halk Adaletsiz Kalmaz! Yaşasın Halkın Adaleti!
Sabrımız Kadar Öfkemiz de Büyüktür! Halka ve Yoldaşlarımıza Kalkan Elleri-Jopları
Kıracağız! İşkencede Katledilen Engin Çeber’in ve Katledilen Erdal Dalgıç’ın Katili

AKP’nin Polislerinden Hesap Sormaya Devam Edeceğiz!
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Şehidimizin Cenazesini Aldık, Ona Yaraşır
Bir Cenaze Töreni Yapacağız!

10 Ekim 2008’de katledilen Engin
Çeber’in katillerinden hesap sormak
için, Engin’e işkence yapılan Sarıyer
İstinye Karakolu’na yönelik eylemde
çatışarak şehit düşen Erdal Dalgıç’ın
cenazesi TAYAD’lı Aileler tarafından
teslim alındı. Günlerdir Yenibos-
na’daki Adli Tıp Kurumu önünde
bekleyen TAYAD’lı Aileler, 18 Ha-
ziran günü yaptıkları eylemle bek-
leyişlerini oturma eylemine dönüş-
türdüler. 

Adli Tıp Kurumu önünde topla-
narak “Erdal Dalgıç’ı Tanıyoruz, Bu
Halkın Evladıdır, Cenazemizi İstiyoruz
Alacağız” pankartının açıldığı eylemde
“Erdal Dalgıç Ölümsüzdür”, “Katil-
lerden Hesap Sorduk Soracağız”, “Ce-
nazemizi İstiyoruz Alacağız” sloganları
atıldı. Ardından TAYAD adına Mehmet
Güvel basın açıklaması yaptı.

Erdal Dalgıç'ın cenazesinin, polis
tarafından katledildiği günden beri
Adli Tıp Kurumu’nda bekletildiğini
ifade eden Mehmet Güvel, “Bizler
de TAYAD'lı Aileler olarak, günlerdir
Adli Tıp önünde gruplar halinde nö-
betleşe şehidimizin cenazesini bek-
liyoruz.” dedi.

Engin Çeber’e İstinye Karako-
lu’nda işkence yapan polislerin, Met-
ris Hapishanesi’nde işkenceye devam
ederek Engin’i katleden hapishane
görevlilerinin AKP tarafından ko-
runduğunu söyleyen Güvel, “Biz
adalet talebimizden vazgeçmedik.
Erdal Dalgıç, AKP iktidarının za-
manaşımıyla cezadan kurtarmak is-
tediği Engin Çeber’in işkencecile-
rinden, katillerinden hesap sorarken

şehit düştü. AKP iktidarı istediği
kadar katillerini, işkencecilerini ko-
rumaya aklamaya çalışsın, boşunadır
AKP adalet savaşçılarını katletmek,
onların cenazesini kaçırmak yerine
halka işkence yapmaktan, halkı kat-
letmekten vazgeçmelidir.”dedi.

“Erdal Dalgıç’ı tanıyoruz. Erdal
Dalgıç bu halkın evladıdır, bizim ev-
ladımızdır. O’nu geleneklerimize ve
Onun istediği şekilde defnetmek hak-
kımızdır. Halkın bu hakkını kimse
engelleyemez, engelleyemeyecektir.”
diyen Mehmet Güvel, Erdal Dalgıç’ın
cenazesini alana kadar oturma eylemi
yapacaklarını belirtti.

Güvel, açıklamada son olarak
şunları ifade etti: “AKP iktidarını ve
onun polisini uyarıyoruz; cenazemizi
mutlaka alacağız; onu elimizden ka-
çırmaya kalkışmayın. Öfkemiz bü-
yüktür, daha da büyütmeyin.” Ve
oturma eylemine destek vermeye,
cenazeyi sahiplenmeye çağrı yaptı.

Halkın Hukuk Bürosu avukatla-
rından Ebru Timtik de, cenazenin
kimliğinin kısa sürede tespit edildiğini
belirterek, savcının cenazeyi alma-
larına engel olduğunu söyledi. Ve
oturma eylemine geçildi. Eyleme
toplam 90 kişi katıldı.

13 Haziran’dan bu yana Adli Tıp
önünde bekleyen TAYAD’lı Aileler,
Erdal Dalgıç'ın cenazesini 20 Haziran
günü aldılar. Oturma eylemi, şehidi-
mizin cenazesinin teslim alınmasıyla
zaferle sonuçlandı. TAYAD’lı Aileler,
aynı gün “Erdal Dalgıç'ın Cenazesini
Aldık, Cenazemizi Gazi'de Gelenek-
lerimize Göre Defnedeceğiz!” baş-

lığıyla yazılı bir açıklama yaptılar.

Açıklamada, “Tüm halkımızı Er-
dal Dalgıç'ın cenazesine katılmaya
çağırıyoruz.” denilerek, 21 Haziran
günü Gazi Cemevi’nde düzenlenen
törenin ardından Gazi Mezarlığı’na
defnedileceği bilgisi verildi. 

Yaklaşık 10 gündür cenazelerini
almak için Adli Tıp Kurumu önünde
oturan TAYAD’lı Aileler, 20 Haziran
günü saat 14.00’te DHKC savaşçısı
Erdal Dalgıç’ın cenazesini aldılar. Bu-
rada TAYAD adına Ahmet Kulaksız
bir konuşma yaptı. Kulaksız, “Bizlere
cenazemizi yaklaşık 10 gündür ver-
mediler. Bundan dolayıdır ki bizde 10
gündür buradayız. Biz halkı için kendini
feda ederek şehit düşen Erdal Dalgıç’ı,
şehitliğine yakışır bir şekilde gelenek-
lerimize göre defnetmek istiyoruz. Ve
bugün Erdalımızı aldık. Halkların ge-
leneklerine göre defnedeceğiz. Yalnız
bugün yine dost dediklerimiz yok ya-
nımızda. Bugünleri büyütmeliyiz, dost-
larımızı yanımızda görmek isterdik ve
çok da mutlu olurduk.” dedi. Ardından
21 Haziran günü saat 13.00’te Gazi
Mahallesi’nde yapılacak olan cenaze
törenine çağrıda bulundu.

Halk savaşçısı Erdal Dalgıç’ın ce-
nazesi Adli Tıp’tan çıktıktan sonra
direnişleri ile tarih yazan Gazi Ma-
hallesi’ne hareket edildi. Gazi Ma-
hallesi’ne konvoy şeklinde girildi.
Halk için savaşarak şehit düşenleri
Gazi halkı iyi tanır ve halk savaşçılarını
da daima destekler. DHKC savaşçısı
Erdal da Gazi’ye, “Erdal Dalgıç Ölüm-
süzdür”, “Kahramanlar Ölmez Halk
Yenilmez”, “DHKC-SBP Katillerin
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Peşinde”, “Katillerden Hesap Sorduk
Soracağız” sloganları ile karşılandı.
Cenaze, gece boyunca bekletileceği
Gazi Cemevi’ne götürüldü.

İstanbul-Okmeydanı: Dalgıç’ın
yoldaşları Okmeydanı duvarlarına
yazılama yaptılar. Yazılama sırasında
halk da ilgi göstererek, “Kendinize
dikkat edin çocuklar, yazıları daha
büyük yazın.” diyerek sahiplendiler.
Toplamda 20 adet yazılama yapıldı.

İstanbul-İkitelli: 14 Haziran günü
Cepheliler tarafından İkitelli Atatürk
Mahallesi ve Köyiçi Mahallesi’nde
Erdal Dalgıç’ı selamlamak amacıyla
10 yere "Erdal Dalgıç Ölümsüzdür”,
“İşkencecilerden Hesap Sorduk So-
racağız”, “Erdal Dalgıç Yaşıyor Par-
ti-Cephe Savaşıyor”, “DHKC-SPB
Katillerin Peşinde-Cephe” yazılama-
ları yapıldı.

20 Haziran’da ise İkitelli’de Cep-
heliler tarafından korsan eylem dü-
zenlendi.

Atatürk Mahallesi, 1. sokakta ey-
lem sloganlarla başladı. Eylem sıra-
sında halka yönelik yapılan konuş-
malarda, “Halkımız, geçtiğimiz hafta
salı günü Engin Çeber’in işkence
gördüğü İstinye Polis Karakolu’na
DHKC savaşçıları eylem düzenledi
ve çıkan çatışmada Erdal Dalgıç
şehit düştü. Buradan şehidimizi se-
lamlıyoruz. Şehitlerimizin hesabını
sorduk soracağız.” denildi. 

Perşembe Pazarı Caddesi’nde yü-
rüyüş yapan Cepheliler yolu trafiğe
kapatıp ateşe verdiler. Her sokak başına
barikat kuran Cepheliler , 4. sokağın
başına “Erdal Dalgıç Ölümsüzdür-
Cephe” imzalı bomba süsü verilmiş
pankartı asıp, bir süre daha yürüyüş
yaptıktan sonra durdukları yerde milis
yürüyüşü yaparak, “Titre Oligarşi Par-
ti-Cephe Geliyor” sloganlarıyla eylemi
iradi olarak sona erdirdiler.

İstanbul-Çayan Mahallesi: 13
Haziran günü saat 22.30 sıralarında,
Çayan Mahallesi’nde 30 Cephelinin
katılımıyla Sokullu Caddesi molo-
toflarla trafiğe kapatıldı. Cepheliler

Sokullu Caddesi’ne, üzerine bom-
balı “Erdal Dalgıç Ölümsüzdür”
pankartı astılar.

Bu sırada sesli  çağrılar ya-
pıldı, “Erdal Dalgıç Ölümsüzdür”,
“Mahir Hüseyin Ulaş Kurtuluşa
Kadar Savaş”, “Kurtuluş Kavgada
Zafer Cephede”, “Umudun Adı
DHKP-C”, “Çayan Cephedir Mü-
cadeledir”, “Devrimcilere İftira
Atmak Şerefsizliktir” sloganları
atıldı. 20 dakika süren eylem
Cephelilerin iradesiyle sona erdi.

İstanbul Gazi Mahallesi:
Gazi Mahallesi’nde Cepheliler,
14 Haziran gecesi, Nalbur ve
Yeni Karakol bölgelerine, “Erdal
Dalgıç Ölümsüzdür, İşkenceci-
lerden Hesap Sorduk Soracağız
– Cephe” yazılamaları yaptılar.

15 Haziran günü de Gazi Dört-
yol’da yolu molotoflarla trafiğe
kapatan Cepheliler, sloganlar eş-
liğinde Köşe Durağı’na kadar
gelip burada barikat kurup, barikatı
ateşe verdiler. Yapılan konuşmada,
halk düşmanlarının, işkencecilerin
halkın adaletine hesap vermekten
kurtulamayacağı anlatıldı.

Halkın yoğun ilgisi ve alkışları
arasında Cepheliler, sloganlar ve
konuşmalarla Eski Karakola doğ-
ru yürüdüler. Burada da barikat
oluşturuldu. Erdal Dalgıç’ın ve
tüm şehitlerin hesabının er yada
geç sorulacağı anlatıldı. 30 dakika
süren eylem iradi olarak bitirildi. 

İstanbul-Örnektepe: Erdal
Dalgıç, Örnektepe'de yapılan ya-
zılamalarla selamlandı. Dev-
Genç’liler, 18 Haziran günü yap-
tıkları yazılamalarla Erdal Dal-
gıç’ın ölümsüz olduğunu vurgu-
ladılar.

İstanbul-Sarıgazi: Cepheliler
15 Haziran gecesi Sarıgazi'de
“Erdal Dalgıç Ölümsüzdür-Cephe,
İşkencecilerden Hesap Sorduk
Soracağız-Cephe” sloganlarıyla
6 adet yazılama yaparak, halkın
adalet özlemini dile getirdiler ve

Gazi

İzmir

Mersin

Sarıazi

Gülsuyu

Örnektepe
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şehidimizi selamladılar.

İstanbul-Gülsuyu: Halk savaşçısı
Erdal Dalgıç’ın şehit düştüğünün ha-
berinin alınmasının ardından Gülsuyu
Mahallesi’nde Cephe imzalı “Engin
Çeber Ölümsüzdür, Erdal Dalgıç
Ölümsüzdür, İşkencecilerden Hesap
Sorduk Soracağız” yazılamaları ya-
pıldı.

16 Haziran akşamı da Gülsuyu
pazar girişinde Cepheliler tarafından
eylem yapıldı. “Engin Çeber Ölüm-
süzdür Erdal Dalgıç Ölümsüzdür-
DHKC” pankartını açan Cepheliler,
yolu ateşe verdiler. Pankart meydana
asıldıktan sonra eylem iradi olarak
sonlandırıldı.

İstanbul-Armutlu: 18 Haziran
günü Armutlu’da Cepheliler tarafın-
dan “Erdal Dalgıç Ölümsüzdür”,
“Katillerden Hesap Sorduk Soraca-
ğız”, “DHKC-SPB Katillerin Peşin-
de”, “Umudun Adı DHKP-C” yazı-
lamaları yapıldı.

İstanbul-Esenyurt: Esenyurt-
Kıraç'ta Cepheliler, Erdal Dalgıç'ı se-

lamlamak için yazılamalar yaptılar.
15 Haziran günü Kıraç ve çevresine
“Erdal Dalgıç Ölümsüzdür”, “İşkence
Yuvalarını Dağıtacağız”, “Yaşasın
Halkın Adaleti”, “Şehitlerimizin He-
sabını Sorduk Soracağız”, “Zaferi
Şehitlerimizle Kazanacağız”, “Fer-
hat'tan Engin'e Engin'den Erdal’a Be-
del Ödedik Bedel Ödeteceğiz”, “Umu-
dun Adı DHKP-C”, “DHKC”, “CEP-
HE”, “DHKP-C” sloganlarının yer
aldığı toplam 13 yazılama yapıldı.

İzmir: Dev-Genç'liler, Bornova
merkez civarında “Halk Kurtuluş
Savaşçımız Erdal Dalgıç Ölümsüz-
dür”, “Yaşasın Dev-Genç” yazıla-
maları yaptılar.

16 Haziran günü de Dokuz Eylül
Üniversitesi Dokuzçeşmeler Kam-
püsü çevresindeki duvarlara Cephe
imzasıyla "Erdal Dalgıç Ölümsüzdür",
"Yaşasın Halkın Adaleti" yazılamaları
yapıldı.

Antalya: 19 Haziran günü Antal-
ya'da Cepheliler şehitlerini selamladı.
Erdal Dalgıç, Antalya duvarlarına
yapılan yazılamalarla anıldı.

Mersin: Cepheliler 19 Haziran
günü Demirtaş Mahallesi’nde 8 adet
“Erdal Dalgıç Ölümsüzdür”, “Cephe”,
“DHKC-SPB Katillerin Peşinde”,
“DHKP-C’’ yazılamaları yaptılar. İş-
kencecilerden hesap sormak için şehit
düşen Erdal Dalgıç’ın adı Mersin’in
duvarlarına işlenerek, hesabının so-
rulacağı ilan edildi.

Dev-Genç: Dev-Genç’liler, 16 Ha-
ziran günü halk kurtuluş savaşçısı
Erdal Dalgıç için İstanbul’da anma
programı düzenlediler. Saygı duruşu
ile başlayan anma programına, Erdal
Dalgıç nezdinde tüm devrim şehitleri
için marşlar söylenerek devam edildi.

Ardından yapılan konuşmada,
işkenceci, katil devletin bugüne kadar
yaptığı katliamların, çektirdiği zulmün
hesabını halkımıza vereceği anlatıldı.
“Halkın adalet özlemi anaların göz-
yaşlarının bir karşılığı olacak. Zul-
medenler, katledenler er ya da geç
halkımıza çektirdiklerinin hesabını
verecekler.” denildi. Ve Erdal Dal-
gıç’ın gerekirse yeni şehitler verilerek
sahiplenileceği vurgulandı.

AKP’nin zulmüne karşı tutulan
özgürlük nöbetiyle halkın öfkesi ör-
gütlenmeye devam ediyor. Gazi Ma-
hallesi’nde kurulu bulunan çadırla
halka, zülme karşı tek çarenin direniş
olduğu, bu direnişin yoksul halkın
örgütlü gücü ile büyütüleceği anla-
tılıyor. Halkın yoğun ilgisinin olduğu
“Özgürlük Nöbeti Çadırı”nda atılan
sloganlarla zulme isyan haykırılıyor.
Gün içinde Gazi sokaklarında me-
gafonlu, sloganlı çağrılarla halk, di-
reniş çadırına çağrılıyor. 

Çadır direnişi devam ederken,
halk kurtuluş savaşçısı Erdal Dal-
gıç’ın şehitlik haberini alan Halk
Cepheliler, işkencecilere olan öfke-
lerini haykırmak ve geleceğin mimarı
şehidimizi sahiplenmek için Gazi

sokaklarında sloganlarla yürüyüş
düzenlediler. Yürüyüş sırasında sivil
polisin fotoğraf çekmeye çalışmasına
karşı taşlarla kovalanan polisler ma-
halleden kovuldu. Özgürlük nöbetinin
yapıldığı parka Erdal Dalgıç’ın fo-
toğrafı asılarak, halkın adalet sa-
vaşçısı selamlandı.

15 Haziran günü saat 10.40 ci-
varında, Gazi Muhtarlığı’nın olduğu
parkta kurulan direniş çadırına
AKP’nin faşist polisi silahlarla sal-
dırdı. Parkın önündeki sokakta bu-
lunan bir Halk Cepheli’yi gözaltına
almaya çalışan polise, çadırda bu-
lunan Halk Cepheliler engel oldu.
Bu sahiplenme karşısında çaresizli-
ğinden öfkelenen polisler, silahlarını
çıkartıp rastgele ateş açmaya başla-

dılar. Halk Cephelilerin taşlarla kar-
şılık vermesi sonucu araçlarına bi-
nerek kaçtılar. 

16 Haziran günü ise, çadırda öz-
gürlük nöbeti tutan Cepheliler ve zi-
yarete gelen halk tarafından, faşizmin
baskısını en açık şekilde yaşayan
özgür tutsaklara mektup ve kart ya-
zıldı. Aynı gün “Hacivat ve Karagöz
Neden Öldürüldü” filmi de izlendi.
50 kişinin katıldığı gösterimin ar-
dından, çaylar içilip tatlılar yendi.

Polisin Eylemlerimize Pervasızca
Saldırmasına İzin Vermeyelim
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Dev-Genç’lilerin, “Parasız Eğitim
Sınavsız Gelecek İstiyoruz Alacağız”
kampanyasının bitiş eylemi 12 Ha-
ziran günü Ankara’da yapıldı. Kam-
panya süresince topladıkları imzaları
TBMM’ye götürmek isteyen Dev-
Genç’liler, eylemin 1. günü önceden
planladıkları bütün programı gerçek-
leştiren ve açlık grevine başlayan
Dev-Genç’liler, eylemin 2. günü olan
13 Haziran’da ise Ankara’nın farklı
yerlerinde 4 ayrı eylem yaptılar.

Evlerde kalan Dev-Genç’lilerin,
sabah saat 07.30 civarında Yüksel
Caddesi’nde nöbet tutan arkadaşla-
rının yanına gelmesiyle önce halaylar
kuruldu… Meclis’e yürüyecek olan
Dev-Genç’liler, Mahir'den Dayı’ya
Dev-Genç tarihinin mirasçıları olarak
üzerlerindeki sorumluluğun farkında
olarak eyleme hazırlandılar. Halay-
ların ardından 2 komite kurularak,
Sakarya ve Yüksel caddelerinde açılan
masalarda imza toplandı. Önlükleriyle
dolaşan Dev-Genç'liler caddeleri kap-
lamıştı. 

Sakarya Caddesi’nde bildiri da-
ğıtan Dev-Genç'lilere resmi polis,
bildiri dağıtamayacaklarını söyleye-
rek, kimlik vermelerini istedi. Dev-
Genç’liler de vermeyeceklerini, bildiri
dağıtacaklarını söylediler. Bunun
üzerine ahlaksızca küfürler etmeye
başladı AKP'nin uşakları. Dev-
Genç'lilerin sloganlarla karşılık ver-
mesi üzerine çaresizlik içindeki polis

oradan ayrılmak zorunda kaldı. 
Masalarını toplayıp geri Yüksel

Caddesi’ne dönen Dev-Genç’lilerin
önü Çevik Kuvvet polisi tarafından
kesilerek, her zaman geçtikleri yoldan
geçemeyecekleri söylendi. Bunun
üzerine halka sesli çağrıda bulunan
Dev-Genç’liler, “Parasız eğitim is-
tedik, gözaltına alındık, tutuklandık.
Adalet istedik öldürüldük. Şimdi de
herkesin geçtiği yolu polisler kapa-
tarak ulaşım hakkımızı da gasp et-
miştir. Biz bu yoldan geçeceğiz.”
dediler. Halkın polise karşı durmasıyla
ve Dev-Genç'lilerin kararlılığıyla yol
açıldı. Sloganlar eşliğinde Yüksel
Caddesi’ne gelen Dev-Genç’liler,
burada dağıtılan yemekle açlık grevini
sonlandırdılar.

Yüksel Caddesi’nde kurulu olan
masa toplanarak yürüyüş hazırlığına
geçildi. 4'erli kortej oluşturuldu; pan-
kartlar, flamalar ve dövizler taşınarak
basın açıklaması yapıldı. Açıklamada,
parasız eğitim istediği için tutuklanan
Dev-Genç’lilerden söz edilerek, “Ül-
kemizde var olan eğitim sistemi;
halktan ve bilimsellikten uzak, te-
kellerin çıkarına hizmet eden bir sis-
temdir. Harç, barınma, yemek, ulaşım,
kayıt parası gibi yalanlarla yoksul
halk çocuklarının eğitim alması en-
gellenmektedir. Bu sayede tekellere
ucuz iş gücü sağlanmakta; Sabancı-
ların, Koçlar’ın kasası daha fazla
dolmaktadır. Anayasanın 45. mad-

!AKP’nin Halk Düşmanı Polisi Ankara’da “Parasız Eğitim” İsteyen
Dev-Genç’lilere Biber Gazı, Portakal Gazı ve Coplarla Saldırdı!

 Biber gazlarıyla, portakal
gazlarıyla, gözaltılarla,
tutuklamalarla DEV-
GENÇLİLERİ 
SUSTURAMAZSINIZ!

 Anakara’da Dev-Genç’liler
aynı anda 4 yerde eylem yaptı!
Onlarca Dev-Genç’li Yüksel
caddesinde Meclise yürümek
için polisin barikat ve biber
gazına, portakal gazına ve
coplarına meydan okudu!

 İki Dev-Genç’li Kızılay
Burger King’de pankart açtı!
İki Dev-Genç’li Kızılay Alışveriş
merkezinde pankart astı!

 7 Dev-Genç’li ise Kızılay’da
yol kesti ve korsan eylem yaptı!
Yapılan eylemlerde Esma İpek
Kat, Seren, Şahin İmğa,
Berkcan Yılmaz, Ufuk Anıl
Çalımlı, Bilal Gürbüz, Ali
Altunsoy, Erdem Hanoğlu,
Ömür Tekin, Bakican Işık ve
Ahmet isimli Dev-Genç’liler
gözaltına alındı. 

 Yapılan eylemlerde halk,
polise yuh çekip Dev-Genç’lilere
sahip çıktı! 

AKP’nin işkenceci polisleri!
Dev-Genç’lileri bitiremezsiniz!
YAŞASIN DEV-GENÇ
YAŞASIN DEV-GENÇ’LİLER

İşkence Yapmak Şerefsizliktir! 
İnsanlık Onuru İşkenceyi Yenecek!
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desinde, eğitimin herkese zorunlu
olduğu söylenmesine rağmen, devlet,
kendi yasalarına bile uymamak pa-
hasına, halkın eğitim hakkını engel-
lemektedir. Parasız eğitim istemek
hakkımızdır. Bu ülkede parasız eğitim
istemek, okullarda ezberci değil bi-
limsel eğitim verilmesi gerektiğini
dile getirmek, bedel ödemeyi gerek-
tiriyor. Anayasayla güvence altına
alınmış hakları talep etmek bile suç
sayılıyor” denildi.

Daha sonra Meclis’e doğru yü-
rüyüşe başlamak isteyen Dev-Genç’li-
lerin etrafı işkenceci-komplocu An-
kara polisi tarafından çevrildi. Yü-
rüyüşe izin vermeyeceklerini söyleyen
polisler, Dev-Genç geleneği bir kez
daha gösterildi: Dev-Genç’liler, söz
verdimi yapar, yürüyeceğiz diyorsa
yürürler…

Dev-Genç’lilerin elindeki limonu
gören polis, kullanacağı gazı değiştirdi
hemen. Biber gazı değil, çok daha
tehlikeli olan portakal gazı sıktılar
ve azgınca saldırdılar. Dev-Genç’liler
barikata yüklenmeye devam ettiler.
Polisin gazlı-coplu saldırısına ma-
ruz kalan Dev-Genç’lilerden 5’i
portakal gazında etkilenerek am-
bulansla hastaneye kaldırıldı. Bir
Dev-Genç'linin de ayağı burkuldu. 

İlk saldırının ardından ikinci kez
toplanılarak tekrar polis barikat-
larına yüklenildi. Bu sefer daha çok
portakal gazı sıktı eli kanlı işkence-
ciler. Eylemi izleyen halk, saldırı
boyunca Dev-Genç’lilere yardım
etti; limon, su gibi ihtiyaçlarını al-
dılar. Dev-Genç’liler yine vazgeç-
mediler. Onlar “Teslim olmaya de-
ğil ölmeye geldik” diyen Mahirlerin
bayrağını taşıyorlardı. 

Oturma eylemi yapılmaya baş-

landı. Ve daha bir coşkulu, karalı ve
ısrarlı atıldı sloganlar ve haykırıldı
marşlar düşmana karşı. 

Aynı anda Ankara’nın 3 yerinde
daha eylemdeydi Dev-Genç’liler.
Polisler Yüksel Caddesi’ndeki eylemi
engellemeye çalışırken, Dev-Genç’li-
ler saat 14.00’te Kızılay’da korsan
eylem yaptılar. Aynı anda 2 Dev-
Genç’li Kızılay binasındaki Burger
King’de pankart açtı, 2 Dev-Genç’li
alışveriş merkezinde pankart astı,
7 Dev-Genç’li ise Kızılay’da yol
kesti ve korsan eylem yaptı. Bu
eylemlere katılan Esma İpek Kat,
Seren, Şahin İmğa, Berkcan Yılmaz,
Ufuk Anıl Çalımlı, Bilal Gürbüz, Ali
Altunsoy, Erdem Hanoğlu, Ömür Te-
kin, Bakican Işık ve Ahmet isimli
Dev-Genç’lilerin hepsi gözaltına alın-
dı. 

Polis, aynı anda 4 farklı yerde
yapılan bu eylemlerle şaşkınlığa uğ-
radı. Dev-Genç’liler, seslerini tüm
Ankara halkına duyurdular.

Bu eylemlerin başarıyla sonuç-
landığını öğrenen Yüksel Caddesi’nde
direnişte olan Dev-Genç’liler, ey-
lemlerini iradi olarak bitirdiler. Yüksel
Caddesi’ndeki eyleme Gülşah Işıklı
ve Meral Dönmez’in aileleri de destek
verdi. 

Edirne: Dev-Genç’liler, 12 Haziran
günü Edirne Çocuk ve Gençlik Mer-
kezi’nin bahçe duvarına, “Parasız
Eğitim Sınavsız Gelecek Hakkımız
İstiyoruz Alacağız, Gülşah ve Meral
Serbest Bırakılsın-Dev-Genç” yazılı
pankart astılar. Dev-Genç’liler haklı
taleplerini yine halka ulaştırmış oldu.
Ayrıca parasız, bilimsel eğitim için
tutsak düşen arkadaşlarının sesi olarak
onların yalnız olmadığını bir kez

daha gösterdiler.

Mersin: 16 Haziran tarihinde Mer-
sin’de Tevfik Sırrı Gür Stadı’nda
AKP'nin gerçekleştirdiği, Başbakan
Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı
4. Olağan İl Kongresinde Gençlik
Federasyonu üyesi öğrenciler pankart
açtılar.

“Gülşah ve Meral Serbest Bıra-
kılsın - Gençlik Federasyonu” yazılı
pankart açan Sıla Yerden ve Oğuz
Seçkin, “Parasız Eğitim İstemek Suç
Değildir”, “Gülşah ve Meral Serbest
Bırakılsın”, “Parasız Eğitim İstiyoruz,
Alacağız” sloganlarını attıktan sonra,
AKP iktidarının işkenceci polisleri
ve oradaki gerici AKP’liler tarafından
linç girişimine maruz kalarak gözal-
tına alındılar. Staddan yerlerde sü-
rüklenerek çıkartılan Dev-Genç’liler,
çevik kuvvet aracıyla Emniyet Genel
Müdürlüğü’ne götürülene kadar da
tehdit, hakaret ve işkenceden geçi-
rildiler. Emniyet Genel Müdürlü-
ğü’nde 5. kata kadar saçlarından tu-
tulup sürüklenerek çıkartıldılar. İfade
verme, parmak izi, fotoğraf çektirme
ve onursuz üst aramasına direnen
Dev-Genç’liler, tekrar tekrar işken-
celere maruz kaldılar. Yapılan işken-
celer sonucunda Sıla Yerden’in sol
gözünde polisin tırnaklaması nede-
niyle kanama ve görme bozukluğu
oluşurken; Oğuz Seçkin’in ise sağ
kolunda ciddi bir incinme meydana
geldi. 

Bir gün gözaltında tutulduktan
sonra savcılığa çıkartılan Sıla Yerden
ve Oğuz Seçkin, savcının tutuklama
talebiyle mahkemeye sevk edildiler.
17 Haziran’da mahkemeye çıkartıl-
dıktan sonra serbest bırakıldılar.
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İş cinayetlerine her gün bir yenisi ekleniyor. AKP
iktidarı iş cinayetlerini durdurmaya çalışacağına iş ci-
nayetlerini durdurmaya çalışanlara saldırıyor. Grev ya-
sağının anlamı budur. Ölsen de işinden olsan da hak-
kın çalınsa da sesini çıkarma diyor. 

İşçi düşmanlığında pervasız olan AKP iktidarı
göstermelik düzenleme ve şovlarla göz boyamayı da
ihmal etmiyor. İş güvenliği ve sağlığı yasa tasarısı bu-
günlerde meclis gündeminde. Meclis Genel Kurulu’nda
İş Sağlığı ve Güvenliği Yasa Tasarısı’nın görüşüldü-
ğü saatlerde TBMM’nin atık su gideri çalışmasını yü-
rüten şirketin üç işçisinden Nadir Kekilli, toprak kay-
ması sonucu göçük altında kalarak hayatını kaybetti. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik,
yaşanan ölüm sonrası “ihmal var. müfettişleri görev-
lendirdim” dedi. Yaşanan bu ölüm ve AKP’nin tavrı çı-
karılmaya çalışılan yasa tasarısının da demagojiden, göz
boyamadan ibaret olduğunu gösteriyor. 

Biz çok iyi biliyoruz. AKP işçiler lehine, halk le-
hine hiçbir yasa çıkartmaz. Böyle bir derdi de düşün-
cesi de yoktur AKP’nin. Çünkü o yabancı ve yerli te-
kellerin hizmetindedir. 

Madende, Tersanede, Şantiyede
Mecliste İş Cinayetleri Sürüyor!..

Devrimci Mücadelede Emekliler (DME), BEDAŞ ve Hey-
Tekstil işçilerini ziyaret ettiler. 9 Haziran günü Taksim Tram-
vay Durağı’nda bir araya gelen DİH ve DME’liler, BEDAŞ
önüne kadar sloganlarla yürüdüler. Enerji-Sen üyelerinin ça-
dırının önüne gelen emekliler burada açıklama yaptılar. Di-
renişçi işçilere mücadelelerini kazanıncaya kadar yanların-
da olduklarını AKP’nin saldırılarının birlikte mücadele ile
geri püskürtülebileceğini söylediler. 

Aynı gün DİH, DME üyeleri ile TAYAD'lı Aileler, İki-
telli’deki Hey-Tekstil işçilerinin yanına giderek dayanışmada
bulundular. Ateştuğla'dan düzenli kortej oluşturarak yakla-
şık bir kilometre yolu sloganlarla yürüyerek Hey-Tekstil fab-
rikası önünde dire-
nişte olan işçilerin
çadırına geldiler.
Destek ziyareti, ya-
pılan açıklama ve
Grup Yorum koro-
sunun verdiği kısa
konserle devam etti.
Ziyarete 71 kişi ka-
tıldı.

Ekmek Kavgası Baskıyla
Durdurulamaz

Türk Hava Yolları (THY) ile Hava İş Sendikası ara-
sında yaşanan 23. Dönem Toplu İş Sözleşmesi'nde işveren
tarafının işçilerin haklı taleplerine cevap vermemesi so-
nucu Hava-İş grev kararı aldı. Emekçiler üretimden ge-
len güçlerini kullanacaklardı. 

AKP iktidarı patronlarla kol kola işçilere saldırmak-
ta gecikmedi. Grev kararının uygulamaya geçildiği gün-
lerde Başbakan Tayyip Erdoğan şunları söylüyordu:
"Düşünün ki bu grev kanunsuz değil kanunlu olarak
da yapıldığında, uzun süreli bir grev olduğu zaman bu-
nun bedelini kim ödeyecek, kim öder? Millet ödeyecek,
millet öder. Bu stratejik bir kurum ve bu stratejik ku-
rumda atılacak bu tür adımlar ciddi manada ülkemiz-
de çöküşün habercisi olur ki, buna fırsat vermemek ge-
rekir diye düşünüyorum" dedi. (CNN Türk) 

Yani Amerikan uşağı, işçi düşmanı Tayyip Erdoğan
açıkça kanunlu da olsa kanunsuz da olsa yaptırmam di-
yor. Tayyip Erdoğan TİS ve Grevle ilgili konuların ya-
salarla belirlendiğini söylüyor. Ancak işte THY grevin-
de olduğu gibi AKP bir günde yasal düzenleme yaparak
yasaklamayı zulmü baskıyı yasal hale getiriyor. Yasala-
rın ne derece içi boş olduğunu, bunu kimlerin belirledi-
ğini gözler önüne seriyor. 

6321 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hak-
kında Kanunla 3 Haziran 2012 tarihi itibarıyla havacı-
lık hizmetleri işlerinin GREV YASAĞI kapsamına gir-
di. 

Bu gayri meşruluğu iş bırakarak, basın açıklaması ya-
parak, gazete ilanı vererek protesto eden Hava-İş üye-
lerinin içinden 260 THY 45 THY Teknik A.Ş çalışanı
işten çıkarıldı. 

Hava-İş’çilerinin grevini yasaklayan, protesto eden
işçileri işten atan, soruşturmalar açan AKP iktidarı yet-
memiş gibi yeni bir yasak kararı daha aldı. İstanbul Va-
liliği havalimanı sınırlarında gösteri yapmayı da yasak-
ladı. 

İşçiler haklarını nasıl arayacaklar? AKP’nin, onun va-
lilerinin umurunda değildir. Tersine hak aramayı ortadan
kaldırmak istemektedirler. Onlar hak aramaya ve hak ara-
yana düşmandırlar. Bunun sonucudur grev yasağı ve bu-
nun sonucudur gösteri yasağı. 

Havacılık işçilerinin grevle başlayan ve yasaklarla de-
vam eden süreci bir kez daha gösterdi ki faşizmin yasa-
larının meşruluğunu değil kendi meşruluğumuzu esas al-
malıyız. Kendi gücümüze güvenmeliyiz. Faşizmin bas-
kı ve yasaklarını fiili, meşru, militan mücadele anla-
yışıyla püskürtürüz. 

AKP BASKI, YASAK VE 
ZULÜMDE SINIR TANIMIYOR 

Devrimci İşçi
Hareketi
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Alibeyköy Halk Komitesi, yaptığı
toplantılar, afişlemeler, bildiri dağı-
tımları sonucunda 16 Haziran günü 3
koldan kitlesel yürüyüşler yaparak mi-
ting gibi eylem yaptı. 

Eylemin hazırlık süreci şöyle gelişti:
30 Mayıs günü Alibeyköy’de yıkımlarla
ilgili Halk Komiteleri’nin toplantısı
düzenlendi. Toplantıda Belediye ile
yapılan görüşmeler ve beklentiler ko-
nuşuldu. Alibeyköy mahalle muhtar-
larının da geldiği toplantıya 30 kişi
katıldı.

Bu toplantıda alınan karar doğrul-
tusunda 1 Haziran günü belediye yet-
kilileri ile kısa bir görüşme yapıldı. 5
Haziran için belediyedeki CHP ve
AKP’li gruplarından randevular alındı.
Belediye ile görüşmeye gidilmeden
önce 4 Haziran günü Alibeyköy Halk
Komiteleri’nin sokak temsilcileri ile
bir toplantı yapıldı. Belediye yetkili-
lerine “Yerinde ıslah ve tapuların ve-
rilmesi” taleplerinin iletileceği görü-
şüldü. 

5 Haziran’da yapılan görüşmeye
Alibeyköy Halk Komitesi, 2 mahalle
muhtarı ve Halkın Hukuk Bürosu’ndan
Av. Taylan Tanay’ın da katıldığı 25
kişi gitti. CHP ve AKP grubuyla gö-
rüşülerek, talepler iletildi. Talepleri
kendi gruplarında görüşeceklerini ve
kısa zamanda cevap vereceklerini söy-
lediler.

Eyüp-Alibeyköy Halk Komiteleri
6 Haziran günü de 100 kişinin katılı-
mıyla sokak komiteleriyle bir toplantı
yaptı. Toplantıda, AKP ve CHP grupları
ile yapılan görüşmeler ayrıntılı olarak

halka aktarıldı. Sürecin sonuç alması
için eylemlikler yapmak ve ilk olarak
mahallede 3-4 koldan kitlesel bir yü-
rüyüşle halkın birliğini sağlama kararı
alındı. Belediyenin oyalama tavırlarının
devam etmesi durumunda belediye
önünde kitlesel eylem yapılması ka-
rarlaştırıldı. 

Canlı geçen toplantıda konuşan
Av. Taylan Tanay hukuki olarak bilgi-
lendirme yaptı. Ama asıl olanın halkın
örgütlü gücü olduğunu, eylemlerin
oluşturacağı güçle taleplerin elde edi-
leceğini vurguladı. Komitenin önemi
anlatıldı.

Yürüyüş öncesinde mahallede ça-
lışma yapılan tüm sokaklarda bilgi-
lendirme toplantılarının yapılması ve
bu toplantılarda yürüyüşün çağrısının
yapılması kararı da alındı.

Toplantıda, AKP'nin Alibeyköy'de
yıkmayı planladığı toplam evin sayı-
sının 1850 olduğu duyuruldu. Buna
göre Çırçır Mahallesi'nde 350, Ak-
şemsettin Mahallesi'nde 825, Karadolap
Mahallesi'nde 524 ev yıkılması plan-
lanıyor. Geriye kalan 151 ev ise Gü-
zeltepe, Yeşilpınar ve Merkez mahal-
lelerinde bulunuyor.

Toplantıda alınan kararlar çerçe-
vesinde 10 bin bildiri dağıtıldı, 50
ozalit ile 50 afiş asıldı. 

Ulubatlı Hasan, Sırrı Atalay, Ege-
men sokaklarında, Gülen Caddesi’nde
ve Karadolap Mahallesi’nde sokak
toplantıları yapıldı. 15 Haziran günü
ana caddelerde kitlesel olarak esnaflara
ve halka bildiriler dağıtıldı. Bildiri da-
ğıtımından sonra aynı günün akşamı

halk komitesinin sokak tem silcileri
ile bir toplantı yapılarak 5 noktada
toplanılması ve birleşilerek 3 koldan
Parseller Spor Kulübü’nün önündeki
boş alana doğru yürüyüş yapılması
programlandı ve görev bölüşümü ya-
pıldı. 

Eylemin olduğu gün 3 araçla 5
mahallede sesli çağrılarla halk yürüyüşe
davet edildi. Yürüyüşün başlayacağı
saate kadar bu çağrılar ve eylem ha-
zırlıkları devam etti.

1850 Direniş Odağını Biz
Yaratacağız!

Alibeyköy'de yıkılmak istenen 1850
evin herbiri artık bir direniş odağıdır.
Her ev sahibi aynı zamanda bir komite
üyesidir. Evlerimizi yıktırmamak için
gayrimeşru yıkım kararına karşı di-
renmek dışında başka yolumuz yoktur.
AKP'nin halk düşmanı yasalarını ancak
direnerek işlevsiz hale getirebiliriz.
AKP ve bütün egemenler, halkın kabul
etmediği hiçbir yasayı uygulayamazlar.
Yazılı metinlerde yer alabilir belki
ama pratikte bunların hayata geçmesine
izin vermez, direnirsek, biz kazanırız... 

Yasalar direnerek yıkılır ve yerine
yenisi yine halkın örgütlü gücüyle ya-
pılır. 

Sorunlarımızın çözümü mecliste
ya da belediye binalarında değildir.
1850 evi yıkma kararını iktidar aldı,
bize sadece bildiriyorlar. Geleceğimizi
böyle, bir günde alınan kararlarla,
kendi çıkarlarına göre yönetmelerine
izin vermeyelim. 

Evlerimizi Yıkmak Öyle Kolay Değil!
Halk Komitelerimiz de Örgütlenecek ve

Direneceğiz!
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- Direnmeliyiz; çünkü,
- Biz halkız!
Düşmanlarımızın bizi
susturmasına izin
vermemeliyiz. 

- Biz zulme boyun eğmeyen Ana-
dolu halklarının tarihine sahibiz. Nice
sürgünler, vergiler kapılarına geldi de,
gerektiğinde dağlara çıktılar ama zulme
teslim olmadılar. Bu onurlu tarihi ya-
ratan işçisi, köylüsü, aydını ile koca
bir halktır. Emperyalist işgalciler kar-
şısında direnen, onları denize dökmüş
bir halkın çocuklarıyız. Evlerimizi
yıkmaya geldiklerinde mi duracağız? 

- Zalime karşı direniş meşrudur.
Zulmün olduğu yerde "Lütfen" deme-
yeceğiz. Şiarımız "İstiyoruz Alacağız",
"Yıktırmayacağız", "Yerinde Islah İs-
tiyoruz" olacak. Biz kadını erkeğiyle,
genci yaşlısıyla halkız, milyonlarız!
Bizi teslim alacak kimmiş, şaşarız!

- Evlerimiz bizim onurumuzdur,
namusumuzdur. Oligarşinin yasalarında
bile "haneye tecavüz" diye bir madde
vardır ve cezası vardır. Hanelerimize
tecavüz etmelerine izin vermeyeceğiz.
Binbir emekle biz yaptık, kimseye
yıktırmayacağız! Yıkımcıların hepsi
tecavüzcüdür. Onurumuza, namusu-
muza halel getirmemek için direnece-
ğiz!

- Ağlayarak, yalvararak istedikle-
rimizi yaptıramayız. Karşımızda daha
yeni 13 insanı hapishanede diri diri
yakmış bir faşizm var. Katletmekten
çekinmeyen faşizm, yalvarmalar, ağ-
lamalar, sızlamalar karşısında geri
adım atmayacaktır. Halk düşmanlarına
geri adım attıracak tek şey halkın ör-
gütlü gücüdür!

- Direneceğiz çünkü, halk için ol-
mayan hiçbir çözümü kabul etmiyoruz.
Halk, kendi örgütlenmelerini oluştu-
rarak, ihtiyaçlarını belirlemeli ve ge-
reken ne ise bizzat kendisi yöneterek
yapmalıdır. Emperyalistlerle işbirliği
halinde evlerimize göz koyanların ev-
lerimiz üzerinde hiçbir hakkı yoktur,

olamaz. İzin vermeyeceğiz.
- Direnmeliyiz Çünkü Kaybedecek
Hiçbir Şeyimiz Yok! Herşeyimizi
Elimizden Alıyorlar! Direnmek
Temel Yasamızdır!

Her Yaştan Halk Hep
Birlikte Yıkımlara Karşı
Yürüyüşte Birleşti!

16 Haziran günü Halk Komitesi’nin
çağrısıyla Sırrı Atalay, Ulubatlı Hasan
ve Egemen sokaklarında 3 ayrı koldan
yürüyüş başlatıldı. Cengiz Topel Cad-
desi’ne çıkan noktada birleşen bu üç
yürüyüş kolu, cadde boyunca yolu tek
taraflı trafiğe kapatarak sloganlar eş-
liğinde yürüdü. 

“İşgalci Değiliz Halkız Tapularımızı
İstiyoruz - Eyüp Alibeyköy Halk Ko-
miteleri” pankartının arkasında 7’sinden
70’ine halktan insanlar yıkımlara karşı
taşıdıkları dövizlerle alana doğru yü-
rümeye başladılar. Yürüyüş boyunca
cadde üzerindeki halk ve esnaflar al-
kışları ile, araçlar da kornalarıyla halk
komitesinin yürüyüşüne destek verdi. 

Kortej, eylem alanına, orada bulu-
nan halkın alkışları arasında, “Evimizi
Yıkanın Villasını Yıkarız” sloganları
ile girdi. 

Öte yandan Karadolap ve Merkez
mahallelerinden gelenler Karadolap
Mahallesi’nde toplandı. Mahallenin
en alt tarafında Halk Komitesi görev-
lileri megafonlarla çağrılar yaparak,
Gül-Pa önüne kadar geldiler. Bu koldan
başlatılan yürüyüşte “Yıkımlara Karşı
Gücümüz Birliğimizdir-Eyüp Ailbey-
köy Halk Komiteleri” pankartı taşındı.
Yol boyunca halktan katılımlar oldu.
Yüzlerce kişi, “Halkız Haklıyız Ka-
zanacağız” sloganlarıyla eylem alana
girdi. 

Alana en yakın kol Gülen Caddesi
koluydu. Bu kolda Çırçır Mahallesi
halkı yürüyordu. Kortej dışında da in-
sanlar direk alana gelirken, yürüyüş
kolunda, “Yıkıma Sürgüne Soyguna
Karşı Birleşelim Direnelim-Eyüp Ali-

beyköy Halk Komiteleri” pankartı ta-
şındı. Gülen Caddesi kolu da slogan-
larla alana geldikten sonra program
başladı. 

3 yürüyüş kolunda da yol boyunca,
“Yıkımlara Karşı Gücümüz Birliği-
mizdir”, “Halkız Haklıyız Kazanaca-
ğız”, “İşgalci Değil Halkız”, “Kentsel
Sürgüne Son”, “Evimizi Yıkanın Vil-
lasını Yıkarız” sloganları coşkulu bir
şekilde atıldı. Halk yıkımcılara karşı
öfkesini sokaklarda gösterdi.

Halk komitesinden Deniz Sevük,
“Değerli dostlar; Eyüp Alibeyköy Halk
Komitesince düzenlenen ‘Evlerimiz
için Yürüyoruz, İşgalci Değiliz Halkız’
çağrısıyla bugün buraya gelen bütün
gecekondu sakinleri ve duyarlılık gös-
terip gelen tüm dostlarımızı saygıyla
selamlıyoruz. Dostlar bugün burada
olmak demek, bizleri görmezden ge-
lenlere, ‘Biz Buradayız’ demektir”
sözleriyle tüm gelenleri selamladı ve
programa başlandı.

İlk olarak Eyüp Haklar Derneği
Müzik Grubu söylediği türkülerle ve
yaptığı konuşmalarla halkın bu haklı
talebinde yanlarında yer aldıklarını
belirtti. Türküler ve halaylardan sonra
Eyüp-Alibeyköy Halk Komiteleri’nin
hazırladığı basın metni okundu.

Komite adına Hüseyin Cebe’nin
okuduğu açıklamada, “Bizler Alibey-
köy Halkı olarak yaklaşık 30 yıldır
oturduğumuz evlerimiz için mahalle
ve sokak ayrımı yapmadan tek ses ve
tek yürek olarak bugün burada yerle-
rimizin yeşil alanlardan çıkarılıp ye-
rinde ıslah ve revizyon planları yapı-
larak tapularımızın bizlere verilmesi
talebi ile toplandık” denilerek yapılacak
yıkımlar teşhir edildi. Açıklama “Evleri
peşkeş çekilen her gecekondu sahibinin
tapusunu almadan vazgeçmeyeceğiz
bu haklı mücadelemizden. Ve her
geçen gün sayımızı arttırarak burada
olacağız. Bundan sonra haklı müca-
delemiz büyüyerek devam edecektir.
Hiçbir koşulda geri adım atmayacağız.
Çünkü tek kurtuluş yolumuzun mü-
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cadele olduğunu biliyoruz artık. Yani
biliniz ki çaresiz değiliz. Bu yağma
ve talana karşı en az yağmacılar kadar
cüretli olacağız. EVLERİMİZİ YIK-
TIRMAYACAĞIZ. Çünkü biz halkız
ve güçlüyüz; gücümüz birliğimizden
geliyor. Tüm halkımıza buradan bir
kez daha sesleniyoruz; bu haklı mü-
cadelede sizler de yerinizi alın çünkü
başka çaremiz yok. Yıkımlara karşı
Halk Komiteleri saflarında birleşelim.
Zalimlere ve evlerimizi yıkmak iste-
yenlere halkın gücünü gösterelim”
sözleri ile sona erdi.

Cebe’nin ardından Eyüp Alibeyköy
Halk Komitesi’nden Şevket Avcı ko-
nuşma yaparak, Belediye ile yapılan
görüşmeleri anlattı. Avcı konuşmasında
yetkililerin halkı kandırdığını belirterek,
halkı birlik olmaya çağırdı. 

Ardından Çağdaş Hukukçular Der-
neği Başkanı Taylan Tanay sözü aldı.
Tanay, bugüne kadar halkın barınma
hakkının yanında yer aldıklarını be-
lirterek, bundan sonra da her toplantıda,

görüşmede, yani nerede ihtiyaç varsa
orada olacaklarını anlattı. Hukuki
olarak kendilerine düşen herşeyi ya-
pacaklarını söyleyen Tanay, asıl gücün
örgütlü bir halk olmasında olduğunu
anlattı. 

Sulukule’de yaşananları aktaran Ta-
nay ,“Orada hukuki olarak 3 yıl sonra
davayı kazandılar ama bugün orada
yaşayan kimse yok ve villalar yüksel-
meye başladı.” diyerek birlik olmanın
önemini anlattı. Yıkım sorununun sa-
dece Alibeyköy halkının sorunu ol-
madığını belirten Tanay, tüm yoksul
gecekonduların birlikte hareket etmesi
gerektiğini de ekledi. Son olarak söz-
lerini, “Alibeyköy örgütlülüğü ve di-
renişiyle kazanabilecek, tapularını ala-
bilecek bir durumda, Karadolap Ma-
hallesi mücadele etti ve kazandı. İna-
nıyorum ki Alibeyköy de bu mücade-
lesiyle kazanacaktır” şeklinde bitirdi.
Halk, alkışlarla karşıladı bu sözleri. 

Mühendis Mehmet Göçebe, yıkım
planları hakkında halkı bilgilendirdi.

Yıkım sorunun diğer sorunlardan ba-
ğımsız olmadığını ve ancak mücadele
ederek engellenebileceğini anlattı. 

Konuşmalar Halk Komiteleri’nin
şu çağrısıyla devam etti: “Birlik ol-
malıyız, tüm yoksul mahalleler olarak
Halk Komiteleri’nde birleşmeliyiz.
Yoksul mahallelerdeki Halk Komiteleri,
yıkımların sorumlusu olan AKP’nin
binalarının önüne yürüyüşler yapacak.
Bu yürüyüşler, yoksul mahallelerimizin,
yıkımcı-talancı AKP’ye olan öfkesidir.
AKP önlerine Halk Komiteleri’nin ya-
pacağı bu yürüyüşlere katılalım.”

Karadolap Halk Komitesi adına
konuşan Zennure Coşkun ise “Biz iş-
galci değiliz, burayı var edenleriz.”
dedi.

Altay Sokak temsilcisi Ahmet Kek-
liktepe ve Halk Komitesi’nden Nusret
Aydın yaptıkları konuşmalarda halkı
yıkımlara karşı mücadeleye çağırdılar. 

1500’e yakın kişinin katıldığı ey-
lem, “Biz Halkız, Haklıyız ve Kaza-
nacağız” sözleriyle sona erdi.

Bağımsızlık Demokrasi ve Sosya-
lizm İçin Yürüyüş Dergisi’nin 321.
sayısı İstanbul 16. Ağır Ceza Mahke-
mesi’nin keyfi ve hukuk dışı kararıyla
toplatıldı ve 1 ay süreyle derginin
yayını durduruldu.

Halk düşmanları, büyüyen korku-
larını bastırabilmek için daha matbaada
el koydular gerçeğin sesi Yürüyüş der-
gisine. Halkın adaletinden duydukları
korkuydu bu. Oysa halkın adaletini
duymayan kalmamıştı. Yürüyüş’ü sus-
turmakla, halkın umutlarını kelepçe-
leyemezler… Gerekirse kulaktan ku-
lağa fısıldayacağız ama gerçekleri illa
ki ulaştıracağız halkımıza… 

Burjuva basının yalanlarla dolu
gazete sayfalarına, televizyon ekran-
larına karşı bir tek biz yazacağız, hay-
kıracağız gerçekleri… Halkın adaletini
uygulayan devrimcileri…

"DHKP/C terör örgütünün faaliyeti
çerçevesinde suç işlemeye alenen teş-
vik, işlenmiş olan suçları ve suçluları
övme ve örgüt propagandası niteliğinde
yayın yaptığı..." gerekçesiyle kapatılan
Yürüyüş dergisi, “Şehitlerimiz Bu Hal-

kın Onurlu Evlatlarıdır, Susmayacağız!
Şehitlerimizi Yazmaya Devam Ede-
ceğiz!” başlığıyla 19 Haziran tarihli
yazılı bir açıklama yaptı.

Yürüyüş’ün ilk kez toplatılmadığını,
bunun son da olmayacağını belirten
Yürüyüş çalışanları, “Kararı verenler,
dergimizin gerçekleri anlatmasını haz-
medemiyorlar. Yazılarımızdan korku-
yorlar. Şehitlerimizden, halkımızın
onurlu evlatları, devrim şehitlerinden
korkuyorlar. Devrim şehitlerimizin,
halkımızın bağrından yeniden doğa-
caklarından korkuyorlar. Korktukça
haksız ve hukuksuzca saldırıyorlar.
Yazılarımız korkutuyor onları ve yaz-
dıkça oturdukları lüks koltukları sar-
sılıyor.… Her zaman belirttiğimiz gibi
yine belirtiyoruz. Biz tarafsız değiliz.
Tarafsız olmayı düzenin tarafında ol-
mak olarak görüyoruz. Biz, Bağım-
sızlık, Demokrasi, Sosyalizm’den, yok-
sul, emekçi halktan tarafız. Cezalarınız,
yasaklarınız, toplatmalarınız bizi sus-
turamadı, susturamayacak. Biz her ko-
şulda halkımıza gerçekleri yazmaya,
devrim şehitlerini anlatmaya devam

edeceğiz. Siz yazılarımızdan, şehitle-
rimizden korkmaya devam edin.” açık-
lamasında bulundular.

Kapatma Cezalarınız Halka
Ulaşmamızı Engelleyemez

İzmir’de Yürüyüş dergisi okurları,
17 Haziran günü 4 saat süreyle Gü-
zeltepe Mahallesi’nde ve Bademler
Köyü’nde Yürüyüş Dergisi’nin satış
ve tanıtımını yaptılar. İzmir’in gece-
kondundu halkına AKP’nin faşizmini
anlatmaya devam ettiler. AKP’nin ken-
disinden olmayan herkese azgınca sal-
dırdığını, Koceli’de parasız eğitim is-
temek için basın açıklaması yapan öğ-
rencilere azgınca saldırdığını, gözaltına
aldığını anlatan okurlar, Bademler’de
20, Güzeltepe’de 72 dergiyi halka
ulaştırdılar.

Gerçekleri Yazmaya Devam Edeceğiz
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Kentsel Dönüşüm, emperyalizmin
projesidir. Şehirler, üretimin belli
merkezlerde yoğunlaşmasıyla birlikte
kurulmuştur. Ucuz bir işgücüne ihti-
yaç vardır ve bunun için halkın iş
merkezlerinin yanıbaşında olması ge-
rekir. Bu aynı zamanda, üretilen
ürünü satın alacak olan kitlenin de
birarada olması anlamına gelmektedir. 

Yani aslında şu anki şehir yapısı
da sömürü düzenine hizmet etmek
üzere kurulmuştur. 

Zenginlerin soy ağacı değişmez…
Yüzyıllara varan kütüklerine rahatlıkla
ulaşabilirler. Dedesinin dedesinin de-
desine kadar tüm sülalesini bir çırpıda
sayabilirler. Çünkü mülkleri el değiş-
tirmemiştir, mülklerinin başından bir
yere ayrılmadıkları için de kayıtları
düzenli olarak tutulmuştur. Ama yoksul
halkın kütüğüne ulaşabilmek için şe-
hirler ve hatta ülkeler aşmak gerekir.
Ekmek neredeyse yaşam da oradadır
çünkü. 

Tarihin eski dönemlerinde su ne-
redeyse yaşam da orada kurulmuştur.
Çünkü su olmadan bir hayat sürdür-
mek mümkün değildir. Ve su varsa,
mutlaka yiyecek birşeyler de vardır.
Doğal ihtiyaçlar nedeniyle yerleşim
yerleri sulak yerlerde kurulmuştur.
Coğrafik şekillenmeyi tamamen ih-
tiyaçlar belirlemiştir. Günümüzdeki
şehirleşmeyi ise emperyalistlerin ve
işbirlikçilerinin çıkarları belirlemek-
tedir. Eskiden suyun yanına ev ku-
ranlar, şimdi fabrikaların yanıbaşında
toplanmıştır. Ulaşıma para vermeden,
iş çıkışı evine hızla dönebilmek için

fabrika neredeyse
oraya yakın yerlere
yerleşmiştir. Ucuz
iş gücünü sömüren
egemenler ise hal-
kın bu göçünü des-
teklemiştir. İmar af-
ları çıkartmıştır…
Elektriği, suyu,
yolu olmayan ma-
hallelere bunları
yerel yönetimleri
eliyle götürmüştür.

Halk ekmek
derdiyle şehirden şehire, ilçeden ilçeye,
semtten semte göç ederken, kütüğüne
ulaşmak da bir o kadar zorlaşmaktadır

artık. Çünkü yoksul halkın dikili bir
ağacı, mülkü yoktur… Sadece ve sa-
dece emeğini satarak hayatta kalmaya
çalışır. Yoksulluk, var olan şartları ka-
bullenmeyi getirmiştir.

Ama mülk sahibi olma, kiracı ol-
maktan kurtulma, yaşamını garantiye
alma istek ve özlemi küçük birikimler
yaparak, gecekondusunu yaparak ha-
yatına devam etmeyi getirmiştir. Ev
sahibi olma özlemi aslında halkımızın
kendisini garantiye alma isteğidir.
Çünkü bu düzende halkın güvenli bir
gelecek garantisi yoktur. Bunun has-
talığı vardır, ölümü vardır… Geride
kalanlara bir mülk bırakmak ister…

Ama düzen daha fazla kâr elde
etmek üzerine kurulu olduğu için,
halkın evlerine, küçük birikimlerine
göz dikmiştir. ‘80’lerin Banker Kas-
telli’leri, kooperatif vurguncuları hep
halkın birikimine göz dikenlerdir. 

Memleketlerinden, köylerinden bin-
bir umutla gelip gurbette iş kurmak is-
teyen halkımız şimdi ikinci kez sürgün
edilmek isteniyor. Sebep yine egemen-
lerin sömürü düzenlerine uygun yer-
leşim birimleri kurulması isteğidir. 

Dün, evlerini temizlememiz, fab-
rikalarında işçi olmamız için şehir
merkezlerine yakın yaşamamızı is-
teyenler; bugün şehir merkezlerini
yeni bir pazar alanı haline getirmek
için bizi sürmek istemektedir. 

Lenin, emperyalizmi tanımladığı
kitabında şöyle söylüyor:

“Büyük gelişme halindeki kentlerin
çevresinde bulunan topraklar üzerine
yapılan spekülasyonlar (*) da mali-
sermaye için son derece kazançlı bir
işlem olmaktadır. Bankalar tekeli,
burada, toprak rantı ve ulaştırma
yolları tekelleri ile kaynaşır; çünkü
fiyatların yüksekliği ve toprağın büyük
kârlarla satılması olanağı vb. özellikle
kentin merkeziyle rahat ve kolay bir
ulaştırma düzenine bağlıdır; bu ulaş-
tırma bağlantısı da, holding sistemi
ve müdürler arasındaki mevki pay-
laşılması yoluyla sözkonusu bankalara
bağlı şirketlerin elindedir.”(Lenin,
Emperyalizm Kapitalizmin En Yük-
sek Aşaması, syf: 58)

YASALARINIZ ZORBALIĞINIZIN
ÜSTÜNÜ ÖRTEMEZ!

HALKIMIZIN HAKLARI  BU DÜZENİN
YASALARINDAN DAHA GÜÇLÜDÜR!

5

Sömürü Düzenini Yıkmak
Elimizdedir

KENTSEL DÖNÜŞÜM
YASALAŞTI

AKP, halka “senin evini,
arsanı gasp edeceğim,
bana itiraz etmeyeceksin”
diyor

 İtiraz Yok, Hapis Var!

Elektrik-Su-Doğalgaz
Kesilecek!

Katliama Gelir Gibi
Hazırlanıyorlar!

Tek Çözüm
Örgütlenmek, Direnmek!

Evlerimiz Yalvarmakla
Değil, Direnmekle
Korunur 

 Hayat Direnişi
Dayatıyor 

 Direnmek Meşrudur

 Direnmek Düşmanı
Yenmektir!

 Faşizmi Yeneceğiz

 Direnmekten Başka
Seçenek Yoktur
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Yani şehirleşme bü-
tünüyle egemenlerin sö-
mürüsüne hizmet etmek-
tedir. Semtler arası ulaşım
bile hesaplanmıştır bu sö-
mürü düzeninde. Kimin
cebine ne kadar para gi-
receği bellidir. 

Halkın evlerinden sü-
rülmesi açgözlü, yağmacı
zenginlere yeni kar alan-
ları açmaktadır. Bunlar
nelerdir?

- İlk adım, ilk kar işlemi evleri-
mizin yıkılması ile yapılacaktır. Yıkım
işi bir grup tekelin kasalarını doldu-
racaktır. (İstanbul’daki bütün yıkım
işini tek bir kuruş almadan yapabi-
leceğini söyleyen şirket hakkında
daha önce yazmıştık.)

- Yıkılan evlerimizden geriye kalan
arsalar diğer bir tekel grubu için iştah
açıcıdır. Artık büyüyen şehrin mer-
kezleri haline gelen bu eski gecekondu
mahallelerinde yer altı sistemleri ku-
rulmuştur. Elektrik, su, yol, okul, has-
tane… hepsi sağlanmıştır. Bu hazır
merkezlere konmak egemenlerin işine
gelmektedir. Kar tatlıdır. Tek başına
yemek isterler. Oburluklarından ölseler
de, bize hakkımız olanı dahi vermezler.
Hala gözleri avucumuzdaki 10 kuruşta,
elleri gırtlağımızda, yükleri sırtımız-
dadır. Sömürüdür çizdiğimiz bu tab-
lonun adı. 

Yaşayabileceğimiz kadar, ertesi
gün çalışmaya gücümüzü yetirecek
kadar yiyerek hayatta kalmamız is-
tenir. Çalışabilecek kadar gücümüz
olmalı, makinaları kullanabilecek ka-
dar eğitimimiz olmalı, satılan ürünleri
taksitle de olsa alabilecek kadar öz-
lemlerimiz büyütülmeli… Sömürü
çarkı böyle işler… Asla bir fazlası
değil; kıt kanaat, yetinmeci, şükürcü,
duacı… Halktan beklenen budur.

Arsalarımızı gasp edenlerin diğer
kar alanına gelirsek;

- Yıkılan binaların yerine yenisinin
dikilmesi… Bu, satılacak yeni inşaat
malzemeleri, emeği sömürülecek yeni
inşaat işçileri anlamına gelir. Sadece
demir satışından elde edilecek kar
milyon dolarlardır…

- Evimizi yağmalayanlar, bununla
yetinmeyip bir de elimizdeki küçük
birikimimize göz koyarlar. Bunu da
elimizden almak için bir planları var-
dır. Yıkımların parasını bizden ala-
caklar. Bizi mülksüzleştirdikleri, ev-
lerimizi gasp ettikleri için oturaca-
ğımız yeni evleri bize satacaklar…
Evimizi yıkacak, arsamıza el koyacak
ve bizi yeni oturacağımız evlerin ki-
racısı haline getirecekler. Borçlan-
dığımız andan itibaren elimizdeki
birikim gidecek, oturduğumuz evlerin
aidatlarını ödemek zorunda bırakı-
lacağız. Ödeyemeğimizde ne mi ola-
cak? Sokağa atılacağız… 

- Gecekondu mahallelerini yıkıp
iş merkezleri haline getirecekler. Fi-
nans merkezleri kuracaklar. Turistik
merkezler yaratıp, turizmden kar et-
menin yollarına bakacaklar. 

Sermaye egemenlerin elinde bir
top gibi yuvarlanırken; halkın payına
düşen yine artmayacak; aksine daha
da eksilecek… Yoksulluğumuz daha
da derinleşecek… Açlıktan ölen be-

beklerin sayısı artacak. İşsiz
kaldığı için, çocuklarına ye-
mek bulamadığı için intihar
eden anne-babaları saymak
için artık bir elimizin par-
makları yetmeyecek. Yoz-
laşma artacak. Çocuklarımız
daha fazla kirletilecek, be-
yinleri uyuşturulacak… 

Düzen yıkmak, satmak
üzerine kuruludur. Ve hiçbir
şey üretim ilişkileri dışında

bağımsız, tek başına parçalar değildir.
Sistem bir bütündür. Bu düzeni yık-
mak tabii ki mümkündür. Hiçbir ege-
men baskı uygulamadan halkları yö-
netemez. Korku ve baskı halkları sö-
mürmek için egemenlerin elindeki
silahtır. Ama kırılma da işte en çok
zayıflatılan bu halkadan olacaktır.
Halkın tepesine binenler elbette yok
olmaya mahkumdur. Bu tarihsel ma-
teryalizmin bir yasasıdır. 

Bilim bize diyor ki, nicel birikimler
nitel değişikliklere sebep olurlar. Birikir,
birikir ve bir yerde mutlaka patlar.
İşte biz devrimciler olarak bu patlama
anını düzenli bir şekilde yönlendire-
bilmek, devrime kanalize edebilmek
için örgütlenmeliyiz. Biz halk olarak,
daha fazla sömürülmemek için örgüt-
lenmeliyiz. Bizi uyuşturan, düşünemez
hale getiren, hafta sonunu güzel geçi-
rebilmekten, birkaç saat dinlenebil-
mekten başka amacı olmayan insanlar
haline getirmesine izin vermemeliyiz.
Dünya halklarının tarihi, aynı zamanda
emeğin tarihidir. Biz yarattık bu dün-
yayı. Sömürücülerin zenginleşmesi
için elimizden çalınan emeğimizi,
kendi onurlu geleceğimizi kurmak
için kullanalım. Yıkımlara karşı halk
komitelerinde birleşelim.
(*) Spekülasyon: İleride meydana ge-
lebilecek fiyat dalgalanmalarından ya-
rarlanarak kazanç sağlama. Vurgun.

Kartal Belediyesi’nin düzenlediği,
15 Haziran’da başlayan ve yaklaşık
bir ay sürecek olan Kartal Festivali’nde
Halk Cephesi standı da açıldı. Festival
boyunca açık kalacak olan standda
Boran ve Haziran yayınlarından

çıkan kitaplarla
Yürüyüş ve Ta-
vır dergileri de
sergileniyor.

Kartal Meydanı’ndaki standın
her gün sabah saat 10.00’dan gece
22.30’a kadar açık olacağı duyuruldu.
Alanda ilk sırada bulunan standda,
Dayımızın flaması ve Dev-Genç

bayrağı dalgala-
nıyor. Gülsuyu
Haklar Derneği
tarafından yapı-
lan bilgilendir-
mede, “Tüm hal-
kımızı ve okuyu-
cularımızı stan-
dımıza davet ediyoruz.” denildi.

Haklılık ve Meşruluk 
Yaşamda ve Bilinçlerdedir!

Yasalar kağıt üzerinde vardırlar ve her şey bir
avuç işbirlikçi tekelci sömürücünün çıkarı içindir.

Haksızlık, sömürü ve zulüm düzeninin devamı
içindir. Kendisi yasadışı ve gayrimeşru olan

faşizmin uygulamalarına karşı çıkmak, direnmek
ve mücadele etmek son derece meşrudur. Halkın

mücadelesi haklı ve meşru oluşunu düzenin
yasalarından değil kendi yaşam mücadelesinden,

bilincinde yarattığı meşruluğundan alır.
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Bir Ay Süreyle Kartal’da Açılacak
Standımıza Tüm Halkımızı Bekliyoruz



Bir süredir kamuoyunda yıkım
yasası olarak bilinen Afet Riski Al-
tındaki Alanların Dönüştürülmesi
Hakkındaki kanunu tartışıyoruz. As-
lında buna kanun demek de doğru
değildir, ferman ya da talimatname
olarak adlandırmamız daha doğru
olacaktır. Bu güne kadar askeri darbe
hükümeti haricinde hiçbir iktidar ka-
zanılmış tüm hakları yok eden, mu-
hatabına hiçbir itiraz hakkı tanımayan,
yargı kurumlarını hiçe sayan böyle
bir kanun yapamamıştı. 

Biliyoruz ki, yasalar devletin sahibi
olan zenginlerin halkı ezdiklerini giz-
lemek için oluşmuş metinlerdir. Yer-
yüzünde devletlerce tanınan siyasal
ve sosyal bütün haklar, halkın haklı
mücadelesi ve mücadele boyunca
ödediği bedeller sonucudur. Örneğin
tüm dünyada dayanışma ve mücadele
günü olarak kutlanan 1 Mayıs işçi
bayramının ülkemizde kutlanması
yıllarca yasaklandı. İnsanlar 1 Mayıs’a
gitmesin diye evleri basıldı, gözaltında
tutuldular. Daha sonra İstanbul  Tak-
sim alanında 1 Mayıs’ın kutlanması
güvenlik gerekçesiyle yasaklandı.
Bugün ise 1 Mayıs tatil günüdür ve
Taksim alanının 1 Mayıs alanına açıl-
ması sağlandı. Bunun gibi bize ait
olan haklarımızın yasalara girmesi
kolay olmamıştır, en sıradan hakkımız
için uzun süre mücadele etmemiz,
bedel ödememiz gerekti. Grev hakkı,
toplantı ve gösteri yürüyüşü yapma
hakkı, Barınma hakkı kolay kolay
yasalara girmemiştir. 

Afet yasası bugün sayısız bedellerle
elde ettiğimiz haklarımızı, kaba bir
saygısızlık ve cüretle, bizi hiçe sayarak,
polis ve silah gücüne dayanarak yok
etmek istiyor. Burjuvazi öyle bir yö-
netememe krizi yaşıyor ki kutsal say-
dıkları, tapındıkları mülkiyet hakkına

,bile el koyuyor. 
Devletin kurumlarının, büyük

şirketlerin malına dokunmayı,
mülküne zarar verilmesini ağır
cezalarla cezalandırırken, halkın
malına rahatlıkla el koyabiliyorlar.
Örneğin 3. yargı paketi olarak
tanıtılan bazı kanunlarda deği-
şiklik yapılmasına dair kanun
tasarısına göre, şirketlerin malına

zarar verilmesi on beş yıl hapis ce-
zasıyla cezalandırıyor, kaçak doğalgaz
ve su kullanımı yine ağır hapis ceza-
sıyla cezalandırıyor. Ancak söz konusu
halk olunca sadece evini başına yık-
makla tehdit etmiyor aynı zamanda
evini yıktığında sahibi olduğu arsayı
satmazsa arsayı acele kamulaştıra-
cağını, kamulaştırma bedelini de tak-
sitle ödeyeceğini söylüyor.

Yıkım yasası nedeniyle karşılaş-
tığımız haksızlıkları mahkemelere
taşımayı da yasakladılar. Eskiden
devletin evinizle ilgili herhangi bir
işlemini dava konusu yapabiliyor-
dunuz, mahkemelerden yasa haline
gelen haklarımızın korunmasını sağ-
lamak için dava açabiliyorduk. Bugün
devlet kendi politikalarına aykırı
karar veren hakimleri değiştirdiği
halde, yine de hâkimlerine güven-
meyip dava açmanın önünü kapatıyor.
Oysa ki dava açma hakkının orta-
dan kaldırması Anayasa’ya aykı-
rıdır. Ki anayasa tüm yasaların ba-
şındadır, hiçbir yasa anayasaya aykırı
olamaz. En azından bu hukuken böy-
ledir. 1982 Anayasası’nın 36. maddesi
şöyle diyor: “Herkes, meşru vasıta
ve yollardan faydalanmak suretiyle
yargı mercileri önünde davacı veya
davalı olarak iddia ve savunma ile
adil yargılanma" hakkına sahiptir.
Sadece Anayasa’da değil Türkiye
Cumhuriyetinin imzaladığı, uymak
zorunda olduğu birçok uluslararası
sözleşmeye dava açma hakkından
vazgeçilemeyeceği yazılıdır. 

Yasa sadece haklara el koymuyor
aynı zamanda tehdit de ediyor. Be-
nimle kısa sürede anlaşmazsan,  de-
diğimi yapmasan, elektriğini, suyunu,
doğalgazını keseceğim diyor. Evini
sen kendin yıkmazsan elektriğini,
suyunu keseceğim yine de yıkmaz-

san evini yıkacağım, masrafları da
senden alacağım, benimle yine an-
laşmazsam evini kamulaştıracağım,
parasını da taksitle ödeyeceğim di-
yor. Bunun adı hırsızlıktır, gasptır
eşkiyalıktır. Yapılanların yasa adı
altında olması bu gerçeği değiştirmez. 

AKP iktidarı bu yasayı inşaat,
gayrimenkul alanındaki zenginlerin
ihtiyacı için hazırladı. Politikalarını
yaşama geçirirken hiçbir engelle kar-
şılaşmak istemiyor, hızlıca hareket
etmek ve orman alanı olsun, kıyı
alanı ya da askeri alan olsun hiçbir
alanda sorun yaşamak istemiyor.
Kentsel Dönüşüm Projeleri 2000 yıl-
larda başladı, o yıllardan bu güne
önlerine çıkan engelleri deneyimle-
rinden yararlanıp bu yasayı yaptılar.
En faşist sistem dahi yasa yaparken
görünürde bir itiraz hakkı gösterir,
emellerini gizleyecek şekilsel kararlar
alırlar, asıl amaçlarını gizlemeye ça-
lışırlar. AKP iktidarı yasayı meşru-
laştırmak için deprem bahanesine sı-
ğınmış durumda ama yasanın adı dı-
şında yasanın bir afet riski nedeniyle
yapılan bir yasa olmadığı çok açık.
Bu yasanın sadece adı afet alanıyla
ilgili. İçeriği okunduğunda bir gasp
ve yağma yasası olduğu açıktır. 

Bazı haklar başka türlü olamadığı
için mecburen iktidarlarca tanınmıştır.
Çünkü aksi halde kemikte olan bıçak
yüreğe değecektir. Bunlar barınma
hakkı, haklarımızı savunma hakkı,
kendimizi ifade etme hakkı, yaşama
hakkı, direnme hakkı gibi haklardır.
Bu haklarımız korunmak, güvence
altına alınmak zorundadır. Hiçbir
yasa bu haklarımızı ortadan kaldıra-
maz. Haklarımızı ortadan kaldıran
yasalar meşru değildir, bu yasalar
ölü yasalardır, bu gün ilan edilmiş
olup hiç uygulanmayan, uygulana-
mayan o kadar çok yasa var ki. Afet
Riski Altındaki Alanların Dönüştü-
rülmesi Hakkındaki Yasa da ölü bir
yasadır ve uygulanamaz. Başbakan
Erdoğan da bunun bir varlık yokluk
mücadelesi olduğunun farkındadır.
Onun için “ bu yasa iktidarımıza
mal olsa bile çıkaracağız” demek-
tedir. İşte böyle can çekişmektedir.
Kendi sonunu hazırlayacak yasaları

Halkın Evini, Arsasını Gasp Eden
Hi̇çbi̇r Yasa, Meşru Deği̇ldi̇r 

Yıkımların Sebebi 
Halk Korkusudur

HALKIZHALKIZ HAHAKLIYIZ KLIYIZ 
KAZANACAĞIZKAZANACAĞIZ

"Gecekodulardan Gelip
Gırtlağımızı Kesecekler"

KORKUSUDURKORKUSUDUR
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çıkartacak kadar çıkmazdadırlar. 
Ve biz kendisinin, ailesinin canını,

yaşamak için gerekli asgari eşyasını,
namusunu ve onurunu koruyacak bir
dört duvarı fazla görenlere karşı di-
renme hakkımız olduğunu aklımızdan
çıkartmayalım. Meşruluğu olmayan
bu yasaya karşı yolumuz insanlığın
kanuna karşı bir yasa olamayacağını
ilan etmektir. Bunu onların kulaklarını
sağır edecek bir güçte haykıralım. Bu
güç haklı olmamızdan aldığımız güç-
tür. Bu güç tüm ömrünce çalışarak
yalnızca başını sokacak bir ev alabilen
ya da o evin kirasını ödeyebilen büyük
bir çoğunluğun gücüdür. 

Bu güç iktidara nasıl yaptıysan
öyle kaldır bu yasayı demelidir. Halka
karşı bir yasayı yapamazsın yapsan
da uygulayamazsın demelidir. 

1776 yılındaki Virginia Haklar bil-
dirgesinden bu yana yazılı hale gelen
ilk metinlerde bile direnme hakkı
metnin en başında yer almıştır. O
günden bu güne direnme hakkı uluslar
arası metinlerin tümünde yer almıştır.
Virginia Haklar bildirgesinin 1. mad-
desi “Siyasal iktidar, halkın ortak
yararı için kurulmuştur. Bu göreve
değer olmadığını gösteren ya da bu
görevi hiçe sayan bir iktidarın toplum
çoğunluğu tarafından değiştirilmesi

vazgeçilmez, devredilmez ve kaldı-
rılmaz bir haktır” şeklindedir. 

1789 Fransız İnsan ve Yurttaş
Hakları Bildirgesi’nin 2. maddesinde
“Her siyasal kuruluşun amacı in-
sanın zamanaşımına uğramayan
doğal haklarının korunmasıdır. Bu
doğal haklar, özgürlük, mülkiyet,
güvenlik ve baskıya karşı direnme
hakkıdır” denilmektedir. Yasaların
yazılmasından bu yana var olan ve
hiçbir koşulda yok olmayacak olan
hakkımız direnme hakkıdır. Hakla-
rımıza el koyanlar meşru ve yasal
değillerdir. Onlara karşı direnmek
hem görevimiz hem hakkımızdır. 

“TOKİ’nin ortaklaşa yaptığı pro-
jenin evlerin tesliminden birkaç hafta
önce iptal edilmesi yerlerinden edilen
Roman vatandaşları üzdü. Yürütmeyi
durdurma kararının villalar yapıl-
madan önce verilmemesine tepki
gösteren Romanlar, adaletin geç te-
celli etmesinden şikayetçi. Belediye
ise kararla ilgili açıklama yapmadı.”
(Milliyet 14 haziran 2012)

AKP kentsel dönüşüm, afet yasası
diyerek halkın evlerini zenginlere,
tekellere sattığını aylardır yazıyoruz.
Bunlardan birisi de Sulukule’ydi.
2008 yılında evlerine göz dikilen
Sulukule halkına bir sürü vaatlerde
bulunuldu. “Kentsel dönüşüm pi-
yangosu”nun Sulukule’ye vurduğunu
söylediler. Yetmedi, Sulukule’yi ter-
ketmeleri için halkı fuhuş yaptır-
makla, yankesicilikle suçladılar. So-
nunda da istediklerini başardılar. Su-
lukule halkı yüzyılı aşkındır yaşadığı
yerlerden sürüldü. 

Şimdi de mahkeme, kararı iptal
etti. Burjuva basında bu haber “Ada-
let geç de olsa tecelli etti” diye haber
yapıldı. 

Ortada adaletin tecelli ettiği filan
yok. Mahkeme böyle bir karar aldı
ama herkes tanık olacaktır ki ya
yeni çıkan yasalarla ya da bir şekilde

kitabına uydurularak Roman halkının
elinden evleri, arsaları gasp edilecek. 

AKP’nin sadece Kentsel Dönüşüm
ve afet yasasıyla yaptıklarına bakın.
Halkın evlerini yıkmak için her türlü
yasayı çıkardı. Deprem riski gördüğü
(istediği) yerde istediği evi artık AKP
rahatlıkla yıkabilecek. Evin yeni ya-
pılması önemli değil. Genel bir yıkım
varsa o ev için de yıkım kararı veri-
lebilecek. Sizin evinizin yıkılmaması
için yapacağınız hukuki girişimlere
ilişkin de engelleri de kaldırdı AKP.
Siz dava açsanız bile mahkemenin
yürütmeyi durdurma hakkı yok. Yani
dava açılsa da mahkeme sürse de
gene de AKP evinizi yıkabilecek.
Halkın direnmemesi için yıkım işini
direk valiliklere verdiler. Olur da
kendi iç kavgalarına malzeme yapılıp
yıkımlar durmasın diye. Halkın di-
renmesini engellemek için yasalar çı-
kardılar. Direnenler olmasın diye karşı
çıkanlara hapis cezası düzenlediler. 

Peki Halk Adaletsiz mi 
Kalacak? Hayır! 

Halkı adaletsiz bırakmayacağız.
Nasıl ekmek bize gerekliyse adalet
de bize gereklidir. Adaleti kendi
meşruluğumuzla, haklılığımızla sağ-
layacağız. Halkın çıkarlarına uygun

olmayan, halktan yana olmayan hiç-
bir şey adil değildir. 

Sulukule Halkı; 
Evlerinizi elinizden zorla aldılar.

Sizleri İstanbul’un dışında isteme-
diğiniz yerlerde yaşamak için sürgün
ettiler. Mahkeme kararı sizi haklı
buldu ancak buna rağmen yapılan
evlerin geri size vermeyecekler. 

O zaman halkın adaleti işleyecek.
O evler sizindir. Gidin yerleşin ev-
lerinize. Girin evlerinize, çıkmayın.
Bir sefer sizi kandırdılar. Bir daha
kanmayın. 

Halkımız; 
AKP’nin Kentsel Dönüşüm ya-

lanına kanmayın. Sulukule’de Roman
halkının yaşadıklarına bakın. Yasalar
size karşı olabilir. Ama meşru olan,
haklı olan halktır. Yasaları da halk
yapar. Karşınıza polisi, jandarmayı
dikecekler. Sizi belki gözaltına ala-
caklar, tutuklayacaklar. Ama düşünün.
Evimizden, ocağımızdan başka ne-
yimiz var? Direnin, koruyun evleri-
nizi, yıktırmayın. Ağlayarak değil
direnerek, sızlayarak değil barikat-
larla, taşlarla koruyun evlerinizi. 

Roman Halkının Ellerinden Evlerini Zorla Aldılar!
Mahkeme ‘Sulukule Projesi Kamu Yararına Uygun

Değil’ Gerekçesiyle İptal Edildi!
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AKP Dini İnançlar Dahil Her İnanca Saldırır

AKP’nin Dini İmanı Paradır
Dini inanış-

larının gereği
olarak, hac iba-
detini gerçek-
leştirmek üzere
AKP’nin Diya-

net İşleri Başkanlığı’nın düzenledi-
ği programa katılarak 2011 yılında
hacca giden hacılardan “ihtiyaç ak-
çesi” adı altında yaklaşık 20 milyon
lira toplandı. Yani 8 milyon 183 bin
971 Euro... Bu paranın 400 bin lira-
sı Diyanet İşleri Başkanı Mehmet
Görmez’in lojmanının bakımı ve
onarımı için harcandı. Geriye kalan
19 milyon 600 bin liralık bölümü ise
yine devletin başka işlerinde kullanıldı. 

Başbakan Yardımcısı Bekir Boz-
dağ, “Diyanet herhangi bir gelir
amacı gütmemektedir. Ancak hacı-
lardan ihtiyaç akçesi alınmaktadır.
Yıl içinde harcanmayan ihtiyat ak-
çesi ise bir sonraki yılın bütçesine ek-
lenmektedir” açıklamasını yaptı. Bu
açıklamaya göre, Diyanet, hac ibadeti
sırasında her bir hacıdan 500 ile
1000 Euro arasında kar ediyor.
Bunu yaparken de insanların dini
inançlarını sömürüyor. 

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2012
yılı bütçesi 3.891 milyar TL. Bu büt-
çe, halkımızın ödediği vergilerle oluş-
turuluyor. Yani Diyanet’in yürüttüğü
tüm çalışmaların parasını halk ödüyor.
Ama bu yetmemiş olacak ki, fırsat bu
fırsat deyip, kıt kanaat para biriktirip,
ölmeden hac vazifesini yerine getir-
mek isteyen insanlarımızın üç kuru-

şuna da göz dikiyorlar. Ne için? Ken-
di lojmanlarını yaptırabilmek için. 

Bizim evlerimizi yıkanlar, arsala-
rımızı, orman vasfını yitirdiğini söy-
ledikleri arazilerimizi gasp edenler,
kendi evlerini yaptırmak için gerekli
parayı da bizi soyarak elde ediyorlar.
Peki bunu nasıl yapıyorlar; inançla-
rımızı kullanarak, sömürerek…

Bu, AKP’nin ilk yağması-soygu-
nu değildir. Deprem vergisi diye 10
yıl boyunca ödediğimiz 40 milyarı
otoyol yapımına harcadı AKP.
2012’de memura %4 zam verdiler;
memurdan alınan vergi oranı ise
%5… Bu yağma ve talan her gün, ha-
yatımızın her anında yaşanmaktadır. 

Halktan alınan vergilerle oluştu-
rulan 2012 bütçesine bakacak olursak;

- Milli Savunma Bakanlığı’nın
2012 yılı tahmini bütçesi 31 milyar
846 bin 794 TL.

- Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2012
yılı bütçesi 27 milyar 707 bin 190 TL.

- Sağlık Bakanlığı 2012 bütçesi 14
milyar TL. Sağlık Bakanlığı’nın
bütçesi geçen yıllara göre azaldı.

- Geçen yıl 3 milyar 178 milyon
TL olan Diyanet İşleri Başkanlığı büt-
çesi, 2012 yılında arttırılarak 3.891
milyar TL oldu.

Bu tabloya göre Diyanet ve Sa-
vunma bakanlıklarının bütçeleri art-
tırılırken; Sağlık Bakanlığı’nın bütçesi
3 milyar TL azaltıldı. Dinci nesiller
yetiştirmek isteyen AKP, halkın sağ-
lık hakkını, eğitim hakkını gasp edi-

yor. Ama dini olarak AKP’nin etki-
sinde olan halkımızı da soyuyor.

AKP’nin dine bakış açısı da budur
zaten. Sömürünün bir aracı olarak kul-
lanıyorlar dini. Onların dini imanı pa-
radır. Şu sözlerinden de bunu görmek
mümkündür: “İbadet helal parayla
olur. Bununla birlikte kişi haram pa-
rayla kurban kesmişse, bu da geçerli
olur…” Bunun adı yozlaşma ve yoz-
laştırmaya teşviktir. 

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın soy-
gunu 400 bin TL ile de sınırlı değil-
dir. Diyanet şimdi de öğrencileri yaz
tatilinde Umre’ye gönderme planı
yapmaktadır. 81 ilin Milli Eğitim
Müdürlüklerine il müftülükleri
aracılığıyla yaz tatilinde umre tur
programı düzenleneceği bildirildi. 

AKP dil, din, milliyet ayırdet-
meksizin tüm halkı soyuyor. Tüm hal-
kımız yoksullaştırılıyor. Dini inanç-
larımızı, Kentsel Dönüşüm Projesi ile
evlerimizi yağmalayan AKP’nin el-
lerine teslim etmeyelim. 

AKP’nin gözünde her şey alınıp
satılabilir; her şey yağmalanabilir.
Dini inançlarımızı da bu yağma dü-
zeni için kullanmalarına izin verme-
yelim. Bizim paramızla lojmanlarını
yaptıranlardan hesap soralım… Bu
paralar öyle kolay kazanılmıyor. Bin-
bir emekle, yoksullukla, çileyle, ezi-
yetle, alınteri dökerek kazanıyoruz bu
paraları. Oturduğu yerden para ka-
zanan bir avuç asalağa hakkımızı
helal etmeyelim. Bizden çaldıklarını
geri alalım!

Düşmanı
Halk

AKP

Bir süredir “büyük operasyonlar” yapılacağı söylen-
tisi yayılıyor. Söylentiyi çıkartan; kuşkusuz ki halk düş-
manı AKP’nin polisidir. Gözaltına alınacak, tutuklanacak
olanlarsa devrimciler. Devrimciler nezdinde tüm halka kor-
ku yaymaya çalışıyor AKP iktidarı.

19 Haziran gecesi saat 02.00’den sabah saat 06.30’a
kadar İdil Kültür Merkezi önünde bekleyen “akrep” de-
nilen polis aracı ve sivil polisler de bu politikanın bir par-
çasıdır. İdil Kültür Merkezi, polisin yaratmak istediği kor-
ku ve baskıyla ilgili olarak aynı gün yaptığı “İşkenceci
Polis Gece Yarısı Kurumumuzu Taciz Ediyor!” baş-

lıklı açıklamada,
“Gecenin yarısı me-
gafondan ‘merhaba’
denilerek polis tara-
fından taciz ediliyo-
ruz. Arka kapımızda
bekleyen 34 RR 831
plakalı sivil polis aracı ve plakasını alamadığımız iki si-
vil araç 06.30 itibariyle kapımızın önünden ayrıldılar. AKP
iktidarı mahallelerimizi kuşatmaktan, halkı taciz etmek-
ten vazgeçmelidir.” dedi. 

Korkan Bi̇z Deği̇l, Kapılarımızın Önünde
Bekleyen İşkenceci̇lerdi̇r! Haksız da Deği̇ller!
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Faşizmin demokrasine karşı halkın 
demokrasisini savunmaya devam edeceğiz 

Halkın 
Hukuk
Bürosu

Demokrasi ve özgürlük kavramla-
rını en çok kullanan bir iktidar ile kar-
şı karşıyayız. Demokratik bir hukuk
devleti tesis etmek istediğini söyleyen
AKP iktidarının ne demokrasi ile ne de
hukuk devleti ile ilgisi yoktur. Bunu
pratik olarak yaşamın içinden örnek-
ler ile açıklayalım istedik. 

Hitlerin propoganda bakanı Gö-
bels in nasihatlerine uyarak ne kadar çok
demokrasi dersem o kadar demokrat
olurum diye düşünüyor bu iktidar.
AKP nin demokrasiye hizmet edeceğini
söyleyen kimi çevreler bu propogan-
danın etkisine girmiş olacak ki "yetmez
ama evet" ten "çözerse o çözer" po-
litikasına kadar çok çeşitli söylemler ge-
liştirdiler. oysa ki demokrasi de hukuk
devleti de gerek bilimsel olarak gerek-
se hayatın içinde tanımını bulmuş kav-
ramlardır. iktidarın meziyetleri ise or-
tadadır. haber bültenlerinin olağanüstü
çabalarına rağmen üstü örtülemeyen zu-
lüm ve politikaları ile siyasi iktidar asla
ne demokrasiden ne de hukuk devle-
tinden söz edemez. 

Burada söz konusu olan elbette
sosyalist demokrasi değil; burjuva de-
mokrasisinden söz ediyoruz. Bu ik-
tidar burjuva demokrasisini bile tesis
edemez. 

Çünkü; faşizmin iktidar olduğu bir
yerde demokrasi yoktur. Demokrasi
sadece görünürde vardır. Olan “de-
mokrasi” değil, demokrasicilik” oyu-
nudur. Faşizmin hüküm sürdüğü yer-
de halktan bahsetmiyoruz, burjuvazi
için de demokrasi yoktur. Ülkemiz bu-
nun en somut örneğidir. AKP düşün-
meyen her kesim faşist iktidarın sal-
dırılarına maruz kalmaktadır. AKP içi-
ne baktığımızda da Erdoğan gibi dü-
şünmeyene o partide yer yoktur. Par-
lamentoda yer alan milletcekilleri
parlamentoda sadece  parmak sayı-
sıdır. Emperyalizmin ve işbirlikçi te-
kellerin çıkarları için eller kalkar
iner. Görevi bundan ibarettir. Çoğu za-
man oylanan kanundan bile haberi ol-
maz. Bunun basına yansıyan onlarca
mizahi örneğini yaşadık. 

Bir milletvekili seçildikten sonra
halkın iradesini hiç sormaz bile. Ve-
killer çoğunlukla daha önce çeşitli çı-
kar çevreleri ile birlikte kararlaştırıl-
mış ve partisi tarafından gündeme ge-
tirilen kanuların oylamasında el kal-
dırmaktadırlar. 

Demokrasilerin Çoğunluğun Yö-
netimi olduğu söylenir. Hayır bu
doğru değildir. Demokrasi, egemen-
liği elinde tutanların yönetimidir.
Hak ve özgürlükler sadece onlar için
vardır. Bakın bugün iktidarı elinde bu-
lunduran AKP’ye; yasalar, kurallar,
hukuk, kunun... onlar için hiç bir şey
geçerli değildir. Onuların özgürlü-
ğünün önünde hiç bir engel yoktur.
Yağma ve talan için yasalar önlerine
engel mi çıkartıyor? Bir gecede yeni
bir düzenlemeyle engel ortadan kal-
dırılıyor. Yolsuzluk, hırsızlık, dolan-
dırıcılık... her türlü özgürlüğe sahip-
ler. Örnek Deniz Feneri... Onları yar-
gılayacak mahkeme yoktur. Soruş-
turma açabilecek savcı yoktur. Yani
demokrasi faşist diktatörlüklerde sa-
dece iktidarı elinde bulunduranlar
için vardır. Faşizmin iktidarında de-
mokrasi halkı için diktatörlüktür. 

Demokrasilerde ülkede yaşayan
farklı dini inançtan ve azınlıktan
halkların hakları güvence altındadır.
Oysa ki ülkemiz tarihi azınlık halk-
lara yönelik asmlasyonlar ve katli-
amlar tarihidir. 

Burjuva demokrasinin asli unsur-
larından biri temel insan haklarının
güvence altında olmasıdır. Bu ger-
çekten çok önemli belirleyici bir öl-
çüdür. Oysa ki siyasi iktidar halkın bü-
yük bedeller ödeyerek kazandığı ve
tüm dünyanın kabul ettiği uluslararası
metinlere konu olan bu hakları sudan
gerekçeler ile gasp etmektedir.  

Örneğin yaşam hakkının kutsal
olduğunu söyleyen burjuva demok-
rasisi esasları ile Uludere katliamını
açıklayabilir mi. 

Roboski de yaşanan katliamda
gerekçeleri; “biz terörist zannettik” ol-
muştu. Yani bu iktidar “terörist” de-

diği kişileri “katledebilirim” diyor.
Onların yaşam hakkı yoktur. Kaçak-
çıları öldürebilirim diyor. Faşist dev-
letin temel anlayışı budur. Böyle ol-
masa bu kadar çok, bu kadar perva-
sızca insanları katledebilir mi?

Urfa hapishanesinde yaşanan olay-
lara bakın. İktidar olayı şöyle açıkla-
maktadır; Koğuş içindeki tutuklular
aralarında kavga ettiler. Yangın çı-
kardılar ve öldüler. Yapılan açıkla-
malara göre olayın devletle hiç bir il-
gisi yok. Diyelim ki öyle; tutuklula-
rın diri diri yanmasının sormlusu
kim? Tutukluların üzerinden kapıları
kilitleyip açmayan içerde diri diri
yanmasına neden olan devlet değil mi?
Bu devlet anlayışında insan  hayatının
önemi yoktur. Onun için önemli olan
tutuklunun kaçmamasıdır. 

Kayseri’de ring aracında diri diri
yakılan tutsakları unutmadık. O gün
kapıları açmayarak katleden zihniyet
ile Urfada insanları ölüme mahkum
eden zihniyet aynıdır. 

İş cinayetlerinde, göçüklerde ölen
işçiler için kader deyip geçer. Öyle ki,
onların kaza dediği cinayetlerde hep
işçiler ölür. İşçinin hayatının önemi
yoktur. İşçilerin yaşamı da ölümü de
ucuzdur. Onun için çıkça öldürülür. 

“Demokrasilerde herkes kanun
önünde eşittir” denir. YALAN!

Ülkemizde özel yetkili ağır ceza
mahkemeleri vardır. Ve eşit görül-
meyen insanlar bu mahkemelerde
yargılanırlar. özel kanunlar ile yargı-
lanır özel kanunlar ile infazını ta-
mamlarlar. Ülkemiz de büyük bir
çoğunluk kanunlar önünde haksızlı-
ğa uğramada eşite benzer bir mağ-
duriyet içindedir. kanunun gereğine
göre değil paranın ve gücün gereği-
ne göre iş yapılır kanun dairesinde
hizmet görmesi gereken idarelerde. 

“Demakrasilerde hükümetler icra-
atlarını anayasayla sınırlandırırlar” de-
nir. Oysa ülkemizde anayasal hüküm-
ler hatırlatıldığında biz zaten o anaya-
sayı kaldıracağız diye cevap verilir. 

“Kanunlar anayasaya aykırı
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olamaz” denir.  Oysa ki kanunların
anayasaya uygunluğunu denetleyecek
mekanizmalar ya hiç kurulmamış ya
da tamamne etkisizdir. 

Demokrasi seçimlerle özdeşleşti-
rilir. Seçimlerin özgür ve adil şartlarda
yapılması gerektiği söylenir.  seçim-
lerin. Oysa ülkemizde bir teneke
yağ, çocuğuna iş karşılığında, ya da
tamamen çaresizlikten oy verir in-
sanlarımız. Oy vermeyene ceza kesilir. 

“Demokrasilerde yarğı bağımsız
olur” olur derler. Ülkemizde başta
milletvekilleri kendilerini “bağım-
sız yargı”ya teslim etmezler. Doku-
nulmazlık zırhına sıkı sıkıya sarılır-
lar. Bağımsız olduğu söylenen yar-
gının bağımsızlığı en çok tartışılan ku-
rumlardan biridir. Hakimler ve sav-
cılar yüksek kurulu adındaki bir ku-
rul mahkemelere nasıl davranması ge-
rektiğini söyler. 

“Hukuk devletinde Yasama, Yü-

rütme ve Yargı Organı Hukuka Bağ-
lı hareket etmelidir” deninr.  Bunun da
ancak idarenin tüm eylem ve işlem-
lerinin hukuka uygunluğunun yargı-
tay denetimi ile mümkün olduğu var-
sayılır. aynı şekilde yargı organları da
üzt mahkemeler aracılığı ile denet-
lenmeli kanunlar ise anayasa mah-
kemesi kanalı ile anayasaya uygun-
luğu sağlanmalıdır. 

Bunların hangisi mevcuttur ül-
kemizde? Mesela Afet Yasası adı ile
çıkarılan yasada idarenin afet bölge-
si olarak tespit ettiği bölge ile ilgili ve-
rilen kararları yargıya taşımanın önü
kapatılmıştır. 

Yakın zamanda çıkarılacağı söy-
lenen ve özelleştirme kararları ile il-
gili yargı yolunu kapatacak kanun de-
ğişikliğini düşünün. göstermelik bile
olsa mahkemelere götürülemeyen
idari kararlar alınacak. 

Pratikte bunun örneğini gördük.

Sulukule mahkeme kararı beklen-
meksizin yıkıldı. Mahkeme kararı
bu bölge için hazırlanan kentsel dö-
nüşüm projesi esaslarını iptal etti. 

Mahkemeler kanalı ile hak aramak
bile paralı oldu. Hakkınızı aramak için
peşin harç ve dava masrafları ödeye-
mezseniz dava açamıyorsunuz. 

Anayasasında temel görev olarak;
“Demokrasiyi koru, halkın huzur ve
mutluluğunu sağla, temel hak ve hür-
riyetlerini kullanacakları uygun şart-
ları hazırlar” şeklinde yazar ama dev-
let temel haklarını kullananları jop-
larla döver, gaz bombalarıyla katledir. 

Kısacası yaşanan praiğe baktığı-
mızda gerek yasalarla, gerekse uy-
gulamalarla ülkemizde demokrasi
değil faşizmin hüküm sürdüğünü
görmekteyiz. Bu faşizmin demokra-
sisidir. Faşizmin demokrazisne karşı
halkın demokrasisini savunmaya de-
vam edeceğiz. 

Engin Çeber’in katillerine verilen göstermelik ceza-
lara itiraz edilmesinin ardından dava Yargıtay’da görül-
meye başlandı. 18 Haziran günü Yargıtay’da görülen, 39
gardiyan, 3 müdür, 13 polis, 4 asker ve 1 doktor toplam
60 katilin yargılandığı dava öncesinde Bakırköy Adliyesi
önünde toplanan TAYAD’lı Aileler, “AKP Engin Çeber’in
Katilini Koruyor Katillerden Hesap Soracağız!” pankartı
ile “İşkence Yapmak Şerefsizliktir”, “Adalet İstiyoruz”
dövizlerini taşıdılar. Engin’in maketi de her zamanki ye-
rini almıştı. 

Halk Cephesi adına Çağrı Avcı tarafından yapılan açık-
lamada, Engin’in katillerinin zamanaşımı ile kurtarılma-
ya çalışıldığı belirtilerek, “Buna izin vermeyeceğiz! Yıl-
lardır adalet talebimizi haykırıyoruz, bugünde haykırmaya,
işkencecilerden, katillerden hesap sormaya devam edeceğiz.
İşkence yapmak insanlık suçudur. Biz bu suçu affetme-
yeceğiz. Uzun bir süre Yargıtay’da bekletildikten sonra
usulden bozulan davanın bu duruşmasında da katiller tah-
liye edilmek istenecek. Tüm dünyanın tanık olduğu bir iş-
kenceyle ölüm vakasında dahi katilleri açıktan koruma-
ya çalışanları uyarıyoruz: Bu halk adaletsiz kalamaz. Halk
adaletini kendi uygulayacaktır, katillerden de onları ko-
ruyanlardan da hesap soracaktır. Ne işkence yapanları, ne
de işkenceyi cezasız bırakanları affetmeyecektir bu halk.
İşkenceciler cezasız kalamayacaktır. Adalet talebimizi hay-
kırmaya devam edeceğiz. Ferhat’ı vuranlardan, Engin’i

katledenlerden hesap soracağız!”
denildi. Eylemde sık sık, “Katiller
Halka Hesap Verecek”, “Bedel Öde-
dik Bedel Ödeteceğiz”, “Devrimci
Basın Susturulamaz”, “İşkence Yap-

mak Şerefsizliktir”, “Halkız Haklıyız Kazanacağız”, “Ne
İstiyoruz Adalet, Kim için Halk İçin, Yaşasın Halkın Ada-
leti!” sloganları atıldı.

Mahkemenin ardından Av. Ebru Timtik, "Keşifle be-
raber mahkeme heyeti gördü ki yapılan savunmaların hep-
si yalandır. Olay ortaya çıkmıştır. İşkencenin görülmemiş
olması imkansız. Adli Tıp raporu da, darbelerin ölümden
4-5 gün önce meydana geldiğini ortaya koydu. Rapor sa-
nıkların savunmalarını boşa çıkardı." diye konuştu. Tim-
tik’in, “Kaygılıyız, kuşkuluyuz, tutuklulukla ilgili süre 5
yıldır. Bu 5 yıl dolmadan bu kararın çıkması ve onay-
lanması gerekli. Aksi takdirde katiller sokakta ellerini kol-
larını sallayarak gezecekler. Sanık polisler ellerini kolla-
rını sallayarak zaten gezmekte. En azından elimizde ka-
lan gardiyanların
yaptıkları işkence
suçunun cezasını
çekmeleri. Burada
yargılanan sokakta
gaz bombalarıyla
başlayan Türki-
ye’deki işkence
gerçeğidir." sözleri
ile açıklama sona
erdi.

Engi̇n Çeber’i̇n Kati̇lleri̇ni̇ Düzen 
Koruyor, Halk Hesap Soracak!



Cepheli alıngan değildir, küsmez,
çözer! Çünkü bilir ki, alıngalık düzene
aittir. 

Alınganlık düzenden getirdiği-
miz bir zaaftır. Bu zaafı yaratan kü-
çük burjuva gurur ve bencilliktir.
Alınganlığın sonraki aşaması küs-
mektir. Küsmek bir zaaftır ve diğer za-
afların aşılması önündeki en büyük
engeldir. Çünkü alıngan kişilerle ko-
nuşmak, tartışmak mümkün değildir.
En küçük bir eleştiride bile hemen kü-
serler. Cepheli, eleştiri geliştirir dü-
şüncesiyle hareket eder ve her eleş-
tiriyi dikkatle dinler. Alınganlar ken-
dilerini tartıştırmazlar! Çünkü ken-
di gerçekleriyle yüzleşmekten kor-
karlar. Bu yüzden eksikliklerinin,
yanlışlarının, zaaflarının gizli kal-
masını ister. Kendi bildikleriyle ken-
di doğrularıyla yaşamayı tercih eder.

Cepheli eleştiri aldığında nedeni-
ni düşünendir. Kendisine bir eleştiri
geldiğinde "Beni nasıl eleştirir?" so-
rusunu değil; "Acaba bu eleştirinin
nedeni ne?" sorusunu sorandır. Sa-
dece sormakla da kalmaz Cepheli, bu
eleştirinin nedenini bulup çözendir
aynı zamanda. Yani sorun yaratan de-
ğil, çözen, üretendir her zaman. Bu
yüzden de her zaman kendini eleşti-
rir Cepheli. Eleştiriye açıktır her za-
man. Hiçbir koşulda alınganlık yap-
maz, küsmez. Küsmek yüzünü düzene
dönmektir, bunu bilir.

Cepheli'nin yüzü her zaman dev-
rime, yeniliğe dönüktür. Hep daha iyi-
sini yapmaya çalışır. Ve bunun için de
emek harcar. Bir görevi başaramadı-
ğında umutsuzluğa kapılmaz, darılıp
geçemez. Bir dahaki sefere nasıl
daha iyi yaparımı düşünür. Bunun
içinde Cepheli, önce başarısız oldu-
ğu işleri değerlendirir, oradaki yan-
lışlarını, hatalarını bulur ve yerine
doğru olanı koyar.

Bu tarih hatalardan dersler çıka-
rılarak yaratılmıştır. Savaşı ve sa-
vaşmayı böyle öğrenmiştir insanla-
rımız. Defalarca düşmüş kalkmış
ama yine mücadelenin bir yerinde yer
almış ve şehit düşmüş insanlarımız

vardır. Bu bilinçle savaşır Cepheli.
Komutanken yaptığı bir yanlış-

lıktan dolayı görevden alınan bir
Cephe gerillasının yaşadıkları buna
örnektir... Komutanın bütün yetkile-
ri, görevleri elinden alınır ve ona ye-
niden bir şans verilir. Herşeyi yeniden
yaratacaktır artık. Güveni, inancı,
vefalığı, fedakarlığı yeni baştan is-
patlayacaktır. Bunun için yeni geril-
lalarla aynı eğitime tabi tutulur. On-
ların yaptığı işi yapar, her şeyi yeni-
den öğrenir. Onun yaşadıkları zordur.
Ama o bu cezaya kızmaz, yoldaşla-
rına küsüp alınganlık yapmaz. Nasıl
görevimden alınırım diyerek yeni
görevini küçümsemez. Sadece nede-
nini arar ve bu sorunu çözmeye çalı-
şır. Kendindeki yanlışı ya da zaafı yok
etmek için uğraşır. Ve sonunda başa-
rır! Görevinden alınan bu komutan
daha sonra komutan yardımcısı ola-
rak şehit düşer.

Moralsizlik ve küsmek devrime
küsmektir.

Alınganlık Cepheli'nin tarzı değil-
dir. Çünkü alınganlık, hastalıklı bir ruh
halidir. Bu hastalığı yaratan düzendir.
Cepheli'ler düzenin yarattığı her pis-
liğe karşı savaşırlar. Alınganlık da
bunlardan biridir. Bu özelliğe sahip in-
sanlar sürekli tavırlı davranışlar ser-
gilerler, hep kaprislidirler. Herşeyin
odağına kendilerini koyarlar, ben mer-
kezcidirler. Cepheli bilir ki bu ruh hali
çevreye zarar verir, insan örgütleye-
mez. İşte bu yüzden bulundukları yer-
de bu tür davranış sergileyenlere izin
vermezler. Onların dağıtıcı, bozguncu,
moral bozucu hareketlerini eleştirir, ge-

liştirmeye çalışırlar.
Cepheli'ler söylenen bir sözü ya da

yapılan bir eleştiriyi başka yerlere çe-
kip, gereksiz tartışmalara girmezler.
Tartışmalarını sorunun özünden uzak-
laşmadan yaparlar. Her zaman geliş-
tiren ve eğitendir Cepheli.

Alınganlar geliştiremez, eğite-
mezler. İlişkileri sürekli gergin tu-
turlar. Eleştiri-özeleştiri mantığını
doğru kavrayamadıklarından yanlışı
"açık vermek" olarak nitelendirirler
ve daha sonra kendilerini eleştirenler
de "açık aramaya" başlarlar. 

Özeleştiri verirken MORAL BOZ-
MAK, alınganlık yapmak ikna ol-
mamanın göstergesidir.

Cepheli bu yaklaşımlardan uzak du-
rur. Bunun çalışma alanını ve ilişkile-
ri yıpratacağını bilir. Cepheli her zaman
bulunduğu yere verimli olan aynı za-
manda oradan verim alandır. Kendini
geliştirmeyen, devrimi geliştirmeyen
düzeni geliştirir. Bunu bilir Cepheli.

Her devrimci önce kendini ikna et-
melidir. Sonra eleştiri silahını dev-
rimci bir şekilde kullanmakla yü-
kümlüdür

Alınganlığı küçümsemek ya da sı-
radanlaştırmak da bir zaaftır. Bu ek-
sikleriyle savaşma gücü olmayanla-
rın başvurduğu bir yöntemdir.

Alınganlık ve küsmek bir dev-
rimciyi büyütmez, küçültür. İlişkile-
ri güçlendirmez, bitirir. Bunun sonu-
cunda düzenin bataklığı olduğunu
bilir Cepheli. İşte bu yüzden iç düş-
mana karşı amansız bir mücadele
yürütür. Bunun için de "ben"i yok
edip, "biz"i yaratmaya çalışır.

Kendini Geliştirmeyen Düzeni Geliştirir

Alınganlık ve Küsmek
Hastalıklı Ruh Hali̇di̇r!

Yürüyüş’ün 321. Sayısına
Toplatma ve

1 Ay Kapatma

SUSMAYACAĞIZ!
Halk düşmanları, büyüyen korku-

larını bastırabilmek için daha mat-
baada el koydular gerçeğin sesi Yü-
rüyüş dergisine. Halkın adaletinden
duydukları korkuydu bu. Oysa halkın

adaletini duymayan kalmamıştı. Yü-
rüyüş’ü susturmakla, halkın umutla-
rını kelepçeleyemezler… Gerekirse
kulaktan kulağa fısıldayacağız ama
gerçekleri illa ki ulaştıracağız halkı-
mıza… 

Burjuva basının yalanlarla dolu
gazete sayfalarına, televizyon ekran-
larına karşı bir tek biz yazacağız,
haykıracağız gerçekleri… Halkın ada-
letini uygulayan devrimcileri…
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Sevgili Devrimci Okul Okurları
Merhaba,

Geçen haftaki dersimize ideolojik
sağlamlık ve ilkeli olmak konusu ile
başlamıştık. Bu hafta aynı konuya kal-
dığımız yerden devam ediyoruz. 

"Ne Şiş Yansın,
Ne Kebap" Tavrı
Devrimci Kişiliğin
Davranışı Değildir

Bu tavır, orta yolculuktur. Çeliş-
kili durumlarda arayı bulmak, çatış-
mak gerektiğinde uzlaştırıcılığa
soyunmak devrimci tavır değildir.
Doğru tektir ve devrimci doğru-
ları içeren ilkeler, kurallar dos-
doğru, cepheden savunulmalıdır.

Devrimci tavır, bedeli ne olur-
sa olsun, doğruları sonuna kadar
savunmaktır. Her durumda, her
ilişkide bu tereddütsüzlüğe, ka-
rarlılığa sahip olmazsanız, dü-
şünceleriniz de oportünistleşme-
ye başlar. Artık, devrimin çıkar-
larını, devrimci ilkeleri ölçü olmak-
tan çok, günü kurtarmaya, durumu
idare etmeye, görmezden gelmeye
başlarsınız. Böylece, yanlış olanı
doğruya çevirmediğiniz gibi, kendi
doğrularınızı da çürütmeye başla-
mışsınız demektir.

Günü kurtarmaya, durumu ida-
re etmeye başladıysanız, bilin ki,
düşünceleriniz de oportünistleş-
meye başlamış demektir. Çünkü,
davranış, düşüncenin eseridir. Halkı-
mızın ifadesiyle söylersek, dervişin
fikri neyse zikri de odur.

Bir yazar şöyle diyor; "İnsan onlar
için dövüşmeye fırsat bulmazsa, fikirler
yaşamaz." (Thams Mann) 

Öyledir ve düşüncelerin oportü-
nistleşmesi tam da budur. 
İlkeleriniz için, değerleriniz için

dövüşmeyi, ça-
tışmayı göze al-
mazsanız o fi-
kirler, ilkeler ya-
şayamaz. Aklı-
mızın içinde
ölüp cesede dö-
nerek çürür. Bu
çürüme, tavır ve

davranışlarda çarpıklıklar, ilkesiz-
likler, kuralsızlıklar olarak yansır...

İlkeli Olmak,
Köşeli Düşünmektir

Bakın, plastik bir top en ufak
rüzgar da bile sağa sola doğru sav-
rulur. Hafiftir, köşeleri yoktur çünkü.

Devrimci kültür ve ilkeler içsel-
leştirilmezse, benzer bir şekilde yü-
zeysellik oluşur. Devrimin, devrim-
ciliğin sorumluluğunun ağırlığı ta-
şınmazsa, aynı şekilde hafiflik orta-

ya çıkar.
Devrimci ilkeler, düşünce tarzı ve

davranış kuralı olarak, kişiliğimizin
köşeleri haline getirilmezse de sav-
rulmak kaçınılmazdır.

Köşeli düşünmezseniz, davranış-
larınız devrime değil, düzene hizmet
eder. Devrimci çizgi, gelenek ve ah-
lakımızın ilke ve kuralları köşeleri-
mizdir.

Devrimci davranış biçimi oturup
kalkmadan, nerede nasıl bir üslupla
konuşulacağına, ilişkilerimizden ta-
vır alışlarımıza kadar bellidir. Dos-
tumuza düşmanımıza nasıl yaklaşırız
bilinir, bunlar artık gelenekselleş-
miştir. İşte bunlar devrimciliğimizin
köşe taşlarıdır. 
İlkeli olmak, her koşulda dev-

rimci davranışları somutlamaktır. Bu-

nun yolu da, köşeli düşünmekten
geçmektedir. 

Cepheli; her koşulda devrimcili-
ğin gereğini yapar.

Cepheli; düşman karşısında geri
adım atmaz.

Cepheli; her türden oportünist
görüş ve tavra karşı uzlaşmaz olur.

Cepheli; devrimci kültür ve ah-
laka aykırı olan her şeyi içeren "iç
düşman" karşısında taviz vermez.

Cepheli; emekçidir, cüretlidir, fe-
dakardır, direngendir, sonuç alıcı ve
sorun çözücüdür, kitleleri örgütle-
yen ve en önde dövüşendir.

Cepheli; yanlışlar, zaaflar, ku-
ralsızlıkların dışa vurumu olan ma-
zeretlere, bahanelere sığınmaz. Bu
mazeretleri meşrulaştırmaya kalkıp
"Ama", "Fakat", "Ancak" ile başlayan
cümleler kurmaz. 

İlkesizlikleri teorize edip ma-
sum göstermeye yarayan "Ama",
"Fakat", "Ancak"lı cümleler kur-
maya kalkışmadan önce, Dayı'nın
şu sözünü daima aklına getirendir;
"... Gerekçeler, tebessümle kar-
şılanması gereken, sorunlardan
kaçışın, çaresizliğin bir sonucu
olarak kabul edilmelidir."

Evet, Dayı'nın bu sözü aklı-
mızdan hiç çıkmamalıdır. 

Cepheli, mazeret üretmeyi dev-
rimciliğine yakıştırmaz. Görevinin,

sorumluluğunun gereğini yapar. Böy-
le davranmayı da onur bilir.

İç Düşman,
Bütün İlkesizlikleri ve
Kuralsızlıkları İçeren
Zaaflarımızdır

Zaaflarımız, iç düşmandır.
Neden böyledir?
Çünkü, zaaflar, devrimci ideolojinin

değil düzen ideolojisinin eseridirler.
Çünkü, zaaflar, hem devrimcili-

ğimize hem de Cephe'ye zarar verir.
İşte bu yüzden, zaaflar bize düş-

mandır. Ve bu anlamda "iç düş-
man" olarak tanımlamışızdır.

Zaafların panzehiri ilkeli ve ku-
rallı olmaktır. Her koşulda, her konu-
da, herkese karşı köşeli düşünüp ilke-

DEVRİMCİ OKULDEVRİMCİ OKUL

Ders: İdeoloji̇k Sağlamlık
ve İlkeli̇ Olmak...

Devrimci,
Devrimci İlkelerin

Gereğini Hayatın İçinde
Her Zaman
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li davranmak devrimci tavrı
hayatın içinde somutlamaktır.

Burjuva ideolojisi kendisi-
ni devrimci saflarda "iç düş-
man" olarak somutlar. Ve il-
kesizlikler, kuralsızlıklar olarak
vücut bulur. İç düşmanın az-
raili, devrimci ilke, kural ve
ahlaktır. Bunlar yaşama geçi-
rildiğinde iç düşmanın da ya-
şamı son bulur...

Ülke, Halk ve
Hareketimizin Gerçeğini
Bilince Çıkartmayanlar,
Soyutluk Yaşarlar

Soyutluk ise düşüncelerin oportü-
nistleşmesinin, davranışların ilkesiz-
leşmesinin temel sebeplerinden biri-
sidir. Halktan kopuk olanlar, halkın ta-
rihsel gücüne inanmayanlar, bu gücü
açığa çıkartmak için halkı örgütle-
meyenler halktan öğrenip halka öğ-
retmeyenler halka ve halkın kurtuluş
savaşına da giderek yabancılaşırlar.

Sovyet Devrimi'nin muzaffer ön-
deri olan Lenin diyor ki; "Ancak hal-
ka inanan, halkın yaratıcı dehasının
canlı pınarına dalan galip gelebilir."

"Halkın yaratıcı dehasının canlı pı-
narına dalmak" nedir denirse, halktan
öğrenip halka öğretmektir deriz. So-
yutluğun panzehiri budur. Bunu ba-
şaramayanlar, halkın acılarının, hın-
cının, hasretinin yakıcılığını içlerin-
de hissetmezler. Tüm bu yoksulluk-
tan, zulümden, sömürüden kurtul-
manın tek yolu olan devrimin ilkele-
rine de sahip çıkmazlar.

Halktan öğrenmeliyiz. Halktan öğ-
renmesini bilmeyenler, halka da hiç bir
şey öğretemezler. Halktan öğrenip
halka öğretmenin temelinde, halkın ta-
rihsel gücüne inanç vardır. Halkın ta-
rihsel gücüne inanç demek, aynı za-
manda özgüven demektir. Bu özgüven,
ideolojik sağlamlığın üzerinde yükselir.
İşte bu inanç ve sağlamlığın ol-

madığı yerde, düşünceler oportü-
nistleşir ve halkımızın deyimiyle "ne
yardan ne serden" tavrı gelişir.

“Ne yardan ne serden" deyiminin
anlamı şudur; İstediğini elde etmesi
için özveride bulunması, bedel öde-
mesi gerektiği ama o özveride bu-

lunmadığı, bedel ödemediği gibi, is-
tediğinden de vazgeçmiyor.

Devrimcilik için ilkelere bağlılık,
emekçilik, özveri, cüretli olmak...
gerekiyor ama hem bunların gereği-
ni yapmayıp hem de devrimcilik id-
diasında bulunmak, kestirmeden söy-
lersek, ahlaksızlıktır...

Devrimci,
Devrimci İlkelerin Gereğini
Hayatın İçinde Her Zaman
Yerine Getirir 

Bu ilkelerden birisi de, halktan öğ-
renip halka öğretmektir. Aynı ma-
dalyonun iki yüzü sayılabilecek den-
li aynı olan bu yaklaşım, devrimci ge-
lişimin de temeli sayılır.

Soyutluk ise gerçeği göremez... Bu
durum, kimi zaman abartıya kimi
zaman da küçümsemeye neden olur.
Düşmanın her anlamdaki gücü abar-
tılarak, halk güçlerinin gerçekliği de
küçümsenir. İşte değerlendirme, Ma-
hir Çayan'ın ifadesiyle söylersek "Pa-
sifizmin değişmez karakteri"nden
kaynaklanır. 

Oysa, halk düşmanları örgütlü halk
karşısında, direnip savaşan halk ger-
çekliği karşısında güçsüzdür. Burjuva
ideolojisi de ait olduğu sınıfın çıkarla-
rını yansıttığı için her şeyiyle çürümüş
ve gericidir. Halkın kurtuluş ideolojisi,
her şeyiyle çürümüş ve gerici düzen
ideolojisi karşısında güçlüdür. Çünkü,
halktan ve gelecekten yana olandır.

Devrimci ideoloji, halkın gücüne
inanç aşılar. Bu inanç, halka güven ve
halk sevgisi olarak ifadesini bulur ve
halkı örgütleyerek somutlanır.

Halkı örgütlemenin aracı ise kitle ça-

lışmasıdır. Kitle çalışmasının
özünde, halktan öğrenip hal-
ka öğretmek vardır. Bir başka
ifadeyle söylersek, halk olarak
örgütlenip devrim için savaş-
mayı öğrenmektir sözkonusu
olan. Bunu, bize, bizden baş-
ka hiç kimse öğretemez. Ha-
yatın içinde süregiden bu öğ-
renim sürecinde klavuzumuz
Marksizm-Leninizm'dir. 

Biz Halkız.
İdeolojimiz, Sömürü ve
Zulümden
Kurtuluşumuzun
İdeolojisidir

Zulüm ve sömürüden kurtuluşun
yolunu, gereklerini ideolojimizden,
tecrübesini de halkların tarihinden öğ-
reniriz. Bunları öğrendikçe kendi gü-
cümüzün de bilincine varırız.

Bu bilinç, sınıf bilincidir. Sınıf bi-
linci, emekçilerin kendi tarihsel güç-
lerinin yıkıcılığını ve yapıcılığının far-
kına varmasıdır.

Emekçiler, kapitalizmin zulüm
ve sömürü düzenini yıkacak olan
yegane güçtür. Bunu 20. yüzyılda de-
falarca yaptılar.

Çin Devrimi de bunlardan birisiy-
di ve Çin Devrimi'nin önderi Mao, "Yol-
daşlar! Gerçekten yıkılmaz olan kale ne-
dir?" diye sorduktan sonra, şöyle cevap
verir; "Kitlelerdir; devrimi gerçekten
ve içtenlikle destekleyen ve milyonlarca
ve milyarlarca halktır. Ne olursa olsun
hiçbir gücün ezemeyeceği gerçekten yı-
kılmaz kale, işte budur."

İşte bu güç ve güveni kuşanama-
maktır soyutluk. Bu güç ve güvenle
donanmazsanız, halktan uzak kalır-
sanız, yoksulların acısını, adalet ara-
yışını örgütleyip devrime de yönlen-
diremezsiniz.

Halktan öğrenip halka öğretme-
yenler, umutsuzlaşıp, moralsizleşirler.
Düşünceleri güçsüzleşir, inançları za-
yıflar, ilkesizleşir ve karamsarlaşırlar.
Çünkü, halkın gerçeğini göremezler.

Nedir halkın gerçeği?
Çin Devrimi'nin muzaffer önderi

Mao "Başkalarının zayıflık, cehalet
ve kölelikten başka bir şey göreme-

Devrimci tavır, bedeli ne olursa olsun,
doğruları sonuna kadar savunmaktır. Her
durumda, her ilişkide bu tereddütsüzlüğe,

kararlılığa sahip olmazsanız,
düşünceleriniz de oportünistleşmeye
başlar. Artık, devrimin çıkarlarını,

devrimci ilkeleri ölçü olmaktan çok, günü
kurtarmaya, durumu idare etmeye,

görmezden gelmeye başlarsınız. Böylece,
yanlış olanı doğruya çevirmediğiniz gibi,

kendi doğrularınızı da çürütmeye
başlamışsınız demektir.
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diği yerlerde umudu, sevinci
ve güçlülüğü görmesini bi-
len" olmak gerektiğini vur-
guluyor.

Eğer, halka baktığımızda
"zayıflık, cehalet ve kölelikten
başka bir şey" göremiyorsanız,
halkın ve kavganın gerçeğine
uzak ve dolayısıyla soyut kal-
mışsınız demektir. Eğer, hal-
ka baktığımızda umudu, se-
vinci ve güçlülüğü görmesini
bilmiyorsanız, halka güvene-
mez, inanamazsanız. Halkın gücünü
kuşanamazsınız.

Halka, halkın gerçeğiyle, acısı,
derdi, dermanı, hıncı ve adalet özle-
miyle bağını yitiren her düşünce,
kişi, tavır ve davranış kaçınılmaz
olarak oportünistleşir. Burjuva ideo-
lojisi ve küçük burjuva pasifizminden
etkilenir.

Halkın gerçekliğiyle bağını yitir-
mek, köksüzleşmektir. Köksüzleş-
mek, burjuva ideolojisinin rüzgarlarına
şu ya da bu biçimde kapılıp savrul-
maktır. Yenilmek işte böyle olur.

Devrimcileri, her anlamda yenil-
mez kılan ise her koşulda halkla bağ-
larını koruyup güçlendirmeleridir.
Yenilmezliğin temeli budur.

Bakın, sosyalizmin kuruluşunun
muzaffer önderi; Stalin, Bolşevik
Partisi Tarihi'nin sonsözünde ne diyor;

"... Bir kural olarak kabul edebi-
liriz ki, Bolşevikler, geniş halk yı-
ğınlarıyla bağlarını korudukları sü-
rece, yenilmez olacaklardır. Ve ter-
sine, Bolşevikler, yığınlardan uzak-

laştıkları ve yığınlarla olan bağları-
nı yitirdikleri an, bürokratik pasla ör-
tüldükleri an, bütün güçlerini kaybe-
deceklerdir, kof bir biçimden ibaret
hale geleceklerdir…

Eski Yunan mitolojisinde ünlü bir
kahraman olan Anteus, efsaneye göre,
düzler tanrısı Pasiden'in ve yeryüzü
tanrıçası Geo'nun oğluydu. Anteus,
kendisini doğuran, emziren, yetiştiren
anasına pek çok bağlıydı. Bu Ante-
us'un yenmediği tek kahraman yoktu.
O yenilmez bir kahraman olarak ka-
bul ediliyordu. Onun gücü nerede
yatıyordu? Onun gücü, dövüş sıra-
sında ne zaman hasmı tarafından sı-
kıştırılsa, toprağa, kendisini doğurup
besleyen anaya dokunmasında ve bu-
nun ona yeni güç katmasında yatı-
yordu. Ne var ki, onun bir zayıf yanı
-Şu ya da bu biçimde yerle bağının ko-
parılması tehlikesi- vardı. Düşmanları
onun bu eksikliğinin farkındaydılar ve
fırsat kolluyorlardı. Bir gün bu ek-
sikliğinden yararlanan bir düşman çık-
tı ve Anteus'u yendi. Bu Herkül'dü.
Herkül, Anteus'u nasıl yendi? Onun

yerden ayağını kesti, kaldırdı,
havada tuttu, toprağa dokun-
masına olanak vermedi ve so-
nunda onu boğdu.

Sanıyorum ki, Bolşevik-
ler, Yunan mitolojisinin kah-
ramanı Anteus'u andırıyorlar.
Anteus gibi onlar da kendile-
rini doğuran, emziren ve ye-
tiştiren analarıyla, yığınlarla
korudukları için güçlüydü-
ler. Ve analarıyla, halkla
bağlarını korudukları sürece,
yenilmez olarak kalmak için

her olanağa sahiptirler..." ( Boşevik
Partisi Tarihi / J. Stalin-Bilim ve
Sosyalizm Yayınları-syf; 455-456 )

Halkla bağlarını korumak, hal-
kı örgütlemektir.

Halkla bağlarını korumak, halk-
tan öğrenmek ve halka öğretmektir.

Halkla bağlarını korumak, hal-
kın zulüm ve sömürüden tek yolu olan
devrim ve sosyalizm için ölümüne sa-
vaşmaktır.

Halkla bağlarını korumak, "Bir
canım var, feda olsun halkıma" şia-
rında somutlanan feda ruhuna sahip
olmaktır. Devrimciliğin temeline sağ-
lam bir temel taşı olarak halk sevgi-
si ve halka bağlılığı koyduğumuzda
yenilmez, yıkılmaz, savrulmaz bir
devrimciliği inşa ediyoruz demektir...

Sevgili Devrimci Okul okurları bu
haftaki dersimize burada son veriyo-
ruz. Haftaya yeni bir konu ile buluş-
mak üzere. Hoşçakalın.

Bitti 

Eğer, halka baktığımızda
"zayıflık, cehalet ve kölelikten
başka bir şey" göremiyorsanız,

halkın ve kavganın gerçeğine uzak
ve dolayısıyla soyut kalmışsınız

demektir. Eğer, halka
baktığımızda umudu, sevinci ve

güçlülüğü görmesini
bilmiyorsanız, halka güvenemez,
inanamazsanız. Halkın gücünü

kuşanamazsınız.

90’lı yıllar... Ankara Hüseyin
Gazi Mahallesi’nde bir okulun önünde üst geçit olmadığı
için sürekli çocuklar ölüyor. O zamanlar HÜKAD var ma-
hallede. Bizim derneğimiz. Biz dernek çalışanları olarak
bir imza metni açtık ve başladık imza toplamaya, üst ge-
çit istiyoruz diye. Mahallede de Aleviler yoğunlukta ama
Sünni mahalle ve sokaklar da çok. Tabii biz asıl olarak
Alevi halkın yaşadığı yerlere gidiyoruz. Diğer yerlere git-
miyoruz hiç. Sanki onların çoçukları o okula gitmiyor ve
aynı ölüm riski altında değiller gibi. 

Bir gün oturup tartış-
tık ve o mahallelere de gi-
delim dedik. Ve gittik. 

Bazı evler kapıyı bile
açmadı, bazı evler imza

vermedi, terörist gözü ile baktı. Ama bunlar istisna
oldu. Gittiğimiz çoğu evden boş dönmedik ve birçok imza
topladık, o güne kadar hiç gitmediğimiz yerlerden. 

Ve sonuçta o üst geçidi oraya yaptırdık. Sorun bizim
kafamızdaki duvarlarda idi. Kolaycı bakış açısında idi.
Alevi halk yüzyıllardır ezilmişliği ile hep muhaliftir ve
daha kolay örgütlenir ama Sünniler sanki ezilmiyor, on-
ların devletle çelişkisi yok… Bu bakış açısını o üst ge-
çit kampanyamızda bırakmıştık. 

Hayatın 
Öğrettikleri

Alevi Ya da Sünni, Ezilen 
Tüm Yoksul Halkımızdır!
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Sömürünün olduğu her sistemin te-
melinde iki sınıf vardır. Ezen ve ezi-
len. Tarihin her evresinde egemenler
halklara, halkın her kesimine düşman
olmuşlardır. Onlara göre halk ancak
onların kölesi, hizmetçisi olabilir.
Kendilerinden başka kimsenin değe-
ri yoktur onların gözünde. Ve bizim
payımıza yoksulluk, açlık, hastalık, iş-
kence, tutsaklık, katliam… düşer.
Peki biz ne yapacağız?

Üzülmek mi? Kin Duymak
mı?

Her ikisi de bize ait duygulardır.
Üzülmek ve kin duymak birbirine zıt
duyguları ve hareketleri barındırır.
Bize en çok öğütlenen ise üzülmek-
tir, acımaktır. Üzülen insan ne yapar
diye sorgularsak; ağlar, sızlar ve yine
ağlar, sızlar. Kendini çaresiz olarak gö-
rür. Yaşadıklarını çözümsüz olarak gö-
rür. Sorunlarının, acılarının kaynağı-
nı bilmez ve sorgulamaz. Hatta bu ya-
şadığı olayların, acıların tamamını sa-
dece kendisinin yaşadığını düşünür.

Hastane kapılarında ölürüz, yan-
lış tedavi ediliriz, parasını ödeyeme-
diğimiz için tedavi olamayız… Ve
bize aşılanan düşünce, bunları tek ba-
şımıza yaşadığımız, tek başımıza

çözmek zorunda olduğumuzdur. 

AKP’nin iktidarda olduğu son 10
yılda 10 bin 804 işçi, çalışırken, ge-
rekli güvenlik önlemleri alınmadığı
için öldü. Aslında öldürüldüler. Ezen-
ler için ölenlerin bir önemi yoktur. Biri
gider birisi gelir… İşsiz ordusu bü-
yüktür, 10 bin gitti mi, geride işsiz mil-
yonlar var. 

Biz ölürüz, onlar “üzgün” olduk-
larını söylerler… Hatta gözyaşı dök-
tükleri de görülmüştür. Sorumlu kim-
dir diye sormazlar. Ama ölümlerimi-
zin baş sorumlusu egemenlerdir. Yap-
tıkları şovlar kendilerini aklamak
içindir. Sorumluluklarını gizlerken
tüm yaşananları birbirinden ayrı gös-
terirler. Neden-sonuç ilişkisini gör-
meyelim diye uğraşırlar. Çaresizce ka-
derimize boyun eğmemizi isterler.

Oysa biz kader diyerek bize da-
yatılan zulme kin duymalıyız. Oturup
ağlamaktansa kin duymalıyız. Kin
duymalıyız ki, yaşadığımız açlık,
yoksulluk, ölüm ve katliamların so-
rumlularından hesap soralım. Kin
duymak acımızı unutturmaz, bizi
ayakta tutar.

Öfkenin kaynağında sevgi var-
dır. Vatanımıza, halkımıza, yol-
daşlarımıza beslediğimiz sevgi ne

kadar büyükse; düşmana öfkemiz,
adaleti gerçekleştirme özlemimiz de
o kadar büyük olur.

Gördüğümüz zulmün karşısında
ağlayan-sızlayan olmamalı, zalimle-
re olan kinimizi büyütmeliyiz. Kin
duymak, unutmamayı ve hesap sor-
mayı öğütler...

RAF'lı (Kızıl Ordu Fraksiyonu)
Alman yazar faşizmin tecrit hücrele-
rinde şöyle diyor: "Üzgün olmaktan-
sa, öfkeli olmayı yeğlerim."

Üzülmek çaresizliği kabul et-
mektir. Üzülmek yapılanları ka-
bul etmektir. Biz ne kendimize ne de
halklara yaşatılan sömürü ve zulme
boyun eğeriz. Kinimiz kişisel değil,
sınıfsaldır.

Kinimizi Örgütlenmeye
Hesap Sormaya
Dönüştürmeliyiz

Sınıf kini, bize acıların nedenini
gösterirken, onlardan hesap sormamızı
öğretir. Kinimiz örgütlenerek halk
düşmanlarına yönelir. Net bir hede-
fimiz olur. Üzülüp, ağlayıp, sızlamakla
sorunlarımızı çözemeyiz. Sorunları-
mızın çözümü sadece bize bunları ya-
şatanlardan hesap sormakla olur. 

ÜZÜNTÜYÜ DEĞİL SINIF
KİNİMİZİ BÜYÜTECEĞİZ

Sınıf KiniSınıf Kini
Halkların bütün acılarının

hesabını sormak için

İstanbul’da Gazi Mahallesi Yunus Emre
Halk Komitesi, mahallesine sahip çıkma-
ya devam ediyor. Yunus Emre Mahalle-
si’nde bulunan Aşık Veysel Parkı’nda 17
Haziran günü “Damında Şahan Güler
Zere” belgeseli gösterildi. Hırsızlığa, yoz-
laştırmaya karşı halkın dayanışmasını ör-

gütlemek amacıyla komite tarafından ya-
pılan gösterimin ardından, bir değerlen-
dirme yapılarak, devletin halk düşmanlı-
ğı ve iktidarın zulmüne karşı kazananın hal-
kın mücadelesi olduğu anlatıldı. 50 kişinin
katıldığı film gösterimine bundan sonraki
haftalarda da devam edilecek.
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Eleştiri-özeleştiri ideolojik güçtür. Solu sol yapan
en önemli köşe taşlarından birisidir! Fakat solun bu
önemli köşe taşı da yerinden oynamıştır. Solda ideolojik
eleştiri yok denecek kadar azdır. 

Bu yeni bir durum da değildir. On yıllardır sol
eleştiriyi ideolojik mücadelenin bir aracı olarak kullan-
mıyor. Solda eleştiri çıkarlara göre şekilleniyor. 

Ortada solun kültürüyle, ideolojisiyle, ahlaki değer-
leriyle ilgisi olmayan bir olay vardır. Solun on yıllardır
mücadeleyle kazandığı değerlere tahrif edilir. Burjuva
ideolojisi sol saflara taşınır, sol adına savunulur. Sol
için bunlar asla eleştiri konusu olmaz. Eğer bir hareketle
her hangi bir problemi yoksa eleştiri adeta tatile çıkar.
Eleştiriyi ideolojik mücadelenin aracı olarak değil saldırı
olarak görür. 

Eleştiriyi birlik olmamanın, birlikte iş yapmamanın
gerekçesi olarak görülür. Eleştirilere ideolojik olarak
cevap vermez, çünkü ideolojik eleştiri güçlü bir ideoloji
gerektirir. Onun yerine saldırır. Sol içi şiddete başvurur.
Solun bu konudaki tarihi özellikle 12 Eylül öncesi utanç
verici bir tablodur. 

Sol bugün eğer 12 Eylül öncesi gibi sıklıkta silahlı
çatışmalara varan saldırılara başvurmuyorsa bu onun
geçmişten olumlu dersler çıkarttığından değildir. 12
Eylül öncesi olanaklarına sahip olsa yine aynı şeyleri
yapacaktır. 

Dergimizin 320. sayısında Evrensel gazetesinden
Seyiz Aslan’ın yalan ve kışkırtma üzene kurulu yazısından
dolayı EMEP’i eleştirdiğimiz için her hafta verdiğimiz
Yürüyüş dergisinin ilanı yayınlamadığını yazmıştık.
EMEP bu tavrını sürdürüyor. 

Kendileri sahip oldukları Evrensel gazatesinde yalan
ve kışkırtıcı yazılar yazıyor. Bize de diyorki; benim
yalan ve kışkırtıcılığımı açığa çıkartmayacaksın. Çı-
kartırsan  ben de ilanınızı yayınlamam. 

İlanımızı yayınlamamalarıyla ilgili Evrenselcilerle
yüz yüze görüşme yaptık. Aşağıda Evrenselciler ile
yapılan bu görüşmeye yer veriyoruz. 

*** 

Evrensel: Sanırım ilanla ilgili konuşmak için geldiniz. 

Yürüyüş: Evet, ilanımızı yayınlamamışsınız. Dün
bir arkadaşla görüşmüşsünüz. Telefonla görüşmek iste-
medik. Yüzyüze görüşelim istedik. 

Evrensel: İlanı etik bulmadığımız için gazetemizde
yer vermedik. İlan bize geldiği andan itibaren size ulaş-
maya çalıştık. Hatta İdil Kültür Merkezi'ni aradık. Ama
ulaşamadık. En son mail attık. 

Şunu bilmenizi isteriz. Biz EMEP'i eleştiriyorsunuz
diye ya da Evrensel Gazetesi'ni eleştiriyorsunuz diye
ilanınızı yayınlamamazlık yapmadık. Şimdiye kadar
Evrensel Gazetesi'ne veya EMEP'e onlarca eleştiri yap-
tınız. Şimdiye kadar ilanınızı yayınlamayacağız diye
bir şey demedik. O eleştirilerinize karışmak bizim had-
dimiz de değil. Bizim için sorun olan şey, etik olarak
doğru bulmadığımız şey bir kişinin hedef gösterilmesi,
onun hakkında yalancı kışkırtıcı denilmesi. Birebir
hedef göstermek düşmanca takınılmış bir tavırdır.
Biz bunu etik bulmadığımız için gazetemizde bu
ilana yer vermedik. Tekrar belirtelim. İlan bize geldiği
andan itibaren size ulaşmak için uğraştık. Ama ulaşamadık. 

Yürüyüş: En başta şunu belirtelim. Siz bu ilanı
bizimle dayanışma için yayınlamıyorsunuz. Aramızda
ticari bir anlaşma var. Siz yayınlıyorsunuz, biz parasını
ödüyoruz. Eleştirilerimizi doğru bulmayabilirsiniz, be-
ğenmeyebilirsiniz. Bunun yolu ilanı yayınlamamak
mıdır? Sizin de gazeteniz var, televizyonunuz var. Ora-
lardan pekala cevap verebilirsiniz. Oradan dersiniz:
"Yürüyüş dergisinin söyledikleri doğru değildir. Biz
kışkırtıcı değiliz, yalancı değiliz" dersiniz. Ama siz
bunu yapmıyorsunuz. Bize yaptırım yoluna gidiyor-
sunuz. Esas devrimci olmayan, etik olmayan budur. 

Evrensel: Biz eleştirinin içeriğine ilişkin bir şey de-
miyoruz. Eleştiride istedinizi yazabilirsiniz, yazıyorsunuz
da. Bizim dediğimiz üslup sorunu. Burada etik bir sorun
var. İsim kullanarak Seyithan Aslan'a yalancı, kışkırtıcı
diyerek hedef gösteriyorsunuz. Bizim gazetemizde etik
olarak uyduğumuz şeyler vardır. Bunun tasarrufu bizdedir.
Birebir hedef olarak gösteriyorsunuz. Böyle bir şeyi
kendi sayfalarımızdan niye yer verelim? Sadece para
meselesi değil. Parasını veren herkes Evrensel'de istediği
ilanı veremez. Sizin de böyle düşünmediğinizden eminiz. 

Yürüyüş: Biz hedef göstermiyoruz. Sizi düşman
olarak da görmüyoruz. Devrimci bir eleştiri yapıyoruz.
Biz dostlarımıza eleştiri yaparız. Dostlarımızın devrim-
cileşmesi için eleştiri yaparız. Dostlarımızın yanlışlardan
vazgeçmesi için eleştiririz. Eleştirilerimizi ağır bulabi-
lirsiniz, beğenmeyebilirsiniz. Ama bu bizim eleştirimizdir.
Böyle kabul etmek zorundasınız. Sonuçta burdaki gö-
rüşmelerimizi de yayınlacağız dergimizde. Biz eleştiri-
lerimizin her kelimesini savunuyoruz. 

Evrensel: Bunu da etik bulmuyoruz. Görüşmenin
sonuna gelmişiz. Bu görüşmeyi yayınlayacağız diye yeni
söylüyorsunuz. Biz sonuçta röportaj yapmıyoruz, söyleşi
yapmıyoruz. Bir konu üzerinde görüşüyoruz. Tam sonuna
gelmişiz. Yayınlayacağız diye yeni söylüyorsunuz. 

Yürüyüş: Bizim halktan, insanlardan saklayacak
gizleyecek bir şeyimiz yok. Biz ne söylediysek yaptık,
ne yaptıysak savunduk. Burda söylediğimiz her kelimeyi,
dergimizde yazdığımız her kelimeyi sonuna kadar sa-

Evrensel Diyor ki; 
“Sen binim yalanımı ortaya çıkarttın,
ben de senin ilanını yayınlamam!..”
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vunuruz. Bu açıdan biz halktan saklayacak, gizleyecek
bir şey görmüyoruz. Burdaki görüşmelerimizin her keli-
mesi, her cümlesi yayınlanabilir, istenildiği yerde anla-
tılabilir. Bizim açımızdan bunda bir mahsur yok. 

Evrensel: Tabi bizim açımızdan da bir mahsur yok.
Bugün ne dediysek bir dahaki geldiğinizde aynısını diyeceğiz. 

Yürüyüş: Siz dergideki yazıyı okudunuz mu? Der-
gideki yazımızda o dediklerimizin hepsinin altını tek tek
doldurduk. Tek tek nedenleriyle anlattık. O sözler boş
söylenmiş sözler değildir. 

Evrensel: Dergideki yazıyı okumadık. Biz eleştirinin
içeriğine ilişkin bir şey demiyoruz. Tekrar söylüyoruz.
Bizim sorunumuz üslup. Siz Seyithan Aslan'ı hedef gös-
teriyorsunuz, yalancı kışkırtıcı diyorsunuz. Bu hedef
gösterme değil midir? 

Yürüyüş: Hayır değildir. O sözleri yazdık. Nedenlerini,
niçinlerini anlattık. Dergideki yazımız budur. Başlığı da
böyle. Bizim ilanımızı biliyorsunuz. Yazılarımızın baş-
lıklarından ve alt başlıklardan oluşuyor. Şimdi biz dergi-
mizde başka ilanda başka mı yazacağız? Öyle iş mi
olur? Ayrıca bizim için gazetede çıkan ilanın bir önemi
daha var, sonuçta bizim yüzlerce tutsağımız var hapis-
hanede, bu ilanla politikalarımızı takip ediyorlar dergi
gelinceye kadar, siz bunu da engellediniz. 

Evrensel: O başlığı okuyan kişi bizim sayfalarımızdan
okuyacak. Yalancı, kışkırtıcı EMEP diye okuyacak.
Yanında bir Yürüyüş dergisi olmayacak ki. Ayrıca biz
böyle bir şeye kendi gazetemizden niye yer verelim?
Niye kendi yazarımıza kendi sayfalarımızdan tırnak
içinde sövdürtelim? 

Yürüyüş: Biz kimseye sövmüyoruz. Bir eleştiri ya-
pıyoruz. 

Evrensel: Biz eleştiriye bir şey demiyoruz. EMEP'i de,
Evrensel'i de eleştirebilirsiniz. En baştan beri dediğimiz
etik bir sorun. Etik olarak bir sorun gördüğümüz için bu
ilanı yayınlamadık. Bundan sonraki ilanlarda bu şekilde bir
etik sorun gördüğümüzde yayınlamayacağız. Onun dışında

ilanınızı yayınlarız. Bizim açımızdan bir sorun yok. 

Yürüyüş: Sonuçta biz ne dediysek onu savunduk,
doğrularımıza inanıyoruz güveniyoruz, biz bu gün ko-
nuştuklarımızıda yazacağız dergimizde. 

***

Halkımız, “dost acı söyler” der; gerçek eleştirinin
nasıl olması gerektiğini binyılların deneyimiyle tarif
etmiştir halkımız. 

Evrensileciler de, eleştirinin içeriğine bir şey demiyoruz,
üslubu “etik” bulmadık diyorlar. 

Elbette eleştiri de üslup da önemlidir. Uslup bir yerde
niyetleri de ortaya koyar. Eleştirmek küfretmek değildir. 

İşine geldiği zaman susmak, işine gelmediği zaman
eleştiri adına yerden yere çalmak da değildir. 

Yalan söylemek, kışkırtıcılık yapmak hiç değildir.
Halkımızın söylediği gibi eleştiri “acı”dır. Sarsıcıdır.
Zülfü yare dokunmadan idare etmek değildir.

Devrimci eleştiri yalansız, imasız, net olmalıdır. Şöyle
demek istemiştik, böyle demek istemiştik diyerek eleştiri
olmaz. Neyi eleştiriyorsun, ne diyorsun net olmalıdır. 

Eleştiri sorumluluk ister. Eleştirilerin somut verilere
dayanmalıdır. Somut verilerle eleştirmelisin. Yorumlarla,
söylentilerle değil. 

Evrenselciler için yalan söylemek etik dışı olmuyor.
Yalan söyleyene “yalancı” demeyi etik bulmuyor. Ev-
renselciler için yalan söylemek normal bir davranış
haline gelmiş. İşte SOL  olmayan budur. Sol’un göçen
köşe taşı bunlardır. 

Ne yapıyor Evrensel? Yalan söylediği için, yalana
dayanan bir yazıya yer verdiği için özür dilemiyor,
özeliştiri yapmıyor. “Sen benim yalanımı ortaya çıkarttın,
ben de senin ilanını yayınlamam” diyor. 

İşte bu sol değil. Bunlar solu çürüten anlayışlardır.
SOL’un değil düzenin değerleridir. Bunun ne solla ne de
halkın değerleriyle ilgisi yoktur. 

Grup Yorum konseri düzenledikleri için tutuklanan
arkadaşlarının serbest bırakılması amacıyla Hatay Halk
Cephesi her hafta olduğu gibi 16 Haziran'da da Ulus
alanında oturma eylemine devam etti. Halk Cephesi
adına Orhan Çapar’ın yaptığı açıklama ile başlayan ey-
lemde, AKP iktidarının yalan ve demagojilerle saldırdığı
belirtilerek, Dersim’de yapılacak konserin hazırlık çalış-
malarını yapanlara da saldırıldığı söylendi.

Çapar, “Grup Yorum’un Dersim’de yapacağı konseri
engellemek isteyen AKP hükümeti bu sefer aralarında
Grup Yorum korosundan bir kişi olmak üzere 4 arka-
daşımızı tutuklamıştır. Amaçları Hatay’da da olduğu
gibi konser çalışanlarını tutuklayıp konseri engellemek

ama Hatay’da Suriye ile dayanışmamızı, 30 binler ol-
mamızı nasıl engelleyemedilerse Dersim’de de “devrim
yürüyüşümüz sürüyor” konserini engelleyemeyecekler.
Buna güçleri yetmeyecek. Yüzlercemizi de tutuklasalar
kazanan yine biz olacağız, kazanan yine halklar olacak.”
diye konuştu.

Açıklama Grup Yorum konseri düzenledikleri için
tutuklanan Selda Özçelik, Yılmaz Viraner ve İbrahim
Arslanhan’ın serbest bırakılması talebi tekrarlanarak ve
her Cumartesi saat 13.30’da Ulus Meydanı’nda adalet
istemeye devam edileceği belirtilerek bitirildi. Ardından
oturma eylemine geçildi. 20 kişinin katıldığı eylem
halaylar ve alkışlarla sona erdi.

Grup Yorum Konseri̇ Düzenlemek Suç Deği̇ldi̇r! Yılmaz Vi̇raner,
Selda Özçeli̇k, İbrahi̇m Arslanhan Serbest Bırakılsın!
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Şu günlerde tiyatronun özelleşti-
rilmesi tartışılıyor. 

Tiyatrocular tartışıyor. Tiyatro
özelleştirilemez diyor. Kimisi
AKP'nin yalakalığını yapıyor. 

Tiyatro hiç bir zaman ezenlerin,
devletin olmamıştır. 

Tiyatro geleneği Anadolu'da çok
köklüdür. İşte bunlardan biridir köy
seyirlik oyunları. 

Anadolu'da köy seyirlik oyunları
tiyatronun kökenini oluşturur. Gele-
neksel halk tiyatrosu dendiğinde ilk
akla gelen köy seyirlik oyunlarıdır.
Yani diğer bir deyişle halk seyirlik
oyunları da diyebiliriz. Çünkü halk
ve köylülük birbirinden ayrı değildir.
Anadolu'da köylülüğün hakim olduğu
yıllarda var olmuştur bu oyun. Halen
Anadolu’da pek çok köyde devam
ettirilen köy seyirlik oyun geleneği,
binlerce yıllık bir geçmişe dayanır. 

Köylerde daha çok kısıtlı bir alan-
da yaşayan insanların kendi aralarında
belli zamanlarda oynadıkları sözlü
ya da sözsüz oyunlardır. Sahnesiz
ve ortada oynanır. Somut, özel bir
oyun yeri yoktur. Basit giysi ve araç-
larla canlandırılır karakterler. Törensel
yanın öne çıkarıldığı bu oyunlarda,
genellikle üretim, bereket, doğum,
ölüm konuları ele alınır.

Binlerce yıl önce Anadolu insan-
ları, geçimlerini şimdiki zamanda
yok olmaya yüz tutmuş tarımdan
sağlıyorlardı. Halk, mevsim dönüş-
lerine, ekim-dikim ve hasat dönem-
lerine bir önem katmış, değer ver-
miştir. İşte bunları oyunlar ile sergi-
lemişlerdir. Kış aylarında genelde
köylerde ekim yapılmaz. Kış ayları
kıtlık zamanıdır köylülük için. Yaz
ayları ise tam bir bolluk ve bereket
vakitleridir. 

Kıtlık karanlıkla eşde-
ğerdir, kara ile simgelenir.
Bolluk ise beyazla eşde-
ğerdir. Her zaman beyaz
güzeli, iyiyi, bolluğu temsil

etmez mi, işte bu oyunlarına da yan-
sımış halkımızın. Mevsimlere ara-
sındaki bu ak-kara çatışması köy se-
yirlik oyunlarının temelini
oluşturur.Değişik yörelerde değişik
biçimlerde ve işlevlerde oynanan se-
yirlik oyunları yedi grupta toplaya-
biliriz;

1. Kut tören ve söylence kay-
naklı oyunlar - gerçekçi oyunlar,

2. Ölüp dirilme ve kız kaçırma
oyunları,

3. Yılbaşı ve yıl sonu oyunları,

4. Tarımsal oyunlar - çoban
oyunları,

5. Hayvan taklitli oyunlar,

6. Dilsiz oyunları - kukla, şaka
oyunları,

7. Tek ve çift izlekli oyunlar -
dizi oyunları 

Köy seyirlik oyunları, isminden
de anlaşılacağı gibi seyirlik oyunlardır.
Yine ortaoyununda olduğu gibidir,
yani köyün ortasında meydanda oy-

nanır. Seyirciler oyuncuların çevresini
iyice çevirirler. 

Aslında bu oyunu seyirci ile oyun-
cu birlikte oynar. Seyirci yardımcı
olur oyuncuya. Sırasıyla oyuncu se-
yircinin içinden çıkar ve oyuna katılır. 

Seyirlik oyunlar günlük yaşamı
anlatır. Hayatın içinde oyunlardır.
Kalaycıyı, berberi, çiftçiyi anlatır ör-
neğin. Hayvanların taklitleri yapılır.
Tören havasında yapılır. Yüzyıllar
ile değişime de uğramıştır. 

Şimdiye dönersek, halkımızın sa-
nattan anlamadığını söyleyenler ya
da buna uzak olduğunu söyleyenler
halkımızın geleneklerine, kültürüne
çok uzak olan kişilerdir. Halkımız
yüzyıllardır kendi müzik aletlerini
yapar maniler yakar, türküler söyler,
tiyatrolar oynar. Eğer o halkın içinde
olursak sanatı, halkın sanatını geliş-
tirebiliriz, üretebiliriz. 

Sanatın yaşamda bir cevabı olmalı.
Yani halkın acısına da sevincine de
cevap olmalı. Gündemi takip etmeli.
Sanat politika üretmeli. Sanatçılar
ve aydınların görevi, halkın var olan
bu değerlerini daha da geliştirmek
olmalıdır. Halktan öğrenecek, halka
öğreteceğiz. 

Bu Halk, Bu Vatan Bi̇zi̇m! Kahrolsun Faşi̇zm Kahrolsun Emperyali̇zm!
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29 Haziran -1 Temmuz tarihleri
arasında Okmeydanı’nda Sibel Yalçın
Direniş Parkı’nda yapılacak olan 2.
Geleneksel Anadolu Halk Festiva-
li’nin duyuru çalışmaları devam ediy-
or. 16 Haziran günü, Örnektepe’de
bir saat süreyle masa açılarak, yak-
laşık 200 adet el ilanı dağıtıldı. Halk
festivale davet edildi.

Kamu Emekçileri Cephesi de 19
Haziran günü Bakırköy’de yaptıkları
çalışma ile festivale katılım çağrısında
bulundular. Bakırköy’de Özgürlük
Meydanı’nda ve İstasyon Caddesi’nde

çağrı davetiyeleri dağıtıldı. Toplam
üç bin adet davetiye halka dağıtıldı.
Festival hakkında bilgi de verilen
10 kamu emekçisinin yaptığı davetiye
dağıtımında halkta destek oldu.

Emeği̇mi̇zle, Kolekti̇f Çalışmamızla Kendi̇
Festi̇valleri̇mi̇zi̇ Gelenekselleşti̇receği̇z

Anadolu Halkının
Yüzyılldır Süren

"Köy Seyi̇rli̇k Oyunları"Dünden Bugüne Dünden Bugüne 

Acısıyla, Sevi̇nci̇yle Gelenekleriyle

HALK HALK 
GERÇEĞİMİZGERÇEĞİMİZ



Merhaba,
Nasılsınız? İyi olmanızı diliyor;

umutla, dirençle hepinizi selamlıyo-
rum. Bir komplo ile tutuklanarak ge-
tirildiğim hapishaneden yazıyorum.
Yaşadıklarımı, bu tür saldırılara hiç de
yabancı olmayan sizlerle ve okurla-
rınızla paylaşmak istiyorum.

Sokak ortasında infaz ederek, "te-
rörist sandım" deyip bombalayarak,
gözaltında kaybederek halkı teslim
alamayan AKP iktidarı, bir kez daha
yalana komploya sarıldı işte. Haklar
ve özgürlükler mücadelesinin içinde
yer alan, orada saf tutan devrimci biri
olarak ben de bu komplodan payımı
aldım, tutuklandım.

Tutuklanmam başından sonuna
hukuksuz, keyfi ve dayanaksız... 23
Mart gecesi, saat 01.00 sıralarında ai-
lemle kaldığım ev polisler tarafından
basıldı. Bir komşumun kalp krizi ge-
çirmesine neden olacak kadar azgın
bir terör estirerek geldiler. Akşam sa-
atlerinde yaşandığını iddia ettikleri bir
olayla ilgili olarak ve "acilen" beni
gözaltına almaya gelmişler. 

Tabii, bu gelişin ve anlattıkları hi-
kayenin benimle ilgisinin olmadığı-
nı en iyi kendileri biliyordu. Ve biz de,
daha önce yaşadıklarımızdan dolayı
bu gelişten, beni tutuklatmak için
almaya geldiklerini anlamıştık. Geliş-
lerine yakışan bir biçimde kuralsız,
kanunsuz bir ev aramasından sonra
beni de aldılar ve siyasi şubeye geti-
rildim. Hepimize işkence yaparak,
yerlerde sürükleyerek toplam 9 kişi-
yi almışlardı. Alınanlar Ankara'da
herkesin, özellikle de polisin iyi ta-
nıdığı, devrimci vatansever kişilerdi;
tutsak yakınları, eski tutsaklar, dev-
rimci gençler... Hepsi de daha önce-
den tanıdığım, birlikte eyleme gitti-

ğim, hatta hemen hepsiyle ailece
görüştüğümüz kişilerdi. Oradaki her-
kes için de durum aşağı-yukarı böy-
leydi. Zaten polis de bu tanışıklığı kul-
lanıp oradan bir örgütlülük çıkar-
mış, hızını da alamayıp aramızdan bir
"suikast timi" kurmuş!

Gözaltında 4 gün hiçbir açıklama
yapılmadan bekletildik. Savcılığa çı-
karılmadan önceki gece polisin oku-
duğu sorgu tutanağı ile birlikte anla-
dık ne tür bir oyun oynandığını. Bir
komplo kurmuşlardı bize. Gerçekten,
akla ziyan denecek kadar ilgisiz bir
çok olayı ve kişiyi yanyana getirme-
ye çalışmışlardı. Bunu da ellerine yüz-
lerine bulaştırdıkları için (ve aslında
imkansızı gerçekleştirmeye çalıştık-
ları için beceremediler) okuduklarını
anlamakta bile zorlandım zaman za-
man. "Gerçek mi bunlar?" diye geç-
ti aklımdan sürekli.

Savcılıkta da aynı sorular üzerin-
den sorgu yapıldı. Benim sorgumu ya-
pan savcı, son günlerde "demokrasi-
cilik oyununa" malzeme yapılan 12
Eylül iddianamesini hazırlayan sav-
cıymış. Sorgu başladıktan bir kaç
dakika sonra şöyle düşündüm: Keş-
ke şu anı tüm halkımız izlese, 12 Ey-
lül ve demokratik sorunlar konusun-
da hiçbir samimiyetleri olmadığını on-
lar da anlardı.

Savcı, polisin hazırlayıp önüne
koyduğu herşeyi okuyup sormaya
başladı. Toplamı 19 sayfa. İlk 4 say-
fasının, son 9 sayfanın benimle hiç-
bir ilgisi yok. İşin saçmalığı da burada
başladı: Okunan ilk bölümde anlatı-
lan olayla, kişilerle vb. hiçbir bağım
yoktu. Orada da öyle yazıyordu. Bu-
nun üzerinden "Ne ilginiz var?" diye
sorulmuştu. Açıkçası ben de hala
merak ediyorum ne ilgim var diye?

Son 9 sayfadaki hikaye de aynı:
Ankara Haklar Derneği'nde yapılan
arama tutanağı. Oysa benim ne ara-
madan haberim vardı, ne de arama ya-
pılırken oradaydım.

Gelelim gerçekten soru sayılabi-

lecek konulara. Katıldığım demokra-
tik eylemleri sordu savcı. 

Bunlar; Ankara'da on binlerce ki-
şinin, yüzlerce kurumun katıldığı
"Eşit, Özgür, Demokratik Türkiye
Mitingi", parasız eğitim istediği için
tutuklanan Berna Yılmaz ve Ferhat
Tüzer için yapılan basın açıkla-
ması -geçerken uğramışım, onu da
yazmışlar- derginiz Yürüyüş çalı-
şanlarının serbest bırakılması tale-
biyle her hafta yapılan basın açık-
laması ve İstanbul'da yapılan bir
baskın sonrası Ankara'da buna
karşı yapılan basın açıklaması. Ay-
rıca bir pikniğe, bir devrimci ce-
nazesine, bir de belgesel izlemeye
gitmişim. Hiçbirinin meşruluğu tar-
tışılmaz. Hepsi de açık, aleni eylem-
ler, faaliyetler. Ancak dert bu değilmiş
zaten. Onu da şu soru, yoruma ihtiyaç
bırakmayacak kadar açık anlatıyor:

"İstanbul ilinde TAYAD'a ya-
pılan operasyon sizi neden ilgilen-
dirmektedir?"

Yani, kendi kuramadıkları o
"ilgi"yi benim kurmamı istiyorlar ıs-
rarla. "Biz biliyoruz sen birşeyler ya-
pıyorsundur, ama ne yaptığını bu-
lamadık." demeye getiriyorlar. Yok-
sa bunlar soru bile değil bence. Bir
başka soru şu:

"Hapishanede - görüşte- Mustafa
Gök ile yaptığın ziyaretin konusu ve
içeriği nedir? Adı geçen kişi ile ilginiz
nedir?"

Bana sormadan, beni gözaltına
almadan da öğrenebilirdi bu sorunun
cevabını merak eden, çünkü hapis-
hanede görüşler çift camın arkasında
telefon aracılığıyla yapılır ve tüm gö-
rüşmeler hem dinlenir, hem de kayıt
altına alınır.

Ve aynı zorlama ile devam eden
sorular (Ve benim verdiğim cevaplar)

- Çorum ile ilginiz nedir?
- Çorumluyum!
- Mustafa Gök'ün arkadaş gö-

rüşüne neden gittiniz?
- Arkadaşıyım!

Bu Komplo İlk Değildir 
Son da Olmayacaktır 

Mücadele Edip Boşa Çıkarmazsak!

Özgür TutsaklardanÖzgür Tutsaklardan
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- Neden Sözde Güler Zere Bel-
geselini İzlemeye Gittiniz?

- Sözde Olduğunu Bilmiyor-
dum. Belgesel İzlemeye Gittim.

- Üyesi Olduğun Derneğe Neden
Girip-Çıktın?

- Üyesiyim.
Soruların Her Birinden Önce Bi-

rer Paragraf Ve Savcının Duyguları-
na Hitaben Yazıldığı Belli Olan Yo-
ruma Dayalı, Hükmü Baştan Belli
Cümleler: X'in Sorumlusu Olduğu
Yerde, Y Sorumlusunun Yönettiği
Ve Örgütsel Olduğu Değerlendiri-
len (Değerlendirme Polise Ait) Top-
lantıya, Z Sorumlusu Olarak Neden
Katıldığını Anlat... Bir Şey Anlat-
mamı Değil, Polisin Söylediğini
Onaylamamı İstiyor Savcı.

İşte Tüm Bu Dayanaksız Soru Ve
Olaylar Alt Alta Dizilip Bunlar Ge-
rekçe Yapılarak Komplo Kuruldu.
Soruların Ne Denli Zorlama Olduğu

Bile Komp-Loyu Gösteriyor.
Kurulan Komplo Şurada Birleşti-

riliyor; Ökkeş Şendiller'den Tayyip
Erdoğan'a Kadar Birçok Kişinin Adı
Sayılarak Ve Yukarıdaki İddialara Da-
yanarak "Suikast Yapacağımız, Ha-
zırlık Yaptığımız Anlaşılmış!" Doğ-
rudur, Bu Kişilerin Yapıp Ettiklerini Alt
Alta Yazınca, Ortaya Çıkacak Olanın
Halka Karşı İşlenmiş Suçlar Listesi
Olacağından Benim De Şüphem Yok.
Elbette Onlardan Yaptıklarının, Ya-
şattıklarının Hesabını Sormak İste-
yenler De Çıkacaktır. Bu Kaçınıl-
maz... Ama Bunun Benimle, Bizimle
Ya Da Yukarıda Anlattığım Her Biri Di-
ğerinden Alakasız Olaylarla Ne İlgisi
Var? Bunun Cevabı Yok!

İşte Polis Böyle Komplo Kuruyor,
Savcılar Da Böyle Tutukluyor Hak-
kını Arayan, Örgütlenen, Bağımsız-
lık Ve Demokrasi İsteyenleri... Bu
Komplo İlk Değildir. Son Da Olma-

yacaktır Mücadele Edip Boşa Çı-
karmazsak... Düşünce Özgürlüğüne
Bir Saldırıdır Bu Komplo. Örgütlen-
me Hakkına Saldırıdır. Meşruluğu Ve
Gerekliliği Yukarıdaki Örneklerde
Bile Açık Olan Demokratik Müca-
deleye Saldırıdır. Bu Nedenle De, Bu
Komployu Boşa Çıkarmak, Bunun
İçin Birleşmek Hepimizin Birbirimi-
ze Ve Halkımıza Karşı Görevidir,
Sorumluluğudur.

Geleceği Kuracak Olan Gerçek-
lerdir, Doğrulardır; Komplolar, Kom-
pocular Değil! Doğrunun Ve Gerçeğin
Gücü İle Bu Pespaye Komployu Da
Boşa Çıkaracağımızı Biliyorum. Bu
İnançla Selam Ve Sevgilerimi Gön-
deriyorum.

Umut Şener

16 Mayıs 2012

Ankara Sincan Kadın
Kapalı Hapishanesi
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TMMOB 42. Olağan Genel
Kurulu 31 Mayıs - 3 Haziran 2012
tarihleri arasında yapıldı. Seçimlere
Devrimci, Demokrat, Yurtsever,
İlerici ve Çağdaş Mühendis Mimar
Şehir Plancılarının önerdiği tek lis-
teyle girildi ve yönetim kurulu
seçimleri tamamlandı. Ayrıca Ge-
nel Kurul’da oy çokluğuyla kabul
edilerek TMMOB bünyesindeki
24. Oda olarak Bilgisayar Mü-
hendisleri Odası (BMO) kuruldu.

Devrimci Mücadelede Mühen-
dis, Mimarlar, TMMOB Genel
Kurulu ile ilgili 20 Haziran tari-
hinde bir değerlendirme yaptı.
Genel Kurul’un, emekten ve halk-
tan yana mühendislik ve mimarlı-
ğın gereklerinden uzak bir ortam-
da gerçekleştiğini belirten Dev-
rimci Mücadelede Mühendis, Mi-
marlar, “Daha önceki genel ku-
rullarda olduğu gibi baskı ve sal-
dırılara karşı etkin yönetim anla-
yışının her cümlenin sonuna “söy-
ledik”, “söylemeye devam edece-
ğiz”, “dedik”, “demeye devam
edeceğiz”, “dik durduk”, “dik dur-

maya devam edeceğiz” ve bunun
gibi söylemler üzerinden “müca-
dele” edileceği vurgulanmıştır.
Ama bu söylemlerin hiç birisi bu-
güne kadar pratiğe geçirilmemiş,
pratik hiçbir karşılığı olmamıştır.
Pratik mücadele önerileri ise ku-
rultaylarda, genel kurullarda etkin
yönetim anlayışının delege ço-
ğunluğu ile hep reddedilmiştir.
Ülkemiz halklarına yapılan saldı-
rılar, baskılar, meslektaşlarının iş
yaşamlarına, özlük haklarına ve ör-
gütlülüklerine yönelen saldırılar,
halkın işine, aşına, suyuna, barın-
ma hakkına, çevreye ya da kendi
örgütlülüğüne yönelen saldırılara
karşı herhangi bir mücadele prog-
ramı oluşturulmadan ve hayata
geçirilmeden salt “söylemlerle”
püskürtülemez . Dünya ve ülkeniz
sınıflar mücadelesi tarihi bunun ör-
nekleriyle doludur.” değerlendir-
mesinde bulundular.

Devrimci Mücadelede Mühen-
dis Mimarlar, kazanılmış haklara,
TMMOB’un değer ve gelenekleri-
ne, bugüne kadar yarattıklarına sa-

hip çıkacak, halkın mimar, mü-
hendis ve şehir plancıları olma so-
rumluluğu ve bilinciyle emperyalist
saldırganlığa karşı halkın safların-
da olacak, TMMOB’un ve müca-
delesinin demokrasi mücadelesinin
bir parçası olduğunu söylemden öte
pratik olarak ortaya koyacak,
AKP’nin örgütsüzleştirme saldırı-
larına karşı tüm devrimci güçlerle,
halk güçleriyle birleşik bir müca-
delenin örgütleneceği, emekten ve
halktan yana bir TMMOB’u yeni-
den yaratmak hedefinde olunması
gerektiğini belirttiler.

Bunun tarihsel, ahlaki, politik
bir sorumluluk olduğunu vurgula-
yan Devrimci Mücadelede Mü-
hendis Mimarlar, “Başka bir dün-
ya ve başka bir Türkiye kurmanın
yolu reformizme hapsolarak kapalı
salonlarda lafazanlık yapmak de-
ğil; devrimcileşmek, hayatın her
alanını devrimcileştirmektir. Bu
perspektif ve bilinç ile meslektaş-
larımızı saflarımızda örgütlenme-
ye çağırıyoruz” çağrısında bulun-
dular.

Emekten ve Halktan Yana Bir TMMOB’u Yaratmalıyız!



Kimse boş hayallere,
boş umutlara kapılmasın.
Bunu hep söylüyoruz. Faşist
düzen içinde “Kürt  soru-
nunun” çözümü yoktur.
“Akan Kan’ın durdurulması”
diyerek CHP Genel Başkanı
Kemal Kılıçdaroğlu ile Baş-
bakan Erdoğan arasında ya-
pılan görüşmeyle, sahte bir
“umut ortamı” yaratılmaya
çalışılırken bile bunun müm-
kün olmadığı görülmüştür.
Bırakın “Kürt sorunu”nun
çözümünü çelişkiler sahte
“umut ortamı”nın yaratıl-
masına bile izin vermiyor. 

CHP henüz sorunun adını
koymaktan bile aciz. Baş-
bakan Erdoğan’a göre Kürt
sorunu yok, “terör sorunu” var. 

Kılıçdaroğlu Erdoğan görüşme-
sinden sonra Diyarbakır Bağımsız
Milletvekili Leyla Zana’nın Hürriyet
gazetesine yaptığı röportajla sahte
umutlar daha da büyütülmeye çalışıldı. 

Zana Hürriyet’teki röportajda  şöy-
le diyor: “Bu işi isterse en güçlü
durdurur. O güçlü kimdir, şimdiki
hükümettir. O hükümetin başı Er-
doğan’dır. Tarihin en güçlü hükü-
metinin başındaki isim isterse o ira-
deyi gösterir, buna gücü yeter ve
sorunu çözer. Ben Erdoğan’ın bu
işi çözeceğine inanıyorum. Buna
dair umudumu, inancımı asla yi-
tirmedim. Yitirseydim giderdim. He-
pimizin yapması gereken, Başba-
kan’ın yanında olduğumuzu ona
hissettirmemiz, onu teşvik etmemiz-
dir.” (Hürriyet, 14 Haziran 2012)

Zana’nın açıklamalarına başta
AKP iktidarı olmak üzere burjuvazi
dört elle sarıldı. Meclisten yaka paça
gözaltına aldıkları, yıllarca hapisha-
nede yatırdıkları ve çıktıktan sonra

d a
hakkında onlarca yılla yargılandığı
davalar açılan Leyla Zana birden oli-
garşi nezdinde “çok değerli, çok kıy-
metli büyük siyasetçi” oluverdi. 

Neden? Çünkü Zana’da oligarşi
gibi konuşmuştu. Kürt halkının umut-
larını Erdoğan’a yöneltmiş, “bu işi”
Erdoğan’ın çözeceğine inandığını
söylemişti. Hatta Zana’da Erdoğan
gibi “bu işi” diyerek sorunun adının
“Kürt sorunu” olarak ifade edilmesine
karşı çıktı. Yapılan röportajda gaze-
tecilerin “Kürt sorununa çözüm
yolunda neredeyiz?” sorusuna “Bir
kere Kürt sorunu sözünü şiddetle
reddediyorum. Ortada bir hak talebi
meselesi vardır” diye cevap verdi. 

Zana’nın Hürriyet’teki röpörtajı
üzerine AKP Genel Başkan Yardım-
cısı Hüseyin Çelik: “Her kelimeye
katılmıyorum ama söylediklerinin
çözüme katkı sağlama ve çözümden
yana olma iradesini iade ettiğini
belirtmek istiyorum. Belirttiğimiz
camia içinde kendisini şahin kabul

eden insanların söylem ve  eylem-
lerinin çözüme katkı sağlayıcı ol-
madığının anlaşılması gerekir” dedi.

Hüseyin Çelik’in dışında Başakan
Erdoğan’a kadar çok sayıda AKP’li
Zana’yı savunan açıklama yaparken
Kürt milliyetçi hareket tarafından
ise  Zana, yoğun bir şekilde eleşti-
rilmektedir.  

Çünkü Zana sadece Erdoğan’dan
“çözümün tek adresi” olarak övgüyle
bahsetmekle yetinmiyor, Kürt milli-
yetçi herekete de “süreci yeniden
değerlendirsin” diyerek eleştiriyor.

Zana’nın röportajda söyledikleri
üzerine BDP Eş Başkanı Selehattin
Demirtaş; “Her kim Başbakan’dan
umutluysa bu saflıktır. AKP gibi
düşünmektedir. Cumhuriyet tarihi-
nin en sinsi asimilasyon politikala-
rını yürüten parti AKP olmuştur”
diyerek Zana’yı AKP ile aynı dilden
konuşmakla eleştirdi. 

KCK Yürütme Konseyi yaptığı
açıklamada “Yurtsever çevre ve ki-
şilerin Kürt halkının geliştirmekte

“Bu işi isterse en güçlü
durdurur. O güçlü kimdir,
şimdiki hükümettir. O

hükümetin başı Erdoğan’dır.
Tarihin en güçlü hükümetinin
başındaki isim isterse o iradeyi

gösterir, buna gücü yeter ve
sorunu çözer. Ben Erdoğan’ın
bu işi çözeceğine inanıyorum.

Buna dair umudumu, inancımı
asla yitirmedim. Yitirseydim

giderdim. Hepimizin yapması
gereken, Başbakan’ın yanında

olduğumuzu ona hissettirmemiz,
onu teşvik etmemizdir.”

(Leyla Zana)

Kürt Sorununda Amerikan Operasyonu Sürüyor!
Sahte Umutlara Bel Bağlamayın!
AKP Faşizmine Karşı Birleşelim

Direnelim Kazanalım!
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olduğu direnişi zayıflatan, AKP’nin
faşizan amaçlarına ümit veren
açıklamalardan uzak durması,
buna özen göstermesi sorumluluk-
ları gereğidir” diyerek uyardı. (Yeni
Özgür Politika, 16 Haziran 2012)

Zana’nın Bu Sözleri İlk
Kez Söylenmiş Sözler
Değil! Kürt Milliyetçi
Hareket Önce Kendini
Sorgulamalıdır!

Zana’nın Hürriyet gazetesindeki
röportajı elbette Kürt sorununun
düzen içi çözümüne hizmet etmek-
tedir. Kürt halkının kurtuluşunu değil,
mücadelenin düzen içine çekilerek
silahlı mücadelenin tasfiyesine hizmet
etmektedir. Demirtaş’ın söylediği
gibi Zana,  AKP gibi düşünmektedir
ve söylediği her kelime AKP’nin po-
litikalarına hizmet etmektedir. Bur-
juvazinin dört elle dün hakaretler
yağdırdığı Zana’ya bugün övgüler
dizmesi bundandır. Zaten Zana bun
açıkça ifade ediyor. “Hepimizin yap-
ması gereken, Başbakan’ın yanında
olduğumuzu ona hissettirmemiz,
onu teşvik etmemizdir” diyor.

Ancak bilinmesi gereken şudur:
Bu ve benzeri sözler ilk kez Zana
tarafından söylenen sözler değildir.
On yıllardır kürt milliyetçi hareket
tarafından en üst düzeyde bu ve ben-
zeri sözler defalarca söylenmiştir.
Üstelik sadece Erdoğan için de söy-
lenmemiştir. ‘90’lardan beri oligar-
şinin tüm iktidarları çözüm olarak
görülmüştür. 

AKP’yi, Erdoğan’ı ilk kez “umut”
olarak gösteren Zana değildir. 

Kürt milliyetçi hareket on yıllardır
kimleri “umut” olarak, “fırsat” ola-
rak görmedi ki; Kürt sorununu Özal'ın
çözebileceğini söylediler. Demirel
"Kürt realitesini tanıyoruz" dedi,
çözümün adresi olarak Demirel’i
gördüler. Çiller "BASK modeli”nden
bahsetti, "Kürt sorununu Çiller çö-
zer" dediler. Mesut Yılmaz, "AB'nin
yolu Diyarbakır'dan geçer" dedi,
çözümün adresi Yılmaz oldu. MHP
koalisyon ortağı oldu, bu sefer "çö-
züm iradesi” olarak MHP görüldü.
AKP iktidara geldi bu kez de "çö-

zümün iradesi Erdoğan..." oldu. 
Kürt milliyetçi hareket AB’den

Amerika’ya kadar çözüm yollarını
emperyalistlerde ve oligarşi içi güç-
lerde aramıştır. 

Leyla Zana’yı AKP’ye hizmet et-
mekle eleştiriyorlar. AKP 2009 yılında
“açılım” politikalarını başlattığında
“umutluyuz, mutluyuz” diye açık-
lamalar yapan kendileriydi. 

Leyla Zana’nın söylediklerinden
hiç de farklı olmayan Aysel Tuğluk’un
Erdoğan’a yazdığı mektubu var. 
Şöyle diyor Tuğluk: "Hatırlatmak

isterim ki, tarihsel bir şahsiyet olarak
bu ülkede Kürdüyle, Türküyle her-
kesin cumhurbaşkanı olarak seçil-
mek gibi eşsiz bir fırsata sahiptir
sayın Başbakan Erdoğan... 100 yılda
bir oluşan bu fırsatı başta Erdağan
olmak üzere hep birlikte değerlen-
dirmek demokratik Kürt siyaseti
olarak çözüm için ortaya konulacak
iradeye her türlü desteği vermek
kadar, herkesin cumhurbaşkanı
olma idealine de büyük katkı suna-
cağımızı ifade etmek isterim. Türk-
lerin, Kürtlerin ve kültürlerin birlikte
eşit, özgür ve demokratik bir şekilde
yaşadığı bir ülkenin ilanını gururla
yapma fırsatı bir kaç aylığına Erdo-
ğan'ın önündedir." (Taraf, 10 Ocak
2012)

Tuğluk Erdoğan’ı umut olarak
görme konusunda Zana’yı da geçiyor;
“tarihsel bir şahsiyet” olarak görüyor.  

Kürt milliyetçi hareket yayın or-
ganlarında, yaptıkları açıklamalarda
Zana’yı AKP politikalarına hizmet
etmekle eleştirirken  özünde Zana’dan

farklı düşünmemektedir. 
Zana’nın röportajı üzerine BDP

milletvekilleriyle görüşen Akşam
gazetesi yazarı Özlem Akarsu Çelik,
Leyla Zana’ya tepki göstermekle
birlikte “Bütün isimler, ‘Hükümet
istese Kürt sorununu bir haftada
çözer’ demeyi de ihmal etmiyorlar.
İtirazları, Türkiye’de, Meclis’te grubu
bulunan bir parti yerine, Kürt soru-
nun Barzani ile çözülmeye çalışıl-
masına...” diyor. (Akşam, 17 Haziran
2012)

Görüldüğü gibi Kürt milliyetçi
hareketin ZANA’YA TEPKİLERİ-
NİN NEDENİ AKP’NİN KENDİ-
LERİNİ MUHATAP ALMAMA-
SINADIR.  

Oligarşinin başından beri hedefi
Kürt milliyetçi hareketin silahlı mü-
cadelesini tasfiyedir. AKP’nin “açı-
lım” politikalarından  Kürtçe TV’ye,
Kürtçe kursların açılmasından, Kürtçe
seçmeli dersin kabulüne kadar çeşitli
demokratik hakların kabul edilmesi,
artık silahlı mücadelenin gerek-
sizliğine  Kürt halkını inandırmak
içindir.

AKP iktidarı onun için artık Kürt
sorunu yok terör sorunu var de-
mektedir. 

AKP’ye bu zemini sağlayan Kürt
sorununu, mücadeleyi Bağımsız Kür-
distan’dan ana dilde eğitim sorunu
gibi demokratik taleplere indirgeyen
Kürt milliyetçi harekettir. 

Bağımsız Kürdistan gibi stratejik
hedef Kürt milliyetçi hareketin gün-
deminden çıkınca, silahlı mücadele
ile meşruluğunu dayatan Kürt halkının
demokratik talepleri bugün AKP ik-
tidarı tarafından asimilasyonun ve
silahlı mücadelenin tasfiyesinin aracı
olarak kullanılmaktadır. 

Bağımsız Kürdistan’dan stratejik
olarak vazgeçilmesi Leyla Zana’yı
da haklı olarak Erdoğan gibi düşün-
dürtmektedir. Zana’nın şu sözleri
söylettiren Kürt milliyetçi hareketin
çizgisidir. Şöyle diyor Zana: “Bence
PKK da bugün bunu şöyle anlamalı:
Bağımsız Kürdistan için o zaman
ölenleri anlıyorum. Ama 1999’dan
itibaren strateji değiştiyse Bağımsız
Birleşik Kürdistan yerini, haklı ta-
lepleri elde ederek tamamen birlikte

"Hatırlatmak isterim ki, tarihsel
bir şahsiyet olarak bu ülkede
Kürdüyle, Türkiyle herkesin

Cumhurbaşkanı olarak seçilmek
gibi eşsiz bir fırsata sahiptir Saıyın
Başbakan Erdoğan... 100 yılda bir

oluşan bu fırsatı başta Erdağan
olmak üzere hep birlikte

değerlendirmek demokratik Kürt
siyaseti olarak çözüm için ortaya

konulacak iradeye her türlü
desteği vermek kadar, herkesin

cumhurbaşkanı olma idealine de
büyük katkı sunacağımızı ifade
etmek isterim." (Aysel Tuğulk)
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yaşama stratejisine bıraktıysa ve
amaç yerel yönetimin güçlenmesi,
demokratikleşme ise bu gençlerin
ölmesini artık hiçbir vicdan kabul
edemez. PKK da ona göre bu süreci
yeniden değerlendirsin”. (Hürriyet,
14 Haziran 2012)

Zana’nın açıkça söylediği şurdur;
“Bağımsız Kürdistan” için müca-
deleden vazgeçtiysen demokratik
talepler için silahlı mücadeleye,
gençlerin ölmesine gerek yoktur”

Kürt Sorununda 
Amerikan Operasyonu 
Sürüyor

Kapitalizmin emperyalist aşama-
sıyla birlikte dünyada emperyalist
devletler arasında paylaşılmayan tek
bir toprak parçası kalmamıştır. Em-
peryalist sömürüden bağımsız dev-
letler ancak ulusal kurtuluş savaşla-
rıyla mümkün olmuş ve devrimcilerin
iktidarda olduğu halk iktidarlarında
bağımsızlık korunabilmiştir. Emper-
yalizm çağında ulusal sorunun kay-
nağı emperyalizmdir. Onun için ulusal
sorunun çözümü devrimdedir. Soru-
nun kaynağı sorunun çözümü olamaz. 

Kürt sorununun kaynağı da em-
peryalizmdir. Yani Amerika’dır. Oli-
garşinin kürdistan politikası empre-
yalizmin çıkarlarından bağımsız de-
ğildir. Emperyalizmin çıkarlarına ters
olamaz. 

Kürt milliyetçi hareket onyıllardır
oligarşiyi hedef alırken emperyalizmi
görmezden gelmiştir. Sorunun çözü-
münü emperyalistlerden beklemiştir.
Amerika’ya sorunu çözün denmiştir.
Washingtonlar’da çözüm aranmıştır. 

BDP ve DTK’nın geçtiğimiz Ni-
san ayı sonundaki Amerika ziyareti
üzerine KCK Yürütme Konseyi Üyesi
Cemil Bayık, “ABD, Türkiye siya-
setinin parçası haline gelmiştir. Bel-
kide Kürt sorununun çözümündeki
muhataplardan biri de ABD hükü-
meti’dir. AKP kadar ABD Hükümeti
de Kürt sorununda tararf haline
gelmiştir” demektedir.  (Özgür Po-
litika, 5 Mayıs 2012)

Sorunun çözümünü ABD  olarak
gördüğünüzde hiç kuşkunuz olmasın
o “çözüm” Kürt halkının çıkarları

doğrultusunda bir çözüm olmayacak,
ABD’nin ve işbirlikçi oligarşinin çı-
karları doğrultusunda bir çözüm ola-
caktır. O “çözüm” Kürt halkının en
küçük direnme dinamiklerinin dahi
yok edildiği bir çözüm olacaktır. Si-
lahlı mücadelenin tasfiye edildiği bir
çözüm olacaktır. 

Bugün yapılmak istenen de budur.
Silahlı mücadelenin tasfiyesi için
Amerikan operasyonu sürmektedir. 

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu
Erdoğan görüşmesinden Leyla Za-
na’nın Hürriyet Gazetesine yaptığı
röportaja kadar olanlar Kürt soru-
nunda süren Amerikan operasyonun-
dan bağımsız değildir. 

Nitekim, Leyla Zana’nın Hürriyet
gazetesinde yaptığı röportajdan iki
gün önce ABD’li diplomatlarla bir
görüşme yaptığı basına yansıdı. 

“Kürt sorunu konusunda ABD
cephesinde de önemli gelişmeler ya-
şanıyor. ‘Gençlerin ölümünü hiç bir
vicdan kabul edemez. PKK ona göre
yeniden süreci değerlendirsin’ diyen
Leyla Zana’nın iki gün önce ABD’li
diplomatlarla görüştüğü ve ‘Bağımsız
Kürt Devleti hayal. Sorunun şiddetle
çözülmeyeceği ortaya çıktı. PKK’yı
silah bırakmaya teşvik edin’ mesajı
aldığı ortaya çıktı.” (Deniz Zeyrek,
Radikal, 15 Haziran 2012)

Zana’nın Erdoğan için “Ben Er-
doğan’ın bu işi çözeceğine inanı-
yorum” sözü gerçekçi değildir. Kürt
halkını aldatamaya yöneliktir. Za-
na’nın güvendiği Erdoğan değil,

Amerika’dır. Erdoğan’dan umutlu
olmaları, Erdoğan’ın Amerika’nın
sözünden asla çıkamayacak iyi bir
uşak olmasındandır. 

Zana’nın söylediği “ben Oba-
ma’ya güveniyorum, ben Ameri-
ka’ya güveniyorum”dur. 

Bu çerçevede Kürt milliyetçi ha-
reketin Zana’ya tepkisi; Zana’nın
Amerikan operasyonuna alet olma-
sından değil.  Kürt milliyetçi hareket

de Kürt sorununun çözümünde umu-
dunu Amerikaya bağlamaktadır. Tep-
ki, Amerikan operasyonuna dahil
edilmemesidir. 

İşte KCK Yönetim Kurulu Baş-
kanı Murat Karayılan’ın ABD Dış-
işleri Bakanı Hillary Clinton’un Tür-
kiye ziyaretinde Dışişleri Bakanı Ah-
met Davutoğlu ile yaptığı görüşme-
sinde PKK için “On binlerce can
alan terör faaliyetlerini sürdürdüğü”
açıklaması üzerine şöyle diyor: “Peki,
Sayın Clinton siz Güney Kürdis-
tan’daki Federal Hükümet yetkili-
leriyle de dostluk kuruyorsunuz.
Onlar da Kürt’tür. Onların da aynen
bizim gibi askeri güçleri var. Siz
onları dost görüyorsunuz ama bizi
de terörist ve düşman görüyorsunuz.
Onlardan ne farkımız var?” (Murat
Karayılan, Yeni Özgür Politika, 14
Haziran 2012)

Karayılan Amerika’ya biz de sizin
dostunuzuz. Barzani’den, Talaba-
ni’den farkımız yok. Bizimle görüşün
diyor. 

Amerika için “dost” ve “düş-
man” kavramları çıkarlarıyla ilgilidir.
Bununla birlikte kesin olan bir şey
var ki, o da; ABD’nin dünyada hiçbir
halkın dostu olmadığıdır. Amerika
hiç bir halkın sorununu çözmez. 

Umudunu Amerikaya’ya bağla-
yanların umutları bir kez daha boşa
çıkacaktır. 

Kürt halkımız; Kürt sorunun çö-
zümü Amerika’da değildir. Sorunun
kaynağı olanlar sorunu çözemez. Çö-
züm; Türk, Kürt, Laz, Çerkez, Gür-
cü... Anadolu’da yaşayan tüm halk-
ların birlikte emperyalizme ve onun
işbirlikçisi oligarşiye karşı savaş-
maktadır. 

BİRLEŞELİM, SAVAŞALIM,
KAZANALIM!

“Peki, Sayın Clinton siz Güney
Kürdistan’daki Federal Hükümet

yetkilileriyle de dostluk
kuruyorsunuz. Onlar da Kürt’tür.
Onların da aynen bizim gibi askeri

güçleri var. Siz onları dost
görüyorsunuz ama bizi de terörist

ve düşman görüyorsunuz.
Onlardan ne farkımız var?” (KCK

Yönetim Kurulu Başkanı Murat
Karayılan)

Zana’nın açıkça söylediği
şurdur; “Bağımsız Kürdistan”

için mücadeleden vaz geçtiysen
demokratik talepler için silahlı
mücadeleye, gençlerin ölmesine

gerek yoktur.”
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29 Haziran 1 Temmuz ta-
rihleri arasında İstanbul Ok-
meydanı’nda Sibel Yalçın Par-
kı’nda yapılacak olan 2. Ge-
leneksel Anadolu Halk Festi-
vali ile ilgili olarak Halk Cep-
hesi’nden Berna Yılmaz ve
Gamze Keşkek ile yaptığımız
röportaja yer veriyoruz:

Yürüyüş: Anadolu Halk Festi-
vali’nin bu sene ikincisini düzenli-
yorsunuz. Öncelikle festivalin ama-
cından bahseder misiniz?

Berna Yılmaz: Bir halk, kültü-
rüyle, değerleriyle, örf ve adetleriyle
kendini var eder. Eğer bu değerler
yok olursa halk da kendini ifade ede-
mez. İşte biz de Anadolu Halk Fes-
tivali’nin yaparken amacımız Anadolu
halklarının kültürüne, değerlerine sa-
hip çıkmaktır. Bugün yaşadığımız
dünyada hem bizim Anadolu kültü-
rümüze hem de en genelde tüm kül-
türlere yönelik ciddi bir saldırı vardır.
Kapitalizm burjuva kültürünü yayarak
öz kültürümüzü ortadan kaldırmak
istiyor. Dayanışmayı, paylaşımı, sa-
hiplenmeyi, yardımlaşmayı ortadan

kaldırıp,
y e r i n e ,
bencilliği,
bireyciliği
ve her tür-
lü yozlu-
ğu koy-
mak isti-
yor. De-
yim ye-
rindeyse
b u r j u v a
kültürü ile
halk kül-

türü arasında bir savaş sürmektedir.
Biz de bu savaşta halkın kültürünü,
Anadolu halklarının kültürünü sa-
vunanlar tarafındanız. Bu anlamıyla
festivalimiz bir festival olmanın öte-
sinde düzene karşı yürüttüğümüz sa-
vaşın kültür yönüyle somutta ifade-
sidir.

Gamze Keşkek: Festivalimiz
Anadolu ihtilalinin büyümesine mü-
tevazı bir katkıdır. Anadolu adaletsiz-
liklere karşı isyanların tarihidir. Binlerce
yıllık medeniyetlerin beşiğidir. Yaratılan
değer ve geleneklerin kökü çok de-
rinlerdedir. Bu nedenle festivalimiz
aynı zamanda yayılmak istenen bireyci,
bencil, benmerkezci, yoz emperyalist
kültüre vurulan bir tokattır. Binlerce
yıldır Anadolu’da adalet isteniyor ve
adalet isteği bugün de yakıcı olarak
halkımızın en temel ihtiyacıdır. Ada-
letsizliklerle dolu bir dünyada birliğin,
dayanışmanın gücü ile ortakça bir fes-
tivaldir örgütlediğimiz.

Yürüyüş: Yaz aylarında nere-
deyse her konuda festivaller yapılı-
yor. Geçen yılda ilkini düzenlediğiniz
Anadolu Halk Festivali’nin diğer
festivallerden farkı nedir?

Berna Yılmaz: Evet, yaz ayla-
rında adeta ülkemiz festivaller ülkesi
oluyor! Her yerde farklı isimlerde
çeşitli festivaller yapılıyor. Farklı
yerlerde farklı isimlerde yapılan bu
festivallerin ortak yanı, amaçlarının
aynı olmasıdır. Amaçları, insanları-
mıza eğlence adına her türlü yozluğu,
ahlaksızlığı yaymaktır. İçkisiyle, yoz
burjuva müzikleriyle, yoz eğlence
anlayışıyla adeta bir savaş açılmıştır.
Özellikle gençlerin kültürünü bilme-
den, öğrenmeden yaşamalarını isti-
yorlar. Bize ait olmayan tamamen
burjuvaziye ait bir kültür verilmek
istenmektedir.

İşte bizim festivallerimiz de tam
bu noktada bu festivallerle kesin bir
çizgi ile ayrılır. Festivallerimizde

amacımız, halkımıza bilinç ver-
mek, kaybolan, yok edilen kül-
türümüzü tekrar canlandırmak,
bu kültürün bir parçası olan
Anadolu’nun yiğitlerini anlat-
maktır. Şehitlerimizin vatan top-
rağı için nasıl çarpıştıklarını,
Anado-
lu halk-
larının

kurtuluşu-
nun nereden
g e ç t i ğ i n i
gösterir. Fes-
tivale katılan
herkes festi-
valimizden
bir şeyler
ö ğ r e n m i ş
olarak ayrı-
lır. Umudu-
nu, inancını, büyüterek ayrılır. Bu
anlamıyla diyebiliriz ki, festivalleri-
miz umudumuzu halka taşıdığımız
yerlerdir. 

Gamze Keşkek: Evet doğru
pek çok yerde pek çok festivaller ve
şenlikler örgütleniyor. Bira tüketi-
minin, uyuşturucunun, fuhuşun yay-
gınlaştığı, meşrulaştırıldığı, bunlara
araç edilen festivaller ve şenlikler
düzenleniyor. Yoksulluğun, işsizliğin
bu denli yoğun olduğu bir ülkede
yozlaşma da artarak sürecektir. Hep
deriz ya yoksulluğun iki kapısı vardır
biri yozluğa açılır, biri devrime. Biz
işte o kapıyı devrime açıyoruz. Kültür
alanında verilen mücadele devrimci
mücadelenin önemli bir alanıdır. Ana-
dolu Halk Festivali’nde tüketim değil,
üretim vardır. Sanatsal, sosyal, siyasal
bir üretim söz konusudur. En azından
bu hedefler taşımaktayız. Yine Eylül
ayında üçüncüsü düzenlenecek olan
Tavır Kültür Sanat Festivali de
aynı amacı taşımaktadır. Festivalle-
rimiz sosyalist üretim anlayışımızın
bir göstergesidir. Kapitalizm her şeye
bir fiyat biçer, biz ise değer veririz.
Adına değer dediğimiz ne varsa pay-

Röportaj

Berna Yılmaz 

Gamze Keşkek

Festivaller Umudumuzu Büyütme,
Halk Kültürümüzü Koruma Araçlarımızdır!

Anadolu Halk Festivali’nin tanıtımını
herkes yapmalı. Sadece festivalin

hazırlık komitesi değil, herkes
tanıtımına ve kitle çalışmasına katılmalı.
Herkes bu konuda sorumluluk üstlenip

bu ortakça üretime katılmalıdır. 
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laşma, dayanışma, devrimcilik… İşte
bu festivalimizde de bunun adımlarını
atacağız, ortakça üreteceğiz, ortakça
bölüşeceğiz. Bu nedenle kapitalizmin
yaygın olarak dev tekellerin spon-
sorluğunda düzenledği festivallerden
çok farklı olacaktır Anadolu Halk
Festivali. Ve kendi alanında bir al-
ternatif yaratacaktır.

Yürüyüş: Anadolu’nun çeşitli
illerinden de festivale katılım olacak.
Bunlar hangi iller? Onların katılımı
nasıl olacak? Bu festivale nasıl ha-
zırlanıyorlar?

Berna Yılmaz: Festivale, Adana,
Mersin, Hatay, Antalya, Çanakkale,
İzmir, Bursa, Samsun, Ankara,
Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Ma-
latya, Elazığ ve Dersim illerinden
katılım olacak. İller festivale, tiyatro
gösterileri, müzik grupları ve halk
oyunlarıyla katılacak. Ayrıca geçen
sene olduğu gibi bu sene de her il
kendi çadırını kurarak, yöresel kı-
yafetleriyle, yöresel yemek ve ürün-
lerini sergileyecekler. İller festivale,
çıkardığımız festival afişleri ve da-
vetiyelerle hazırlanıyor. Davetiyele-
rimiz kapı kapı dolaşılarak, masa
açılarak dağıtılıyor. Ve bu şekilde
festivalin çağrısı yapılıyor.

Yürüyüş: Bu sene farklı olarak
ne yapacaksınız?

Berna Yılmaz: Bu sene geçen
seneden farklı olarak tünel yerine,
Bedreddin’in Ortaklar Köyü’nü,
Kızıldere Destanı’nı, 16-17 Nisan
direnişini, 19-22 Aralık direnişini
maket halinde sergileyip o unu-
tulmaz anları canlandıracağız. Ay-
rıca geçen sene olamayan bazı oyun-
larımız olacak. Karagöz ve Hacivat
oyununu sergileyeceğiz, kılıç kalkan
ekibimiz olacak. Sıra gecesi yapa-
cağız. Sibel Yalçın Parkı’nın içine
halk kahramanlarımızın ve şehit-
lerimizin resimlerini ve hayatlarını
foto blok halinde sergileyeceğiz.
Bu sene festivalimiz parkın içinde
sınırlı kalmayacak. Anadolu Kahve-
si’nin girişinden, “Hoşgeldiniz” yazan
pankartlarımızla halkımızı karşıla-
yacağız.

Yürüyüş: Anadolu’dan gelenleri
nasıl misafir edeceksiniz? Nerede
kalacaklar? Gelirken yanlarında
getirmelerini istediğiniz bir şey var
mı?

Berna Yılmaz: Anadolu illerimiz-
den gelen misafirlerimizi, İstanbul’da
Okmeydanı, Armutlu, Çayan, Bağ-
cılar gibi halkımızın yaşadığı ma-

hallerde misafir edeceğiz. İller festi-
vale gelirken, yöresel ürünleri ve kı-
yafetlerini yanlarında getirmeleri ye-
terli.

Yürüyüş: Ek olarak belirtmek
istediğiniz bir şey var mı?

Berna Yılmaz: Ek olarak şunu
söylemek istiyorum, geçen sene ilkini
düzenlediğimiz festivalimiz bittiğinde,
Anadolu Halk Festivali’ni gelenek-
selleştireceğimizi söylemiştik. Sö-
zümüzü tuttuk. Geçen seneki dene-
yimlerimize yeni deneyimler katarak
düzenleyeceğiz festivalimizi. Herkesi
Anadolu kültürümüze sahip çıkmak
ve kültürümüzü yaşatmak için 2.
Anadolu Halk Festivali’ne çağırıyo-
ruz.

Gamze Keşkek: Anadolu Halk
Festivali’nin tanıtımını herkes yap-
malı. Sadece festivalin hazırlık ko-
mitesi değil, herkes tanıtımına ve
kitle çalışmasına katılmalı. Herkes
bu konuda sorumluluk üstlenip bu
ortakça üretime katılmalıdır. İlerde
ise festivalimiz bu tip çalışmalara
örnek oluşturmalı, Anadolu’nun de-
ğişik yerlerinde de yaygınlaşmalı-
dır.

15 Haziran günü Ankara’da Kı-
zılay-Sakarya Caddesi’nde biraraya
gelen Halk Cepheliler, tutuklu bulu-
nan Yürüyüş dergisi çalışanlarının
serbest bırakılması için eylem yaptılar.
13 kişinin katıldığı eylemde yapılan
açıklamada; “Ankara'da tutuklu bu-
lunan Yürüyüş dergisi çalışanları ilk
mahkemeye ancak 13 ay sonra çı-
kartıldılar. Bağımsızlık, demokrasi,
sosyalizm mücadelesi veren 26 yıllık
devrimci basın geleneğinden gelen
Yürüyüş dergisi çalışanları, çıkartıl-
dıkları mahkemede yargılanan değil
yargılayan oldular. 12 Eylül askeri

cuntasını ve sonuçlarını yargıladılar,
vatanımızın parsel parsel emperyalist
ülkelere satılmasını, buna seyirci ka-
lınmasını yargıladılar. Çıkartıldıkları
tüm mahkemelerde hep yargılayan
oldular.” denildi.

Davanın 12 Haziran günü 3. du-
ruşmasında, Yürüyüş çalışanlarının
tutukluluğunun devamına ve mah-
kemenin 20 Temmuz tarihine erte-
lenmesine karar verildiği belirtilerek,
“Biz Yürüyüş çalışanlarının serbest
bırakılmasını istemeye devam edi-
yoruz. Bu haksız uygulamaya derhal
son verilmelidir.” denildi.

Eylem, “Tutuklamalarla, Baskı-
larla, Yürüyüş Dergisi Susturulamaz”,
“Kahrolsun Faşizm, Yaşasın Müca-
delemiz!”, “Halkız Haklıyız Kaza-
nacağız!” sloganlarının atılmasıyla
sona erdi.

Yürüyüş’ü Kapatabilir, Çalışanlarını
Tutuklayabilirsiniz!.. Her Baskınız-Saldırınız

Misliyle Geri Dönecektir!
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2. Geleneksel “Çayan’a Can Ka-
tanlar Halk Festivali” 16-17 Haziran
günleri Nurtepe-Çayan Mahallesi’nde
bulunan Hüseyin Aksoy Parkı’nda ger-
çekleşti. Festival hazırlıklarına yaklaşık
iki hafta önce başlanmıştı. Çayanlılar
bu süre içinde Çayan, Nurtepe ve Gü-
zeltepe mahallelerinde 500 afiş asıp,
yüzlerce el ilanı dağıttılar; Sokullu
Caddesi üzerinde açtıkları masalarla
festivalin duyurusunu yaptılar.

16 Haziran günü festival hazırlıkları
coşkuyla başladı. Bütün mahalle ve
festivalin yapılacağı Hüseyin Aksoy
Parkı kızıl bayraklar ve Dev-Genç fla-
malarıyla donatıldı. Mahallenin ve fes-
tival alanının girişine “2. Geleneksel
Çayan’a Can Katanlar Halk Festivali’ne
Hoşgeldiniz-Çayan Halk Cephesi”,
“Düzenin Yoz Kültürüne Karşı, Kendi
Kültürümüzü, Geleneklerimizi, Değer-
lerimizi, Birlik ve Dayanışmayı Bü-
yüterek Mahallemize Sahip Çıkalım /
Çayan Halk Cephesi”, “İşgalci Değiliz
Halkız, Evlerimizi Yıktırmayacağız-
Halk Cephesi”, “Dev-Genç’i Bitire-
mezsiniz”, “Tecrite Son! Ayhan Efe-
oğlu’nun Mezarı Nerede? Cevap Alın-
caya Kadar Susmayacağız-TAYAD’lı
Aileler” pankartları asıldı.

Ayrıca Çayan’a can katan 9 ayrı
karanfilin resimleri ve mücadele ta-
rihlerini anlatan afişler Hüseyin Aksoy
Parkı’nın duvarlarını süsledi ve misa-
firlerden ilgi gördü.

Bir yandan pankartlar asılıp, standlar
hazırlanırken; diğer yandan Çayan ve
Nurtepe mahallelerinde sesli çağrılarla
halk festivale davet edildi.

Festival, mahalle halkından Onur
isimli  Çayanlı’nın sazı eşliğinde söy-

lediği türkülerle başladı. Ardından Ça-
yan halkı selamlandı ve Çayan’a can
katan şehitlerimiz nezdinde tüm dünya
devrim şehitleri adına 1 dakikalık saygı
duruşunda bulunuldu. Program daha
sonra Töre Anadolu’nun seslendirdiği
türküler eşliğinde devam etti. Tiyatro
Simurg “Can Yücel’den Sözcükler”
oyunuyla festivaldeki yerini aldı. Fes-
tivalde Çayan Halk Cephesi adına bir
konuşma yapıldı. Konuşmada şunlar
söylendi: “Bu yıl ikincisini düzenledi-
ğimiz halk festivalimizle mahallemize
sahip çıkmak, kahramanlarımızı an-
latmak için buradayız. Düzen insanla-
rımızı yozlaştırmak, kendi kültürü-
müzden uzaklaştırmak, değerlerimizi
kaybettirmek istiyor. Bizler düzenin
yoz kültürüne karşı kendi gelenekleri-
mizi, kültürümüzü yaşatmalıyız. Kendi
emeğimizle kanımızla kurduğumuz
mahallemize sahip çıkmalı, halk festi-
valini birlikte büyütmeliyiz.”

Konuşmada ayrıca AKP’nin yıkım
politikasına değinilerek, örgütlenme
çağrısı yapıldı. Konuşma şu sözlerle
bitirildi: “Çayan’a can katanlara selam
olsun ki, onların kavgasını sürdürmeye
devam ediyoruz. Çayan Mahallesi’ni
savunmaya, mahallemizi savunmaya
devam edeceğiz.”

Program, Çayan’ın tarihini ve Ça-
yan’a can katanların mücadelelerini
anlatan bir sinevizyonla devam etti.
Sinevizyon sırasında her şehidimiz
ayrı ayrı alkışlandı. Festivalin ilk günü,
Grup Yorum Korosu’nun söylediği
çoşkulu türküler, marşlar ve çekilen
halaylarla son buldu.

Festivalin 2. günü, Çayan’ın yerel
sanatçılarının sahne almasıyla başladı.
Ardından yazar Cezmi Ersöz, bir ko-
nuşma yaparak, öğrenciliği sırasında
böyle bir mahallenin yapım aşamasında
yer aldığını, bu yüzden çok heyecanlı
olduğunu, genelde Armutlu ve Gazi
mahallelerini daha sık ziyaret ettiğini
ama bundan sonra Çayan’a daha sık
geleceğini belirtti. Ersöz, başta devrim-
ciler olmak üzere, halkın her kesiminin
devletin saldırısı ve baskısına uğradığını
belirterek, THY’de yaşanan işten at-

malara değindi. İşten çıkarılan işçilere
yaptıkları ziyaret sırasında işten çıkarılan
bir hostesin “biz o kadar katliam, işkence,
baskı ve haksızlıklara hep gözümüzü
kapattık, seyirci kaldık, ama zulüm
geldi bizi de buldu” itirafına değinerek,
toplumsal muhalefetim ve devrimcilerin
bir araya gelmesi gerektiğini belirtti. 

Program daha sonra Engin Çeber’in
işkenceyle katledilmesi sırasında ilk
gözaltına alındığı ve işkencenin başladığı
İstinye Karakolu’na yönelik hesap sorma
eylemi sırasında çatışarak şehit düşen
Erdal Dalgıç’ın cenazesini almak için
TAYAD’lıların yapacağı açıklamaya
çağrıyla devam etti. Bu çağrıyla beraber
sloganlar daha gür, daha coşkulu du-
yulmaya başlandı.

Kibar Aslan’ın seslendirdiği tür-
külerle devam eden festivalde sırasıyla
Aynur Haşhaş, Gökçe Kahraman, Grup
Abdal, Nurtepe Cemevi Tiyatro Grubu,
Nurettin Güleç ve Eyüp Haklar Derneği
Müzik Grubu sahne aldı. Sahne alan
tüm sanatçılar mahallenin tarihine, bas-
kınlara ve verilen mücadelenin önemine
değinerek bu festivalde yer almaktan
onur duyduklarını belirttiler.

Program boyunca halayların çekil-
diği, birlik ve dayanışmanın güzel bir
örneğinin sergilendiği festivale ilk gün
300, ikinci gün ise 1000’i aşkın kişinin
katılımı sağlandı.

Festival çalışmaları ve festival günleri
sırasında mahallenin çevresinde sürekli
dolaşan, yığınak yapıp mahalleyi terörize
etmeye çalışan AKP’nin işkenceci po-
lisinin çabaları boşa çıkarıldı. Festivalin
gelecek sene daha geniş ve daha kitlesel
olarak yapılması temennileri içerisinde
2 günlük program sona erdi. 

Mahallelerimizin Kurulmasında,
Savunmasında Emeği Geçen Bütün

Şehitlerimizi ve Tutsaklarımızı Selamlıyoruz!
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“Uzunköprü’den
Ankara’ya Uzun Er-
gene Yürüyüşü”ne
katılan Trakya Halk
Komitesi üyelerinin
Ergene Nehri kena-
rındaki köy ziyaretleri
sırasında köylülerle
yaptığı röportajları
yayınlıyoruz.

Yürüyüş: Ergene Nehri’nin size
verdiği zararlardan bahseder misi-
niz?

Mustafa Özdem (Edirne İli Me-
riç İlçesine bağlı Büyükaltıağaç
Köyü)

Tabii ki mahsüllerimizi öldürüyor.
Tuzlu su, boya atığı, her türlü atık
arazilerimiz için zararlı, çeltiklerimizi
öldürüyor. Diğer mahsüller ayçiçeği
olsun, mısır olsun onları öldürüyor.
Trakya halkı olarak, Ergene halkı
olarak biz çok çok zarar görüyoruz.
Tahminimiz 80 bin dekar arazi zarar
gördü. Örneğin Adasaran Köyü’nden
Çorlu’ya kadar Ergene havzası den-
diğinde köylü hep zarar etmiştir. Bu
zarar aşağı yukarı 25 yılı geçiktir.
Özellikle 1990’dan sonra. Daha önce
biz Ergene’den su içiyorduk. Balıklar
yaşıyordu, şu an balık denen bir şey
yok, hiçbir tür canlı yaşayamıyor.
Önceleri Ergene’den pancar suyu ge-
lirdi, şimdi bu hepsinden daha kötü.
Alpullu Şeker Fabrikası’nın eskiden
saldığı o su 1 ay sürüyordu. Eylül-
Ekim aylarında gelirdi o su. Bu şimdi
her zaman zehirliyor. Köylü olarak
bunun çaresinin bulunmasını istiyoruz,
çiftçi olarak. Eskiden kavun kar-
puz, pancar ekiyorduk, ay çiçeği
ekiyorduk. Ben eskiden köy
muhtarıyken bunla çok mücadele
ettik ama bir şey çıkmadı.

Edip Uluçay (Büyükaltıağaç
Köyü’nden)

İki türlü zararı var. Bir maddi

kayıplar. Mesala çeltik pirinç üreti-
minde kirlendiğinden dolayı, suyu
bir müddet Ergene’den kullandık.
Tarlalarımız, çeltiklerimiz kurudu,
hastalık yaptı. Benim şahsen 120
dönüm yerim zarar gördü. Çevre Ba-
kanlığı’na 2001 yılında dava açıldı.
En çok maddi kayıp çeltikte. Bir
gram verim alamıyoruz. Şu an Sul-
tanköy Barajı’ndan su alıyoruz biz.
Ergene’nin dibine boru yerleştirerek
suyu tarlalarımıza ulaştırdık. Bu tabii
ek bir külfet getirdi. Geçen sene dö-
nümüne 50 tl para verdik. Ergene
suyu temiz olsa para vermeyeceğiz.
Ergene’den şu an su içen hayvan
düşük yapıyor. Hastalık yapıyor.
Maddi kayıplar büyük. Ergene’nin
içinde kurbağa bile yaşamıyor. Bizim
çocukluğumuzda o Ergene’de yü-
zerdik. Şu an simsiyah.

Osman Tunalı (Büyükaltıağaç
Köyü’nden)

Hepimize zarar verdi. 30 yıl önce
Ergene’nin içinden su içiliyordu. Bu-
gün ayağın deyince hastalık yapıyor.
Bugün çeltik pirinç için yararlana-
mıyoruz. Çeltik Üreticisi Birliği bu-
gün bize kesinlikle izin vermiyor.

Önceden 300 kilo verim alıyorken,
bugün 100 kilo alamıyoruz. Bu Er-
gene alüvyon ovasıdır. Her şey olur
ama bugün hiçbir şey olmuyor. 

Büyük fabrika sahipleri bizleri
düşünmüyor. Arıtmalarını çalıştırsalar
böyle olmaz. Bu devletin ayıbı, Tür-
kiye’nin ayıbıdır. Bugün bu toprak-
larda bir tek çeltik ekebiliyoruz. Bu-
gün dünyanın hiçbir yerinde böyle
kirli bir nehir yoktur. Bizler o eski
Ergene’den adam boyu balıklar çı-
karırdık. Bugün kurbağa yaşamıyor.
Önceden bir tek Alpullu’dan gelen
su biraz kirletirdi Ergene’yi. Şimdi
simsiyah kardeşim.

Mustafa Güldem (Büyükaltıağaç
Köyü’nden)

Bize çok büyük zararlar yaptı
Ergene. Hiçbir şeyden yararlanamı-
yoruz. Hastalık yönünden zararlar
verdi. Yanından geçemezsin kokudan.
Şu an için bir çeltik ekiyoruz ama
barajlarda alıyoruz. Bize dekar ba-
şında maliyeti çok bunun. Bu sene
dekar başına 60-70 TL’yi bulur. Ver-
diğimiz parayı bile zor çıkarır oldu.
Çok saldıranlar büyük çiftçiler bitti
şimdi. Sağlık açısından, Ergene köy-

lülerinin çoğu kanserli. Ölüler
ya kalp krizinden oluyor ya da
kanserden. Ergene çok pis ko-
kuyor. Köylülerin bugün elinde
sadece çeltik ekimi kaldı. O da
biterse hiçbirimizin elinde ekecek
bir şey yok. Fabrikalar arıtma-
larını çalıştırmıyorlar. Trakya’nın
genelinde de duyarsızlık olma-
sından kaynaklanıyor. Biz za-

Röportaj

Osman TUNALI Mustafa ÖZDEM Edip ULUSOY

Ergene’yi Kirletenlerden Hesap 
Sormak İçin Birlik Olalım!

Mustafa GÜLDEM
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manında Çorlu’da Mesut Yılmaz ge-
leceği zaman pankartlar açmıştık Er-
gene’yi gösterelim diye… Jandarma
komutanı dağıttı bizi, suikast falan
olur diye. Mücadele edilmesi lazım
ama geçmişteki mücadeleden bir şey
çıkmadı. Ben Çorlu’da Sağlık Ma-
hallesi’nde oturuyorum. Çocuğumun
biri de fabrikada çalışıyor. Gece
03.00’ten sonra salıyorlarmış o boyalı
suları Ergene’ye. Geçmiş dönem hü-
kümetler de söz verip gittiler, hiçbir
şey yapmadılar.

Yürüyüş: Trakya Halk Komite-
si’nin bu yürüyüşünü nasıl değer-
lendiriyorsunuz?

Mustafa Özdem: İyi değerlen-
diriyorum. İnşallah bir sonuç alınır.

Bizler çiftçiler olarak çok zor du-
rumdayız. Bugün biz de suyumuzu
mecbur barajdan alıyoruz. Yakını-
mızdaki Ergene’den hiçbir şey sula-
yamıyoruz.

Edip Uluçay: Hayırlı olmasını
diliyorum. Güzel bir çalışma. Ses
getirmesi lazım. Hepimizin bu konuda
birşeyler yapması lazım. Az önce
imzalar attık. Bu yürüyüşün yanın-
dayız, destekliyoruz. Ergene’nin kur-
tulmasını istiyoruz. Biz bu durumdan
çok zarar görüyoruz. Ergene’nin
suyuna ayağı deyenlerin ayağında
yaralar oluşuyor.

Osman Tunalı: İnşallah bu sorun
çözülür. Bunun için yapılması gerekir
diye düşünüyorum. Bizim Trakya-
mız’da insanlarımız diğer yerler gibi

duyarlı. Ne güzel bu arkadaşlar gibi
insanlarımızın olması. İyi değerlen-
diriyorum, sesimizi duyurması lazım.
Esasında bir kova Ergene’den su gö-
türüp milletvekillerinden ellerini bu
suyla bir kez olsun yıkamalarını is-
temeli. Bir ara basın gelmişti, birkaç
görüntü alıp gittiler. Hiçbir şey çık-
madı. Desteklenmesi lazım hepimiz
destekleriz böyle bir çalışmayı, her-
kesin imzalaması lazım.

Mustafa Güldem: İyi bir çalışma,
inşallah temizlerler. Biz hepimiz imza
attık. Çiftçilerinde bu yürüyüşe ka-
tılması lazım, çoğalmamız lazım.
Bizim Trakya insanı biraz duyarsızdır.
Doğuda olsa basarlardı o fabrikaları.
İnşallah sonuç alınır çünkü köylümüz
zor durumda, artık sesimizi duymaları
lazım. Kolay gelsin sizlere de.

Trakya Halk Komitesi tarafından 10 Haziran günü
Uzunköprü’den başlatılan “Uzunköprü’den Ankara’ya
Uzun Ergene Yürüyüşü”, Pehlivanköy’den sonra varı-
lan Ergene boyundaki yeni köylerle yeni umutlarla
devam ediyor. 20 bin imza toplanması hedefiyle başla-
tılan yürüyüşün ilk günlerinde toplanan toplam imza
sayısı 8000’i aştı. Bazen ekin tarlalarında balya taşıyan
genç işçilerden, bazense kahvede dinlenen çeltik köylü-
sünden toplandı imzalar. İmzalar, Ankara’ya ulaşıldı-
ğında Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu’na verile-
cek. Kapı kapı gezen Komite üyeleri, bildiri de dağıtı-
yorlar.

Gidilen her köyde köylüler, Komite üyelerini büyük
bir umutla karşılıyorlar. Sayısal çoğunluk kadar bu
sorunun çözüleceğine inanmanın, ısrar ve sahiplenmenin
önemli olduğunu anlatan Trakya Halk Komitesi üyeleri,
Ergene Nehri’ni bugünkü durumundan kurtaracak olanın
birlikte mücadele olduğunu ifade ediyorlar.

16 Haziran günü Pehlivanköy çıkışında polisin keyfi
kimlik kontrolüne ve jandarma takibine uğrayan
Komite üyeleri, Ergene’yi kirletenlere neden bunları
yapmadıklarını sordular. Jandarmanın, yürüyüş kapsa-
mındaki köylerin muhtarlarını önceden arayarak, yürü-
yüşü yapanlara kalacak yer verilmemesi konusunda
baskı yapması halka teşhir edildi.

Komite üyeleri, 21 Haziran günü Lüleburgaz mer-
kezde olmayı hedefliyorlar. Bu hedeflerine vaktinde
ulaşacaklar. Yürüyüş kapsamında 4 kişilik ilk gruba
destek olmak amacıyla Trakya Halk Komitesi gönüllü-
lerinden iki kişilik ikinci bir ekip daha oluşturuldu. Bu

ekip, 17 ve 18 Haziran tarihlerinde Uzunköprü yakınla-
rındaki ve büyük çeltik üreticilerinin olduğu Yunanistan
sınırındaki Adasaranlı köyüne, Küplü Beldesine,
Büyükaltıağaç köyüne ve Yenice köyüne gitti.
Köylülerle sohbet edilip, 620 imza toplandı. Buralarda
bir kez daha görüldük ki, Trakya köylüsünün artık
yalanlara karnı tok. Trakya Halk Komitesi gönüllüleri
de, çözüm önerilerini ve topraklarımızı bu hale getiren
halk düşmanlarını anlattı köylülere. 

Yürüyüşe katılmak isteyip de tarladaki işi nedeniyle
gelemeyen onlarca insanımıza bildiri bırakılıp, telefon
numarası verildi. Köy kahvelerine afişler asıldı.

Komite üyeleri, eylemlerindeki kararlılıklarını şu
sözlerle ifade ettiler yürüyüş günlüğünde: “Trakya köy-
lümüzün bu inancını, umutlarını boşa çıkarmayacağız.
Bedeli ne olursa olsun sonuca ulaşacağız. Emperyalist
talana dur diyecek biz kazanacağız, Trakya köylümüz
kazanacak, halkımız kazanacak. Vatanımızda, sırtımız-
dan deriyi alanlar, emperyalistler yenilecek.”

Ergene’yi̇ Temi̇zlemek İçi̇n Örgütlenmeli̇yi̇z! Bi̇rli̇k Olursak
Temi̇zleri̇z! Örgütlü Halktan Daha Büyük Bi̇r Güç Yoktur!

AMERİKAN UŞAKLARI!
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Dev-Genç’liler, bu halkın onurlu
evlatlarıdır. Türkiye devrim tarihine
adını şehitlerinin kanıyla yazmış bir
okuldur. Devrimci hareketin kadro
kaynağıdır. Bu yüzden de en ileride-
dirler, en öndedirler… Kavgada bi-
rinci, teslimiyette sonuncudur; hatta
sınıfta kalır.

Sofradan yarı aç kalkar, işlerini
bitirmeden uyumaz, vatanı işgal al-
tındayken onun coşkun yüreği du-
rulmaz… Nerede bir faşist saldırı
varsa, canı pahasına faşistlerin üzerine
yürür de kimse durduramaz. Devrim
mücadelesini sonuna kadar taşıya-
bilmek için kendisiyle mücadelesini
asla ertelemez, eğitimine önem verir.
Fedakarlıkta en öndedir Dev-Genç’li,
kendini düşünmede en arkada…

“Bir Dev-Genç’imiz var” dedi
Dayımız. Evet, ezilen Anadolu halk-
larının bir Dev-Genç’i var. Her gün
yeni gelenekler ekleyerek büyüttüğü
bir tarihi var. İçi boş bir mirasçılık
değildir Dev-Genç bayrağıyla taşı-
nan… Mahir’lerden Dayı’ya Da-
yı’dan bize kalan bu miras halk düş-
manları karşısında kanının
son damlasına kadar diren-
menin mirasıdır… Ve Dev-
Genç’liler bu bayrağı büyük
bir gururla taşımaktadır.

Dev-Genç kimdir diye 
soranlara cevabımız:

“Adalet, özgürlük, bağım-
sızlık, eşitlik isteyen Anadolu
halklarının neferidir” Ve Dev-

Genç’li olmak bir
ruh halidir. Bu ruh
hali, sonsuz bir
güçle devrimi is-
temekten, dünyayı
fethetme hırsı, id-
diası ve coşkusuna
sahip olmaktan, bu
coşkuyu taşıyabil-
mekten geçer. Bu-

nun için yoğun bir halk ve vatan
sevgisi gerekir.

Ve bunlar biraraya geldiğinde tüm
zaaflar, eksikler küçük bir noktaya
dönüşür Dev-Genç’linin gözünde.
Ve bu zaafları düzenin çöplüğüne
atacak, yerine dünyanın en yenilmez
olan devrimci duyguları tek tek ko-
yacaktır.

Vatan ve halk sevgisiyle nerede
direniş varsa Dev-Genç’li oradadır.
Nerede canı yanmış, ezilmiş, horla-
nan, hakkı gasp edilmiş halk çocukları
varsa; Dev-Genç’liler oradadır. Be-
denini siper eder korkusuzca, hesap-
sızca!

Nerede zalim, zorba, işkenceci,
katliamcı, halk düşmanı varsa; Dev-
Genç’liler oradadır. Hesap sorar ca-
nını sakınmadan! “Bir canım var,
o da halkıma feda olsun!” der. 

Dev-Genç’li olmak bir 
onurdur!  Nedir 
Dev-Genç Geleneği?

DEV-GENÇ’LİLER ANTİ-EM-
PERYALİSTTİR, VATANSEVER-
DİR! 1968’de Dolmabahçe'de Ame-

rikan askerlerini denize döken Dev-
Genç’liler, 2010’da "Amerika Defol
Bu Vatan Bizim" diyerek Ameri-
ka’nın İncirlik Üssü’nün önünde he-
sap sordular. 2012’de NATO’nun
Kürecik’te kurduğu üssün önüne
gidip “Füze Kalkanı Değil,  De-
mokratik Lise İstiyoruz” diye hay-
kırdılar. 

Aynı isimle yürütülen kampanya
sırasında çadır direnişi geleneği ya-
ratıldı. Anadolu’nun pek çok şehrinde
çadırlar kuruldu. Polis yıktı, gasp
etti o çadırları. Dev-Genç’liler hemen
bir naylon parçası da olsa tekrar kur-
dular çadırlarını. Çadırlar vatan ol-
muştu. Dev-Genç’liler işkencelerle
gözaltına alındılar, tutsaklar verdiler
ama teslim etmediler çadırlarını. Di-
renmenin meşru bir hak olduğunu
gösterdiler tüm halka. Gözaltına ala-
rak bitiremeyeceğini gören polis “ye-
ter be” dedi de; Dev-Genç’lilerin
gözleri emperyalizme duyulan öfke
ile ışıldamaya devam ediyordu hala…

Anti-emperyalist eylem hazırlığı
sırasında şehit düşen Kahraman Al-
tun’un bayrağı, bugün vatansever
Dev-Genç’liler Gülşah Işıklı ve Me-
ral Dönmezler’in elindedir…

Dev-Genç’liler Militandır
Militanlığın fiziksel bir cesaret

olmadığını, ideolojik bir netlik ol-
duğunu bilir Dev-Genç’liler. Ve fi-
ziksel gücüne bakmaksızın her Dev-
Genç’li düşmanın üstüne atılmada
korkusuzdur. Dev-Genç şehidi Ha-
miyet Yıldız, okulunda faşistlerin

afişine nasıl tahammül ede-
memişse; bugün de faşistlerin
üstüne tek başına yürüyen
gençlere “Dev-Genç’li mi-
sin?” diye soruluyor. 

Edirne’de linç saldırısına
karşı polisi atlatarak, tüm
engelleme ve yasaklamalara
rağmen şehrin merkezinde
basın açıklaması yapan Dev-
Genç’lilerimiz yeni gelenek-
ler, yeni eylemler yaratmış-

GELENEK YAŞIYOR 
DEV-GENÇ’LİLER SAVAŞIYOR
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Bölüm 4 

Dev-Genç’liler Devrimi
Gerçekleştireceğimizin

Garantisidir!
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lardır. Militanlık, ideolojik netlik ve
birlik içindeki Dev-Genç’lilerin ikinci
adıdır.

Dev-Genç’liler Yoldaşlarını 
Canı Pahasına Korurlar

Dev-Genç’li Ali Rıza Kurt, ya-
kalanma, infaz edilme, yıllarca tutsak
edilme riskine rağmen yaralı haldeki
yoldaşı Hamiyet’i bırakıp gitmemiştir.
Onu oradan götürmeyen, tek başına
Ali Rıza’nın kişisel özellikleri de-
ğildir; Dev-Genç’li olma halidir…

Dev-Genç’liler, ölüm pahasına
bırakmaz yoldaşlarını. Son nefesini
vermekte olan Dev-Genç’li bilir ki,
yoldaşları mutlaka gelecektir… Ge-
lemiyorsa mutlaka kavganın ihtiyaç-
ları nedeniyledir. 

Dev-Genç’liler Mevzilerini 
Terk Etmezler

Büroları basıldığında, camlara çı-
karak “Bizi teslim alamayacaksı-
nız!” diye seslenen; kızıl bayraklarını
dalgalandıran Dev-Genç’liler mev-
zilerini sahiplenmekte, sonuna kadar
direnmede cüretlidirler. Ölüm pa-
hasına mevzisini terk etmeyen Se-
her Şahin’in yoldaşlarıdır onlar.

Dev-Genç’liler Halkın 
Taleplerine Sahip Çıkar

Dev-Genç’liler mücadelelerini sa-
dece kendi demokratik mücadeleleri
ile sınırlamazlar. Halkın tüm sorunları
onların da sorunudur. Çünkü onlar
da bu halkın evlatlarıdır. “Parasız
Eğitim Sınavsız Gelecek İstiyoruz
Alacağız” diyerek yoksul halkımızın
talebine sahip çıkmışlardır. 

Dev-Genç’liler, ezilen tüm halk-

ların acılarını da sevinçlerini de yü-
reklerinde, beyinlerinde hissederler.
Fabrika önlerinde işçinin alınterine
sahip çıkarken de görebiliriz Dev-
Genç’lileri, emperyalistlerin vatanı-
mızı çöplük olarak kullanıp kirlet-
mesine  karşı yürüyüş yaparken de…
Halkın talepleri Dev-Genç’lilerin de
talepleridir aynı zamanda. Çünkü bu
halkın kaderi ortaktır. Sınıfımız or-
taktır. Bu yüzden sınıf düşmanlarına
karşı duygular ve düşünceler de or-
taktır.

Dev-Genç’liler 
Tutsaklarını Sahiplenir

Yakın zamanda Ferhat ve Berna,
ardından Gülşah, Meral ve Gül-
çin… Ve daha pek çok Dev-Genç’li
tutuklandı. Yüzlerce devrimci tutsak
F Tiplerinde… Şehitlerimiz ve tut-
saklarımız, emperyalizme ve faşizme
karşı savaşma cüretimizin gösterge-
sidir. Bir tek “Parasız Eğitim” pankartı
açmak dahi 8,5 yılla cezalandırılıyor.
Dev-Genç’liler mücadelenin gerek-
tirdiği bütün bedelleri ödemeyede
tereddütsüz devam ediyor. Bedel tut-
saklıksa, halkının kurtuluşu için F
Tiplerinde tecrit işkencesine karşı
da direnirler…

Yeri gelir içeride dışarıda ölüm
oruçlarına yatar Dev-Genç’liler…
Kavganın hızlı olanını değil, irade
savaşıyla devrimciliğin sınandığı sa-
vaşlardan da alnının akıyla çıkar,
çıkmıştır. Adları Canan olmuştur,
Zehra olmuştur…

Dev-Genç’liler Devrimci 
Hareketin Kadro
Kaynağıdır

Dev-Genç’li olmak yetmez deyip

kendisini geliştiren, Mahir’in dediği
gibi eğitimin bireyin sorumluluğu ol-
duğunu bilen Dev-Genç’liler, devrimin,
halkın ihtiyaçları doğrultusunda nerede
ne görev olursa sorgusuz sualsiz gider.
Bilir ki, mücadelenin en önündedir,
ihtiyaç neredeyse küçük büyük görev
demeden gider… Ve tüm yüreğiyle
görevine verir kendisini. 

Dev-Genç’liler donanımlı ve ideo-
lojik olarak güçlüdürler.

Devrim mücadelesinin sarsılmaz-
lığı uğrunda gücünü ve hayatını esir-
gemeden tüm enerjisiyle savaşır, hal-
kın ve örgütüne karşı namuslu ve
açık yüreklidir, örgüt disiplinine uyar,
mücadeleye aktif olarak katılır. Ken-
disine verilen görevi tümüyle be-
nimseyerek, emek ve örgüt disiplinini
hayata geçirmede örnektir. 

O Bir Bürokrat Değil,
Bir  Savaşçıdır, Üreten,
Emek Verendir 

Enerjisiyle ve cüretiyle mücade-
lede yeni atılımların yapılmasında
öncü olmuştur.

Halkımızın devrim umudunun ön-
cüleridir…

Çünkü, saf, temiz, tereddütsüz,
hesapsızca kendini feda eden, atılgan,
dinamik, coşkulu, heyecanlı, enerjik,
vatanseverlerdir…

Dev-Genç’liler devrimi gerçek-
leştireceğimizin garantisidir.

İddiamız büyük! İddiamız devrim
yapmak! 

Bu bizim halkımıza-vatanımıza
namus borcumuzdur!

Bekleyecek zamanımız yok! Dev-
rim uzak değil! İki adımla, koşar
adım yürüyecek ve zaferi kazanaca-
ğız!..
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İlk bölümde ailelerimizle olan bağımızı ve onları dev-
rimciliğimize nasıl ikna edeceğimizi, ai-
leyle yaşanılan bazı sorunlara değin-
miştik. İlk bölümde de dediğimiz gibi ai-
leyle çatışmalar, onlar ikna olana kadar
sürekli bir biçimde devam edecektir. Bu
ikna sürecinde yaşanılan diğer sorunlara
da değineceğiz.

Örneğin aileler çocuklarını devrim-
cilikten uzaklaştırmak için fiziki şiddete
başvuruyor. Sıkça rastladığımız bir du-
rum. Çoğu zaman bunu çaresizlikten
yaptıklarını, bize zarar gelmesinden
korktuklarını söyleyerek yaparlar. Hat-
ta bizi döverken, sevdiğim için dövdüm
bile derler. Oysa durum böyle değildir.
Aslında bizi dövmelerinin en büyük ne-
deni kendi söylediklerini yapmıyor olu-
şumuzdur. Onlar yalnızca onların iste-
diği gibi yaşamamızı isterler. Yine ben-
cilce bir sevgidir söz konusu olan. Ba-
zen kendilerine zarar gelmesinden kork-
tukları için de yaparlar bunu.

Devletin yalnızca devrimcilere değil,
ailelerine de baskı yaptığı, rahatsız et-
tiği bir gerçektir. Oysa bizi gerçekten se-
viyorlarsa bizim kararlarımıza saygı
duymaları ve bizi sahiplenmeleri gere-
kir. Bizi döverek, bizi eve kapatarak ya
da bizi evimizden kovarak bizi sevdik-
lerini söyleyemezler. Her şeyden önce
bunu bir çelişki olduğunu onlara anlat-
malıyız. 

Neden bize zarar veriyorlar? Neden
yalnızca kendilerinin istediği gibi ya-
şamamızı istiyorlar? Düzenin halka ya-
şattığı zulmü, işkenceyi, açlığı, yok-
sulluğu görmemeleri imkansız. Bunla-
rı bile bile neden bizi engellemeye ça-
lışırlar. İşte tüm bu soruların cevabını on-
lara düşündürecek olan biziz. İnsanlar
sokak ortasında katledilirken, çocuklar
açlıktan ölürken, bize zarar gelmesin
diye sessiz kalmak halkımıza ait bir kül-
tür değildir. Bunu ailemize anlatabil-
meliyiz.

Böyle yaşamak, susmak, boyun eğ-
mek aslında yaşamın ne demek oldu-
ğunu bilmemektir. Böyle bencil yaşar-
sak bizi aç, yoksul bırakan, katleden ka-

tillerden ne farkımız kalır. Eğer ailelerimiz bizi gerçek-
ten seviyorlarsa, biz gözaltına alındı-
ğımızda, tutuklandığımızda ya da düş-
man tarafından herhangi bir saldırıya
uğradığımızda bizi sahiplenmelidirler.
Hem de bedel ödemek pahasına bunu
yapmalılar. Ailelerimize düzenin kay-
bettirdiği duyguları, halk kültürünü,
değerlerini geri kazandırmalıyız.

Aileler konusunda yaşanan bir
başka sorun ise ailelerin baskısından,
tepkisinden korkarak yalan söyle-
mektir. Örneğin devrimcilik yapar,
eylemlere katılır ama ailesinden giz-
ler bunu. Her şeyden önce devrimci-
ler yalan söylemez. Aile bu durumu
öğrendiğinde daha kötü olacak, bu du-
rumu kullanacaktır. Yalan söylemek
ailelerimize yaptığımız şeyleri, git-
tiğimiz yerleri söylememek meşru-
luğumuzun kaybolmasına neden
olur, bu durumda ailemizi ikna et-
memiz mümkün değildir. Ailemiz
yalan söylediğimiz, gizli kapaklı iş
yaptığımız için bize güvenmeyecektir.
Yaptığımız işlerin de kötü şeyler ol-
duğunu düşünecektir. Bizi dikkate al-
mayacaktır. Bize ve yaptıklarımıza
saygı duymayacaktır.

Üstelik düşmanda bu durumu kul-
lanacaktır. Son dönemde de polislerin
sıkça kullandığı bir yöntemdir. Kızı-
nız, oğlunuz eyleme katılıyor, terö-
ristler onun beynini yıkıyorlar. Çocu-
ğunuzu kurtarın, ona bir şey olmasın,
bu kişiler tehlikeli gibi bir çok yalan
söylüyorlar. Düşmanın bu demagoji-
si, bu saldırısı karşısında yalan söy-
leyerek, gizleyerek ailemizi nasıl ikna
edebiliriz. Oysa yaptıklarımızın ar-
kasında durursak, ailemiz korkup düş-
mana inanmak yerine bize inanıp,
güvenir.

Özellikle yoksul mahallelerdeki
liselilerin yaşadığı bir sorun da, evin
geçim yükünü omuzlamak zorunda
kalmasıdır. Liseli aynı zamanda çalı-
şıyor, eve ekmek getiriyordur. Do-
ğallığında aileler çocuğundan bek-
lenti içerisindedir. Çünkü yoksuldur ve

AİLELERİMİZ VE BİZ 2

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

Liseliyiz Biz
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Liseliyiz Biz
liselinin de haklı olarak çalışıp evi geçindirmesi gerek-
mektedir. Bu nedenle aileler çocuklarının devrimcilik yap-
masını istemezler. Liseliler de bu durumda ailelerinin hak-
lı olduğunu düşünürler, ailelerine karşı sorumluluk sahi-
bi olarak görürler kendilerini. Elbette ki ailelerine karşı
sorumlulukları vardır. Ama liselilerin devrimcilik yapması
sorumsuz oldukları ya da ailelerine yardımcı olamaya-
cakları anlamına gelmemelidir. Bu durum devrimcilikten
uzaklaşılarak değil, aksine devrim mücadelesine daha da
sıkı sarılarak çözülecektir. Çünkü yoksulluğumuzun so-
rumlusu bu düzendir. Düzene karşı mücadelede etmeden
yoksulluktan kurtulamayız, bizim olanı alamayız. Ama dev-
rimcilikten uzaklaşmak demek, gerçek kurtuluş yolundan
uzaklaşmaktır. Bireysel olarak para kazanarak ailemize yar-
dımcı olmak, sorunlarımızı çözmeyecektir. Bu düzen asla
sorunlarımızı çözemez. Kaldı ki düzende çalıştığımız iş-
ten atılmamanın da bir garantisi yoktur. Açlığımızı, yok-
sulluğumuzu bir işte çalışarak değil, mücadele ederek, be-
delleri göze alarak çözebiliriz.

Ama bu durumda ailelerimizin yaşadığı maddi sorunları
yok saymak değildir bahsettiğimiz. Hem devrimcilik ya-
pıp hem de ailemize bu anlamıyla yardımcı olabiliriz.

Ailelerimizi ikna etmenin meşruluğumuzdan vazgeç-
meden, kararlı ve ısrarlı olmaktan geçtiğini söylemiştik.
Bıkmadan, usanmadan, sinirlenmeden, işin kolayına kaç-

madan onlara devrimciliğin gerekliliğini anlatmalıyız.

Devrimciliğin güzelliklerini anlatmalıyız. Devrimci-
liğin bizi nasıl değiştirdiğini görmeli ailelerimiz. Dü-
zendeyken taşıdığımız bencillik, tembellik, yoz yaşamak
vb. gibi özelliklerimizin değiştiğini görmeliler. Örneğin
ailemizi düşündüğümüzü, değer verdiğimizi, onlara his-
settirmeliyiz. Temiz, düzenli, disiplinli yaşadığımızı gör-
meliler. Bu değişimi farkettiklerinde hem devrimcilik yap-
mak konusundaki kararlılığımızı görecek hem de dev-
rimciliğin ne kadar güzel bir şey olduğunu bir kez daha
anlayacaklardır.

Ailelerimize yaklaşırken onların da düzenin her türlü
saldırısı altında yaşayan halkın bir parçası olduklarını unut-
mamalıyız. Onları yalnızca ikna etmeyi değil, devrimci-
leştirmeyi de hedeflemeliyiz. Çok sert tavır aldıklarında
tartışmaktan, emek harcamaktan kaçmamalıyız. Dev-
rimciliğimiz konusunda taviz vermemeliyiz. Kararlı ol-
duğumuzu ve bizi engelleyemeyeceklerini anlamalılar. On-
lara göre bu çürümüş düzeni ve insanların bu düzende ne
hale geldiğini göstermeliyiz. Devletin bu zulmünü teşhir
etmeliyiz. Gerçek çözümün, kurtuluşumuzun devrimci mü-
cadeleden geçtiğini onlara anlatmalıyız. Ailelerimizi
dönüştürdükçe biz de dönüşüp güçleneceğiz. Onlara at-
tırdığımız her adım, kazandığımız bir zaferdir.

17 Haziran günü Dersim’de 2.si yapılacak olan
“Devrim Yürüyüşümüz Sürüyor” ücretsiz halk konseri-
nin çalışmaları devam ediyor. Konser çalışması sırasın-
da gözaltına alınarak tutuklanan Serdar Polat, Ali Kemal
Aşık, Sezgin Dereli ve Taner Şamdereli’nin serbest bı-
rakılması için 12 Haziran günü Dersim’de Sanat Soka-
ğı’nda basın açıklaması yapıldı.

Açıklama sonrası Seyit Rıza Parkı’na yürünerek, bu-
rada çadır kuruldu. Tutuklanan serbest bırakılması tale-
biyle kurulan çadır direnişi sürerken, diğer yandan kon-
ser çalışmaları büyük bir coşkuyla sürdürüldü. 12 Hazi-
ran’da Hozat’a ve köylerine gidilerek konser çağrısı ya-
pıldı. Aynı akşam çadırda Grup Yorum’un 25. yıl konser
DVD’si izlendi. 13 Haziran’da ise Güler Zere belgeseli
izlendi.

15 Haziran günü Mazgirt ilçesinde afişler ve pankartlar
asıldı. Esnafa ve çevredekilere davetiye dağıtıldı. Aynı gü-
nün akşamı devrimci hareketin tarihini anlatan bir bel-
gesel gösterildi. Belgesel izlendiği sırada, Nazimiye’de
hukuksuz bir şekilde tutuklanan 4 Cepheli “Yaşasın Di-
reniş Yaşasın Zafer” sloganlarıyla parka geldiler. O sırada
parktaki insanlar da ayağa kalktılar, atılan sloganlara al-
kışlarla karşılık verdiler. Belgeselin ardından çalınan bağ-
lama ve söylenen türkülerle gece bitirildi.

Konser çalışmaları Malatya’da da sürdürülüyor. 3 Ha-
ziran günü Yeşilyurt ve Emeksiz caddelerinde afiş ve pul-

lama yapıldı. 30 tane afiş asılan çalışma sırasında Ma-
latya’dan araç kaldırılacağı duyuruldu. 

7 Haziran günü Malatya merkezde Emeksiz Alt Kav-
şağına, Paşaköşkü ve Cemal Gürsel mahallelerinin çeşitli
yerlerine 5 pankart ve 20 tane afiş asıldı.

10 Haziran günü Yeşilyurt Caddesi’nde, Kemal
Özalpler İlköğretim Okulu yanında masa açıldı. 3 saat açık
kalan masada 500 bildiri halka ulaştırıldı. Masada ayrı-
ca Yürüyüş dergisinin de tanıtımı ve dağıtımı yapıldı.

19 Haziran günü Çavuşoğlu Mahallesi’nde afiş ça-
lışması yapıldı. Çalışmada 15 afiş asılırken aynı mahal-
lede bulunan Köy Garajı’na da pankart asıldı. 9 Haziran’da
Emeksiz Caddesi’nde polis ve belediye tarafından sökülen
afişlerin yerlerine yenileri asıldı. Aynı zamanda Paşaköşkü
Mahallesi’nde 60 afiş asıldı, pullama yapıldı.

Devrim Yürüyüşümüzü Sahiplenmek,
Devletin Saldırılarına Karşı Direnmektir! 24 Haziran
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Av ru pa’da

Avusturya: 12 Haziran günü eylem
sırasında çatışarak şehit düşen DHKC
savaşçı Erdal Dalgıç, Innsbruck ve Vi-
yana şehirlerinde 16 Haziran günü
Halk Cepheliler tarafından anıldı. 

Erdal Dalgıç’ın resmini karanfil-
lerle süsleyen Halk Cepheliler, halk
kurtuluş savaşçısı Erdal Dalgıç’ın
hesap sorma bilinci ile devrim müca-
delemizde geleneklerimize yeni bir ge-
lenek katarak ölümsüzleştiğini an-
lattılar. Yapılan anmaya Innsbruck’ta
23, Viyana’da 40 kişi katıldı.

İngiltere: Londra’da Türkiyeli-
ler’in yoğun olarak yaşadığı Church
Street, Walthamstow, Dolston ve
Hackney mahallelerinde Erdal Dalgıç
için 17 Haziran günü yazılamalar
yapıldı. Ayrıca Anadolu Gençlik’in
her pazar günü düzenlediği kahvaltı-
da “Halk Adaletsiz Kalmaz! Yaşasın
Halkın Adaleti!” başlıklı açıklama
okundu. Okunan açıklama zılgıtlar ve
alkışlarla desteklendi. Hep birlikte ha-
laylar çekilip baklavalar yendi. Ya-
zılamaların yapıldığı başka bir gün-
de ise 2 kişi gözaltına alındı. Totten-
ham polis karakoluna götürülen 2 kişi,
16 saat sonra serbest bırakıldı.

Almanya-Duisburg: DHKC sa-
vaşçısı Erdal Dalgıç, 17 Haziran günü
Aile ve Gençlik Derneği Girişimi ta-
rafından düzenlenen programla anıldı.
Saygı duruşu ile başlanan anmaya
389 No’lu Basın Bürosunun açıkla-
masının okunmasıyla devam edildi.
Anmaya katılanların düşünceleri alın-
dıktan sonra hazırlanan yemeğe ge-
çilmesiyle anma bitirildi.

Almanya-Hamburg: Erdal Dal-
gıç için, Ekin Kültür Evi'nde bir
anma düzenlendi. Anmadan önce Er-
dal için kendi resminin bulunduğu
bir köşe hazırlandı.

Devrim şehitleri için bir dakika-
lık saygı duruşuyla başlayan anma-
da, Erdal Dalgıç’ın şehitliğinin ar-
dından DHKC Basın Bürosu tara-
fından yayınlanan “Türkiye'de Ada-
let Yoktur! Biz Sağlayacağız” başlıklı,
389 No’lu açıklama okundu. Er-
dal'ın devrimci yaşamı, kararlılığı yol-
daşlarının anlatımlarıyla misafirler-
le paylaşıldı. Konuşmaların ardından
da Erdal'ın kanının yerde kalmadığına
dair yine DHKC savaşçılarının ey-
lemleri ve bu konuda yayınlanan
390 No’lu açıklama okundu.

Belçika: Belçika’nın Liege şehri-
nin merkezinde, Türkiyeliler’in de yo-
ğun olarak gittiği semt pazarının ku-
rulduğu alana 17 Haziran günü, “Er-
dal Dalgıç Ölümsüzdür İşkenceci-
lerden Hesap Sorduk Soracağız -
Dev-Genç" pankartı asıldı. Liege
merkezine ise “Erdal Dalgıç Yaşıyor
Engin Çeber'in Hesabını Sormaya
Devam Edeceğiz - DHKC" yazılı
pankartlar asılarak, kuşlamalar ya-
pıldı.

Hollanda: Hollanda’nın başken-
ti Amsterdam’ın Slotermeer bölge-
sinde, 15 Haziran’da “Erdal Dalgıç
Ölümsüzdür", "Devrim Şehitleri
Ölümsüzdür", "Umudun Adı DHKP-
C", "Titre Oligarşi Parti-Cephe Ge-
liyor” yazılamaları 12 ayrı yere ya-
pıldı.

Üniversiteler arası değişim prog-
ramı olan Erasmus ile Türkiye'ye gi-
den Fransız vatandaşı Sevil Sevim-
li, 10 Mayıs'ta DHKP-C örgütüne üye
olmaktan tutuklandı. Sevil Sevim-
li'nin tutuklanmasıyla ilgili olarak

TÖDİ-Fransa, Paris'te Chatelet Mey-
danı'nda basın açıklaması yaptı. Açık-
lamada, Sevimli’nin Komünist Ma-
nifesto ve Sosyalizmin Alfabesi ki-
taplarını bulundurduğu için tutuk-
landığı anlatıldı. Çeşitli sol partilerin

ve sendikaların da katıldığı eylemde
Sevimli'nin yaşadıkları aktarıldık-
tan sonra, Türkiye'de sayıları 600'ü
aşan tutuklu öğrencinin olduğu ifade
edildi. “Tutuklu Öğrencilere Özgür-
lük”, “Özel Yetkili Mahkemeler Kal-
dırılsın”, “TMK Kaldırılsın” slo-
ganlarının atıldığı eylem halaylarla
son buldu.

Erdal Dalgıç Onurumuzdur!

Marksist Leninist Kitap Bulundurmak Suç Değildir
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Hollanda: Hollanda'nın Rotter-
dam şehrinde, 17 Haziran günü,
Anadolu Gençlik tarafından Aile ve
Gençlik Pikniği düzenlendi. Kahv-
altıyla başlayan piknik, futbol ma-
çıyla, ip atlama ve halat çekme ya-
rışmasıyla devam etti. Sohbet bölü-
münde Avrupa'da ırkçılık ve aile so-
runları üzerine konuşuldu. Yenilen
yemeklerin ardından türküler söy-
lendi ve halaylar çekildi. 52 kişinin
katıldığı piknik coşkuyla sona erdi.

Almanya: Almanya’nın, Baden-
Württemberg eyaletinde bulunan Wi-
esloch şehrinde 16 Haziran’da ırkçı-
lığa karşı bir piknik yapıldı. Wiesloch
Alevi Kültür Merkezi bahçesinde
yapılan pikniğe 40 kişi katıldı.

Pikniğin sohbet bölümünün ko-
nuları hak gaspları, ırkçılık ve yoz-
laşmaydı.

Irkçılıktan, yozlaşmadan şikayet-
çi olmayan yoktu. Ama sohbette bir
kez daha açığa çıkan gerçek şuydu;

ırkçı saldırılara, yozlaştırma saldırısına
maruz kalınmasına rağmen bu konu-
da etkili, sonuç alıcı bir mücadele yok-
tu… Sohbette bu tablo ortaya konul-
duktan sonra, yapılması gereken tek
kelimeyle özetlendi: Örgütlenmek!

Aynı gün Wiesloch’da Neonazi-
lere gösteri izni verilmesine karşı ger-
çekleştirilen eylemden de söz edildi.
Wiesloch’un ilerici demokrat halkı,
polisten ve Neonazilerden önce sa-
bah 06.00’da alanı tutmuştu. İlerle-
yen saatlerde anti-faşist kitlenin sa-
yısı 3 bini bulmuştu. Neonazilerin
gösteri yapmasına izin verilmedi.

“Irkçılığa Karşı Tek Ses Tek Yü-
rek Yürüyüşü” hazırlık çalışmaları son
güne kadar devam etti. Almanya’nın
Köln şehrinde 14-15 Haziran günle-
rinde Anadolu Gençlik ve Anadolu
Federasyonu çalışanları tarafından
mahallelerde ve halk pazarlarında
çağrılar yapıldı. 

Mülheim Wineplatz, Bergich
Gladbah ve Mülheim Berliner’de
halka yürüyüşe katılım çağrısı yapı-
larak, evlerin posta kutularına bildi-
ri atıldı. Bildiri verilen esnaflar “Ar-
tık Türkiyeliler olarak birlik olmanın
zamanı geldi” diyerek desteklerini dile
getirdiler. 72 evin posta kutusuna
bildiri atıldı, 18 eve girildi. Cami önü-
ne gidilerek mitinge çağrı yapıldı, bil-
diriler dağıtıldı ve afişleme yapıldı. 

Porz ilçesinde bir cami ziyaret
edilip mitinge çağrı afişleri ve bildiri-
ler bırakıldı. 2 kahvehanede ve Porz Al-
evi Kültür Merkezi’nde çağrı yapıldı.

Ve 16 Haziran günü Almanya’nın
Köln şehrinde Mülheim semtindeki
Keupstr’de “Irkçılığa Karşı Tek Ses
Tek Yürek Yürüyüşü” düzenledi. 

Anadolu Federasyonu, Alman-
ya'da artan ırkçılığın Türkiyeli ve
Müslüman inancından insanları açık-
tan hedef alması; evlerinin, işyerle-

rinin kundaklanması; camile-
rin hedef alınması ve öldürülen
8’i Tükiyeli 1’i Yunan 9 esnafın
katili Nazi çetelerinin Alman
Anayasayı Koruma Örgütü’yle iliş-
kilerinin açığa çıkması üzerine 2012
Şubat’ında başlattığı kampanyasına 16
Haziran’da yürüyüşle devam etti.

Miting, Anadolu Federasyonu adı-
na Latife Adıgüzel'in yaptığı konuş-
mayla başladı. Adıgüzel, “Adalet bi-
zim talebimiz! Eğer saldırılar önle-
necekse, bunun ilk adımı 9 esnafın ka-
tillerinin, gerçek katillerinin yargı-
lanması, cezalandırılmasıdır. Adalet
İstiyoruz! Bu katilleri yargılatmak
içindir mücadelemiz.

Kurdukları komisyonlarda Nazi-
ler var ama halk yok. Biz yokuz. Bu
komisyonda yer almak için başlattı-
ğımız imza kampanyasını burdaki
herkes onlar, yüzlerce insana taşıya-
rak sesimizi Berlin'e ulaştırmamıza
destek verebilir. Anadolu Federasyonu
olarak hepinizi tekrar selamlıyor ve di-
yoruz ki: Gücümüz Birliğimiz ve
Örgütlülüğümüzdür. Irkçılığa Karşı
Birleşelim Örgütlenelim. Adalet İsti-
yoruz” diyerek konuşmasını bitirdi.

AABF adına mitinge katılan Öz-
gür Öz bir konuşma yaptı. Öz, “Ana-

dolu Federasyonu’nun bu onurlu mü-
cadelesini selamlıyoruz” diyerek, bir-
lik ve mücadele çağrısı yaptı.

Irkçılığa ve sınırdışılara karşı “No
Border Camp-sınırlara hayır kampı”
düzenleyen Düsseldorf Antifa-faşist
örgütü de mitinge katılarak destek ver-
di. Türkçe hazırladıkları bildiri okun-
du.

Ali Baran ve Köln Sanat Atölye-
si Müzik Topluluğu türküler şarkılar
seslendirerek ırkçılığa karşı, müca-
delenin içinde kendilerinin de yer al-
dıklarını berlirttiler. Düsseldorf'taki
“Irkçılığa Karşı Tek Ses, Tek Yürek”
konseri düzenlediklerini belirten Grup
Yorum’un sürgündeki üyesi İhsan
Cibelik “Konserde bizi yalnız bırak-
mayan sizlere, halkımıza teşekkür
ediyoruz” dedi. 

Miting devam ederken, Anadolu
Federasyonu önlüklü 8 kişi Keup
str. megefonla çağrı yaptılar.

Miting'e gelen halk, imza kam-
panyasına yoğun ilgi gösterip imza-
larıyla destek verdiler. Toplam 314
imza toplandı.

Irkçılığı Bize
Kanıksatamayacaklar,
Kampanyamız Sürecek!

Emperyalizmin Yoz Kültürüne Karşı
Kendi Kültürümüzü Yaşatacağız

AMERİKAN UŞAKLARI!

25 Aralık
2011
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Dev-Genç saflarında mü-
cadele etti. 1980 Tem-
muz’unda “İşkenceye ve Fa-
şist Teröre Karşı Mücadele”
kampanyası çerçevesinde
Çemberlitaş’ta düzenlenen
bir gösteri sırasında askeri
tim tarafından katledildi. 

Yaşıyorlar
Bağımsızlık Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

30 Haziran - 6 Temmuz

“Böyle bir düzende yıllarca yaşasam da, devrimciliğimin bir gününe
eşdeğer değildir. Çünkü onaylamadığım bir kültür, bir işleyiş... Yozluk
içinde yalnız onursuzluğu barındıran düzende yaşamın anlamsız olduğunu
düşünüyorum. Böyle temiz, onurlu, hiç kimsenin dil uzatamayacağı bir
mücadele içerisinde olduğum için şanslıyım ve gurur duyuyorum;
partimi, yoldaşlarımı, halkımı seviyorum.” İsmail KARAMAN

29 Mayıs 1960 İzmir doğumludur. Bornova Yetiştirme Yur-
du’nda kaldığı yıllarda mücadeleye ilk adımını attı. Ayrılık sü-
recinde, İzmir’de devrimci hareketin ilk örgütleyicilerindendi.
Bornova’da, Ödemiş’te, gençlik ve işçi alanında sorumluluklar
üstlendi. 12 Eylül döneminde tutsak düştü. ‘86’da tahliye ol-
duktan sonra Devrimci İşçi Hareketi içinde mücadeleye devam
ederken 1993’te yeniden tutsak düştü. 19 Aralık katliamından

5 gün önce ölüm orucuna başladı. Katliamdan bir süre sonra tahliye edildi.
İktidarın tahliye rüşvetine, dışarıda da alnındaki kızıl bantı çıkarmayarak ce-
vap veren direnişçilerin ilk şehidi olarak 4 Temmuz 2001’de ölümsüzleşti.

Gökhan ÖZOCAK

1980 Ardahan ili Çıldır ilçesi Gölbelen Köyü doğumludur.
1999'da öğrenciyken devrim mücadelesine katıldı. KTÜ Gire-
sun Eğitim Fakültesi’ni bitirdikten sonra halkının öğretmeni
olarak devam etti kavgasına. Gençlik örgütlenmesinde sorum-
luluklar üstlendi. Daha sonra askeri örgütlenmede istihdam
edildi. Son üstlendiği görevde, hapishanelerde süren katliama
karşı, Adalet Bakanlığı’na yönelik giriştiği feda eylemi sırasın-

da, ölüm mangaları tarafından katledildi. 1 Temmuz 2005’te cüretin, feda-
karlığın, adaletin adı olarak ölümsüzleşti.

Eyüp BEYAZ

2 Temmuz 1980’de İstanbul
Topkapı’da “işkencelere ve faşist teröre
karşı” gerçekleştirilen bir gösteride,
yoldaşlarının güvenliğini sağlamakla
görevliydiler. Polisin gösteriye saldırması
üzerine çıkan çatışmada Talip ve İbrahim
şehit düşerken, Yüksel ağır yaralandı; o
da uzun süre komada kaldıktan sonra
şehit düştü. Üçü de devrimci hareketin
militan kadrolarındandı.

Talip Güldal, 1960 doğumludur.
Devrimci Sol'un militan kadrolarındandı.
Anti-faşist mücadelede üzerine düşen
görevleri cüret ve kararlılıkla yerine
getiren bir devrimciydi.

İbrahim Karakuş, 1960 doğumludur.
Devrimci Sol'un militan kadrolarındandı.
Faşist teröre karşı silahlı mücadeleye
inanmış ve bunu hayata geçiren bir
devrimciydi. Yüksel Karan, Devrimci
Sol'un militan kadrolarındandı.

H. İbrahim
BAYRAKTAR

Muammer
KARAN

1999 yılıydı ve Eyüp ile yeni tanış-
mıştık. O zaman Eyüp de mücadelede
yeniydi. Giresun'dan gelmişti İstanbul'a.
Yanında Karadeniz TÖDEF sorumlusu
vardı. Dergileri, dernekleri öğreniyordu
Eyüp... Örgütlenişini anlatırken, "zorla
kendimi örgütlettim" diyordu. Önce İs-
lamcılarla birlikte aynı evde kalmıştı.
Sonra okuldan tanıdığı solcu öğrencilerle
aynı evde kalmaya başlamıştı. 

Birgün eve TÖDEF sorumluların-
dan biri gelmiş. Bölge sorumlusu da var-
mış. Eyüp de katılmış toplantıya. Ve ka-
tıldığı ilk toplantıda il sorumlusunu eleş-
tirmiş. "Olmaz böyle..." demiş. "Sen
okul sorunu diyorsun, ben de öğrenciyim,
bana anlatmıyorsun. Evde kitaplar var ve
ben tesadüfen bulup okuyorum. Bana
neden o kitapları ve dergileri vermiyor-
sun? Yanlış yapıyorsun." diye başlayıp

anlatmış. 
Ne devrimi, ne devrimcileri biliyormuş

bunları söylerken. Ama garip gel-
miş yapılanlar. Gerçekler açıktan
söylenmeli diye düşünmüş. O ilk
toplantıdan sonra sürekli okuya-
rak, kendini hızla yetiştirmiş. Ge-
lişiminde Selami Kurnaz'ın eme-

ği çok olmuş. "Reis" dediğinde gözleri
dolardı Eyüp'ün. Ve ardından da "Reis'in
çok emeği var üzerimde" diyerek anla-
tırdı o günleri. Selami Kurnaz, Eyüp'e sü-
rekli, "Hiç çekinme kafana takılanı sor"
diye hatırlatırmış sık sık. 

Kısa zamanda okuyarak, sorarak, tar-
tışarak kendisini geliştiren, arkadaşların
emeği ile de mücadeleyi kavrayan Eyüp,
bulunduğu yerde sorumluluklar omuz-
lamaya başlar. 

Mütevazı idi Eyüp. Onun gençliğin yö-
neticilerinden birisi olduğunu çok az in-
san biliyordu. Yönetici olduğunu anla-
maları da çok zordu. 

Kolay kolay kızmayan Eyüp, kimse-
nin de kalbini kırmazdı. Bir zaaflarına kar-
şı savaşmayanlara, bir de konuşmak ye-
rine bağıranlara kızardı. 

Küçükarmutlu'da 5 Kasım'da yaşa-

nan katliam saldırısında oradaydı o
da... Polis kurşunlarının hedefindeydi.
Daha sonra "ölüme en çok yaklaştığım
an" diye anlatmıştı o anları... Buna rağ-
men "Evleri polise bırakmayalım, şehi-
dimiz var, şehitlerimizi onlara bırakma-
yalım" diyerek direnişi örgütleyenler-
dendi. 

Zehra Kulaksız şehit düştüğünde
cenazesini Karadeniz'de karşılayan
Eyüp, şimdi Zehraların şehit düştüğü Kü-
çükarmutlu'daydı. 

Eyüp, sorun olan biri değil, hep so-
run çözen bir yoldaşımız oldu. En zor-
lu anlarda bile halkın acısını yüreğinde
hissederdi. Bir televizyon kanalında
çöpten beslenen bir çocuğa, "Hepsinin
hesabını soracağız" diye sözler verirdi. 

Evet, Eyüp Beyaz halka zulmeden-
lerden hesap sormak için verdiği sözü
yerine getirirken şehit düştü. Erdal Dal-
gıç da Engin Çeber’in hesabını sorma-
nın düşlerini kuruyordu ve sordu da. Er-
dal’da Engin Çeber’in işkenceyle katle-
dildiği yerden hesap sorarken şehit
düştü. Şehitlerimizin hesabını yeni şe-
hitler vererek soruyoruz. Şehitlerimizin
hesabını sormaya devam edeceğiz.

Eyüp Beyaz’ı yoldaşları anlatıyor
“HESAP SORMANIN
DÜŞLERİNİ KURARDI”

Yüksel
KARAN

İbrahim
KARAKUŞ

Kavganın ve Hayatın İçinde
Onlar Vardı

Talip
GÜLDAL

1954
doğumludur.
Temmuz 1978’de
İstanbul Kartal’da
faşistler
tarafından
kurşunlanarak
katledildi.
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Malatya Akçadağ’ın Kepez
Köyü’nde 24 Haziran 1977’de
doğdu. İlkokuldan sonra gel-
dikleri İstanbul’da konfeksiyon
işçisi olarak çalıştı. Devrimci
hareketle 1996 Ölüm Orucu Di-
renişi döneminde tanıştı. Destek

eylemlerine katıldı. Örgütlü ilişkiler içine gir-
di. Yenibosna’da, ardından Topkapı mahalli alan
örgütlenmesinde sorumluluklar aldı. 1999 yı-
lında mahalli alan illegal örgütlenmesinde is-
tihdam edildi. Milis faaliyeti yürüttü.

19 Aralık’da, ölüm oruçlarında katledilen
yoldaşlarının hesabını sormak için öfkeyle, bü-
yük bir kinle kuşandı silahını. Hesap sordu. Fı-
rat Tavuk Ölüm Orucu Birlikleri komutanıy-
dı. Bu görevini yerine getirirken 6 Temmuz
2001’de şehit düştü.

İsmail KARAMAN

Devrimci hareketin safla-
rında mücadele eden, Avru-
pa’nın kültürüne direnen, ül-
kesinden kopmamış bir dev-
rimciydi. 6 Temmuz 1988’de
Hollanda’da faşistler tarafın-
dan vurularak katledildi.

Ahmet KÖKSAL

1959 Çorum doğumludur.
Ali, lise yıllarında mücadeleye
katılmış ve Bursa yüksek öğre-
nim gençliği içinde de müca-
delesini aktif olarak sürdüren
bir devrimciydi. Bursa’da 1
Temmuz 1979’da sivil faşistler

tarafından kurulan bir pusuda katledildi.

Ali Arap ÜNVER

Bulgaristan halkının, on
yıllarca krallığa, Alman faşiz-
mine karşı sürdürdüğü sava-
şın önderiydi. Ama o yalnız
Bulgaristan halkının değil,
dünya halklarının önderlerin-
den biriydi ki bunun sonucun-
da 1935’te Komintern’in Ge-

nel Sekreterliği’ne seçilmişti. 1945’te onun
önderliğiyle kurulan Vatan Cephesi, Bulga-
ristan’da iktidarı ele geçirdi. Bulgaristan
Halk Cumhuriyeti’nin kurucusu, sosyaliz-
min inşasının başkanı olarak görevlerini
sürdürdü. Dimitrov, 2 Temmuz 1949’da
muzaffer bir devrimci olarak ölümsüzleşti.

Georgi
DİMİTROV

Ülkemiz halk mizahının
büyük ustası ve sorumlu,
cesur aydınlarındandı. Kitap
imzalamak için gittiği
Çeşme’de 6 Temmuz
1995’te kalp krizi sonucu
yaşamını yitirdi.Aziz NESİN

TAYAD’lı Aileler, çalışma ko-
şullarının düzeltilmesi için grev
yaptıkları için işten atılan Türk
Hava Yolları (THY) çalışanlarının
eylemine destek ziyaretinde bu-
lundular. 9 Haziran'da, 12 TA-
YAD'lının katılımıyla yapılan ziyaret
sırasında işçiler; "Buraya çok kişi
geldi, çoğu göstermelikti, sizde ayrı
bir samimiyet yaşadık." dediler.

TAYAD'lı analar, kendi müca-
dele deneyimlerini aktardılar THY
çalışanlarına. Ardından hep birlikte
türküler söylediler. TAYAD'lı bir

ana, THY direnişçilerinin gecele-
ri direniş alanında kalmadıklarını
öğrenince, "Böyle kazanamazsınız,
kazanmak istiyorsanız burayı terk
etmeyeceksiniz." diyerek, Emi-
nönü direnişini anlattı. 

Anlatılanlardan etkilenen iş-
çiler, TAYAD'lıların Ayhan Efe-
oğlu'nun mezarını bulmak için
yürüttüğü eylemlere geleceklerini
söylediler. TAYAD’lıları alkışlar-
la, sloganlarla uğurlayan işçiler,
TAYAD’lıları tekrar bekledikleri-
ni ifade ettiler.

Şanlıurfa’nın Eyyübüye Sem-
ti'nde bulunan Urfa E Tipi Kapalı
Hapishanesi'nde 16 Haziran günü
saat 22.40 sıralarında C-15 koğu-
şunda çıkan yangında 13 tutsak ya-
narak öldü, 2’si ağır 5 tutsak da ya-
ralandı. Yaşananların sorumlusu,
yangına müdahale etmeyen, yan-
gına sıkmaları gereken suyu halkın
üzerine sıkan gardiyanlar, askerler,
hapishane müdürü ve AKP’nin tüm
yerel yöneticileridir. 

Düzenin yarattığı yoksulluk ve
yozlaşma; hukukun işlemediği,
adaletin olmadığı düzen yüzünden
dolan hapishanelerde tutsaklar diri
diri yakıldı. AKP, tutsakları açık
açık katlediyor. Diri diri yakarak
katlediyor. İşkenceyle katlediyor.
Tecritle katlediyor. Tedavisini yap-
mayarak katlediyor. AKP’nin ik-
tidar olduğu son on yılda hapis-
hanelerde ölen tutsak binlerle ifa-
de ediliyor artık. 

TAYAD’lı Aileler, 13 tutsağın
diri diri yakılmasıyla ilgili olarak
17 Haziran tarihli yazılı bir açık-
lama yaptı. Açıklamada, saldırıla-
rın AKP’nin tecrit politikasının
sonucu olduğu belirtilerek, “Bu ik-
tidarın hücre politikasının başka bir
sonucudur. Şimdi sorumlu kim?
Bunun hesabını kim soracak? Kat-
liamcı AKP iktidarı mı soracak? Ya
da hapishanelerde tecrit ve hücre
politikasında ısrar eden Adalet
Bakanlığı mı bu ölümlerin hesabını
soracak? Hayır, katiller bunun he-

sabını soramaz. Ancak hesap ve-
rirler. Bu katliamların hesabını
soracağız.” dediler.

19 Aralık hapishaneler katlia-
mında da 6 kadın tutsağın diri
diri yakıldığı hatırlatılarak, “13
tutukluyu diri diri yakan AKP’dir.
Katil AKP’dir. Kimse katleden, diri
diri yakan AKP’den adalet bekle-
mesin. AKP, katliamlarının hesa-
bını vermelidir.” denildi.

Çağdaş Hukukçular Derneği de
17 Haziran’da “İsyan Değil Katli-
am” başlıklı yazılı bir açıklama
yaptı. Kapasitesi 276 kişi olan Urfa
Kapalı Hapishanesi’nde 1050 kişi-
nin, 6 kişilik hücrede 18 kişinin tu-
tulduğunun vurgulandığı açıkla-
mada, “AKP iktidarı hapishane-
lerde katliam politikasını bugün
kesintisiz olarak sürdürüyor. Kat-
liamın yeni adresi Urfa Hapishanesi.
Ortaya çıkan gerçekler AKP’nin
katliamdan sorumlu olduğunu gös-
termektedir.” denildi. Hapishanenin
kapasitesinin çok çok üzerinde
dolu olduğu, kalabalığa ve sıcaklara
rağmen tutsakların ihtiyaçlarının
karşılanmadığının, taleplerinin ye-
rine getirilmediğinin belirtildiği
açıklama, “Bu koşullarda kimse
ölümlerin nedenini isyan olarak
açıklayamaz. Tutuklu ve hüküm-
lülerin en insani taleplerini dahi kar-
şılamayan AKP iktidarı katliamdan
sorumludur. Sorumlular bulunma-
lı AKP hesap vermelidir.” sözleriyle
bitirildi.
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17 Haziran… Beklenilen gün gel-
di işte. Günlerdir herkese duyurmak
için köy köy, ilçe ilçe dolaşan, afi-
şinden bildirisine büyük bir emekle
çalışan Halk Cepheliler, Dersim’de-
ki “Devrim Yürüyüşümüz Sürüyor”
halk konserini gerçekleştirdi. 

Konserin yapılacağı Seyit Rıza
Parkı’nda 16 Haziran akşamından
itibaren nöbet tutmaya başlayan Halk
Cepheliler, sahneyi kurarak, “Yaşasın
Türk ve Kürt Halklarının Özgürlük ve
Sosyalizm Mücadelesi! Zafer Sava-
şan Halklarımızın Olacak”, “Türk
Kürt Ulusu Tüm Milliyetlerden Hal-
kımızın Kurtuluşu İçin Birleşelim
Savaşalım ve İktidarımızı Kuralım”,
“Kürdistan Kürt Halkınındır” pan-
kartları ile flamalar astılar. Standlar
kuruldu… 

Ve konser saati geldiğinde alanı
binlerce Dersimli doldurdu. Sahneye
ilk olarak Hüsnü Yıldız çıktı. “ Size
Hasan Babanın, kardeşim Ali’nin ve
Neşirvan’ın selamını getirdim.” diyen
Hüsnü Yıldız’ın ardından Grup Yo-
rum sahneye çıktı. “Şu Dersim’in
Dağları” şarkısıyla başladı konser.
Dersim halkı, Grup Yorum’u büyük
bir coşkuyla karşıladı.

Ardı ardına coşkuyla söylenen
şarkılardan sonra Halk Cephesi adı-
na yapılan konuşmada, “Bu yıl ikin-
cisini düzenlediğimiz devrim yürü-
yüşümüz sürüyor, halk konserimize

hoş geldiniz! Evet devrim yürüyüşü-
müz sürüyor. Ölümler pahasına sür-
dürülen bir yürüyüş bu. Her defasın-
da saldırıyorlar devrim yürüyüşü-
müzü durdurmak için. Gecenin kör
karanlığında basılıyor derneklerimiz,
evlerimiz. İşkenceyle gözaltına alı-
nıyor, tutuklanıyoruz. Ne için yaşar bir
insan? Nasıl yaşar bir insan? Yaşamak
için hava, su, ekmek kadar adalette
şarttır. Adalet olmadan ekmek de ol-
maz, dil de inançta kültür de olmaz.
Ancak bize bu adaleti vermiyor AKP.

Vermeyecektir de. Ne emperya-
listler ne de işbirlikçi iktidarlar halk-
ların talebini yerine getirmeyecek. Biz
sağlayacağız adaleti. Yapılan işken-
celerin, katliamların hesabını soracak,
halkın adaleti olmaya devam edece-
ğiz.” denildi.

Bütün halklarımızın kurtuluşu-
nun Anadolu ihtilalinde olduğunun
belirtildiği konuşma, “Ve bugün bu-
rada yaptığımız sadece bir konser de-
ğildir. Devrim yürüyüşümüzün adım-
larıdır konserimiz; devrim yürüyü-
şümüzün ayak sesleridir… Ne ya-
parlarsa yapsınlar, bu sesi sustura-
mayacaklar. Tam 43 yıldır bu sesi sus-
turamadılar, her geçen yılda biz se-
simize ses katarak bu yürüyüşümüzü
daha da büyüttük ve büyütmeye de
devam ediyoruz. Buna engel olmaya
kimsenin gücü yetmez çünkü biz
halkız, haklıyız ve kazanacağız. Se-

simize ses katmaya, halaylarımıza
omuz vermeye tekrar hoş geldiniz.”
denilerek bitirildi.

Kürt halkının ve bütün halkların
kurtuluşunun barış değil, birleşip sa-
vaşmaktan geçtiğini belirten Grup Yo-
rum, 2 saat süren konserini Haklıyız
Kazanacağız ve Çav Bella marşlarıyla
bitirdi. 8 bin yürek devrime duyulan
özlemi haykırdı bir kez daha. 

Devrim, Ezilen Tüm Halklarımızın Umududur!
Umudumuzu Yeşertiyor, “İmkansız”ı İstiyoruz!

İŞKENCE YAPMAK ŞEREFSİZLİKTİR!554
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